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Анотація. Теоретично обґрунтовано: 
особливості формування іміджевої діяльності 
під дією трансформаційних процесів в економіці. 
Досліджено вплив іміджу на конкурентні позиції 
підприємств. Обґрунтована необхідність 
активізації логістичної діяльності, яка здійснює 
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холдингових формувань, складові формування 
іміджу. 

Аннотация. Теоретически обосновано: осо-
бенности формирования имиджевой деятель-
ности под действием трансформационных 
процессов в экономике. Исследовано влияние 
имиджа на конкурентные позиции предпри-
ятий. Обоснована необходимость активиза-
ции логистической деятельности, оказывает 
влияние на повышение сезонных конкурентных 
преимуществ субъектов рынка. Проведено 
сравнительную оценку и описано конкурентные 
преимущества агрохолдингов формирований, 
составляющие формирования имиджа.

Ключові слова: імідж, іміджева діяльність, іміджева політика, логістика, сільськогосподарські підприємства.
Ключевые слова: имидж, имиджевая деятельность, имиджевая политика, логістика, сельскохозяйственные предприятия.

Постановка проблеми. Кожний економіч-
ний суб’єкт, відповідно до особливостей його 
діяльності, займає власну позицію у ринко-
вому середовищі, в якій здійснює сукупність 
взаємопов’язаних операцій, кінцевим результа-
том яких є отримання економічного інтересу. В 
умовах трансформаційних процесів діяльність 
підприємств пов’язана із необхідністю постійної 
адаптації до змін зовнішнього середовища з ме-
тою мінімізації ризиків і підвищення конкурент-
них переваг. 

Для цього необхідно сформувати відповід-
ний імідж, оскільки позитивність останнього 
пов’язана із забезпеченням ефективності ді-
яльності у довгостроковій перспективі. Таким 
чином, головним завданням економічних дослі-
джень є виявлення можливостей щодо форму-
вання іміджевої діяльності, яка позначається на 
конкурентних позиціях підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження іміджевої діяльності підприємств 

знайшло відображення у працях таких вчених, з 
поміж яких: Д. Аппель, І. Ковшова, Н. Доброба-
бенко. Оцінка іміджевої діяльності підприємств 
є складною і потребує деталізації окремих еле-
ментів з метою виявлення потенційних можли-
востей у підвищенні конкурентних переваг.

Метою статті є дослідження сутності й осо-
бливостей іміджевої діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств у взаємозв’язку із форму-
ванням їх конкурентних позицій, зокрема через 
розвиток логістичної діяльності.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. На основі опрацьованих літературних 
джерел виявлено, що відсутнє уніфіковане ви-
значення понять «іміджева політика» й «іміджева 
діяльність». Аспекти визначення цих категорій 
зводяться до двох складових, ключовою з яких є 
«імідж». Нами проаналізовано етимологію зна-
чення цього поняття (табл. 1).
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Таблиця 1
Періодизація у використанні терміну «імідж»

Століття Термін Переклад
XI стар. фр. «imaginem» «копія», «ідея», «зовнішній вигляд»

XIV лат. «imagier» «образ»
XXI анг. «image» «уявний образ», «яскравий опис», «репутація»

Джерело: розроблено авторами з використанням матеріалів [1]

Отже, слід зазначити, що сутність поняття не 
зазнала значних змін. 

Так, Н. С. Добробабенко під «іміджем» розуміє 
спеціально спроектований образ, що ґрунтується 
на особливостях діяльності, внутрішніх законо-
мірностях, принадах, якостях і характеристиках 
підприємства, який цілеспрямовано впроваджу-
ється у свідомість (підсвідомість) цільової ауди-
торії, збігається з її очікуванням і відрізняє від 
аналогічних [4]. 

Формування іміджевої політики сільськогос-
подарських підприємств є складним процесом 
через вплив галузевих особливостей, від техні-
ко-технологічних до організаційних. Так, заходи 
цього процесу містять характерні ознаки двох 
економічних категорій – «реклами» (advertising) і 
«маркетингових зв’язків з громадськістю» (public 
relations). При цьому, враховуючи те, що «інфор-
маційні комунікації» і «внутрішня політика» є 
складними незалежними процесами, вони підпа-
дають під вплив значної кількості чинників, що 
викликає постійну їх деформацію.

Таким чином, на нашу думку, процес форму-
вання іміджевої діяльності сільськогосподар-
ських підприємств є комплексом заходів, спря-
мованих на створення позитивного його образу, 
що включає популяризацію вітчизняного вироб-
ництва сільськогосподарської продукції і надан-
ня послуг для досягнення відповідних економіч-
них інтересів усіх учасників.

Нами виявлено, що позитивність іміджу 
визначають такі параметри як надійність під-
приємства, гранична чесність і порядність у 
взаємозв’язках із партнерами, гнучкість ведення 
політики конкурентної боротьби, висока культу-
ра обслуговування споживачів, соціальна відпо-
відальність. 

Сучасність іміджу підприємства – це відповід-
ність сучасним вимогам та критеріям, здатність 
підприємства задовольняти сучасні запити спо-
живачів і надавати такі товари й сервісне обслу-
говування, які відповідають сучасним стандар-
там.

Позитивне формування іміджу і репутації ха-
рактеризує діяльність ТОВ СП «Нібулон». Під-
приємство має усі необхідні компоненти іміджу: 

- зовнішній вигляд підприємства і стиль робо-
ти його керівництва;

- облаштування робочих місць і режим роботи; 
- товарний вигляд продукції і реклама як носії 

іміджу підприємства;
- зовнішній вигляд, стиль поведінки і діяль-

ності персоналу. 
ТОВ СП «Нібулон» продовжує зміцнювати 

конкурентні позиції на ринку, зокрема експортні 
можливості. Вагомими факторами у підвищен-
ні іміджу підприємства є логістична діяльність, 
основне завдання якої полягає у тому, щоб усі 
стадії (забезпечення ресурсами, виробництво і 
збут) розглядати як єдиний і безперервний про-
цес трансформації та руху продукту і пов’язаної з 
цими процесами інформації. Розвиток логістики 
обумовлений прагненням до скорочення ризи-
ків, особливо транспортних, пов’язаних з пере-
міщенням продукції.

Логістика підтримує системну стійкість ком-
панії на ринку, узгоджує внутрішньо-фірмові 
протиріччя між закупівлями, маркетингом, фі-
нансами і продажем та оптимізує міжорганіза-
ційні взаємозв’язки із логістичними посеред-
никами. Логістичний підхід створює позитивні 
передумови у розвитку підприємства, що поля-
гає у покрашенні загальної організованості, на-
лагодженні надійних взаємозв’язків, і дозволяє 
забезпечити підвищення рівня керованості та 
отримання відповідних фінансових результатів. 
В цілому, логістика впливає майже на кожен ас-
пект формування фінансового результату діяль-
ності підприємства.

Одним із базових понять логістики є логістич-
на система. Під логістичною системою розуміють 
організаційно-управлінський механізм коор-
динації, який дає змогу досягти ефекту завдяки 
чіткій злагодженості у діях спеціалістів різнома-
нітних служб, які беруть участь в управлінні ма-
теріальним потоком.
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Виділяють такі етапи формування логістичної 
системи на підприємстві:

- вибір стратегії формування логістичної сис-
теми має базуватися на основі аналізу навколиш-
нього середовища та техніко-економічного аналі-
зу діяльності підприємства. Стратегія розробки 
системи має не тільки висувати основні цілі та 
задачі логістики підприємства, але і не супер-
ечити меті діяльності підприємства, формувати 
дієву логістичну систему; 

- аналіз існуючого ланцюга «закупівля-вироб-
ництво-розподіл» на максимальну відповідність 
поставленим цілям передбачає оцінку логістич-
ного потенціалу підприємств та виявлення у цьо-
му ланцюзі вузьких місць. У логістичній системі 
має бути досягнуте оптимальне співвідношення 
щодо задоволення суперечливих інтересів різних 
структурних підрозділів;

- організаційні перетворення у структурі 
управління підприємства проводять у двох на-
прямах: перепроектування процесу управлін-
ня матеріальним потоком (централізація про-
цесу планування та оперативного управління 
матеріальним потоком, та його інтеграція);  ви-
бір найкращої форми побудови організаційної 
структури управління (формування матричної 
оргструктури управління);

- розробка заходів щодо управління запасами 
передбачає оптимізацію їх рівня для забезпечен-
ня безперебійного виробничого процесу, мінімі-
зації витрат та підвищення якості продукції;

- оцінка ефективності функціонування логіс-
тичної системи повинна базуватися на обліку ло-
гістичних витрат, визначенні оптимального рів-
ня обслуговування споживачів та забезпечення 
віддачі вкладених коштів.

Таким чином, логістика як особливий вид 
управлінської діяльності спрямує свої зусилля на 
дослідження та оптимізацію процесів, пов’язаних 
із рухом матеріальних та пов’язаних із ними ін-
формаційних потоків у напрямку посилення їх 
організованості та координованості.

ТОВ СП «Нібулон» є одним з найбільших ві-
тчизняних сільгосптоваровиробників, інвесторів 
і експортерів, лідером вітчизняного зернового 
ринку. 

Проведене нами дослідження підтверджує за-
значене твердження та закріплює позиції лідера. 
Проаналізуємо конкурентні переваги ТОВ СП 
«Нібулон» через відповідні порівняні ознаки. 
Нами використано офіційну інформацію під-
приємств за результатами діяльності у 2013 році 
(табл. 2).

Таблиця 2
Вихідна інформація для складання матриці конкурентного профілю провідних 

агрохолдингів України

Фактори конкурентних переваг Кофіцієнт 
вагомості

Рейтинг за окремими показниками, бали
Нібулон Kernel Мрія

Ціна закупівлі 0,5 4,0 3,8 3,0
Обсяг експорту 0,3 3,9 4,0 3,5

Канали збуту 0,2 4,2 3,9 3,8
Разом 1,0 Х Х Х

Джерело: розроблено авторами з використанням матеріалів [2,10,11]

На підставі зазначених рейтингових оцінок 
побудуємо графік конкурентного профілю з ви-

користанням графічного способу (рис. 1).

Рис. 1. Конкурентний профіль 
агрохолдингівДжерело: авторська розробка
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Досліджувані підприємства мають значні кон-
курентні переваги, що пов’язано із експертною 
орієнтацією, а, відповідно, і фінансовими мож-
ливостями підприємств підтримувати ділову 

активність на високому рівні. Представимо інте-
грований показник оцінки конкурентних переваг 
у рейтингу агрохолдингових формувань (табл. 3).

Таблиця 3
Рейтинг конкурентоспроможності агрохолдингів, бали

Фактори конку-
рентних переваг

Кофіцієнт 
вагомості

Рейтинг за окремими показни-
ками, бали Інтегрований показник

Нібулон Kernel Мрія Нібулон Kernel Мрія
Ціна закупівлі 0,5 4,0 3,8 3,0 2 1,9 1,5

Обсяг експорту 0,3 3,9 4,0 3,5 1,17 1,2 1,05
Канали збуту 0,2 4,2 3,9 3,8 0,84 0,78 0,76

Сумарна оцінка 1,0 Х Х Х 4,01 3,88 3,31
Коефіцієнт конку-

рентоспроможності Х Х Х Х 1,00 0,97 0,83

Джерело: розроблено авторами з використанням матеріалів [2,10,11]

За представленими факторами конкурентних 
переваг позиції лідера займає ТОВ СП «Нібулон», 
що характеризується багаторічним досвідом і ви-
соким рівнем ділової активності.

Таким чином, можна зазначити, що форму-
вання іміджевої діяльності сільськогосподар-
ського підприємства займає провідне місце у 
його подальшому розвитку, оскільки є основою 
стабільності його конкурентних позицій. 

Так, звертаючи увагу на особливості сільсько-
господарського виробництва і реалізації продук-
ції, можна виділити такі фактори впливу на по-
будову системи формування іміджу:

- кліматичні умови, які впливають на кінцеві 
результати господарювання через біологічні осо-
бливості і їх мінливість у часі та просторі;

- відтворення земельних ресурсів на засадах 
екологізації виробництв;

- сезонний характер виробництва, що призво-
дить до суттєвого коливання цін на сільськогос-
подарську продукцію, а також до нерівномірнос-
ті процесів формування доходів;

- зберігання продукції, що потребує активіза-
ції логістичної діяльності.

У зв’язку з цим імідж сільськогосподарсько-
го підприємства формується і діє у системі: 
«виробник» – «виконавець» – «імідж» – «спо-
живач» – «виробник». Для формування імідже-
вої діяльності підприємства необхідно звернути 
увагу на систему взаємозв’язків підприємства з 
суб’єктами економічної сфери, а саме:

- «виконавець» (організація, яка ініціює про-
цес популяризації господарства і тривалість його 
проведення, визначає бюджет)

- «споживач» (потенційні покупці)
- «поширювач інформації» (канали комуніка-

ції, які формують інформацію про «виробника»).
При цьому, формування іміджу повинно бу-

дуватися на основі таких принципів [4]: 
- повторення, що спирається на властивості 

людської пам’яті; 
- безперервного посилення впливу, що об-

ґрунтовує підсилення аргументованого й емоцій-
ного звернення; 

- «подвійного виклику», тобто повідомлення 
сприймається не тільки розумом. 

Найважливішу роль відіграють підсвідомі 
психічні процеси, емоційна сфера психіки люди-
ни.

Під час формування іміджу необхідно зверну-
ти увагу на те, що він має відповідати конкрет-
ним вимогам. У першу чергу, бути позитивним, з 
урахуванням потенційних можливостей і вподо-
бань споживачів. Також, формуватися цілеспря-
мовано, оскільки стихійно сформований імідж 
може не відповідати інтересам підприємства. 
Імідж має бути максимально правдивим і у по-
вній мірі відповідати характеристикам підпри-
ємства, бо не виправдавши очікувань, підпри-
ємство втрачає потенційних покупців. До того ж 
потрібно, щоб він відрізнявся від іміджу інших 
підприємств, оскільки існує необхідність у на-
рощуванні власних конкурентних переваг. Крім 
того, враховуючи те, що зовнішнє середовище 
мінливе, імідж має бути достатньо динамічним 
і гнучким. Він повинен бути простим та швидко 
запам’ятовуватися, щоб мати швидкий і трива-
лий ефект, підприємство повинно мати фінансові 
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можливості до адаптації з урахуванням змін зо-
внішнього середовища.

Висновки. Імідж – це спеціально спроектова-
ний образ, що ґрунтується на особливостях ді-
яльності, внутрішніх закономірностях, принадах, 
якостях і характеристиках підприємства, який 
цілеспрямовано впроваджується у свідомість 
(підсвідомість) цільової аудиторії, збігається з її 
очікуванням і відрізняє від аналогічних. Загалом 
він є репутацією підприємства, що утворилася у 
процесі діяльності. Нами виявлено, що позитив-
ність іміджу визначається такими параметрами: 
надійність підприємства, гранична чесність і по-
рядність у взаємозв’язках із партнерами, гнуч-
кість ведення політики конкурентної боротьби, 

висока культура обслуговування споживачів, со-
ціальна відповідальність бізнесу. 

Підприємство під час адаптації до зовнішніх 
умов сформує індивідуальний механізм іміджевої 
діяльності. Проте нами виявлено, що незалежно 
від форми власності та способу господарювання, 
необхідно, в першу чергу, звертати увагу на кор-
поративну культуру, забезпечити системність і 
послідовність напрямів розвитку з урахуванням 
реальних потреб ринку, партнерів і споживачів. 
А також зорієнтувати розвиток у поєднанні із ло-
гістичною функцією, що дозволить, мінімізувати 
транспортні ризики, забезпечити відповідну не-
залежність і конкурентні переваги.
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Summary. Features of agricultural enterprises’ 
image-making activities under the influence of 
transformation processes in economics were studied 
in the article. Image influence on the competitive 
position of companies was investigated. The necessity 

of logistic activities improving which influence the 
increase of seasonal competitive advantage of 
market subjects was proved. Comparative evaluation 
was conducted and competitive advantages of agro 
holdings forming image were described.
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The aim of the paper is to investigate the nature 
and characteristics of agricultural enterprises’ image-
making activities in conjunction with the formation 
of their competitive position including by the devel-
opment of logistics activities.

Formation of agricultural enterprises’ image 
policy is a complex process as it’s influenced by the 
peculiarities of the field, from technical and tech-
nological to organizational ones. Thus, this process 
includes the features of two economical categories 
such as advertising and public relations. However, as 
information communication and internal politics are 
complex independent processes, they are influenced 
by the great number of factors causing their perma-
nent deformation. 

Modern company image is its accordance to 
modern requirements and criteria, its ability to meet 
modern consumer’s demands and to provide prod-
ucts and services to meet modern standards. 

One of the important factors in enhancing com-
pany image is the logistics activities. Its major task is 
to ensure that all stages of the process (i.e. sourcing, 
manufacturing and marketing) were considered as a 
single and continuous process of transformation and 
transporting of products and associated information-
al products. The development of logistics is explained 
by the desire to reduce risk especially in connection 
with transportation of production.

One of the basic terms of logistics is the logistic 

system. The logistic system is referred as the orga-
nizational and managerial coordination mechanism 
which allows achieving desired effect by means of ef-
fective cooperation in actions of different specialists 
who are involved in managing of material stream.

Agricultural enterprises’ image-making activities 
formation occupies a leading position in its further 
development as it is the basis of its competitive posi-
tion stability. Thus, by investigating the agricultural 
production and marketing features we may figure out 
the following factors of influence on the structure of 
image formation:

- climatic conditions which affect economic re-
sults through their biological characteristics and 
their variability in time and space;

- recovering of land resources based on environ-
mentally-friendly production;

- seasonal nature of production leading to sub-
stantial fluctuations in prices for agricultural prod-
ucts, as well as uneven processes of income forma-
tion; 

- production storage requires activation of logis-
tics activities. 

While adapting to external conditions the com-
pany will form its individual mechanism of image 
activities. However, we have found that it’s necessary 
firstly to pay attention to corporate culture and to 
ensure consistency and continuity of ways of devel-
opment based on real market’s, partners’ and con-



15

FINANCIAL SPACE     № 2 (14) 2014

sumers’ needs. It is also necessary to direct the devel-
opment connecting to logistics function, which will 

minimize transportation risks and ensure appropri-
ate independence and competitive advantages.

References

1. Online etymology dictionary. Retrieved from 
www.etymonline.com.

2. Ahrokholdynh «Mriia» [Agricultural Hold-
ing “Dream”]. Retrieved from http://www.mriya.ua/
press_center/.

3. Gerald Appel (2007). Tekhnicheskijj analiz: in-
strumenty dlia aktivnoho investor [Technical Analy-
sis: Instruments for the Active Investor]. SPb.; M.; 
Nyzhnyy Novhorod; Voronezh : Pyter.

4. Dobrobabenko N. S. (1998) Imidzh: chto ehto, 
zachem i kak? [Image: What Does It Mean, Why 
and How?]. Marketinhovye issledovanija, praktika 
reklamy. K., Vol. 1–2, 34–36.

5. Kovshova I. O. (2012) Formuvannia imid-
zhevoi polityky korporatyvnykh pidpryiemstv in-
formatsiino-komunikatsiinoi sfery [Formation of 
Image Policy of Corporate Enterprise Information 
in Communication Field]. Visnyk PNU. Vol. 1 (2). 
Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/
ntb/16026/1/13-Kovshova-85-90.pdf.

6. Kondiuk K. F. (2013) Imidzheva diialnist sil-
skohospodarskykh pidpryiemstv yak peredumova 
stratehichnoho rozvytku [Farm Image Activities as 
a Prerequisite for Strategic Development]. Ahrosvit. 
Vol. 15, 58–60.

7. Smoleniuk R. P. (2013) Oriientyry finansovoho 
rehuliuvannia silskoho hospodarstva [Directions of 
Financial Regulation in Agriculture]. Innovatsiina 
ekonomika. Vol. 3 (41), 245–250.

8. Stalyi rozvytok ekonomiky [Sustainable Eco-
nomic Development]. Elektronnyi Vseuk. nauk.-vy-
rob. zhurnal. 2013. Vol. 1 (18). Retrieved from http://
archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2013_1/
index.htm.

9. TOV «Kernel» [LLC “Kernel”]. Retrieved from 
http://www.kernel.ua/ru.

10. TOV SP «Nibulon» [LLC “NIBULON”]. Re-
trieved from http://nibulon.com.



16

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (14) 2014

УДК 331.101

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У СТИМУЛЮВАННІ 
ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ СИСТЕМИ УКООПСПІЛКИ

Наталія Михайлівна ГВОЗДИК
к.е.н., доцент кафедри правління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
E-mail: Natasha373@meta.ua

Анотація. У статті розглянуто значен-
ня соціального партнерства в стимулюванні 
інвестицій у людський капітал в системі 
споживчої кооперації; виявлено ролі соціальних 
партнерів для підвищення ефективності 
інвестицій у людський капітал.

Аннотация. В статье рассматривается 
значение социального партнерства в стимули-
ровании инвестиций в человеческий капитал в 
системе потребительской кооперации; выявле-
ны роли социальных партнеров для повышения 
эффективности инвестиций в человеческий ка-
питал.

Ключові слова: людський капітал, інвестиції в людський капітал, формування інвестицій, соціальне партнерство.
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, формирование инвестиций, социальное партнерство.

Постановка проблеми. Актуальність постав-
леного питання пов’язана зі зростаючою роллю 
людського чинника в економіці і розумінням 
того, що людина, як головна продуктивна сила, 
відіграє визначальну роль у досягненні конку-
рентних переваг і забезпеченні якісних параме-
трів економічного зростання.

Соціальне партнерство уможливлює стиму-
лювання інвестицій в людський капітал на всіх 
соціально-економічних рівнях. Саме воно дозво-
ляє поєднати інтереси трьох сторін соціально-
трудових відносин та може бути використане для 
досягнення цілей соціально-економічного роз-
витку через сприяння підвищенню ефективності 
інвестицій в людський капітал.

Водночас, в умовах сьогодення в Україні, і 
зокрема в системі споживчої кооперації, трис-
тороння процедура узгодження інтересів сто-
рін соціально-трудових відносин часто має 
необов’язковий, декларативний характер. На 
відміну від більшості західних держав, у яких 
колективний договір і домовленості вважаються 
нормативними документами, обов’язковими для 
виконання, в нашій країні вони переважно ма-
ють формальний, рекомендаційний характер.

Окреслене вимагає підвищення колективного 
інтересу держави, підприємств та найманих пра-
цівників до забезпечення високої якості робочої 

сили, що вимагає відродження ефективної сис-
теми підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників на підприємствах 
системи споживчої кооперації, до мотивування 
праці персоналу, оптимізації процесів руху пра-
цівників та збереження і нарощування капіталу 
здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
економічній літературі дослідженню проблем 
розвитку людського капіталу та інвестицій в ньо-
го присвячена велика кількість наукових праць. 
У числі найбільш значимих робіт слід відзначити 
праці українських вчених О.  Грішнової, Н.  Гав-
калової, В. Денесюка, І. Каленюк, В. Никифорен-
ка, Е. Лібанової, І. Петрової та інших [1, 5-7, 9]. 
Серед російських вчених, які займаються цією 
проблематикою, можна виділити І.  Денисову, 
Ю. Корчагіна, В. Лукашевича, Р. Капелюшнікова, 
І.  Майбурова, В.  Марцинкевича, К.  Сабір’янову. 
Названі дослідники розглядають сутність, роль, 
методики оцінки і кількісні характеристики люд-
ського капіталу.

Проблеми соціального партнерства та його роз-
витку відображені в роботах Д. Богині, О. Гріш-
нової, А. Колота, В. Новікова [4, 8, 9, 11].

Водночас залишаються дискусійними пи-
тання, пов’язані зі стимулюванням інвестицій 
у людський капітал на підприємствах та підви-
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щенням їх ефективності, що в сучасних умовах є 
ключовим фактором якісних і структурних змін 
в економіці.

Метою статті є розкриття значення соціаль-
ного партнерства в стимулюванні інвестицій у 
людський капітал в системі споживчої коопера-
ції, виявлення ролей соціальних партнерів для 
підвищення ефективності інвестицій у людський 
капітал.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Сьогодні в Україні склалися несприятливі 
умови щодо збереження і відтворення людських 
ресурсів, людського потенціалу, який є при-
родним джерелом формування якісного складу 
працівників усіх сфер державного розвитку. На-
самперед, це несприятливі соціально-економічні 
умови; проблеми, пов’язані із забезпеченням га-
рантованого конституційного права громадян на 
працю, вільний вибір професії та роду трудової 
діяльності; зниження зацікавленості в розвитку 
якісного трудового потенціалу в умовах занепаду 
вітчизняного виробництва; старіння населення, 
бідність; незатребуваність за нинішньої органі-
заційно-кадрової моделі державного управління 
знань та інтелекту, сучасних перспективних спо-
собів їх застосування у різних сферах, низький 
рівень інвестування в освіту [2, с. 5].

Сучасним механізмом, що уможливлює сти-
мулювання інвестицій в людський капітал на 
всіх соціально-економічних рівнях, є механізм 
соціального партнерства. Саме він дозволяє по-
єднати інтереси трьох сторін соціально-трудових 
відносин, та може бути використаний для досяг-
нення цілей соціально-економічного розвитку 
через сприяння підвищенню ефективності інвес-
тицій в людський капітал.

Соціальне партнерство – це тип соціальних 
відносин між суб’єктами влади, бізнесу, професій-
ними об’єднаннями, соціальними групами, гро-
мадськими організаціями та населенням, які спря-
мовані на узгодження інтересів і цілей суб’єктів 
цих відносин, а також для вирішення соціально 
значущих питань у суспільстві [3, с. 191].

Соціальне партнерство є одним із базових 
принципів функціонування сучасного демокра-
тичного суспільства, важливим інструментом 
реалізації соціальної політики держави, засобом 
попередження та розв’язання соціальних кон-
фліктів. 

Основною сферою реалізації соціального 
партнерства є сфера соціально-трудових відно-
син, а його ключовим елементом – соціальний 
діалог [10].

Значення соціального партнерства та принци-
пів кооперації у стимулюванні інвестицій у люд-
ський капітал системи Укоопспілки важко пе-
реоцінити. Водночас необхідно окреслити роль 
соціальних партнерів у забезпеченні передумов 
ефективності інвестицій у людський капітал.

Роль держави як учасника соціального парт-
нерства щодо питань розвитку людського капіта-
лу зводиться до формування довгострокової по-
літики, яка б створювала сприятливе середовище 
для суттєвих інвестицій з боку роботодавців, 
працівників, інших зацікавлених сторін і сприя-
ла б її забезпеченню на засадах ефективності та 
соціальної справедливості. Держава має концен-
трувати увагу на створенні загальних умов для 
працевлаштування незайнятого населення за ра-
хунок стимулювання створення нових робочих 
місць висококваліфікованої праці, а також ефек-
тивної системи гарантованої загальної освіти та 
базової професійної підготовки; гарантій безпе-
ки праці та гідного рівня оплати праці тощо.

На наш погляд, функціями, що покладаються 
на загальнодержавні органи виконавчої та за-
конодавчої влади, реалізація яких забезпечить 
активізацію процесів розвитку персоналу на під-
приємствах України, мають бути:

- створення на загальнодержавному рівні на-
ціональної стратегії розвитку людського капіта-
лу, яка була б спрямована на стимулювання та 
фінансування ініціатив у цій сфері;

- розробка відповідної нормативно-право-
вої бази, яка б ефективно регулювала стосунки 
сторін у сфері управління розвитком персоналу. 
Поки що в Україні не існує спеціального закону 
у сфері розвитку персоналу. Існуючі положення 
нормативно-правової бази є недостатніми для 
створення ефективного механізму стимулюван-
ня роботодавців щодо інвестування в людський 
капітал і на цій основі утвердження інноваційної 
моделі економічного розвитку. Тому необхідно 
прийняти Закон України «Про професійний роз-
виток персоналу», який створить правові, орга-
нізаційні та фінансові засади функціонування 
системи професійного розвитку персоналу, ви-
значить мету та принципи цього розвитку, а та-
кож основні напрями державної політики Укра-
їни у цій сфері. Цей Закон повинен забезпечити 
для роботодавців, що фінансують заходи з підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції працівників, різного роду пільги та право на 
зменшення податку на прибуток. Закон має поєд-
нати інтереси держави, роботодавців і найманих 
працівників у реалізації стратегії розвитку пер-
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соналу на українських підприємствах;
- налагодження системи державного кредиту-

вання роботодавців для організації та здійснення 
ними заходів з підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників, формування 
їх капіталу здоров’я, забезпечення державних га-
рантій у сфері оплати праці;

- ініціювання державою створення фондів 
фінансових ресурсів у системі організаційних 
структур Укоопспілки з метою залучення робото-
давців до інвестування в людський капітал, куди 
роботодавці будуть перераховувати визначену 
частку від фонду заробітної плати для відшкоду-
вання витрат на професійне навчання, що дасть 
можливість перерозподіляти кошти на користь 
підприємств, які активно проводять навчання та 
інші заходи з розвитку людського капіталу;

- важливу роль у стимулюванні роботодавців 
щодо інвестицій у людський капітал має відігра-
вати державна служба зайнятості. Для цього слід 
підвищити ефективність взаємодії підприємств 
та організацій системи споживчої кооперації з 
центрами зайнятості щодо стимулювання роз-
витку працівників, які підлягають вивільненню 
з підприємства, навчання прийнятих на роботу 
осіб, вивільнених з інших підприємств тощо.

У міру зменшення ролі центральних дер-
жавних органів, відповідальних за підготовку 
кадрів, зростаючу роль у цій справі відіграють 
регіональні та галузеві структури. Так, у систе-
мі Укоопспілки з ініціативи держави необхідно 
створити незалежні галузеві та регіональні орга-
нізації з питань розвитку людського капіталу, які 
будуть представляти інтереси та координувати 
роботу усіх соціальних партнерів (держави, під-
приємств і найманих працівників). Юридично 
вони можуть функціонувати як фонди або асо-
ціації, виконуючи за дорученням державних ор-
ганів завдання, визначені у відповідному розділі 
Галузевої угоди з формування, розвитку та вико-
ристання людського капіталу споживчої коопе-
рації. Разом із вирішенням державних завдань ці 
структури можуть також здійснювати комерцій-
ну діяльність (наприклад, навчання працівників 
на замовлення підприємств або служб зайнятос-
ті) і мати право розробляти та реалізовувати на-
вчально-методичні матеріали, займатися видав-
ничою діяльністю тощо.

Водночас слід відзначити, що лише підприєм-
ства споживчої кооперації володіють інформаці-
єю про специфіку діяльності та можуть швидко 
реагувати на зміни ринкової кон’юнктури, тому 
здатні забезпечити цей сегмент ринку праці усім 

спектром необхідних професій, спеціальностей 
та спеціалізацій належної якості. Саме ці підпри-
ємства здатні формувати потрібні на ринку праці 
практичні навички, тому особлива роль в активі-
зації процесів розвитку людського капіталу нале-
жить саме підприємствам як суб’єктам соціаль-
ного партнерства.

У загальному розумінні професійна підготов-
ка на підприємствах, як правило, відповідає їхнім 
вимогам та відзначається конкретною професій-
ною спрямованістю, тому є цілком ефективною. 
З іншого боку, реалізуючи заходи з розвитку 
персоналу, підприємства нерідко керуються ко-
роткостроковими цілями (підвищення продук-
тивності праці, приріст прибутку тощо), тому не 
враховують тих завдань, які мають довгостроко-
ве стратегічне значення для споживчої коопера-
ції в цілому.

Також важливим завданням підприємства як 
одного із соціальних партнерів є налагодження 
ефективного управління заходами з розвитку 
персоналу. Підприємства повинні організовува-
ти процеси навчання таким чином, щоб отрима-
ти від них максимально можливу віддачу. З цією 
метою будь-який навчальний захід, що здійсню-
ється на підприємстві, необхідно ідентифікувати 
як процес управління набуттям знань.

Найсуттєвішою проблемою у сфері форму-
вання та використання людського капіталу є 
стимулювання праці співробітників підприємств 
та організацій споживчої кооперації. Відповідно 
до цього рекомендаціями щодо удосконалення 
оплати праці на підприємствах споживчої коопе-
рації можуть бути такі: створення оптимальної 
внутрішньофірмової диференціації рівня оплати 
праці персоналу, що базується на теорії людсько-
го капіталу; формування на підприємстві вну-
трішнього ринку праці, якщо базується на зба-
лансуванні попиту і пропозиції різних категорій 
персоналу; застосування сучасних мотиваційних 
і стимулюючих механізмів високопродуктивної 
праці; забезпечення індивідуалізації в організації 
оплати праці, посилення її залежності від рівня 
ефективності праці, професіоналізму, кваліфі-
кації, відповідальності працівника за результати 
праці, творчого характеру праці, що сприятиме 
підвищенню трудової активності та мотивації до 
ефективної праці; створення оптимальної струк-
тури та механізму формування і регулювання 
фондів оплати праці на підприємствах різних га-
лузей споживчої кооперації.

Подальший розвиток системи стимулювання 
праці персоналу системи споживчої кооперації 
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має також включати підвищення мотивації пра-
ці, встановлення заробітної плати працюючим 
залежно від складності та умов виконуваної ро-
боти, професійно-ділових якостей працівника, 
результатів його праці та господарської діяль-
ності підприємства без обмеження її максималь-
них розмірів; впровадження і заміну показників 
та умов преміювання залежно від підвищення 
ефективності виробництва, продуктивності пра-
ці, якості виконання завдань, встановлення по-
рядку і розмірів виплати винагород за загальний 
результат роботи підприємства; розширення за-
стосування технічно обґрунтованих норм тру-
дових витрат, встановлення нових і перегляду 
діючих норм часу, матеріального стимулювання 
працівників за суміщення професій, посад, роз-
ширення зон обслуговування тощо.

Підвищення ефективності інвестицій у люд-
ський капітал підприємства значною мірою зале-
жить і від ролі найманих працівників як суб’єктів 
соціального партнерства. У більшої частини пра-
цюючих нинішні процеси соціально-економічно-
го розвитку, постійні реформи в Україні виклика-
ють невпевненість у збереженні робочого місця і, 
відповідно, вимагають неперервного навчання.

Цього потребує і новий уклад, що ґрунтується 
на процесах автоматизації і вимагає підвищення 
якості робочої сили. В системі споживчої коопе-
рації значними темпами відкриваються якісно 
нові об’єкти торгівлі та ресторанного господар-
ства, проводиться реконструкція підприємств 
заготівель і виробництва, кооперативних ринків, 
запроваджуються нові види побутових послуг, 
встановлюється нове технологічне обладнан-
ня, впроваджуються нові галузі виробництва та 
обслуговування. Політика розвитку споживчої 
кооперації, добору та розстановки кадрів перед-
бачає заміщення посад відповідними фахівцями 
з вищою базовою та неповною вищою освітою, 
набір нових працівників винятково з професій-
ною освітою, формування резерву управлінських 
кадрів, запровадження системи конкурсного 
відбору працівників. У сучасних умовах системі 
потрібні не просто висококваліфіковані праців-
ники, а працівники інтелектуальної праці, тому 
виробнича мобільність трудящих потребує по-
стійного оновлення. Тільки це може забезпечити 
їм високий рівень конкурентоспроможності в 
умовах сучасного мінливого розвитку. Тому на-
ймані працівники повинні здійснювати частину 

витрат на професійну підготовку. Сам факт того, 
що частину інвестицій у власний розвиток несуть 
працівники, є могутнім стимулом його реалізації 
підприємствами, що, у свою чергу, може сприя-
ти суттєвому розширенню й підвищенню рів-
ня додаткової підготовки кадрів. Усвідомлення 
необхідності неперервного навчання та свідоме 
використання набутих знань, вмінь та навичок 
перетворює найманих працівників із простих 
виконавців, об’єктів соціально-трудових відно-
син у активних творчих суб’єктів розвитку сис-
теми споживчої кооперації.

Наймані працівники, за умови достатнього 
стимулювання та вмотивованості, стають дедалі 
більше зацікавленими у підвищенні економічної 
ефективності та конкурентоспроможності під-
приємств та організацій споживспілки. Як дієві 
особи соціального партнерства, працівники при 
укладанні колективних договорів з роботодавця-
ми повинні відстоювати необхідність довгостро-
кових інвестицій у професійне навчання. Вони 
повинні домагатися, щоб інвестиції у розвиток 
персоналу становили не менше ніж 2 % від фонду 
заробітної плати підприємства.

Для досягнення своїх інтересів наймані пра-
цівники повинні вимагати від своїх профспілок 
забезпечення доступу до постійної професійної 
підготовки, що дозволяє підтримувати належну 
якість робочої сили і підвищує конкурентоспро-
можність як самих працівників, так і підпри-
ємств та системи споживчої кооперації в цілому. 
Професійні спілки зобов’язані також звернути 
увагу у своїй діяльності на розуміння значення 
та виховання позитивного ставлення до профе-
сійного розвитку персоналу, підвищення загаль-
ної культури навчання, формування капіталу 
здоров’я, значення та перспектив закріплення 
молоді в системі кооперації як серед самих на-
йманих працівників, так і серед роботодавців.

Висновки. Реалізація вищевикладених про-
позицій щодо резервів використання механіз-
му соціального партнерства та системи елемен-
тів соціального капіталу споживчої кооперації 
створить передумови підвищення ефективності 
інвестицій у людський капітал, виконання соці-
альної місії споживспілки та забезпечення під-
приємствами галузі зростання результативності 
своєї діяльності і досягнення стійкого рівня кон-
курентоспроможності на національному та сві-
товому ринках.
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Summary. The article considers the importance of 
social partnership in the promotion of investments in 
human capital in the system of consumer cooperatives. 

The author identifies role of social partners to improve 
investments in human capital.
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The role of a state as a social partner in terms of 
human capital development lies in the formation of 
a long-term policy, according to which a positive en-
vironment for considerable investments for employ-
ers, employees and other interested parties should be 
created. The successful implementation of this policy 
needs to be promoted by the state on the basis of ef-
fectiveness and social equity.

In terms of human capital development, the state 
should initiate a foundation of independent branch 
and regional organizations within the bounds of 
Ukoopspilka. These organizations are to coordinate 
interactions and represent interests of all social part-
ners.

As for governmental executive power and legis-
lature functions aimed at the activation of personnel 
developing processes at different Ukrainian enter-
prises, there should be: origination of national strat-
egy for human capital development, corresponding 
legislation development, adjustment of a state credit 
system for employers with the aim of organization 
and implementation of human capital development, 
and starting financial resource funds within the 
bounds of organizational structures of Ukoopspilka.

One of the most important tasks of an enterprise 

as a social partner is the effective personnel develop-
ment management. 

The core problem of human capital formation and 
its applicable area is consumers’ cooperation towards 
employee motivation. It has to be risen. Also, there is 
a necessity to set up a payment rate according to con-
ditions of work, level of task difficulty, professional 
skills of an employee, results of tasks this employee 
implements, and results of enterprise’s economic ac-
tivity. Among the measures which should be taken 
there are: application and change of bonus rates and 
conditions according to increases in production ef-
fectiveness, the setting of new or recycling of old 
time standards, financial stimulation of employees 
for combination of professions, jobs, services widen-
ing etc.

With the purpose of achieving their goals, em-
ployees (as social partnership subjects) require access 
to any professional development from trade unions 
which will ensure the highest level of man power.

Trade unions are to pay special attention to the 
upbringing of positive attitude to personnel develop-
ment, the raising of educational culture, health capi-
tal formation, as well as the importance and encour-
agement of youth as employees and employers.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
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Анотація. У статті розкрито суть 
та складові інноваційної безпеки держави. 
Досліджено показники оцінки інноваційної 
безпеки та визначено, що потребують 
доповнення інформаційні та результуючі 
індикатори. Проаналізовано сучасний стан 
інноваційної безпеки України та виявлено основні 
фактори, що зумовлюють кризовий стан 
інноваційної сфери. Обґрунтовано необхідність 
посилення інноваційної безпеки України, що 
дозволить підвищити конкурентоздатність 
національної економіки. Основні напрями 
посилення інноваційної безпеки визначено 
як комплекс інституціонально-правових, 
економічних та інформаційно-аналітичних 
заходів. Практичне значення дослідження 
полягає у розробці стратегічних напрямів 
щодо посилення складових інноваційної безпеки 
України.

Аннотация. В статье раскрыта суть и со-
ставляющие инновационной безопасности 
государства. Исследованы показатели оценки 
инновационной безопасности и определены, 
требующие дополнения информационные и ре-
зультирующие индикаторы. Проанализировано 
современное состояние инновационной безо-
пасности Украины и выявлены основные факто-
ры, обусловливающие кризисное состояние 
инновационной сферы. Обоснована необходи-
мость усиления инновационной безопасности 
Украины, что позволит повысить конкурен-
тоспособность национальной экономики. Ос-
новные направления усиления инновационной 
безопасности определено как комплекс инсти-
туционально-правовых, экономических и ин-
формационно-аналитических мероприятий. 
Практическое значение исследования заключа-
ется в разработке стратегических направле-
ний по усилению составляющих инновационной 
безопасности Украины. 

Ключові слова: інноваційна безпека, інноваційні чинники, інноваційний потенціал, індикатори, загрози, можливості.
Ключевые слова: инновационная безопасность, инновационные факторы, инновационный потенциал, индикаторы, угрозы, возможности.

Постановка проблеми. Реалії сьогодення 
України загострили проблеми економічної без-
пеки. Зміна політичних та економічних орієн-
тирів, сировинна орієнтація експорту, низька 
інноваційна активність, низький рівень життя 
населення, демографічні проблеми, необхідність 
формування нової економіки відкритого типу 
орієнтованої на знання – все це призводить до 
вразливості національної економіки та появі за-
гроз її безпеки. Така складна ситуація вказує на 
необхідність формування комплексної системи 
забезпечення економічної безпеки, що немож-
ливо досягти без структурної перебудови еконо-
міки та підвищення її конкурентоспроможності 
на засадах інноваційності. Рівень економічної 
безпеки держави значною мірою залежить від 

ефективності виробництва, рівня інноваційного 
розвитку. Тому інноваційна безпека – важлива 
умова підвищення конкурентоздатності вітчиз-
няних виробників і забезпечення стійкого соці-
ально-економічного розвитку країни. Визначити 
потенційні можливості і загрози інноваційного 
розвитку країни – одне з найактуальніших за-
вдань для країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемні питання економічної безпеки розгля-
дали в своїх наукових публікаціях зарубіжні та 
віт чизняні вчені, зокрема І. Ф. Бінько, В. Т. Біло-
ус, І. Я. Бог данов, Г. С. Вечканов, С. Г. Гордієнко, 
Н.  О. Жу равльова, М.  П.  Денисенко, І.  П.  Мігус, 
О. І. Попов, В. К. Сенчагов, О. І. Татаркін, В. Т. Шлем-
ко та ін. Значний внесок у дослідження проблем, 
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пов’язаних із державним регулюванням іннова-
ційного розвитку, внесли науковці О.  І.  Амоша, 
В. М. Аньшин, Дж. Бернал, В. М. Геєць, П. Ф. Дру-
кер, П. М. Завлін, Н. І. Іванова, С. М. Ілляшенко, 
С. В. Кортов, О. О. Лапко, А. Маршалл, Р. М. Ни-
жегородцев, М. Портер, Ф. Ф. Рибаков, В. П. Се-
миноженко, А. Сміт, Р. А. Фатхутдінов, Л. І. Феду-
лова, Й. Шумпетер, Ю. В. Яковец та багато інших. 
Питання взаємозв’язку економічної безпеки та 
інноваційного розвитку розкривали такі вчені, 
як М. Бендиков, Т. Бурмістрова, А. Варшавський, 
О.  Власюк, М.  Денисенко, В.  Заварухін, О.  Ки-
риченко, П.  Коренюк, В.  Лященко, Л.  Мінделі, 
О. Мітякова, І. Ревак, С. Федосова, В. Федорович, 
М.  Хрустальов та ін. Однак теорія економічної 
безпеки, а також проблеми удосконалення ме-
ханізму її забезпечення поки ще недостатньо 
опрацьовані. Так, подальшого дослідження по-
требують обґрунтування складових оцінки інно-
ваційної безпеки, розробки заходів щодо підви-
щення її рівня, визначення шляхів ефективного 
управління інноваційними процесами для поси-
лення інноваційної безпеки країни.

Метою роботи є узагальнення теоретико-
методичних засад економічної безпеки, визна-
чення сутності інноваційної безпеки як окремої 
складової економічної безпеки, удосконалення 
методичних підходів оцінювання інноваційної 
безпеки держави, а також розробка практичних 
рекомендацій щодо її посилення.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Серед науковців немає єдиного підхо-
ду щодо трактування суті поняття «інноваційна 
безпека». Зокрема, використовуються поняття 
«технологічна безпека», «науково-технологічна 
безпека», «інноваційна безпека».

Існує декілька підходів до визначення поняття 
«інноваційна безпека»:

- як стан науково-технологічного та виробни-
чого потенціалу держави, який дає змогу забез-
печити стабільне функціонування національної 
економіки при виникненні певних загроз за ра-
хунок власних інтелектуальних і технологічних 
ресурсів. Зокрема, такий підхід відображено в 
працях А. Е. Варшавського [1], В. Т. Шлемко [3], 
І. О. Ревака [8].

- як спроможність, потенційні можливості ін-
новаційної системи генерувати якісні зрушення в 
економіці, протистояти зовнішнім технологічним 
загрозам інноваційну безпеку розглядають П. І. Ко-
ренюк [4], О. С. Власюк [11], А. В Шибін [12].

З першим підходом збігається визначення, за-
тверджене у «Методиці розрахунку рівня еконо-

мічної безпеки України» в 2007 році, в якій важ-
ливою складовою економічної безпеки держави 
була визначена науково-технологічна безпека 
(НТБ), що визначалася як «стан науково-техно-
логічного та виробничого потенціалу держави, 
який дає змогу забезпечити належне функціо-
нування національної економіки, достатнє для 
досягнення та підтримки конкурентоздатності 
вітчизняної продукції, а також гарантування 
державної незалежності за рахунок власних інте-
лектуальних і технологічних ресурсів» [5]. 

У 2013 році вийшов Наказ Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України «Про за-
твердження Методичних рекомендацій щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки Украї-
ни», у якому оновлено підходи до визначення 
складових, індикаторів економічної безпеки, їх 
оптимальні і порогові значення. Відбір множини 
індикаторів здійснено експертними методами з 
урахуванням світового досвіду та особливостей 
вітчизняної статистики. В цих Методичних ре-
комендаціях вжито термін «інвестиційно-інно-
ваційна безпека», що визначається як «стан еко-
номічного середовища у державі, що стимулює 
вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати 
кошти в розширення виробництва в країні, спри-
яє розвитку високотехнологічного виробництва, 
інтеграції науково-дослідної та виробничої сфе-
ри з метою зростання ефективності, поглиблення 
спеціалізації національної економіки на створен-
ні продукції з високою часткою доданої вартості» 
[6].

На нашу думку, інноваційна безпека має бути 
окремою складовою економічної безпеки, тому 
що інвестиції не обов’язково направляють на ін-
новаційні цілі чи у галузі з високою часткою до-
даної вартості. 

Тому визначаємо, що інноваційна безпека – це 
досягнення стану високотехнологічного, стабіль-
ного, економічно ефективного забезпечення ін-
новаціями економіки і соціальної сфери країни, 
а також створення умов для модернізації галузей 
виробництва, формування і реалізації політики 
стабільного соціально-економічного розвитку 
країни.

Високий рівень інноваційної безпеки сприяє:
- надійності відтворення національного на-

уково-технічного, технологічного і виробничого 
потенціалів;

- розвитку пріоритетних напрямів пошуко-
вих, фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень, технічних і технологічних розробок, 
що забезпечують конкурентоспроможність наці-
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ональної економіки;
- участі на світових ринках високотехнологіч-

ної продукції, що сприяє поширенню наукових, 
технічних і технологічних розробок;

- захисту прав інтелектуальної власності, зо-
крема у сферах зовнішньоекономічної діяльності 
і науково-технічної співпраці;

- здійсненню ефективного моніторингу у сфері 
технологій і наукових розробок, що мають стра-
тегічне значення як у країні, так і за її межами.

У новій методиці доповнено перелік індика-
торів за складовими економічної безпеки. Порів-
няння індикаторів за різними методиками наве-
дено в табл. 1.

Таблиця 1
Порівняння переліку індикаторів інвестиційно-інноваційної та науково-технологічної безпеки 

за Методиками розрахунку рівня економічної безпеки України 2007 та 2013 років [5; 6]

№ Найменування індикатора, одиниця виміру Найменування індикатора, одиниця 
виміру

Чи 
наявний 
у новій 

методиці
1 2 3 4

Інвестиційно-інноваційна безпека (2013 р.) Інвестиційна та науково-технологічна 
безпеки (2007 р.)

1 Валове нагромадження основного капіталу, % 
ВВП

Відношення обсягів інвестицій в осно-
вний капітал  до ВВП, %

Збігається

2 Відношення вартості нововведених основних 
засобів до обсягу капітальних інвестицій, %

Відношення обсягу інвестицій до вар-
тості основних фондів, %

Не 
збігається

3 Інтегральний індекс інвестиційної сприятли-
вості бізнес-середовища, %

Ступінь зносу основних засобів, % Новий 
показник

4 Відношення чистого приросту прямих інозем-
них інвестицій до ВВП, %

Відношення чистого приросту прямих 
іноземних інвестицій до ВВП, %

Збігається

5 Відношення кредитів, наданих нефінансовим 
корпораціям та домашнім господарствам на 
придбання, будівництво та реконструкцію 
нерухомості (кумулятивно, скореговані на 
курсову різницю), % ВВП

Частка прямих іноземних інвестицій у 
загальному обсязі інвестицій, %

Новий 
показник

6 Частка продукції, що була реалізована на кон-
курентних ринках країни, % загального обся-
гу продукції (станом на початок року)

Індекс зміни активності створення зраз-
ків нової техніки, %

Новий 
показник

7 Розмір економіки України, % до світового 
ВВП

Індекс зміни активності створення но-
вих видів продукції, %

Новий 
показник

8 Питома вага обсягу виконаних наукових і на-
уково-технічних робіт у ВВП, %

Частка науково-технічних розробок та 
науково-технічних послуг, виконаних 
власними силами в загальному обсязі, %

Не 
збігається

9 Відношення витрат на наукові та науково-тех-
нічні роботи за рахунок держбюджету, % ВВП

Питома вага видатків державного бю-
джету на науку у ВВП, %

Збігається

10 Чисельність спеціалістів, які виконують на-
уково-технічні роботи, до чисельності зайня-
того населення (на 1 тис. осіб)

Кількість спеціалістів, які виконують на-
уково-технічні роботи, % до загальної 
чисельності зайнятих в економіці країни 
(на 1000 осіб)

Збігається

11 Питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації, у загальній кількості промислових 
підприємств, %

Частка підприємств, що впроваджують 
інновації, в загальній кількості промис-
лових підприємств, %

Збігається

12 Питома вага реалізованої інноваційної про-
дукції в обсязі промисловості, %

Частка реалізованої інноваційної про-
дукції в загальному обсязі промислової 
продукції, %

Збігається
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Наведені дані свідчать, що більшість показни-
ків у методиці оновлено. Введено показник, що 
характеризує інформатизацію суспільства. Хоча 
така інформація необхідна для впровадження 
інноваційної моделі розвитку, однак, на нашу 
думку, є недостатньою. Важливим є не лише 
користування Інтернетом, але і використання 
програмних продуктів фірмами, створення про-
грамних продуктів. Саме інформаційна складо-
ва методики потребує доповнення і подальшого 
вдосконалення.

Не доцільним, на нашу думку, є виключен-
ня показників «відношення кількості впрова-
джених об’єктів промислової власності (вина-
ходів, корисних моделей, промислових зразків) 

13 Відношення експорту роялті, ліцензійних по-
слуг, комп'ютерних та інформаційних послуг, 
наукових та конструкторських розробок, по-
слуг в архітектурних, інженерних та інших 
технічних галузях, % до ВВП

Відношення кількості впроваджених 
об'єктів промислової власності (вина-
ходів, корисних моделей, промислових 
зразків) до зареєстрованих, %

Новий 
показник

14 Частка осіб, які повідомили, що за останні 12 
місяців користувалися послугами Інтернету 
(обстеження домогосподарств), %

Коефіцієнт винахідницької активності 
(кількість отриманих охоронних доку-
ментів (патентів) на 1 млн. чол.)

Новий 
показник

15 Частка фундаментальних досліджень, 
виконаних власними силами в загально-
му обсязі, %

Не визна-
чається 

16 Частка прикладних досліджень, викона-
них власними силами в загальному об-
сязі, %

Не визна-
чається 

продовження таблиці 1

до зареєстрованих», «коефіцієнт винахідниць-
кої активності (кількість отриманих охоронних 
документів (патентів)», які відображають резуль-
тативність винахідницької діяльності. 

Всі індикатори оцінки інноваційної безпеки 
України є показниками стимуляторами – за ха-
рактером своєї дії вони сприяють підвищенню 
коефіцієнта економічної безпеки.

За рекомендованою Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі методикою 
на підставі статистичних даних про наукову 
та інноваційну діяльність наведено значення 
індикаторів оцінки науково-технологічної 
безпеки України за 2007–2011 рр. (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка індикаторів стану науково-технологічної безпеки України

Показники, одиниця 
виміру

Порогові 
значення

Фактичні значення
Тенденція 

зміни і оцінка 
значень

2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Науково-технологічна безпека

Питома вага видатків 
державного бюджету 
на науку у ВВП, % 

не менше 
1,7 0,39 0,41 0,37 0,34 0,29 небезпечна 

зона

Кількість спеціалістів, 
які виконують науко-
во-технічні роботи, 
% до загальної чи-
сельності зайнятих в 
економіці країни (на 
1000 осіб) 

не мен-
ше 9 4,62 4,46 4,47 4,41 4,18 небезпечна 

зона
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Частка підприємств, 
що впроваджують 
інновації, в загальній 
кількості промислових 
підприємств, %

не менше 
50 11,5 10,8 10,7 11,5 12,8 небезпечна 

зона

Відношення кількості 
впроваджених об’єктів 
промислової власності 
(винаходів, корисних 
моделей, промислових 
зразків до зареєстрова-
них), %

не менше 
90 75,70 78 81 75 68 небезпечна 

зона

Частка реалізованої ін-
новаційної продукції у 
загальному обсязі про-
мислової продукції, %

не менше 5 6,7 5,9 4,8 3,8 3,8 небезпечна 
зона

Індекс зміни активності 
створення зразків нової 
техніки,%

не менше 
100 112,1 86 84,6 103,4 135,1 безпечна 

зона

Індекс зміни активності 
освоєння нових видів 
продукції,%

не менше 
100 104,9 96,8 109,8 86,7 134,5 безпечна 

зона

Співвідношення частки 
фундаментальних дос-
ліджень, прикладних 
досліджень, науково-
технічних розробок 
та науково-технічних 
послуг, виконаних влас-
ними силами в загаль-
ному обсязі, пропорції 
у %

15:25:60 22:16:62 23:17:60 24:16:60 22:16:61 21:18:61 небезпечна 
зона

продовження таблиці 2

Джерело: складено на основі [7; 9; 10; 11]

Статистичні дані показують, що більшість 
показників оцінки перебувають нижче 
порогових значень, а значить становлять загрози 
інноваційній безпеці. До того ж показники 
щорічно зменшуються, що є ознакою наростання 
загроз. Це не лише негативно позначається на 
показниках інноваційної безпеки, але і створює 
загрози відставання України в інноваційній 
сфері від розвинених країн світу та подальшого 
зниження її конкурентоздатності на світових 
ринках. 

Перевищують порогові значення лише індекс 
зміни активності створення зразків нової техніки 
та індекс зміни активності освоєння нових видів 
продукції. Однак показники результативності 
та кадрові знижуються, що зумовлюватиме 
подальше посилення загроз.

Розвиток інноваційної діяльності повинен 
стати невід’ємною складовою реформування 
економіки країни для посилення інноваційної 
безпеки. Важливо зазначити, що криза 
інноваційної сфери становить загрозу 
економічній безпеці країни, тому необхідно 
вдосконалювати механізми державного 
регулювання інноваційної сфери, здійснювати 
заходи, спрямовані на підвищення інноваційної 
мотивації господарюючих суб’єктів. 
Першочерговим завданням підвищення рівня 
інноваційної безпеки є подолання існуючих загроз 
та використання інноваційного потенціалу. 
Тому, на нашу думку, головні напрями посилення 
інноваційної безпеки можна згрупувати у 
інституціонально-правовий, економічний та 
інформаційно-аналітичний блоки (табл. 3).
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Таблиця 3
Напрями посилення інноваційної безпеки України

№ Напрям посилення 
інноваційної безпеки Шляхи реалізації

1 Інституційно-правовий

- вдосконалення нормативно-правового і методичного забезпечення моні-
торингу і оцінки рівня економічної безпеки та інноваційної безпеки;

- розвиток державних наукових і науково-технологічних організацій, що 
здійснюватимуть ефективну координацію наукових досліджень;

- покращення координації діяльності між державними установами, що ре-
гулюють інноваційну діяльність

2 Економічний

- створення нових виробництв, секторів економіки передових технологіч-
них укладів, інтенсивне технологічне оновлення базових секторів еконо-
міки;

- підвищення якості і доступності освіти та підготовки наукових кадрів;
- розвиток ринку інновацій, наукомістких товарів і послуг;
- стимулювання (прямими і непрямими методами) інноваційної активнос-

ті підприємств;
- підтримка патентно-ліцензійної діяльності винахідників і підприємств;
- збільшення частки високотехнологічного експорту, участь у міжнародних 

інноваційних проектах та науково-технічній кооперації;
- розвиток державно-приватного партнерства в інноваційній сфері;
- формування системи цільового фінансування пріоритетних напрямів на-

уково-технічного розвитку;
- збільшення рівня фінансування інноваційної сфери для забезпечення до-

сягнення стратегічних національних пріоритетів;
- формування інноваційних кластерів

3 Інформаційно-аналі-
тичний

- формування системи репрезентативних показників інноваційної безпеки;
- налагодження моніторингу стану інноваційної безпеки та відкрита публі-

кація результатів обрахунків;
- визначення реальних та потенційних загроз (ризиків) інноваційній без-

пеці;
- визначення оптимальних шляхів усунення виявлених загроз і складання 

програм їх реалізації; 
- організація виконання та забезпечення контролю за ходом реалізації за-

ходів з подолання або нейтралізації загроз інноваційній безпеці

Для розвитку інноваційного потенціалу 
необхідне комплексне здійснення зазначених 
заходів, застосування яких зумовить системний 
розвиток інноваційної діяльності і підвищення 
рівня інноваційної безпеки.

Висновки. Отже, головними загрозами ін-
новаційній безпеці України є низька результа-
тивність інноваційної діяльності, недостатнє фі-
нансування, зниження кількості спеціалістів, які 
виконують науково-технічні роботи, викорис-

тання застарілих технологій. Активізація іннова-
ційної діяльності, стимулювання технологічних 
змін у виробництві, вдосконалення інституцій-
но-правового та інформаційно-аналітичного 
забезпечення зумовлять посилення інновацій-
ної безпеки України. Подальшого дослідження 
потребують питання вдосконалення методики 
оцінки інноваційної безпеки України для визна-
чення і формування шляхів усунення загроз.

Список використаних джерел:

1. Варшавский А. Е. Глава 4. Обеспечение на-
учно-технологической безопасности в условиях 
глобализации экономики – важнейшая задача 
инновационного менеджмента / А. Е. Варшавс-

кий // Инновационный менеджмент в России 
(проблемы стратегического управления и нау-
чно-технологической безопасности) / Руководи-
тели автор. колл. Макаров В. Л., Варшавский А. Е. — 



29

FINANCIAL SPACE     № 2 (14) 2014

М. : Наука, 2004. [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : cemi-data.socionet.ru/files/mak2004_4-
var.pdf.

2. Денисенко М. П. Науково-технологічна без-
пека в умовах глобальної конкуренції / М. П. Де-
нисенко, С. В. Бреус // Вісник КНУТД. — 2011. — 
№ 6. — С. 224–228.

3. Економічна безпека України: сутність і на-
прямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько: 
Монографія. — К. : НІСД, 1997. — 144 с.

4. Коренюк П. І. Стан науково-технологічної 
безпеки реального сектора економіки України / 
П. І. Коренюк, В. П. Волков, Л. А. Горош ков // 
Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 2. — 
С. 22–25.

5. Наказ Міністерства економіки, торгівлі і роз-
витку від 02.03.2007р. №60 «Про затвердження 
Методики розрахунку рівня економічної безпеки 
України» – Офіційний сайт Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України / [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу : http://me.kmu.
gov.ua/control/uk/index.

6. Наказ економічного розвитку і торгівлі 
України від 29.10.2013 р. №1277 «Про затверджен-
ня Методичних рекомендацій щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України» / [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу : http://cct.com.
ua/2013/29.10.2013_1277.htm.

7. Наукова та інноваційна діяльність. Офі-
ційний сайт Державна служба статистики України 
/ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.ukrstat.gov.ua/.

8. Ревак І. О. Інформаційна база оцінювання 
науково-технологічної безпеки України / І. О. Ре-
вак // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — 
№ 10. — С. 247–254.

9. Стан економічної безпеки України  в І пів-
річчі 2008 року Випуск 10 Офіційний сайт Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
me.kmu.gov.ua/file/link/126755/file/.

10. Cтан енергетичної безпеки України (оцін-
ка та методологія розрахунку) Офіційний сайт 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України / [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : www.niss.gov.ua/public/.../Pr6_25_05.ppt.

11. Україна в системі міжнародної безпеки: Мо-
нографія / За заг. ред. О.С.  Власюка /Національ-
ний інститут проблем міжнародної безпе ки. — К.: 
НІПМБ. – 450 с.

12. Шибин А. В. Критерии и принципы обес-
печения безопасности региональных социально-
экономических систем / [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: www.managementofrisk.ru/magazine/
Numbers/2010-1/.../Shibin.doc.

13. Шляхи активізації використання інте-
лектуальних та науково-технічних ресурсів у 
виробничих процесах промисловості Украї-
ни. Аналітична записка. / Національний інсти-
тут стратегічних досліджень при Президентові 
Украї ни / [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://www.niss.gov.ua/articles/516/.



30

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (14) 2014

JEL CLASSІFІCATІON: Q55

CURRENT STATE AND WAYS OF ENHANCING INNOVATIVE SECURITY
 OF UKRAINE

Oleh M. HORDUNOVSKYI 
Doctor of Science in History, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Cherkasy 
Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Summary. The article deals with the essence 
and the components of innovative security of the 
country. Evaluation indices of innovative security 
were investigated. The author makes a conclusion 
that information and resulting indicators should be 
supplemented. Current state of innovative security of 
Ukraine was analyzed. Main factors that predetermine 
crisis of innovative sector were revealed. The necessity 

to enhance innovative security was proved. The 
main ways of enhancing innovative security were 
determined as a complex of institutional, legal, 
economic, information and analytical actions. 
Practical applicability of this research is developing 
strategic directions of innovative security of Ukraine 
enhancement.

Key words: innovative security, innovative factors, innovative capacity, indicators, threats, possibilities.

The author has analyzed the interpretation of the 
term “innovative security” and calculations of coun-
try’s innovative security; in particular, special atten-
tion was focused on the calculation methodology of 
the level of economic security of Ukraine. The au-
thor compares the approaches to the calculation of 
the level of economic safety in Ukraine in 2007 and 
2013. Methodological recommendations for calcu-
lating the level of economic security of Ukraine, ap-
proved by the Ministry of economic development 
and trade of Ukraine from October, 29 2013 № 1277 
were analyzed. It was proved that the Ministry of eco-
nomic development and trade of Ukraine pays great 
attention to the improvement of methodological ap-
proaches to assessment and monitoring of threats 
to the economic development of Ukraine under the 
conditions of economic processes dynamics.

A comprehensive analysis of economic security 
indicators with identifying potential threats to the 
integral assessment of economic security level was 
carried out.

The author emphasizes importance of determin-
ing the level of economic security of Ukraine as one 
of the main components of national security. Main 
indicators, their advantages and weak points were 
studied. To the author’s points of view it is purpose-
less to exclude such indicators as “ration of the num-
ber of implementations of industrial property objects 
(inventions, useful models, industrial designs) to 
the registered ones”, “coefficient of inventive activity 
(number of received security documents (patents)”, 

because they reflect the effectiveness of inventive ac-
tivity.

The list of main indicators of country’s economic 
security and their threshold values were defined. The 
dynamics of indicators of scientific and technologi-
cal security of Ukraine in 2007-2011 is described. It 
was underlined that most indicators are below the 
threshold and therefore act as a threat to innovative 
security.

Priority tasks of innovative security are aimed 
at overcoming of the existing threats and use of in-
novative potential. Main directions of strengthening 
the innovative security of Ukraine are grouped into 
institutional, legal, economic and informational-an-
alytical blocks. 

The necessity of strengthening the innovative se-
curity of Ukraine, which will increase the competi-
tiveness of national economy, is proved in the article.

Future researches should be focused on the 
problems of improvement of innovative security of 
Ukraine assessment methods for determining and 
forming ways of threats elimination. 

Practical value of this research consists in devel-
opment of strategic directions for strengthening in-
novative security components for timely response to 
modern challenges and threats.

The results of the paper can be used by public 
authorities, scientific institutions and citizens for a 
quantitative assessment of the level of economic se-
curity of Ukraine and for identifying potential threats 
in national economy development.
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Анотація. Розглянуто напрямки 
збалансованості структурного використан-
ня зернового фонду та визначено їх як одну з 
важливих позицій у системі загроз економічній 
безпеці. Визначено, що досягнення товарови-
робниками зерна оптимізованих пропорцій 
між продовольчим та фуражним зерном, фор-
мування раціональної потреби у насіннєвому 
фонді, виділення обсягів зерна для виробницт-
ва біопалива, медпрепаратів тощо дозво-
лить мінімізувати ризики погіршення рівня 
економічної безпеки. 

Аннотация. Рассмотрены направления сба-
лансированности структурного использова-
ния зернового фонда и определено их как одну из 
важных позиций в системе угроз экономической 
безопасности. Определено, что достижение 
товаропроизводителями зерна оптимальных 
пропорций между продовольственным и фу-
ражным зерном, формирование рациональной 
потребности в фонде посевочного материала 
позволит минимизировать риски ухудшения 
уровня экономической безопасности.

Ключові слова: економічна безпека, загрози, ризики, структура, зерновий фонд, товаровиробники зерна.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, риски, структура, зерновой фонд, товаропроизводители зерна.

Постановка проблеми. Зерновиробництво є 
базою і джерелом сталого розвитку більшості га-
лузей агропромислового комплексу та основою 
аграрного експорту. Вона є стратегічною галуззю 
економіки держави, її функціонування визначає 
обсяги, пропозиції та вартість основних видів 
продовольства для населення країни, зокрема 
продуктів переробки зерна і продукції тварин-
ництва. А також формує істотну частку доходів 
сільськогосподарських виробників, визначає 
стан і тенденції розвитку сільських територій, 
формує валютні доходи держави за рахунок екс-
порту. Таке становище збережеться, оскільки на 
світових продовольчих ринках спостерігається 
дефіцит зернової продукції [1].

Виробництво зернових завжди було одним з 
пріоритетних у структурі сільського господар-
ства. Експортоорієнтоваість дозволяє зерновому 
господарству відігравати першочергову роль у 
підвищенні ефективності аграрного виробни-
цтва та дозволяє розвиватись багатьом суміж-
ним видам виробництв. Водночас, вихід на зо-
внішні ринки ставить товаровиробників зерна в 
умови виникнення загроз, небезпек та ризиків, 
які впливають на стан економічної безпеки. Зо-
крема, не контрольованість структури посівних 

площ та використання зернового фонду стано-
вить загрозу відновленню природної родючос-
ті грунтів, погіршення екологічної ситуації в 
зв’язку з інтенсивним використанням засобів хі-
мізації. Нарощення обсягів зерна лише посилює 
сировинне спрямування галузі, хоч у сучасних 
умовах економічної, політичної, соцільної криз 
пріоритетним має бути розвиток технологій з 
переробки зерна на біопаливо, комбікорми. По-
трібно переорієнтовувати експорт не на зерно, а 
на продукти його переробки, проте для цього не-
обхідно здійснити ряд кроків як з боку держави, 
так і підприємств. Тому актуальним постає пи-
тання дослідження напрямків збалансованості 
структурного використання зернового фонду, як 
однієї з важливих позицій у системі загроз еко-
номічній безпеці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження теоретичних і практичних аспек-
тів економічної безпеки набувають все більшого 
поширення серед науковців. Зокрема питанням 
загроз у системі економічної безпеки присвяче-
ні праці А. Гальчинського, В. Геєця, О. Бондару-
ка, С. Мочерного, Я.  Жаліло, М. Зубка, В. Мун-
тіяна,  І. Оленка, Т. Васильціва, І. Александрова, 
В.  Богомолова, Г. Андрощука, Т. Клебанової, 
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А.  Барановського, Г. Пастернак-Таранущенко, 
Н. Єв докимова [2] та ін. Стан та проблеми зер-
нової галузі знайшли своє відображення у працях 
В. Анд рійчука, П. Саблука, В. Бойка, М.  Маліка, 
О. Шпикуляка, Л. Худолій, Р. Волошина, І. Кири-
ленка, К.  Пилипенка [1], І. Баєвої, А. Крав цової, 
В. Жука, С. Добровольської [5], А.  Кучера [3], 
О. Гуторової [6] та ін. Попри наявність змістов-
них напрацювань невисвітленими залишаються 
питання економічної безпеки товаровиробників 
зерна, аналізу окремих складових у системі загроз 
економічній безпеці.

Мета дослідження полягає у висвітленні ста-
ну зерновиробництва та структурного викорис-
тання зернового фонду в системі загроз еконо-
мічній безпеці підприємств.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Для отримання достатньої інформації 
про стан і тенденції розвитку внутрішнього та 
зовнішнього середовищ у процесі обґрунтування 
та прийняття стратегічних рішень, спрямованих 
на досягнення й підтримку економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств, необхідна 
системна методика діагностики економічної без-
пеки даних підприємства, яка повинна складати-
ся з таких основних розділів: оцінка тенденцій 
розвитку підприємства; оцінка можливостей під-
приємства протидіяти загрозам; оцінка причин 
появи загроз із боку факторів внутрішнього се-
редовища; систематичний аналіз стану й тенден-
цій розвитку зовнішнього середовища [2].

У залежності від класифікаційної ознаки, до за-
гроз економічній безпеці товаровиробників зер-
на слід віднести зовнішні (ринкова кон’юнктура, 
цінова політика, податкове та митне законодав-
ство, фінансово-кредитна політика, логістична 
інфраструктура, розвиток насінництва, засобів 
захисту рослин, природно-кліматичні умови) та 
внутрішні (стан ресурсів та його потенціал, ви-
тратна, фінансово-кредитна політика, рівень ме-
неджменту, маркетингу, виробнича, логістична 
та соціальна інфраструктура, кваліфікація пер-
соналу та плинність кадрів, витік інформації, 
розмір господарства, структура зернового фонду 
і його використання тощо). При цьому стратегіч-
ні орієнтири товаровиробників, в основу яких 
покладено можливість передбачення небезпек і 
ризиків, зможуть в умовах конкурентної бороть-
би дозволити уникнути загроз погіршення ефек-
тивності виробництва та, як наслідок, уникнути 
зниження рівня економічної безпеки.

Для розв’язання завдання укріплення конку-
рентних позицій на регіональному ринку зерна 

аграрними підприємствами можуть бути реалі-
зовані різні стратегії, зокрема стратегія дивер-
сифікації може бути використана для переробки 
зерна на борошно чи крупи за рахунок їх реалі-
зації населенню, хлібозаводам, кондитерським 
фабрикам, їдальням, ресторанам тощо. Водночас, 
стратегія розвитку товару може бути застосована 
для такого продукту, як висівки, які можна вико-
ристовувати для годівлі власних тварин, а також 
продавати населенню й фермерським господар-
ствам [3]. 

Ефективність виробництва та удосконалення 
структури виробництва і використання зерно-
вих – один із ключових моментів при плануванні 
кінцевого результату діяльності товаровиробни-
ків. Досягнення ними оптимізованих пропорцій 
між продовольчим та фуражним зерном, фор-
мування раціональної потреби у насіннєвому 
фонді, виділення обсягів зерна для виробництва 
біопалива, медпрепаратів тощо дозволить міні-
мізувати ризики погіршення рівня економічної 
безпеки. 

Економічна безпека формує в аграрному сек-
торі продовольчу, у вирішенні якої особлива роль 
належить тваринництву. Обсяги виробництва 
продукції тваринництва, продуктивність худо-
би і птиці значною мірою визначає стан кормо-
вої бази. Тому необхідно знаходити пропорції у 
міжгалузевих зв`язках товаровиробників зерна 
та використовувати всі можливі ресурси підпри-
ємств для підвищення їх товарності й ефектив-
ності.

Відсутність внутрішньої збалансованості про-
являється в наявності дефіциту одних ресурсів і в 
надлишку інших. Дефіцити певних ресурсів обу-
мовлюють гальмування економічного зростання, 
а тому є передумовою нарощування соціальної 
напруги в колективах організації. Деякі з дефіци-
тів обумовлюють нанесення більш або менш зна-
чної шкоди довкіллю. До таких дефіцитів можна 
віднести дефіцит органічних добрив, який веде 
до руйнування гумусу в ґрунті. Наслідки наяв-
ності надлишків ресурсів відомі. Так, надлишки 
основних засобів обумовлюють невиправдане 
розбухання амортизаційних відрахувань та по-
ниження ефективності капіталу. Надлишки обо-
ротних засобів обумовлюють гальмування обіго-
вості оборотних коштів [4].

Не менш важливими є показники структури 
посівних площ сільськогосподарських культур. 
Структура виробництва складається під дією 
різноманітних чинників загальнонаціонального 
та регіонального характеру. Основними серед 
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них є динаміка попиту на продукцію сільського 
господарства, розміри державної фінансової під-
тримки виробництва окремих видів сільськогос-
подарської продукції, управлінський та фаховий 
досвід власників і керівників сільськогосподар-
ських підприємств [5].

Потрібно проводити диверсифікацію посів-
них площ зернових культур. У зерновому ви-
робництві пропонується провести удосконален-
ня структури вирощування зернових культур у 
напрямку збільшення частки фуражного зерна 
й круп’яних культур. Вирощування круп’яних 
культур в Україні доцільно орієнтувати переваж-
но на забезпечення споживчого попиту внутріш-
нього ринку [6].

Структуру зернових визначає вплив особли-
востей, які визначають частку продовольчого 
зерна в загальних його витратах; рівень вироб-
ництва зерна і забезпеченості ним у розрахунку 

на душу населення; розмір та структуру експор-
ту зернових, ефективність виробництва окре-
мих зернових культур і кон’юнктура зернового 
ринку; темпи поширення ґрунтозахисних систем 
землеробства; рівень технічної забезпеченості; 
стан сівозмін; вимоги екологізації виробництва 
та перехід до виробництва органічної продукції. 

Враховуючи вище зазначені умови та реко-
мендації спеціалістів науково-дослідного інсти-
туту землеробства посівні площі зернових куль-
тур мають становити близько 16 млн га, зокрема 
озимої пшениці – не менше ніж 6,0 млн га, озимо-
го ячменю – 1,2 млн. га, озимого жита – 0,3 млн. га, 
кукурудзи – 4,0 млн. га, ярого ячменю – 2,2 млн. га. 
Площі посіву проса і сорго – 0,5 млн. га, гречки – 
0,3 млн. га [7]. 

З метою проведення аналізу в табл. 1 наведено 
динаміку структури посівних площ та виробни-
цтва зернових в Україні.

Таблиця 1
Динаміка структури посівних площ та виробництва зернових, %

Культури

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.
Відхилення
2012 р. від 

2008 р., п.п.
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Зернові, всього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 х х
озимі зернові 52,0 54,0 52,5 53,5 52,4 50,7 50,8 44,9 42,3 37,1 -9,7 -16,9

пшениця 43,5 47,0 41,2 43,5 40,7 41,3 41,3 38,1 35,8 32,7 -7,7 -14,3
жито 3,0 2,0 3,0 2,0 1,9 1,2 1,8 1,0 2,0 1,5 -1 -0,5

ячмінь 5,5 5,0 8,4 7,9 9,8 8,2 7,7 5,7 4,5 2,9 -1 -2,1
ярі зернові, у т.ч.: 48,0 46,0 47,5 46,5 47,6 49,3 49,2 55,1 57,7 62,9 9,7 16,9

пшениця 2,0 1,6 2,1 1,8 2,1 1,6 1,8 1,2 1,5 1,4 -0,5 -0,2
ячмінь 21,5 18,7 24,0 17,8 20,0 13,4 16,4 10,3 17,6 12,1 -3,9 -6,6

овес 2,9 1,8 2,7 1,6 2,2 1,2 1,8 0,9 2,0 1,4 -0,9 -0,4
кукурудза 16,1 21,5 13,6 22,8 18,0 30,4 23,0 40,3 29,9 45,4 13,8 23,9

просо 1,0 0,4 0,8 0,3 0,6 0,3 1,1 0,5 1,2 0,3 0,2 -0,1
гречка 1,9 0,5 1,7 0,4 1,5 0,3 2,0 0,5 1,9 0,5 - -

рис 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2
зернобобові,

з них: 1,7 1,0 2,3 1,4 2,8 1,5 2,4 0,9 2,1 1,0 0,4 -

горох 1,3 0,7 1,8 0,9 2,0 1,3 1,8 0,6 1,4 0,7 0,1 -
вика та викові су-

міші на зерно 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 - -0,1

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [8].
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Розрахунки свідчать, що з роками зберігається 
чітка тенденція до скорочення обсягів зернових 
продовольчої групи з одночасним збільшенням у 
структурі посівів і обсягів виробництва ярих зер-
нових та кукурудзи. Практика показує, що таке 
зростання зумовлене підвищеним попитом на 
зовнішніх ринках. Україна за обсягами експорту 
кукурудзи у 2011-2012 рр. після США (43,18 млн. 
т) поділяє друге місце з Аргентиною (по 14,0 млн. 
т відповідно) [9]. Проте така позитивна динаміка 
приховує певні загрози та можливості економіч-
них і екологічних ризиків. Досвід агротехнології 
вирощування кукурудзи показує, що її можна ви-
рощувати без відповідного чергування сівозмі-
ни багато років поспіль, проте це призводить до 
забур`яненості посівів, а хімічні засоби боротьби 
з ними псують ґрунти і перешкоджають їх при-
родному відновленню. 

Економічна ефективність аграрного вироб-
ництва тісно пов’язана із розміром господарства 
за площею ріллі. Підвищення рівня концентрації 
виробництва зумовлює зростання врожайності 
зернових культур. Враховуючи наявність прямої 
залежності між рівнем врожайності й ефектив-
ністю виробництва зерна можна стверджувати, 
що підвищення рівня концентрації виробництва 
зерна буде мати позитивний вплив на економіч-
ну ефективність цієї галузі та створення таким 
чином передумов для підвищення конкуренто-
спроможності сільськогосподарського підпри-
ємства [10]. Однак великі підприємства мають 
як переваги, так і недоліки. Зокрема відзначено, 
що укрупнення сільгосппідприємств призводить 
не тільки до підвищення ефективності виробни-
цтва, а й породжує процеси, які погіршують його 
результати (збільшення внутрішньогосподар-
ських транспортних витрат, ускладнення управ-
ління виробництвом, безпосередніх контактів 
керівників і менеджерів з працівниками) [11].

Загроза збитковості виробництва виникає у 
підприємств, які мають площі посівів до 1000 га, 
а таких, за даними Державної служби статисти-
ки України, налічується 33379 підприємств, що 
становить 91 % від загальної чисельності. На 

перспективу в структурі посівних площ озимих 
зернових культур важливо відрегулювати баланс 
між площами, зайнятими пшеницею, житом і 
тритикале з урахуванням попередників, що за-
безпечить необхідний рівень урожайності зерна 
в роки з несприятливими погодними умовами 
[12].

Серед факторів негативного впливу на еко-
номічну безпеку товаровиробників зерна (вола-
тильності цін, недостатньої кількості, а інколи 
відсутності зерносховищ для тривалого зберіган-
ня, браку фінансових ресурсів, нерозвиненої ло-
гістичної інфраструктури) удосконалення струк-
тури виробництва і використання зернового 
фонду дозволить підвищити їх ефективність та 
конкурентноздатність у сучасних умовах госпо-
дарювання і закріплення позицій на світовому 
ринку.

Висновки. Сучасне зерновиробництво та 
успішне його функціонування багато в чому за-
лежить від рівня забезпечення економічною без-
пекою товаровиробників. Тому в умовах постій-
ної конкуренції необхідно знаходити можливості 
уникнення існуючих та потенційних загроз, які у 
веденні зернового господарства мають свої спе-
цифічні особливості. Зокрема при формуванні 
стратегії розвитку підприємствам необхідно оці-
нювати стан зернового господарства з позицій 
структурного використання зернового фонду в 
системі загроз економічній безпеці. Раціональна 
структура посівних площ та обсягів виробни-
цтва, оптимальні пропорції у формуванні кор-
мового зерна, насіннєвого фонду, обсягів реалі-
зації, зокрема на експорт, дозволять підвищити 
ефективність зерновиробництва та уникнути 
багатьох небезпек, серед яких втрати через пере-
виробництво зерна і негативний вплив цінових 
коливань. Крім того, правильне структурне ви-
користання зернового фонду сприятиме розви-
тку суміжних галузей, таких як тваринництво, 
переробна промисловість, а також дасть можли-
вість формувати частину зернового фонду для 
використання у якості біопалива, як одного з 
джерел альтернативного енергетичного ресурсу.
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Summary. The author describes the directions of 
grain fund structural use balance and defines them 
as one of the important positions in the system of 
economic security threats. It is proved that optimized 
proportions between food and forage grain, 

formation of rational need in seed fund, allocation 
of grain volumes for the production of biofuel, 
medicine will minimize the risks of economic security 
decreasing.

Key words: economic security, threats, risks, structure, grain fund, grain producers.

Grain production has always been one of the 
priorities in the structure of agriculture. Access to 
foreign markets creats threats, dangers and risks for 
grain producers and affect their economic security.
The increase of grain volumes only increases indus-
try’s raw direction, although under modern condi-
tions of economic, political, social and management 
crisis priority attention should be paid to the tech-
nological methods on grain processing for the pro-
duction of biofuels, mixed fodders. It is necessary to 
reorient export from grain to the products of its pro-
cessing, but this transformation needs a number of 
measures both from the state and enterprises. Thus, 
the aim of this paper is to highlight balance areas of 
grain fund structural use as one of the important po-
sitions in the system of economic security threats.

Grain structure is determined by the features that 
define the share of food grain in its total cost; level of 
grain production and its distribution per capita; rate 
and structure of grain export, grain production effi-
ciency and grain market situation; rates of soil farm-
ing systems; technical equipment rate; state of crop 
rotations; requirements for ecological production 
and transition to organic production.

Calculations show that with the lapse of time the 
volume of food grain is reducing and production of 
spring cereals and corn is increasing. Practice shows 
that the growth is caused by its high demand in for-
eign markets.

Contemporary grain production and its successful 
functioning largely depends on the level of produc-
ers’ economic security providing. That’s why under 
conditions of constant competition it is necessary to 
avoid existing and potential threats which have spe-
cific features in grain farming. In particular, strategy 
of company development should include evaluation 
of grain farming state from the point of structural us-
ing of grain fund in the system of economic security 
threats. 

Rational structure of areas under grain and vol-
umes of production, optimal proportions in the 
formation of fodder grain, volumes of seeds fund, 
realization, especially for export, will increase the ef-
ficiency of grain production and protect from many 
dangers, including losses because of grain overpro-
duction and negative impact of price fluctuations.
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Анотація. У статті досліджено сучасні 
тенденції розвитку банківських інновацій та їх 
значення на ринку фінансових послуг.

Аннотация: В статье исследовано современ-
ные тенденции развития банковских инноваций 
и их значение на рынке финансовых услуг.

Ключові слова: банківські інновації, інтернет-банкінг.
Ключевые слова: банковские инновации, интернет-банкинг.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
стійкий розвиток економіки залежить більшою 
мірою не від ресурсних можливостей, які є об-
меженими, а від інноваційної діяльності суспіль-
ства та окремих його елементів. Завдяки іннова-
ціям наука стала безпосередньо продуктивною 
силою, а знання у вигляді нематеріальних акти-
вів – основним капіталом економічного розви-
тку. Говорячи про інновації у банківській сфері, 
необхідно мати на увазі, що, на відміну від вироб-
ничих підприємств, банки за своєю природою є 
достатньо консервативними організаціями.

Головними генераторами інновацій у фінан-
совій сфері в Європі є невеликі фінансові орга-
нізації, а в Україні – комерційні банки. Метою 
більшості інновацій є перехід на персональне 
обслуговування клієнтів. Багато інноваційних 
банків і фінансові компанії, використовуючи су-
часні технології, орієнтуються на молодих людей, 
які схильні до нових медіапроектів. Саме тому, в 
сучасних умовах із поширенням технологій, ін-
тернет-простору, багато передових фінансових 
структур мають не лише офіційний сайт, на яко-
му чітко й інформативно говориться про послу-
ги і продукти, але і власну сторінку в соціальних 
мережах, за допомогою якої банк прагне стати 
ближчим і зрозумілішим для клієнтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню банківських інновацій, та, зокрема, інно-
ваційних банківських послуг, приділяється велика 
увага. Серед вітчизняних авторів можна виділити 
праці О.  Васюренка, А. Єпіфанова, А.  Пе ресади, 
С. Єгоричевої; у працях російських учених О. Лав-
рушина, Н. Валенцевої, І. Балабанова, П. Семико-
ва, Є. Золотова широко висвітлюються проблеми 

банківських нововведень; серед зарубіжних ав-
торів вагомий внесок у розробку цієї проблеми 
внесли М. Бітнер, Н. Вудкок, Я. Гордон, Ж. Лам-
бен, М. Стоун та інші. 

Метою статті є розкриття змісту перспектив-
них інноваційних послуг банків і визначення їх-
нього місця у класифікації банківських послуг.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Сучасний етап розвитку банківської 
системи України насичений різними фінансови-
ми продуктами і послугами, тому, звичайно, при-
сутня інтенсивна конкуренція між кредитними 
організаціями. В таких умовах істотну перевагу 
отримують ті організації, які здатні розробляти 
і впроваджувати нові технології, модернізувати 
продуктовий ряд, розробляти альтернативні ка-
нали обслуговування клієнтів, тобто здійснюва-
ти інноваційний процес.

Стратегія розвитку банківського сектору 
України передбачає активне використання ін-
формаційних і банківських інновацій, наявність 
розвиненої інфраструктури і надання на цій 
основі сучасних банківських послуг для населен-
ня і підприємств, з високим рівнем конкуренції 
і ринкової дисципліни учасників, з розвиненими 
системами корпоративного управління та управ-
ління ризиками.

Стрімкий розвиток технологій і банківсько-
го ринку в Україні, як і в усьому світі призвів до 
того, що інноваційний процес став для банків 
необхідністю, а не розкішшю. В останні роки сут-
тєво змінився також і вигляд банківського секто-
ру України, а разом із ним і асортимент послуг, 
які кредитно-фінансові установи надають своїм 
клієнтам, і технології, що використовуються при 
цьому.
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Десять-п’ятнадцять років тому власників мо-
більних телефонів було зовсім небагато, тому не 
дивно, що й послуга мобільного банкінгу в той 
час для українських фінансових установ була 
серйозним нововведенням. Смс-інформування 
щодо здійснення операцій за рахунком та функ-
ція запиту залишку на рахунку сьогодні вже 
стали звичними та прийнятними для більшості 
клієнтів банківських установ. Хоча у свій час це 
була інновація, завдяки якій підвищилася без-
пека транзакцій. Більше ніж десять років тому в 
нашій країні Приватбанк став одним з перших, 
який почав використовувати одноразові смс-
паролі. До останніх інновацій, які отримали ви-
знання по всьому світу, належать такі продукти 
як платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-бан-
кінг, онлайн-інкасація, інформування клієнта 
про стан його рахунку, а також десятки різних 
мобільних застосувань [3, с. 29].

Сьогодні можна здійснити більшість операцій 
із власними рахунками завдяки мобільному теле-
фону. Більшість банківських установ розширю-
ють перелік операцій через мобільний телефон, 
які можна було здійснити за допомогою смс-
повідомлень. З поширенням смартфонів значно 
збільшилися і можливості мобільного банкінгу, 
тому банкіри продовжують збільшувати перелік 
продуктів для різних моделей девайсів. На дум-
ку багатьох експертів, мобільний телефон замі-
нить пластикову картку як засіб платежу, широке 
поширення якого відбудеться вже через кілька 
років. Перелік можливих операцій буде досить 
широкий: від залишку по рахунку, платежів, пе-
реказів коштів до кредитів однієї фізичної особи 
іншій тощо. Ідентифікація клієнта буде відбува-
тися завдяки чіпам, вбудованим у телефон. Крім 
того, ідентифікація клієнта у відділенні банку 
також стане можливою лише за допомогою теле-
фону, потреба у документах зникне. На сьогодні 
ця тенденція вже з’явилася на ринках США і Єв-
ропи, де ідентифікація вже відбувається навіть за 
адресою електронної пошти клієнта [3, с. 27].

У 2000-х роках вперше на ринку банківських 
послуг України було впроваджено одноразові ди-
намічні паролі для Інтернет-банкінгу за рахунок 
прив’язки картки до номера мобільного телефо-
ну. Кожна Інтернет-транзакція підтверджується 
одноразовим паролем, який висилається в смс-
повідомленні на телефон клієнта – така комбі-
нація робить платежі максимально безпечними. 
Використання таких паролів дозволяє уникну-
ти шахрайських операцій в Інтернет-банкінгу, і 
сьогодні багато фінансових установ активно за-

стосовують цю технологію. Слід зауважити, що у 
2005-2006 роках банки почали масово здійснюва-
ти ребрендинг. Одні – з метою вигідно продати-
ся, інші ж ( ті, що мали іноземного власника) – з 
метою стандартизації своєї філіальної мережі в 
країнах перебування. У будь-якому випадку, це 
поклало початок новому етапу в національному 
банківському світі – транспарентності та орієн-
тації на масового споживача. Варто зазначити, 
що сучасні банківські відділення – відкриті для 
клієнта, зі зрозумілою та простою комунікацією. 
Завдяки таким змінам підвищився ступінь про-
никнення банківських послуг на споживчі ринки.

Можна визначити низку причин, які зумов-
люють необхідність упровадження інновацій у 
банківську діяльність, зокрема:

- забезпечення прибуткової діяльності банку 
в довгостроковій перспективі;

- підвищення операційної ефективності, що 
в сучасних умовах потребує впровадження про-
цесних інновацій, яке допомагає знизити витра-
ти на виконання певних операцій із одночасним 
поліпшенням якості обслуговування;

- можливість банківської установи генерува-
ти нові потоки доходів унаслідок упровадження 
інноваційних продуктів, високої якості обслуго-
вування клієнтів, що забезпечується реалізацією 
інноваційних рішень, що якісно виділяє банк се-
ред конкурентів;

- дотримання вимог державного регулюван-
ня банківської діяльності, яке спрямоване на 
забезпечення стабільного й надійного функціо-
нування банківської системи шляхом контролю 
ризиків, що беруть на себе комерційні банки як 
фінансово-кредитні посередники;

- бажання фінансово-кредитних установ ство-
рювати й підтримувати імідж сучасного динаміч-
ного інституту, який чутливий до змін потреб 
клієнтів, зацікавлений у розв’язанні їх фінансо-
вих проблем, забезпечує доступне й комфортне 
обслуговування;

- істотні зрушення у структурі й характері по-
треб споживачів фінансових послуг, які відбува-
ються в останні десятиліття [3, с. 29].

Із розвитком українського фінансового рин-
ку, зокрема і банківського сектору, зростає також 
рівень грамотності споживачів та їхні вимоги 
до банківських послуг. Тому сьогодні наявність 
цілодобової зони обслуговування у відділеннях 
фінансових установ швидше норма, ніж виня-
ток. Однак ще декілька років тому можливість 
самостійно провести операцію або зняти готівку 
в будь-який час доби в окремій зоні банку було 
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майже неможливим. За допомогою «Зони 24» клі-
єнт може самостійно управляти своїми рахунка-
ми, одержати консультацію фахівця call-центру, 
залишити заявку на одержання послуги, запи-
сатися на обслуговування в будь-яке відділення 
банку. Цей напрямок продовжуватиме і далі вдо-
сконалюватися [2, с. 54].

У найближчій перспективі можна також про-
гнозувати розширення можливостей дистанцій-
ного обслуговування клієнта, а також розвиток 
функціонала платіжної картки, яка незабаром 
зможе стати універсальним високотехнологіч-
ним фінансовим продуктом, зібравши та синх-
ронізувавши на своїй платформі ключі доступу 
до бонусів, партнерських програм, програм ло-
яльності, кредитів, обмінно-валютних операцій, 
грошових переказів тощо.

Ще однією привабливою для споживача бан-
ківською інновацією є впровадження «електро-
нного залишку» у касах фінансово-кредитних 
установ, що дозволяє скоротити витрати на обіг 
монет, оскільки залишок менше однієї гривні 
зараховується на рахунок мобільного телефону 
клієнта або у вигляді електронного ваучера. Що-
правда, не всі споживачі сприйняли цю техно-
логію, адже будь-яка інновація вимагає певного 
розвитку ринку. Водночас, технологію роботи 
без монет планували також запровадити в мага-
зинах, однак торгівельні мережі виявилися не го-
тові до масового впровадження. Зауважимо, що 
Національний банк України вже робив спроби 
вивести з обігу монети номіналом 1 і 2 копійки. 
За словами банкірів, собівартість виробництва 
цих монет збиткова для держави. Однак, офіцій-
но з ужитку вони поки що не виведені.

Значним проривом у банківських технологіях 
за останнє десятиліття та ключовою інновацією 
майбутнього стане Інтернет-банкінг, який сьо-
годні пропонується клієнтам більшістю банків. 
Стрімкому розвитку дистанційного доступу до 
свого рахунку та здійсненню операцій по ньому 
сприяє зростання українських Інтернет-корис-
тувачів. Для банків це відкриває великі можли-
вості, і експерти роблять основну ставку саме на 
розвиток віддаленого банкінгу.

В українському безготівковому просторі, на 
відміну від західних країн, POS-термінали в тор-

говельних мережах не привели до глобальної 
революції. Однак сьогоднішні 5 % безготівкових 
операцій з платіжними картками таки змушують 
банкірів вірити в посилення цього тренда у най-
ближчі роки. Прогнозується, що у майбутньому 
POS-термінали будуть встановлювати самі тор-
говці, оскільки в оплату будуть прийматися не 
пластикові картки, а інформація зі спеціальних 
чіпів, вбудованих у телефон. Водночас, термінали 
самообслуговування, що з’явилися кілька років 
тому набирають популярності як у банківських 
відділеннях, так і за їхніми межами. Розширено й 
перелік доступних операцій – від операцій з кар-
тами та переказом коштів до оплати інших різно-
манітних послуг.

Останнім часом обслуговування в банках по-
чало змінюватися у бік «моделі продажів». Зо-
крема, найбільш показовим моментом зміни 
моделі стало стрімке зростання кредитування 
населення у 2006-2007 роках. Це сприяло розви-
тку технологічних платформ банків та вдоскона-
ленню скорингових моделей оцінки ризиків. У 
торговельних мережах почали масово з’являтися 
представники банків, і ця тенденція буде визна-
чальною й надалі. Фінансово-кредитні устано-
ви почали використовувати торгівельні заклади 
для просування й інших банківських продуктів: 
кредитних та дебетних карт, Інтернет-банкінгу, 
депозиту/кредиту готівкою на поточні потреби 
фізичних осіб тощо. Відповідно, такі точки про-
дажів стають повноцінними відділеннями. Ця 
тенденція ще раз підкреслює закономірність та 
важливість застосування учасниками ринку ін-
новаційних технологій, що забезпечують можли-
вість швидкого прийняття якісних рішень щодо 
оцінки потреб клієнта та його ризиків.

Висновки. Банківська система України нині 
перебуває на етапі розвитку. Вона повільно, та 
все ж впроваджує в свою діяльність інноваційні 
продукти. Зауважимо, якщо вона і надалі трима-
тиме цей курс, то українські банківські устано-
ви зможуть стати конкурентоспроможними на 
міжнародному ринку банківських послуг, значно 
покращать якість та швидкість надання послуг, 
кожна послуга буде диференціюватися відповід-
но до потреб клієнта, що матиме тільки позитив-
ний вплив як для банківської системи, так і для 
країни в цілому.
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Science has immediately become the productive 
force due to the innovations while knowledge, at the 
same time, has become the main capital of econom-
ic development in the sense of non-material assets. 
Speaking about the innovations in the bank sphere, 
one should be aware, that unlike industrial enterpris-
es, banks are in fact quite conservative organizations.

The purpose of the majority of innovations is the 
transition to the personal servicing of clients. A lot 
of innovative banks and finance companies that use 
modern technologies are oriented towards young 
people who are interested in new media projects. 
That’s why together with the development of the In-
ternet and spreading of new technologies, many lead-
ing finance structures have not only the official web-
site, which has precise information about services 
and products, but also their own web-page in social 
networks using which the bank tries to become more 
closer and perspicuous to the clients.

The innovative process in the banks has turned to 
a necessity, but not luxury owing to the rapid devel-
opment of technologies and the bank market in the 
whole world as well as in Ukraine. The development 
strategy of the Ukrainian bank sector expects active 
usage of information and bank innovations as well as 
the presence of the well-developed infrastructure. It 
should become a starting point for having modern 
bank services for the population and enterprises with 
a high competitiveness and market discipline of the 
members and also with the well-developed systems 
of corporate and risk management.

Unique dynamic passwords for the Internet-bank-
ing were firstly introduced on the Ukrainian market 

of bank services in 2000. It was realized with the help 
of the credit card attached to the phone number. Ev-
ery Internet transaction is confirmed with the help of 
the unique dynamic password which is sent via the 
SMS-message to the client’s cell phone. Such com-
bination is the best way to make the payments safe. 
The usage of such unique dynamic passwords gives 
an opportunity to avoid any cheating operations in 
the Internet-banking and today many financial struc-
tures are successfully using this technology. In 2005-
2006 banks started to practice rebranding. Some of 
them were doing it with the purpose of selling them-
selves by a bigger price while others, especially those, 
which already have a foreign owner, with the purpose 
of standardization of their affiliated networks in dif-
ferent countries. In any case, it gave birth to a new 
era in the Ukrainian bank world. This era is trans-
parent and oriented on mass consumers. It should be 
noticed that banks nowadays are frank and friendly 
with simple and perspicuous communication. Such 
changes contributed to the increasing of the penetra-
tion level of bank services on the consumer markets. 
The bank system of Ukraine is on the stage of its de-
velopment now. Though being very slow, it still intro-
duces different innovative products into its activity. 
We should take into account, that if it continues to 
develop in the same way, then Ukrainian banks can 
become competitive on the international market of 
bank services. Moreover, the quality and speed of 
servicing will also increase and every service will be 
differentiated according to the clients’ needs. It will 
positively influence not only the bank system, but 
also the country as a whole.
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Аннотация. В разрезе данной статьи рассмо-
трены сущность и значение перестрахования в 
современных условиях глобализации мировой 
экономики, а также проведен анализ развития 
мирового страхового рынка, представлены ос-
новные особенности развития и регулирования 
рынка перестрахования в развитых странах и 
выявлены проблемы развития рынка перестра-
хования в развивающихся странах.

Анотація. У розрізі цієї статті розглянуто 
сутність і значення перестрахування в сучасних 
умовах глобалізації світової економіки, а також 
проведено аналіз розвитку світового страхо-
вого ринку, представлено основні особливості 
розвитку та регулювання ринку перестраху-
вання в розвинених країнах та виявлено пробле-
ми розвитку ринку перестрахування в країнах, 
що розвиваються.

Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, перестрахование, страхование, перестраховочная защита.
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Потребность стран в обмене товарами и услу-
гами, кооперирование усилий в рациональном 
использовании ресурсов, капиталов, техноло-
гий и т. д. породило целый ряд общих тенден-
ций в развитии мировой экономики. Одной 
из основных тенденций является стремление 
к экономической интеграции, которая разви-
вается как согласованная межгосударственная 
экономическая политика в форме интернацио-
нализации хозяйственной жизни. Следствием 
интернационализации является развитие ТНК 
во всех областях экономики. Они ведут свою де-
ятельность на основе международной стратегии 
менеджмента, стимулирующего глобализацию, 
которая протекает неравномерно, что, в свою 
очередь, является одним из факторов, обуслов-
ливающих региональную экономическую инте-
грацию.

За последние десять лет прошлого века зна-
чительно ускорились темпы развития мировой 
экономики, при этом в значительной степени 
возросла роль страхования и перестрахования. 
И если ранее в работах экономистов [6, 7, 9] не 
анализировались внешнеэкономические опера-
ции по торговле услугами, то в последнее время 
они [2, 4] пришли к осознанию важности роли 
таких операций в национальном производстве, 
что стимулировало их интерес к этой сфере и в 

том числе к сектору страхования и перестрахо-
вания [1, 5].

Сегодня страхование и перестрахование 
обеспечивает общую экономическую безопас-
ность, стабильность развития предпринима-
тельства, успешную реализацию социальной 
политики и является одними из важнейших ин-
струментов, обеспечивающих эффективную за-
щиту от различных природных, техногенных и 
других рисков. Процессы, влияющие на мировую 
экономическую интеграцию, способствовали 
развитию невиданных ранее масштабов глобали-
зации финансового рынка, в который непосред-
ственно входит и сектор страхования и перестра-
хования.

В целом глобализация в мировом хозяйстве 
происходит по общему принципу, что означает 
интернационализацию экономики, объединение 
рынков и капиталов, создание законодатель-
ной базы для предпринимательства. Основным 
мотивом глобализации страхового рынка ста-
ла растущая потребность в удовлетворении по-
требительского спроса. Страховщики могут не 
«следовать» за своими клиентами и обслуживать 
их производственную деятельность, пока они за-
нимаются производством экспортных товаров 
только в своей стране. Но как только страхова-
тели начинают расширять свою деятельность, 
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создавая за границей филиалы и представитель-
ства своей компании, то автоматически меня-
ются требования к страховому покрытию и, со-
ответственно, перестраховочной защите. Кроме 
того, глобализация мирового хозяйства прояв-
ляется в устойчиво растущей взаимозависимос-
ти экономик разных государств, что отличает ее 
от других форм сотрудничества. Она является 
новым этапом в растущей интернационализации 
мирового хозяйства.

В последние годы мировое страховое хо-
зяйство переживает ряд серьезных изменений 
вследствие падения показателей мирового про-
изводства. Ослабление государственного ре-
гулирования страховой и перестраховочной 
деятельности, слияние капиталов ведущих стра-
ховщиков и перестраховщиков, изменение 
форм и способов предоставления страховых и 
перестраховочных услуг, более выгодные для пе-
рестрахователей условия покрытий – все это яв-
ляется последствием глобальных изменений на 
рынке перестрахования.

Важно отметить, что в условиях глобали-
зации рынка страхования и перестрахова-
ния на сегодняшний день в теории и практике 
развитых стран присутствуют различные модели 
и методы развития рынка в целом. Однако опыт 
показывает, что их трудно адаптировать для ис-
пользования в условиях развивающихся стран. В 
этой связи представляется необходимым разра-
ботка концептуальных положений и концепции 
развития рынка перестрахования развивающих-
ся стран.

Целью статьи является рассмотрение 
объективной необходимости и внедрения новых 
моделей и механизмов развития рынка перестра-
хования в странах с развивающейся экономикой, 
а также непосредственная система отношений, 
возникающая в процессе перестрахования в це-
лом. 

В соответствии с этим предложена методо-
логия, основанная на выработке механизмов 
развития рынка перестрахования в странах с 
развивающейся экономикой. Данная методоло-
гия включает такие важнейшие направления как 
государственное содействие развитию рынка 
страхования и перестрахования, развитие по-
дразделений, обслуживающих глобальное пе-
рестрахование, выработку механизма управле-
ния развитием перестраховочных компаний на 
рынке, внедрение КСО1 и транспарентности в 
1  КСО — это концепция, в рамках которой 
компании на добровольной основе интегрируют 
социальную и экологическую политику в бизнес-

деятельность перестраховочных компаний, раз-
витие международных организаций и страховых 
посредников.

Анализ научных трудов и исследований в об-
ласти страхового дела показал, что, несмотря 
на непрозрачность (в силу непонимания сути) 
акта купли-продажи страхового товара, дис-
комфорта от этого для покупателя, функциони-
рование страхового рынка есть исторический и 
экономический факт в мире. В целом, в разрезе 
статьи сущность страхового рынка рассматри-
вается с позиции исследования трех его состав-
ляющих компонентов, определяющих его содер-
жание: субъекты (участники) рынка, объекты 
и средства удовлетворения интересов (целей) 
субъектов рынка. 

Изучая вопросы регулирования субъектов 
рынка развитых и развивающихся стран 
(Украины, Казахстана, России), стоит отме-
тить, что на сегодняшний день в законодатель-
стве многих развивающихся стран отсутствует 
определение страхового рынка и четкая клас-
сификация его участников (субъекты). Кро-
ме того, отношения, регулируемые законода-
тельством этих стран, исходя из включения в 
них органа страхового надзора, нельзя считать 
рыночными и экономическими, так как данный 
регулятор не должен иметь экономических или 
имущественных интересов в этой системе отно-
шений. 

Также, необходимо подчеркнуть тот факт, 
что страховая деятельность (страховое дело) во 
многих странах сегодня определена тавтологич-
но – как «сфера деятельности», а не как отноше-
ние, или участие в нем; она определена как сфера 
деятельности только участников страхования 
и перестрахования. Кроме того, в имеющихся 
определениях отсутствуют страховые агенты, 
страховые и перестраховочные брокеры, обще-
ства взаимного страхования, состраховщики и 
другие субъекты рынка.

Указанные неточности законодательств раз-
вивающихся стран означают, что необходи-
мо либо изменять его название, либо уточнять 
определение «страхового рынка», либо грамотно 
увязать определение страхового рынка с участ-
никами отношений. В связи с этим при харак-
теристиках основных участников страхового 
рынка автором предлагается использовать не 
только законодательные акты, но и научные по-
операции и их взаимоотношения со всем кругом 
связанных с компанией организаций и людей. 
Подробнее, см.: http://www.csr-ca.com/2014/02/18/
corporate-social-responsibility-2/ 
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ложения в области регулирования страхового и 
перестраховочного рынков.

Изучение сущности и значения перестрахо-
вания показало, что имеющиеся определения 
и выводы ведущих спе циалистов в области пе-
рестрахования не идентифицирует с должной 
степенью определенности экономическую и фи-
нансовую природу перестрахования. Это, в свою 
очередь, является проблемой гражданско-право-
вого регулирования отношений между страхо-
вой компанией и перестраховщиком.

Анализируя различные определения понятия 

«перестрахования» автором сделаны следующие 
выводы: существуют три пункта в определении 
понятия «перестрахования»: экономический, 
юридический и финансовый. Взаимосвязи меж-
ду этими определениями не очень ясны. Соотно-
шение этих определений и целесообразность их 
использования остаются открытыми и в данной 
статье не рассматриваются.

В целом, сущность перестрахования и вза-
имосвязи его участников представлены схемати-
чески (рис. 1).

 

Страхователь с его имущественным 
интересом (риском) в денежном 

выражении Страховщик № 1 

Страховщик № 2 становится перестраховщиком 
№ 1, если принял по договору перестрахования от 
страховщика № 1 часть или все его обязательства 

перед страхователем 

Заключает договор перестрахования 
о передаче страховщику № 2 части 
или всех обязательств страховщика 

№ 1 перед страхователем 

Заключает со страховщиком 
№ 1 договор страхования о 

принятии риска на страховую 
защиту 

Рис. 1. Экономическая взаимосвязь страхователя, страховщика и перестраховщика

Из схемы следует, что звено 1 (в цепочке отно-
шений страхования и перестрахования) к пере-
страхованию не относится. Звено 1 относится 
только к страхованию, а звено 2 – только к пере-
страхованию.

Особо отметим, что перестрахование бази-
руется на таких принципах как наличие стра-
хового интереса у страховщика, желающего пе-
редать риск в перестрахование, возмездность и 
наивысшая добросовестность (добрая воля).

В целом, на основе анализа теоретических 
основ автором сделаны следующие выводы:

1) страхование (прямое страхование) – это 
первичное размещение (пере дача и принятие) 
риска, которое оформляется договором страхо-
вания только между страхователем и страховщи-
ком;

2) перестрахование (страхование страховщи-
ков) – это вторичное, тре тичное и т.д. размеще-
ние риска (цессия/ретроцессия), которое оформ-
ляется договором перестрахования только между 
страховщиками:

- цедентом (страховщиком) и цессионарием 

(перестраховщиком) – вторичное размещение 
риска;

- ретроцедентом и ретроцессионарием – тре-
тичное размещение риска и т. д.

Сказанное означает, что любой перестра-
ховщик может по договору часть стоимости 
риска, которую он не в состоянии обеспечить 
покрытием, передавать другому перестраховщи-
ку; и это, как отмечалось, может продолжаться 
до тех пор, пока весь риск по стоимости не будет 
обеспечен полным покрытием. Именно поэтому 
страховщики-практики называют перестрахова-
ние страхованием страховщиков;

3) в перестраховании все эти технологические 
звенья цепочки имеют свое специфическое стро-
ение.

В разрезе изучения теоретических основ 
также отметим, что на сегодняшний день пере-
страхование, как правило, осуществляется дву-
мя основными методами – факультативным и 
договорным (облигаторным). Вместе с тем, в 
мировой практике в основном используются 
смешанные формы, такие как факультативно-об-
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лигаторное и облигаторно-факультативное пере-
страхование.

В целом, в страховом мире в условиях его 
глобализации происходит непрерывный обмен 
долями перестраховочного покрытия и осно-
вной задачей таких обменов является стрем-
ление страховщиков создать устойчивые и 
сбалансированные портфели собственных, 
принятых под страховую защиту, рисков. Сле-
довательно, область перестрахования является 
важным условием нормальной деятельности лю-
бого страховщика и обеспечением финансовой 
устойчивости и стабильности страховых опе-
раций, независимо от величины его капитала, 
гарантийных фондов, резервов и т. д.

Во многих случаях страховых суммы объектов, 
принимаемых страховщиками, так колоссальны 
или рискованны, что емкость национальных 
страховых рынков может оказаться недостаточ-
ной для полного страхового покрытия. Поэтому, 
посредством перестраховочных технологий, 
подобные риски передаются (за определенную 
часть страховой премии) на страховые рынки 
других государств и в итоге, может случить-
ся, что в страховании больших рисков примет 
участие почти весь или весь мировой страховой 
рынок. При передаче риска, перестраховщики, в 
основном, принимают под свою ответственность 
лишь незначительную часть риска (порядка не-
скольких процентов, а порой и доли процентов), 
для того, чтобы сформировать свой портфель из 
относительно небольших рисков. Размер таких 
передач должен быть обоснован экономически, 
так как излишние цессии (ретроцессии) сопро-
вождаются передачей и части страховой пре-
мии, иногда весьма существенной, а это может 
негативно сказаться на финансовых показателях 
цедента или ретроцедента. С другой стороны, 
цессии (ретроцессии), производимые в меньшей 
степени от необходимого покрытия, при насту-
плении большой череды однородных убытков 
или в случае одного, но катастрофического, мо-
гут привести компанию, не защищенную надле-
жащим уровнем перестрахования, к тяжелому 
финансовому положению, потере необходимого 
уровня платежеспособности, снижению рейтин-
га и т.п. Поэтому экономически обоснованное и 
точное определение передаваемой в перестрахо-
вание доли риска играет существенную роль для 
каждой компании, передающей риск в перестра-
хование. 

Исследование основных направлений фор-
мирования международного страхового рынка 

выявляет совокупность общественных отно-
шений в сфере страхования, связанных с 
производственным процессом, распределением, 
реализацией и потреблением страховых услуг. В 
процессе глобализации мирового страхового хо-
зяйства происходит стирание законодательных 
и финансовых барьеров между национальными 
страховыми рынками, находящимися под воз-
действием перемен в мировой экономической 
системе, что в конечном варианте приведет к 
формированию единого страхового простран-
ства.

Рассматривая рынок перестрахования 
развитых стран, выделим два подхода к ведению 
страхового дела: европейский и американский. 
Подход американских компаний прост – они 
приходят в тот сектор, где можно реально со-
брать большой объем премии, дают такой тариф, 
чтобы быстро это сделать, а как только дальше 
в сети бизнес становится невыгодно, они отту-
да уходят. И цикл этот равняется примерно 7-8 
годам. Все основные перестраховочные емкости 
для цедентов США, главные центры американ-
ского перестрахования находятся на Бермудах, 
в офшоре. И все национальные компании доста-
точно молоды, самая крупная и известная из них 
– это AIG, которую более 50 лет назад возглавил 
Морис Гринберг [3].

Европейская страховая культура значитель-
но отличается, т. к. в ней достаточно старых и 
крупных компаний – начиная от лондонских син-
дикатов и заканчивая крупнейшими мировыми 
перестраховщиками Munich Re, Partner Re, Swiss 
Re, Gannover Re и т. п., а также крупнейшие 
страховые компании Allianz, Generali, AXA и т. д. 
Какая-то доля ответственности по американским 
ипотечным рискам была перестрахована и у них, 
поэтому кризис через перестрахование затронул 
и Европу [3].

Согласно исследованиям ученых всего мира 
известно, что глобальный рынок перестрахова-
ния основывается на повсеместном перераспре-
делении рисков, в связи с этим катастрофические 
убытки, в каком месте планеты они бы ни проис-
ходили, инициируют изменение цен на перестра-
ховочную защиту во всем мире.

В целом, отметим, что мировой рынок пере-
страхования на сегодняшний день хорошо капи-
тализирован и хорошо урегулирован. В качестве 
основных критериев для клиентов перестра-
ховщиков в 2013 году выступали приоритеты 
стоимости покрытия страховки, качество отно-
шений между цедентом и цессионарием, поиск 



49

FINANCIAL SPACE     № 2 (14) 2014

лучшей финансовой безопасности, а также учет 
добавленной стоимости информации и услуги, 
предлагаемые перестраховщиками и посредни-
ками.

Что касается самых последних тенденций 
глобальных рынков перестрахования в 2013 году, 
то в качестве таковых можно выделить следую-
щие:

- небывало высокий уровень капитализации 
и прибыльности, а также растущая значимость 
данного сектора;

- создание новых перестраховочных продук-
тов. Например, «SCOR и Swiss Re сделали акцент 
на расширении продуктовой линейки с помощью 
новых решений в сфере передачи рисков прямого 
страхования и значительного увеличения емкос-
ти для крупнейших корпоративных клиентов» 
[8];

- дальнейшее развитие оффшорного перестра-
хования: зоны Бермудских, Американских Вир-
гинских островов, Панамы, Белиза и Анжуана, 
которое все более оказывает влияние на конку-
ренцию с «классическими» перестраховщиками;

- растущая конкуренция привела к снижению 
тарифных ставок в перестраховании, по данным 
рейтингового агентства S&P, например, в 2013 году 
в США тарифы по страхованию имущества от ка-
тастрофических рисков снизились на 15–20 %;

- продолжение процессов слияний и погло-
щений: крупнейшими за последние годы (2012) 
можно назвать сделки Markel’s (США) – бермуд-
ский перестраховщик Alterra Capital Holdings за 
3,13 млрд долл., Jackson National Life’s (США) – 
Swiss Re’s life insurance (Швейцария1) за 621 млн 
долл.; Berkshire Hathaway, которая приобрела по-
дразделение андеррайтеров компании Lexington 
и «договорилась о сделке с Aon Benfield о полу-
чении 7,5 % розничного бизнеса Aon на Лондон-
ском рынке» [8] и др.

Рассматривая особенности развития и регу-
лирования рынка перестрахования на примере 
стран ОЭСР, особо отметим, что сегодня анализ 
информации в области развития перестрахова-
ния в этих странах отражает нарастание проблем 
в области регулирования рынка в целом.

Некоторые страны требуют лицензирования 
перестраховщиков и в некоторой степени дела-
ют их объектом текущего контроля, часто огра-
ниченного, требуя предоставления отчетов для 
проверки.

В целом, отметим, что в настоящее время 

1 Продала свое американское подразделение 
(прим. авт.)

известны два направления регулирования пере-
страхования: контроль за условиями передачи 
риска компа ниями-цедентами и контроль за де-
ятельностью перестраховщиков и страховщиков, 
принимающих риски в перестрахование.

Изучение основных проблем развития пере-
страхования на рынках развивающихся стран 
было проведение исследования в таких странах 
как Украина, Казахстан, Узбекистан и Молдавия.

По результату проведенного исследования 
автором были выявлены общие достоинства и 
недостатки развития рынков перестрахования. 
Так, например, к основным и самым главным 
проблемам современного перестрахования в 
рассмотренных развивающихся странах были 
отнесены, прежде всего:

1. Ослабление надзора за перестраховочной де-
ятельностью государственных органов развива-
ющихся стран. 

Перестрахование является рынком профес-
сионалов, работающих на основе доверительных 
стандартов ведения дела. Рассмотренные разви-
вающиеся страны также не являются исключени-
ем. Надзор со стороны государственных органов 
за перестрахованием на данных рынках должен 
быть мягче, чем за рынком страховщиков. 

В связи с этим, основной задачей надзорных 
органов развивающихся стран должно стать очи-
щение отрасли страхования и перестрахования 
от «схем».

Надзор четко должен обозначить свое отно-
шение к страховщикам с невысоким процентом 
выплат, что в дальнейшем должно привести к со-
кращению числа фиктивных участников рынка. 
При ужесточении контроля перестраховщиков 
со стороны службы страхового надзора, доля об-
щей премии может даже уменьшится.

2. Низкая капитализация, не очень высокий 
уровень прозрачности, а также отсутствие со-
ответствующих международных рейтингов.

По мнению автора, ускорением дальнейшего 
развития отрасли перестрахования развиваю-
щихся стран послужит введение специальных 
требований к структуре собственных средств 
и правил по размещению резервов. При вве-
дении таких правил повышается уровень над-
ежности рынков, что позволит избавить их от 
сомнительных перестраховщиков. В таком слу-
чае на рынке останутся только надежные участ-
ники, активы и капитал которых будут состоять 
из ликвидных инструментов.

Без решения данных проблем развитие отрас-
ли перестрахования в развивающихся странах, 



50

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (14) 2014

по мнению автора, невозможно. У отдельных 
компаний уже сейчас есть возможность привле-
кать инвестиции, однако рынок перестрахования 
в целом пока недостаточно прозрачен и непоня-
тен для инвесторов. 

Для вывода рынка перестрахования на более 
высокий уровень развития нужно избавить его 
от всевозможных схем «серого» перестрахова-
ния, а затем повысить транспарентность отрасли 
в целом.

Проведя анализ мирового рынка перестра-
хования и отдельных стран с развивающимся 
рынком, автор сделал вывод, что дальнейшее 
развитие рынка перестрахования в развиваю-
щихся странах будет происходить одновременно 
с ростом капитализации всей отрасли, включая 
и сектора прямого страхования. В настоящее 
время, по разным источникам, уровень проник-
новения страхования в развивающихся странах 
не превышает 10–20 %, что указывает на наличие 
большого потенциала роста.

По мере роста объемов страхования в странах 
с развивающейся экономикой будет развивать-
ся и рынок перестрахования. А с ростом уровня 
капитализации отдельных компаний вырастут 
и собственные удержания перестраховщиков, 
что в свою очередь, ускорит развития мирового 
рынка перестрахования.

В заключении отметим, что глобализационные 
процессы последних лет, а также интернациона-
лизация бизнеса, связанная с резким скачком 
развития трансграничной деятельности пред-
приятий начали играть большую роль в мировой 

экономике, затронув все ее сферы ее деятельнос-
ти. Объективную основу этих процессов состав-
ляет углубление международного разделения 
труда. Происходит интенсивный обмен идеями, 
научными открытиями, технологиями, что пред-
определяет образование общей экономической 
матрицы в мировом масштабе. По мере осла-
бления межгосударственных преград на пути 
движения товаров, услуг и капитала, наиболее 
важным условием развития международных 
экономических отношений помимо экспорта и 
импорта, становятся различные виды сотрудни-
чества с иностранными компаниями.

Эффект международного перемещения услуг, 
включая услуги страхования и перестрахова-
ния, принципиально не отличается от внешней 
торговли. Они стремятся в те места, в которых 
их реализация обеспечивает больший доход. 
Кроме того, географические барьеры между пе-
рестраховщиком и страховщиком, уменьшает 
развитие информационных технологий, что по-
зволяет отказаться от физических контактов и 
увеличивает спрос на услуги перестраховщиков, 
а конечный потребитель (страхователь) получает 
более высокую полезность в расчете на единицу 
затрат.

В условиях затянувшегося мирового финансо-
вого кризиса, а также в условиях снижающегося 
общественного доверия к поддержке со стороны 
государственных органов, наблюдающейся в 
мире, меняются и направления в развитии стра-
хования и перестрахования.
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Summary. In the context of this article the nature 
and significance of reinsurance are examined in 
today’s globalized world economy; moreover, the 
development of the global insurance market is 
analyzed and main peculiarities of development and 

regulation of the reinsurance market in developed 
countries are presented; also challenges of the 
reinsurance market development in the developing 
countries are identified.
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The need for countries to exchange goods and 
services, co-operation efforts in the rational use of 
resources, capital, technology, etc. has given rise to 
a number of general trends in the global economy. 
One of the major trends is the pursuit of economic 
integration, which is developing as a coordinated 
interstate economic policy in the form of interna-
tionalization of economic life. The consequence of 
internationalization is the development of MNCs in 
all areas of the economy. They operate on the basis 
of international management strategies, stimulating 
globalization, which flows unevenly, which in turn 
one of the factors is contributing to the regional eco-
nomic integration.

Today, insurance and reinsurance provides a 
common economic safety, stability of business devel-
opment, successful implementation of social policy, 
and is one of the most important tools that provide 
effective protection against a variety of natural, tech-
nogenic and other risks.

The aim of the article is to examine the objective 
necessity and the introduction of new models and 
mechanisms of reinsurance market development in 
emerging economies, as well as a direct system of 
relations arising in the process of reinsurance as a 
whole.

In accordance with this the methodology is sug-
gested, which is based on the development of mecha-
nisms of reinsurance market development in emerg-
ing economies. This methodology includes such 
important areas as: government support to insurance 
and reinsurance market, development of subdivi-
sions servicing the global reinsurance, creation of 
mechanism of development management in reinsur-
ance companies on the market, implementation of 
CSR and transparency in the activities of reinsurance 
companies, development of international organiza-
tions and insurance brokers.
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Анотація. У статті проаналізовано 
особливості становлення та розвитку 
банківництва у Стародавньому світі, виз-
начено християнські етичні засади, які регу-
люють відносини сторін під час здійснення 
торговельно-обмінних операцій. 

Аннотация. В статье проанализированы 
особенности становления и развития банков-
ской деятельности в Древнем мире, определены 
христианские этические принципы, которые 
регулируют отношения сторон при осущест-
влении торгово-обменных операций.

Ключові слова: товарно-грошові відносини, банківництво, обмінні та позичкові операції, грошові одиниці, Біблійні перекази, християнська 
мораль.

Ключевые слова: товарно-денежные отношения, банковская деятельность, обменные и ссудные операции, денежные единицы, Библейские 
предания, христианская мораль.

Постановка проблеми. Товарна форма орга-
нізації виробництва, яка зародилася після роз-
паду первіснообщинного ладу з появою суспіль-
ного поділу праці і відокремлених виробників, є 
особливим етапом у процесі еволюції людства. 
Активний розвиток товарно-грошових відноси-
ни та банківництва засвідчили новий рівень роз-
витку суспільства. Країни Стародавнього світу 
мали свої особливості становлення товарно-гро-
шових відносин, свідчення про які містять чис-
ленні історичні пам’ятки та книги Святого пись-
ма. 

Визначення основних принципів здійснення 
товарно-обмінних операцій на початковому ета-
пі розвитку людства має ключове значення для 
розуміння кризових явищ, які мають місце нині 
у сфері економіки. Актуальність теми зумовлена 
тим, що на сучасному етапі розвитку суспільства 
товарно-грошові операції відіграють важливу 
роль у становленні, здійсненні добропорядних 
взаємовигідних відносин між країнами, стають 
визначальним чинником, що впливає на рівень 
фінансового стану як країни в цілому, так і окре-
мого домогосподарства.

Метою статті є дослідження особливостей 
становлення та розвитку торговельно-економіч-
ної діяльності, зокрема, банківництва, у процесі 

еволюції людської спільноти на основі аналізу 
Біблійних текстів та літератури, пов’язаної з ево-
люцією грошей та товарно-грошових відносин 
країн Стародавнього світу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Спроба пояснити взаємозв’язок між економічни-
ми відносинами та релігійними постулатами була 
здійснена науковцями лише наприкінці минуло-
го століття. В усі попередні часи дослідження ре-
лігії відбувалося у межах філософського знання, 
а описи принципів раціонального здійснення 
товарно-грошових відносин звучали лише з вуст 
проповідників і не мали достатнього визнання 
в науці. Детальний аналіз впливу релігії, зокре-
ма протестантизму, на формування економічних 
взаємин під час появи капіталістичної системи 
господарства уперше висвітлено у дослідженні 
М. Вебера. Згодом науковець Р. Белл здійснив 
спробу показати взаємозв’язок між своєрідною 
японською релігією та стрімким економічним 
розвитком держави, відзначивши наявність пев-
них елементів протестантської етики в релігійно-
етичній системі японських самураїв.

Православні основи ведення господарства 
представлені у творчій спадщині Василя Вели-
кого, Іоанна Златоуста, Нила Сорського, Йосипа 
Волоцького, митрополита Володимира (Бого-
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явленського), С. Булгакова та інших мислителів. 
Філософ С. Булгаков здійснив спробу пояснити 
потенційні можливості впливу засад православ-
ної релігії на культуру взаємовідносин у сфері 
економічної діяльності окремо взятої держави, 
узгодити поняття наполегливої праці та підпри-
ємництва, перше з яких завжди сприймалося як 
благородне діяння, а друге засуджувалося [2].

Спроби дослідити взаємовплив моральних 
релігійних норм православ’я та бізнесу були 
здійснені Л. Толстим, який розглядав працю як 
моральний обов’язок особи, як каяття за свою 
гріховність. Традиційний етичний та гуманістич-
ний зміст християнських цінностей виражено у 
філософських працях М. Бердяєва, С. Франка, 
П. Флоренського, Е. та С. Трубецьких та ін. Серед 
сучасних дослідників слід відзначити праці А. Ге-
расимчука, А. Єрмоленка, В. Ільїна, З. Скринник 
[10], С. Свистунова [7], І. Скоромович [9], Н. Ста-
тінової, В. Пролєєва, С. Радченка, Н. Швець, 
З. Тимошенко [3], П. Шихирєва [12].

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. На ранніх етапах розвитку людства 
товарне виробництво мало випадковий харак-
тер. Усе, що виробляли у господарстві, було 
призначене для внутрішніх потреб. Лише іноді 
з’являлися надлишки виробництва, що й вико-
ристовували для обміну. Згодом удосконалення 
знарядь праці та засобів виробництва викликали 
розширення асортименту виробів. Кількість то-
варів почала зростати, процес обміну ускладню-
ватися. Потреба у нескінченному прирівнюванні 
найрізноманітніших предметів один до одного 
фактично унеможливлювала нормальне функці-
онування ринків. Необхідно було знайти такий 
товар, з допомогою якого можливо визначити 
вартість будь-яких речей незалежно від призна-
чення і цінності. Це викликало виділення певних 
продуктів із товарної маси. Так з’явився «товар 
товарів» – гроші [5]. У ранніх суспільствах у ролі 
грошей були різні товари, а більш придатними 
виявилися дорогоцінні метали – срібло і золо-
то. Поступово гроші почали виражати споживчу 
вартість товарів. Їх появі сприяв активний роз-
виток товарно-обмінних відносин як форма еко-
номічної взаємодії між відособленими товарови-
робниками, які пов’язані між собою суспільним 
поділом праці та взаємодіють через купівлю-про-
даж, обмін товарів і послуг.

Виникнення товарних грошей у Месопотамії 
у III тис. до н. е. зумовив розвиток торгівлі. Спо-
чатку для обміну використовували хутро, худобу, 
шкури, мідь, а з часом – срібло та ячмінь, в XX ст. 

до н. е. – монети у формі зливків з печаткою – 
шекелі. Поступово розвивається лихварство: 
великими лихварями були храми, які надавали 
землевласникам і торговцям позики в натурі, 
здебільшого під заставу майна або майбутньо-
го врожаю. Перші торгові та банківські доми 
оформляють позики письмово під 20 % річних у 
грошовій та 30 % у натуральній формі, часто під 
заставу нерухомості [6, с. 29]. У ХХ – ХVІІІ ст. до 
н.е. у Малій Азії було засноване найдавніше між-
народне торгове об’єднання Каніш, яке займало-
ся посередницькою торгівлею.

Виникають перші кредитні документи (борго-
ві розписки, векселі), формуються правила посе-
редництва: вкладникам не сплачували відсотки, а 
навпаки – з клієнтів збирали плату за зберігання; 
фонди, що перебували на збереженні, не віддава-
ли в позику третім особам [11, с. 46]. Економіч-
ні ідеї Старовавилонського царства представле-
ні «Кодексом законів Хаммурапі», які датують 
ХVІІІ ст. до н.е. Вони проголошують базові заса-
ди господарської діяльності: збереження приват-
ної власності, рабоволодіння, встановлення пра-
вових норм, заміну натуральної сплати податків 
грошовою. 

У Єгипті до ІІ половини ІІ тисячоліття осно-
вними об’єктами зовнішньої торгівлі були не про-
дукти першої необхідності, а предмети розкоші, 
дорогі, одиничні товари, які займали незначний 
обсяг і були зручними для транспортування. У 
цей період, судячи із зображень на стінах піра-
мід, роль грошей виконували зерно, хліб, пиво, 
мідь, іноді золото. Згодом міновий обмін пере-
ріс у грошову торгівлю, що розвивалася як вну-
трішня, зовнішня: караванна і морська. Обсяги 
зовнішньої торгівлі переважали обсяги внутріш-
ньої. З’явилися купці-професіонали, лихварі, 
які існували як окремий прошарок суспільства. 
Торговельні угоди оформлялися документально. 
Ринкова торгівля обкладалася державними збо-
рами. Осередками торгівлі були храми, які тор-
гували залишками жертовних тварин, передаючи 
їх роздрібним торгівцям. 

Про кредит у Давньому Єгипті свідчать лише 
поодинокі документи, серед яких є угоди про по-
зики сріблом і натурою. У ролі кредитора най-
частіше виступали храми. Умови кредиту були 
досить жорсткими: відсоток за користування 
позикою складав 95 % річних, а у випадку про-
строчення боргу передбачалося стягнення пені у 
розмірі 10 % від суми боргу за кожний простро-
чений місяць. Гарантією повернення боргу було 
все майно боржника: поле, худоба, раби, срібло, 
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бронза. У випадку неповернення боргу кредитор 
міг звернутися до суду, який призначав кінце-
вий термін повернення боргу. Відповідальність 
боржника поділяли його діти, і у випадку смерті 
позичальника кредитор мав право стягнути борг 
з нащадків [9, с. 18].

Значному економічному розвитку Стародав-
ньої Греції сприяла зовнішня торгівля, особливо 
морська. Поступово удосконалювався механізм 
розрахунку: банківські операції здійснювали мі-
няйли (трапезити). З кінця V ст. до н.е. міняльні 
лавки виконували функції, характерні для бан-
ків: збереження грошей, переказ сум із рахунків 
одних клієнтів на рахунки інших, надання гро-
шових позик. Держава удосконалила грошову 
систему, ставила на металі печатку, гарантувала 
його вагу і чистоту. При цьому банківська спра-
ва сформувалася у Греції раніше, ніж з’явились 
монети. Ще у VIII ст. до н. е. банки Греції брали 
на збереження сільськогосподарські продукти і 
ремісничі вироби та віддавали їх під заставу або 
кредит. У VI ст. до н. е. в Греції організовували 
при храмах грошові банки. Позики надавали під 
заставу землі, міських будівель, відсоток складав 
до 15 %, а за морськими кредитами під заставу 
кораблів і товарів міг перевищувати 30 %. Уже в 
V-IV ст. до н. е. виникли і приватні банки. Вони 
брали участь в угодах як посередники, поручи-
телі, зберігачі документів і цінностей. Першими 
грецькими банкірами часто були колишні раби, 
оскільки представники аристократії не вважали 
це заняття престижним. Становлення банків-
ської системи було важливим кроком на етапі 
формування інституційної основи грошового 
господарства цивілізованого суспільства. З ме-
тою зручності у здійсненні торговельних опе-
рацій купці створювали об’єднання – фіаси, за-
вдання яких полягало у взаємовиручці позиками, 
страхуванні, обміні інформацією, контролі за ці-
нами [13, с. 60].

Економічна історія Стародавнього Риму 
пов’язана розвитком сільського господарства, 
який у VI-III ст. до н. е. сприяв активізації реме-
сел і торгівлі. Торгували предметами розкоші, за-
лізом, металевими виробами, керамікою, хлібом, 
вином, маслиновим маслом. Перші монети – мідні 
злитки без зображень, у другій половині IV ст. до 
н. е. з’являються монети із зображенням тварин. 
Тільки з кінця III ст. до н. е. починає діяльність 
перший монетний двір при храмі Юнони Моне-
ти. Поширення різних грошових систем, різно-
манітність золотих, срібних і бронзових грошей 
сприяли розвитку міняльної справи, лихварства. 

Міняйли стежили за грошовим курсом, перевіря-
ли справжність монет, проводили обмін грошей 
і надавали позики. Позичковий процент складав 
6 – 48 % у рік [6, с. 68]. Завдяки розвитку монет 
з’явилися і римські банки, які виросли із обмін-
них контор. За зразок був узятий досвід грецьких 
трапез. Римські банкіри називалися менсаріями 
і мали спеціалізації: нумуляри, що обмінювали 
гроші, та аргентарії, які приймали вклади, вида-
вали кредити і здійснювали безготівкові розра-
хунки. Заставою для видавання кредиту виступа-
ло майно боржника або поручителя. Прообразом 
листа-запиту про відкриття банківського ра-
хунку є звернення Цицерона у листі до Аттики з 
проханням відкрити в афінському банку рахунок 
для свого сина. На підставі досліджень давньо-
римських писемних пам’яток німецький історик-
філолог М. Фойг дійшов висновку про зв’язок 
староримських категорій дебету і кредиту з по-
няттям сучасного подвійного запису. 

Отже, еволюція товарно-грошових відносин 
країн Стародавнього світу сприяла становлен-
ню лихварства, формуванню механізму надання 
позик, зберігання монет та цінностей, що стало 
важливим етапом розвитку банківництва. У цей 
період активно відбувалося становлення банків-
ських операцій та нормативної бази для їх здій-
снення.

Найвидатнішою історичною пам’яткою еко-
номічних уявлень стародавніх жителів Палес-
тини та навколишніх країн (Ассирії, Вавилону, 
Єгипту, Хетського царства та інших) став Старий 
Заповіт Біблії – книга, яка є взірцем господар-
ської етики й нині. Біблія містить опис системи 
товарно-грошових відносин євреїв, яка у своєму 
розвитку пройшла кілька етапів, притаманних 
для більшості народів Стародавнього світу. На 
початковому етапі роль товарних грошей вико-
нували: худоба («І взяв Авраам дрібної і великої 
худоби й дав Авімелехові, і обидва вони склали 
умову» (1 М. 21:27); дорогоцінні метали, вартість 
яких визначалася на вагу («А Авраам був вельми 
багатий на худобу, на срібло й на золото» (1 М. 
13:2). «І купив я це поле від Ганамеїла, сина дядь-
ка мого, що в Анатоті, і відважив йому сім шеклів 
срібла, і десять срібняків і записав у книгу і запе-
чатав, і засвідчив свідками, та й зважив срібло ва-
гою» (Єр. 32:9-11)); дорогоцінні метали у злитках, 
які мали стандартну вагу («Побачив я в здобичі 
одного доброго шін’арського плаща, і дві сотні 
шеклів срібла, та злиток золота вагою в п’ятдесят 
шерлів» (Нав. 7.20-21). «Взяв той чоловік золоту 
сережку, півшекля вага, і два наручні на руки її, 
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на десять шеклів золота» (Побут. 24:22)). Пізніше 
гроші у вигляді злитків золота або срібла мають 
стандартну вагу, яка позначається спеціальним 
клеймом, що робить їх загальновизнаними: «І 
відважив Авраам Ефронові срібла, скільки він 
оголосив вголос синів Хетових, чотири сотні ше-
клів срібла, яке ходить у купців» (Побут. 23:16). 
Містить Біблія і згадки про використання в обі-
гу стандартних монет: «І купив частину поля, де 
розклав намета свого, з руки синів Гамора, батька 
Сихемового, за сто срібняків» (Побут. 33:19).

У Біблійних переказах та повчаннях зустріча-
ються назви античних монет: талант, міна, сикль 
і гера, а також денарій, драхма, лепта – назви, які 
з невеликими змінами в написанні й нині носять 
або до недавнього часу носили національні ва-
люти та розмінні монети десятка різних країн. 
Однак у Старому Заповіті описано використання 
грошових одиниць для позначення маси дорого-
цінного металу, витраченого на які-небудь госпо-
дарські потреби (наприклад, на прикрасу Храму 
Соломона), та про золоті або срібні монети, які 
починають виконувати функції грошей, служити 
платою за землю, за отриманий товар. У Новому 
Заповіті грошові одиниці зустрічаються насампе-
ред у притчах, заповідях та інших складових учен-
ня Ісуса Христа. Серед них – «30 срібняків», «Ви-
гнання торгуючих з храму» [10], «Про талани».

Однією з перших Біблійних згадок про здій-
снення торгових операцій є здійснення купівлі 
Авраамом частини печери у Єфрона, сина Цоха-
рового за «чотири сотні шекелів срібла купецької 
ваги» (1М. 23:16). Згодом, оселившись на зем-
лях благодатних, ізраїльтяни розпочали актив-
ну торгівлю. У книзі пророка Єзекіїля детально 
розповідається з якими країнами вели торгівлю 
ізраїльські царі, як розплачувалися «сріблом, 
залізом, циною й оливом ... за крам твій» (Єзек. 
27:12). Торговельні операції здійснювали як серед 
іудеїв, так і з представниками інших релігій: Со-
ломон купував у Кілікії коней, а в Єгипті вози, і те 
й інше продавав у Сирію (3 Цар 10:26-29); «Купці 
Шеви і Рами – покупці це твої – коштовним баль-
замом і дорогим усіляким камінням та золотом 
давали за товар твій» (Єзек. 27:22). Досить вдала 
торгівля сприяла формуванню авторитету куп-
ців, їх визначальній ролі в суспільстві. «І була 
вага того золота, що приходило для Соломона в 
одному році, шість сотень шістдесят і шість тала-
нів золота, окрім того що приходило від купців та 
торгівлі ходячих та від усіх царів Арабії та крає-
вих намісників» (3 Цар.10:14-15). У Палестині 
до купців ставилися з великою повагою і навіть 

священики займалися торгівлею. Торговців нази-
вали «ханаянами». За словами пророка Ісаї, „…
купці були князі, торговці – знаменитості землі” 
(Іс. 23:8), вони ж були взірцем порядності та чес-
ності.

Згадувані в Біблії грошові одиниці мають 
конкретні назви, проте відомості про них вико-
ристовуються для підтвердження певних фактів, 
дій, а головне місце у релігійних творах посіда-
ють принципи здійснення торговельно-грошо-
вих операцій, правила добропорядного госпо-
дарювання, поради успішного примноження 
матеріальних статків. Турбота про примножен-
ня надбаного багатства постає як священний 
обов’язок кожного мирянина у відведеному для 
нього земному житті (Екл.5:18-19). Праця, як 
зобов’язання, яке покладено на людину Богом, є 
однією з основних мотивацій сумлінної та чесної 
діяльності людини в різних сферах, зокрема й в 
економічній. Вона розглядається віруючими як 
частина Божого промислу, виконання заповідей: 
працюйте й дбайте один про одного [8].

Упродовж багатьох століть сформувалися за-
повіді та моральні настанови церковних отців, 
які засуджували прагнення до наживи та збага-
чення: блаженні бідні; багатому не ввійти в цар-
ство Боже; якщо хочеш бути досконалим – піди 
продай маєток твій, роздай бідним – будеш мати 
благодать на небесах; якщо у вас є гроші – не да-
вайте їх в ріст, та інші. У Біблійних настановах 
відображені розроблені першими християнами 
принципи чесного ведення господарства та здій-
снення фінансових операцій. Норми іудео-хрис-
тиянської моралі регулюють відносини сторін 
під час здійснення торговельних операцій: «Не 
будете чинити кривди в суді, у мірі, у вазі та в 
мірі рідини. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна, 
гін вірний буде вас» (Лев.19:35-36); «А коли про-
дасте що своєму ближньому, або купите з руки 
свого ближнього, не обманюйте один одного» 
(Лев.25:14). Іудейські рабини встановлювали 
строгі правила для операцій з продажу й осо-
бливо ретельно перевіряли ваги: «Не буде в торбі 
твоїй подвійного каменя до ваги великого й ма-
лого», «камінь до ваги буде в тебе повний і спра-
ведливий» (Повт.25:13-16). У Біблії засуджується 
непорядна торгівля, для пророка Осії хананеян-
ський торгівець є символом обманщика «хана-
неянин з неправильними вагами в руці любить 
ображати» (Ос. 12:7).

Серед незмінних біблійних порад – правиль-
не ставлення до грошей, визначення їх місця у 
системі ціннісних орієнтацій особистості. Гро-
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ші та статки не можуть принести ні абсолютної 
влади, ні задоволення всіх потреб («Хто срібло 
кохає, той не насититься сріблом» (Екл. 5:9)), ні 
душевного спокою, адже страх втратити надбане 
переважує отримані вигоди («Як маєток примно-
жується, то множаться й ті, що його поїдають» 
(Екл.5:10), «…ситість багатого спати йому не дає» 
(Екл.5:11)). Майнові статки не дають і відчуття 
повної безпеки, не гарантують захисту від неспо-
діваних втрат. Навпаки – заздрість та жадність, 
породжена нестримним прагненням до наживи, 
спонукає до порушення прав інших, утиску бід-
ніших та нижчих за чином, змушує переступати 
через певні етичні норми, спотворюючи правду 
(Екл.5:7). Бажання, які виходять за межі розумно-
го, можуть стати шкідливими і, навіть, згубними, 
призвести до страждань і людських жертв: «Бо 
корінь усього лихого – то грошолюбство, якому 
віддавшись, дехто відбились від віри й поклали 
на себе великі страждання» (1Тим. 6:10); «Горе 
тим, що долучають доми до дому, а поле до поля 
приточують, аж місця бракує для інших, так ніби 
самі сидите серед краю» (Іс. 5:8); «Срібла свого 
не даси на лихву, і на прибуток не даси їжі своєї» 
(Лев. 25:36). Тож за Біблійними канонами злом є 
не самі по собі гроші, а надмірне устремління до 
їх накопичення. 

Чимало порад міститься в Біблії щодо раціо-
нального використання та накопичення коштів. 
Важливим чинником майбутнього благополуччя 
є уміння складати такий бюджет, який врахо-
вуватиме всі доходи та можливі видатки певної 
особи чи родини (Пр.21:5). З прадавніх часів із-
раїльтяни знали важливість та необхідність ро-
бити заощадження. Щорічно вони повинні були 
відкладати десятину з усього що мали (харчами, 
напоями або грошима), яку згодом використову-
вали для відзначення великих свят (5М.14:22-27). 
Заощадження, накопичені родиною, допомагали 
не лише святкувати певні урочисті події чи пере-
жити скрутні часи, але, на думку перших хрис-
тиян, можуть й повинні слугувати доброчинним 
справам. Відомі так звані «дари любові» – певні 
кошти, які на заклик апостола Павла щотижня 
відкладали віряни для того, щоб допомагати убо-
гим одновірцям (1 Кор. 16:1-2). Провідною для 
Біблії є думка, що гроші, незалежно від способу їх 
здобування, можуть і повинні слугувати добрим 
цілям, бо самі по собі не можуть бути вічними 
цінностями.

Біблійні настанови регламентують і відно-
сини між позичальником та кредитором: реко-
мендовано уникати боргових зобов’язань без 

нагальної потреби, адже саме борг робить люди-
ну залежною, перетворюючи на «раба позичаль-
ника» (Пр.22:7): «Не будьте винні нікому нічого, 
крім того щоб любити один одного» (Рим.13:8). 
Надання позики у скрутний для особи час є бла-
городною справою. За біблійною порадою слід 
допомагати тому, хто цього потребує, хто зали-
шився без гроша: «Хто просить у тебе – то дай, 
а хто хоче позичити в тебе – не відвертайтесь 
від нього» (Мт.42). Крім того, серед іудеїв існу-
вав закон Мойсея, що забороняв брати відсотки 
зі своїх братів – інших євреїв. Згідно з біблійни-
ми канонами лише євреї могли надавати гроші в 
позику під відсотки представникам інших наці-
ональностей. Усім іншим церковне право це за-
бороняло. Адепти процентів за кредитами були 
переконані, що в Біблії немає прямої заборони 
лихварства, а є тільки порада як діяти доброчин-
никам. В Євангелії від Луки щодо справедливості 
стягнень за кредити говориться: «не очікуй назад 
нічого». Ставши боржником необхідно твердо 
дотримуватися даної обіцянки, намагатися по-
вернути вчасно взяті кошти, адже праведний «…
присягає, для себе хоча б і на зло, – дотримує» 
(Пс.15:4). Коли людина має борг, який не здатна 
своєчасно сплатити, або необдумано стала пору-
чителем, поклавши на себе обов’язок про випла-
ту грошового зобов’язання, то слід, змирившись, 
наполегливо благати свого ближнього: «…не 
дай сну своїм очам, і дрімання повікам своїм…» 
(Пр. 6:1-5), домовляючись з кредитором про нові 
строки погашення. Необхідно проявити наполе-
гливість, навіть тоді, коли перша спроба вияви-
лася невдалою.

У Біблійних переказах знайшли своє відо-
браження еволюція грошових відносин та торго-
вельних операцій у країнах Cтародавнього світу, 
етичні принципи здійснення економічної діяль-
ності. Сформовані ще у період Стародавнього 
світу засади та форми посередницької діяльності 
стали базовими операціями для сучасних банків. 
Такі послуги, як кредит, депозит, переказ коштів з 
рахунку на рахунок, зберегли свої основні ознаки 
і до сьогодні.

Висновок. Дослідження особливостей роз-
витку товарно-грошових відносин та банківни-
цтва у країнах Стародавнього світу дає підстави 
визначити спільні етапи становлення товарно-
грошових відносин: від здійснення простих то-
варно-обмінних операцій до карбування монет, 
створення відповідних правил торгівлі, утвер-
дження етичних принципів і норм, які регулю-
ють економічні відносини у суспільстві. Форма-
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ми грошових відносин, які притаманні цьому 
етапові розвитку стародавнього суспільства, є: 
проста форма вартості – обмін відбувався випад-
ково, не було загальних еквівалентів; розгорнута 
форма вартості – регулярний обмін товарами та 
послугами; загальна форма вартості – роль за-
гального еквівалента виконували певні товари – 
виникнення грошей.

Кожна з країн Стародавнього світу мали свої 
особливості становлення та розвитку товарно-
грошових відносин. Загальними еквівалентами 
ставали товари найбільш вигідніші та зручніші 
для тієї чи іншої території. Поступово набували 
особливої ваги різні юридичні документи, які 
узаконювали здійснювані операції. Подальший 
успішний розвиток економічних відносин спри-
яє створенню прототипів банківських установ, 
появі первісних форм кредиту. Обмінні та позич-
кові операції, які здійснювалися ще в Стародав-
ньому світі, стали базовими для діяльності су-
часних банків. У процесі еволюції вони зазнали 
певної модифікації, але зберегли основні ознаки і 
до сьогодні такі банківські послуги: кредит, пере-
каз коштів з рахунку на рахунок, згодом – депо-
зитні операції.

Взірцем господарської етики, яку упродовж 
століть використовували люди, удосконалюю-
чи відносини у сфері економічної діяльності, є 

Біблія. Старий Заповіт є історичною пам’яткою 
економічних уявлень стародавніх жителів Палес-
тини та навколишніх країн, у якому зафіксовано 
основоположні етичні принципи раціонального 
ведення господарства та добропорядної торгів-
лі, спрямовані на захист інтересів бідних верств 
населення, засудження лихварства та боргового 
рабства. Зафіксовані у релігійних текстах норми 
іудео-християнської моралі регулюють відноси-
ни сторін під час здійснення торговельно-обмін-
них операцій, закликають справедливо здійсню-
вати їх, дотримуючись правил чесної торгівлі, 
ваги, міри. Біблійні настанови регламентують 
відносини між позичальником та кредитором, 
рекомендуючи уникати боргових зобов’язань без 
нагальної потреби.

Серед рекомендацій, які сформувалися у про-
цесі еволюції товарно-грошових відносин і за-
фіксовані у Біблії, актуальними для сьогодення 
є твердження, що повинні сприяти формуванню 
економічної етики: гроші – це засіб накопичення, 
який дає захист, сприяє допомозі у скрутну хви-
лину (Екл. 7:12); слід мати виважені погляди на 
гроші та способи їх здобування, чинити мудро й 
відповідально, чесно й порядно, бо життя люди-
ни не залежить від того, що вона має (Лк.12:15); 
вести господарство та здійснювати фінансові 
операції згідно з нормами християнської моралі.
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Summary. The author analyses the peculiarities 
of formation and development of banking in the 
Ancient world, defines the Christian ethical principles 

that govern relations between the parties in the 
implementation of trade and exchange operations.
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Study of peculiarities of the development of com-
modity-money relations and banking in the countries 
of the Ancient world: Egypt, Babylon, Greece and 
Rome gives the basis to determine common stages of 
the formation of commodity-money relations: from 
carrying out simple commodity-exchange transac-
tions to minting coins, creating the appropriate trad-
ing rules, intermediation, consolidation of ethical 
principles and rules regulating economic relations. 
This stage of the development of ancient society has 
the following forms of monetary relations: simple 
– random exchange, without common equivalents; 
expanded – regular exchange; general – money per-
forms the role of the equivalent.

Each of the countries of the Ancient world had 
its own peculiarities of formation and development 
of commodity-money relations. Goods advanta-
geous and convenient for a certain territory became 
common equivalents. Various legal documents were 
gradually created, financial transactions were le-
gitimized, prototypes of banking institutions were 
established, primitive forms of credit appeared. Ex-
change and loan transactions which were carried out 
in the Ancient world became the basic ones for the 
activities of modern banks. They experienced certain 
modifications, but till today there are banking ser-
vices: credit, funds transfer from account to account, 
deposit operations.

Bible – is a sample of business ethics which is 
used for centuries by people to create relations in the 
sphere of economic activities. The Old Testament 
is a historical monument to economic views of the 
ancient inhabitants of Palestine and the neighboring 
countries, it has the fundamental ethical principles 
of rational farming and respectable trade which pro-
tect the interests of poor people and condemn unfair 
trade, debt bondage. The norms of Christian morality 
regulate the relations of the parties in the implemen-
tation of trade and exchange transactions, encourage 
to observe the rules of fair trade, weights, measures 
regulating the relationship between the borrower and 
the lender.

Among the recommendations that emerged dur-
ing the evolution of commodity-money relations 
recorded in the Bible and relevant for today is a 
statement that should contribute to the creation of 
economic ethics: money is a means of accumulation 
providing protection and contributing to the help 
in hard times (EC. 7:12); one should have weighted 
view on money and ways of its raising, act wisely and 
responsibly, honestly and decently for a man’s life 
does not depend on the fact that he or she has (Luke 
12:15); farming and carrying out financial transac-
tions in accordance with the norms of Christian mo-
rality.
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Анотація. У статті висвітлено проблеми 
та перспективи ефективного функціонування 
банківської системи України в умовах фінансової 
глобалізації. Розглянуто питання впливу кри-
зових явищ на ефективність банківської си-
стеми. Визначено основні фактори, що вплива-
ють на ефективність банківської діяльності. 
Охарактеризовано основні напрямки забез-
печення ефективності банківської діяльності 
в умовах наростання процесів інтеграції, 
інтернаціоналізації та глобалізації господарсь-
кого життя.

Аннотация. В статье освещены проблемы и 
перспективы эффективного функционирования 
банковской системы Украины в условиях фи-
нансовой глобализации. Рассмотрены вопросы 
влияния кризисных явлений на эффективность 
банковской системы. Определены основные фак-
торы, влияющие на эффективность банковской 
деятельности. Охарактеризованы основные 
направления обеспечения эффективности бан-
ковской деятельности в условиях нарастания 
процессов интеграции, интернационализации 
и глобализации хозяйственной жизни.
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капитализации.

Постановка проблеми. Потужна банківська 
система є необхідною умовою забезпечення ста-
лого економічного зростання в Україні. Вітчиз-
няні банки проходять серйозну перевірку часом 
в умовах постійних економічних трансформацій. 
Швидка зміна умов функціонування, відкритість 
зовнішньому середовищу, схильність до внут-
рішніх перетворень спонукають банківську сис-
тему до постійного удосконалення. Рівень розви-
тку економіки значною мірою залежить від стану 
банківської системи.

Стратегія держави щодо банківської системи 
країни ґрунтується на принципі верховенства 
права і збереженні та зміцненні ринкових засад 
діяльності банків і використанні переважно опо-
середкованих методів впливу на процеси, які від-
буваються у банківській сфері, шляхом форму-
вання відповідної законодавчої та нормативної 
бази функціонування банків і ринку фінансових 
послуг та реалізацію контролю за виконанням 
установлених вимог. Частка держави також є в 
капіталі деяких банків, і вона бере безпосередню 
участь у їх управлінні.

Глобалізаційні процеси у всіх без винятку сфе-
рах суспільного життя поступово охоплюють всі 
регіони світу, при цьому економічна глобалізація 
стає головним фактором розвитку світової еко-
номіки. Однак, виходячи з аналізу статистичних 
показників розвитку міжнародних економічних 
відносин протягом ХХ та початку ХХІ століття, 
можна дійти висновку, що економічна глобаліза-
ція не є принципово новим явищем для людства 
і значною мірою сучасні глобалізаційні процеси 
призводять до повернення ліберального режиму 
зовнішньоекономічної діяльності [1, с. 39].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значний внесок у розробку питань ефективного 
функціонування банківської системи в умовах 
фінансової глобалізації зробили сучасні західні 
економісти Г. Марковіц, Р. Мертен, Ф.  Мишкін, 
Е. Петерс, П. Роуз, Ф. Фабоцци, Ю. Фома, І. Фі-
шер, У. Шарп. Дослідженню теорії та практики 
організації функціонування комерційних банків 
України в умовах наближення до міжнародних 
стандартів, сприяють праці вітчизняних вчених-
економістів В. Андрущенка, О. Білоруса, С. Бо-
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ринця, В. Будкіна, О. Гаврилюка, А. Гальчинсько-
го, В. Геєця, А. Даниленка та інших.

Серед проблем, породжених динамізмом гло-
балізаційних процесів, чи не найважливішим і 
найбільш дискусійним залишається передбачен-
ня впливу та наслідків глобалізації для світової 
спільноти.

Мета статті. Основна ціль дослідження поля-
гає у визначенні впливу фінансової глобалізації 
на ефективне функціонування банківської систе-
ми України, що актуалізує тематику дослідження 
і ставить питання необхідності формування дієз-
датної фінансової стратегії здійснення операцій 
комерційними банками України в умовах фінан-
сової глобалізації.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Випереджаючі темпи розвитку міжнарод-
них фінансових ринків у порівнянні із реальним 
сектором світової економіки свідчать про випе-
реджаючі темпи розвитку фінансової глобаліза-
ції у порівнянні з іншими видами економічної 
глобалізації. Можна зробити висновок, що фі-
нансова глобалізація супроводжується значною 
користю для фінансових ринків більшості дер-
жав, адже глобалізація сприяє розвитку фінан-
сових ринків та вдосконаленню функціонування 
фінансової системи. Країни, що розвиваються, 
отримують доступ до більших обсягів капіталу, 
завдяки інтеграції у світовий фінансовий про-
стір покращується фінансова інфраструктура 
цих країн. Однак переваги у вигляді спрощеного 
залучення чи розміщення активів супроводжу-
ються зростанням ступеня ризику фінансових 
операцій [2, с. 172].

Об’єднання окремих національних фінансо-
вих ринків у єдиний світовий фінансовий про-
стір, яке є безпосереднім наслідком фінансової 
глобалізації, вимагає лібералізації внутрішньо-
го фінансового сектору та операцій щодо тран-
скордонного руху капіталів. Результатом такої 
лібералізації стала масштабна інтенсифікація та 
зміни у природі міжнародних потоків капіталу. 
Внаслідок цього міжнародна міграція капіталів 
серед інших факторів виробництва набула зна-
чення провідного чинника в процесі розвитку 
світової економіки, а іноземне інвестування стає 
невід’ємною та здебільшого визначною частиною 
внутрішніх економічних процесів більшості дер-
жав.

Але, не зважаючи на суттєве зростання загаль-
них обсягів міжнародного руху капіталу, розпо-
діл інвестиційних ресурсів між регіонами із різ-
ним ступенем розвитку відзначається значною 

нерівномірністю. З огляду на це можна говорити 
про суперечливість та неоднозначність розгор-
тання процесу глобалізації, зокрема глобалізації 
міжнародних фінансових відносин та неоднако-
вий вплив міжнародної фінансової складової на 
економічний розвиток окремих груп країн.

Відзнаками останнього на сьогодні етапу фі-
нансової глобалізації є зміна структури потоків 
капіталу на користь приватних інвестицій та за-
міна потоків, спрямованих на розвиток виробни-
цтва у різних регіонах світу, на користь міжна-
родної диверсифікації інвестиційного портфеля. 
Окрім цього, спостерігається зростання абсо-
лютного обсягу інвестицій у країни, що розви-
ваються та поступове вирівнювання обсягів на-
копичених інвестицій у різних країнах. Однак 
зазначене вирівнювання відбувається переважно 
між країнами із приблизно однаковим ступенем 
розвитку, в той час як відносна частка інвестицій 
у країни, що розвиваються, зменшується, тобто 
ступінь залучення до глобалізації країн із різним 
рівнем економічного розвитку є різним. Відпо-
відно різним є ефект, що отримують різні держа-
ви від участі у процесах глобалізації – цей ефект 
є тим більшим, чим вищим є рівень економічного 
розвитку країни [3, с. 48].

Тим не менше, в перспективі одним із най-
важливіших наслідків фінансової глобалізації 
має стати поступове вирівнювання обсягів інвес-
тування та вартості фінансових активів у різних 
регіонах.

Економічні системи країн із найменшим рів-
нем економічного розвитку та країн, що розви-
ваються, є надзвичайно вразливими перед дією 
глобалізаційних чинників, що призводить до під-
вищення ризику фінансової нестабільності в цих 
країнах. Тому очевидно, що на певному етапі сво-
єї еволюції фінансова глобалізація призводить до 
зростання рівня ризику, притаманного операці-
ям на фінансовому ринку. Особливо, з огляду на 
наведені причини, ця ризикованість проявляєть-
ся в початковий період фінансової лібералізації у 
країнах, що розвиваються.

Відповідно, головне завдання країн з так зва-
ними новостворюваними ринками полягає у мі-
німізації ступеня вразливості від зовнішніх шо-
ків та від зміни позицій іноземних інвесторів, що 
спрямовують у ці країни великі потоки «гарячих» 
капіталів [3, с. 50].

Високий ступінь мінливості потоків капіталу 
свідчить про надзвичайну чутливість цих по-
токів до своїх детермінантів, більшість з яких 
тісно пов’язана зі ступенем глобалізованості на-
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ціонального фінансового ринку і в кінцевому 
підсумку визначає рівень ризику та прибутко-
вості інвестицій. Тобто можна зробити висновок, 
що внаслідок надзвичайно високої ліквідності 
глобалізованого фінансового ринку міжнарод-
ний капітал має тенденцію до притоку у країни 
із найкращими макропоказниками. Але в той 
же час надлишок капіталу призводить до погір-
шення макроекономічних показників, зростання 
спекулятивних інвестицій та сприяє нестабіль-
ності національного фінансового ринку. Відпо-
відно значні обсяги іноземного інвестування до 
країни можуть стати безпосередньою причиною 
як фінансової кризи, так і наступної рецесії у ре-
альному секторі національної економіки [4, с. 102].

Не зважаючи на значний рівень загальної від-
критості економіки та позитивну динаміку у по-
дальшому включенні України до світового госпо-
дарства, фінансовий сектор країни відзначається 
слабкою взаємодією із міжнародним фінансовим 
ринком.

Відставання інтеграції до світової економіки 
у фінансовому секторі потребує негайної корек-
ції економічної політики держави з метою збіль-
шення обсягів іноземного інвестування та кре-
дитування. Задача інтеграції до глобалізованого 
світового фінансового простору, що стоїть перед 
Україною, вимагає врахування особливостей су-
часної структури світової економіки, ретельного 
вибору та використання інструментів, які здатні 
забезпечити максимальну швидкість та ефектив-
ність такої інтеграції і одночасно мінімізувати 
можливі втрати від цього процесу. При цьому 
особлива увага має бути приділена ризикам, які 
супроводжують процес інтеграції національної 
економіки до глобалізованого фінансового прос-
тору.

У процесі подальшого розвитку та лібералі-
зації фінансового ринку України, в процесі його 
подальшої інтеграції до світового фінансового 
простору надзвичайно актуальним є вивчення 
досвіду іноземних країн щодо шляхів такої інте-
грації та щодо уникнення її негативних наслідків.

У вітчизняних умовах було б доцільним по-
єднання таких заходів із заходами контролю над 
капіталом, лібералізацією та стимулюванням 
розвитку фінансового ринку, зокрема, заходів 
щодо розбудови фінансової інфраструктури. З 
цією метою необхідним є всебічне стимулюван-
ня притоку іноземного капіталу до країни – як у 
вигляді прямого або портфельного інвестування, 
так і у вигляді запозичень. При цьому роль, яку 
відіграють у світовій економіці ТНК, свідчить 

про необхідність стимулювання ТНК до такого 
інвестування, що має бути одним із ключових ас-
пектів державної політики [11].

Аби вплив глобалізації на економіку України 
полягав не тільки у збільшенні рівня фінансової 
нестабільності, але і в отриманні державою всіх 
переваг, притаманних глобалізаційним процесам, 
держава має створити сприятливі умови для по-
вномасштабної інтеграції всіх сегментів вітчизня-
ної економіки до світового економічного просто-
ру, в першу чергу шляхом розвитку вітчизняного 
законодавства та розбудови відповідної сучасним 
умовам ринкової інфраструктури.

Основою для зміцнення банківської системи 
України, підвищення її надійності та стійкості до 
криз є достатній рівень капіталізації. Проблем-
ними, на думку вітчизняних фінансових експер-
тів, є не лише кількісні показники, що характе-
ризують рівень капіталізації, а й її якість. Річ у 
тім, що капіталізація багатьох вітчизняних бан-
ків складається з коштів переоцінки основних 
засобів, несплачених відсотків, субординованого 
боргу. Зростання таких складових можна вважа-
ти штучним нарощуванням капіталу [10].

З огляду на те, що 55 % української економіки 
перебуває у «тіні», занадто низька капіталізація 
вітчизняних банків, особливо у зв’язку із всту-
пом України до СОТ, може призвести до того, що 
вони стануть неконкурентоспроможними порів-
няно з іноземними (нині у банківській системі 
України працює близько 13 % іноземного капіта-
лу) [8].

Розв’язання цієї проблеми можливе не лише 
за рахунок прибутків банків та додаткових вне-
сків акціонерів, а й за умови довіри суспільства 
до вітчизняних банків як до надійних грошово-
кредитних установ. Він пропонує здійснювати 
нарощення капіталу відкрито і публічно, щоб 
населення знало організаційну форму банків, їх 
власників, зокрема й реальних. Окрім того, банки 
мають щомісячно оприлюднювати власні активи, 
широко використовувати фондовий ринок для 
визначення реальної вартості банківських акцій.

Спектр та обсяги послуг що надаються бан-
ками залишаються досить обмеженими – тоді, 
як сучасні умови господарювання вимагають 
нових форм та методів банківської підтримки. У 
промислово-розвинутих країнах Заходу накопи-
чений багатий досвід інновацій, в тому числі і в 
банків, частина якого представляє безперечний 
інтерес для банків, і може бути з успіхом вико-
ристана з урахуванням специфічних умов Украї-
ни.
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Отриманий банками прибуток за групами 
розподіляється нерівномірно. Так, банки І групи, 
на які припадає 54,1 % банківських активів, одер-
жали його на суму 480,520 млн. грн., або 49,9 % 
від загального показника; банки II групи (активи 
становлять 14,7 %) – 164,144 млн. грн. (17,06 %); 
банки III групи (активи – 17,4 %) – 196,634 млн. 
грн. (20,4 %); IV групи (активи – 13,8 %) –120,798 млн. 
грн. (15,55 %). Як свідчать наведені дані, найви-
щою є рентабельність діяльності банків III групи 
[9].

Основними шляхами покращення результа-
тивних показників у подальшому мають бути 
прогресивні структурні зміни в активах, капіталі, 
зобов’язаннях банків, підвищення дохідності ак-
тивів за рахунок скорочення частки недохідних і 
проблемних активів, а також зниження вартості 
запозичених та залучених коштів, витратності ді-
яльності, насамперед унаслідок скорочення адмі-
ністративних витрат тощо.

Головною причиною малої частки заощаджень 
населення у банківських установах є не лише 
низький рівень довіри до вітчизняної економі-
ки. Нинішній рівень оплати праці та соціального 
захисту громадян України, їх низька купівельна 
спроможність є тими чинниками, що стримують 
розвиток грошових заощаджень населення, а 
отже, й розвиток виробництва, відтворення ро-
бочої сили, розв’язання найгостріших соціально-
економічних проблем.

Аналізуючи стан ринку банківських послуг 
у аспекті залучення коштів від фізичних осіб, 
динаміка грошових вкладів населення за остан-
ні кілька років свідчить про зростання довіри 
громадян до банків і зацікавленості банкірів до 
збільшення частки залучених коштів населення у 
своїх активах.

За результатами проведених досліджень, 27 % 
респондентів нарікають на недосконалу систему 
гарантій за знеціненими вкладами; 20 % – на не-
привабливість системи державного страхування 
вкладів.

Порівняно невелика кількість опитуваних на-
дає перевагу спеціальним інвестиційним програ-
мам, які базувалися б на депозитах фізичних осіб.

Ринок банківських послуг для фізичних осіб є 
чутливим індикатором економіки в цілому, і ко-
ливання обсягів заощаджень населення на бан-
ківських рахунках відображають зміни що відбу-
ваються в економіці країни: зміна демографічної 
ситуації, політики доходів і цін, особливостей 
розвитку і задоволення потреб, соціальної струк-
тури населення тощо.

Недостатність залучення коштів також 
пов’язана з тим, що населення України через 
слабкий розвиток фінансового ринку має обме-
жений вибір інструментів для капіталізації сво-
їх гривневих заощаджень. Банківські депозити є 
поки що найдоступнішими з них. Але й цим ін-
струментом населення користується лише за до-
статньої довіри до банків. За її відсутності, яка є і 
на сьогоднішній день, більша частина гривневих 
заощаджень (приблизно 25–35 млрд грн (вклю-
чаючи валютні)) зберігається в готівковій формі, 
або ж дробиться на декілька депозитів для змен-
шення ризику втрат від банкрутства банків.

Такий стан справ потребує комплексного ви-
рішення проблеми і нового підходу як на макро-
рівні, де повинен здійснитися перегляд подат-
кової політики у сфері оподаткування доходів 
громадян та відповідні законодавчі зміни, так і на 
внутрішньобанківському рівні, де зміни повинні 
проходити у напрямку спрощення та зростання 
доступності операцій для фізичних осіб, а також 
розроблення схем ефективної співпраці з кож-
ним клієнтом – фізичною особою та використан-
ня коштів з максимально можливою ефектив-
ністю при мінімальному рівні ризиковості цих 
операцій.

Підвищення довіри до банків – це актуальне 
завдання загальнодержавної ваги, зволікання з її 
вирішенням може найближчим часом відчутно 
загальмувати розвиток економіки країни. Тому 
необхідно, невідкладно вживати заходів: насам-
перед повинні діяти самі банки, створюючи нові 
вигідніші для вкладників пропозиції; налагодити 
законодавчий і судовий захист прав та інтересів 
банкірів, що, по суті, свідчить про недооцінку 
ролі банків і навіть певну неповагу до них з боку 
органів державної влади; також, щоб збільшити 
довіру до банку, потрібно налагодити систему 
гарантування вкладів населення. Зважаючи на 
необхідність підвищення рівня надійності, фі-
нансової стійкості та конкурентоспроможності 
банків на внутрішньому й міжнародних ринках, 
необхідно вжити заходів щодо:

- підвищення ефективності контролю за ді-
яльністю банків, досягнення повної відповід-
ності Базельським принципам ефективного бан-
ківського нагляду, що передбачає вдосконалення 
чинного законодавства та нормативно-правових 
актів НБУ; впровадження оцінки банківської ді-
яльності на консолідованій основі та з урахуван-
ням ризиків; посилення контролю за власниками 
істотної участі та змінами у структурі власності;

- підвищення рівня капіталізації банків, зо-
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крема шляхом залучення нових акціонерів, 
збільшення резервного фонду, результату діяль-
ності, активізації процесів об’єднання банків, ін-
тенсивнішого застосування процедури реоргані-
зації банків шляхом приєднання та злиття малих 
і фінансово нестійких банків;

- забезпечення участі всіх банків у єдиній ін-
формаційній системі «Реєстр позичальників», 
що дасть змогу знизити кредитний ризик;

- оптимізації структури капіталу, активів та 
зобов’язань, виходячи із завдань забезпечення 
фінансової стійкості банків та їх позитивного 
впливу на розвиток реального сектору економі-
ки;

- підвищення прибутковості банківських опе-
рацій, орієнтації на доходи від кредитування та 
обслуговування реального сектору економіки і 
зниження витрат за рахунок підвищення техно-
логічності та комп’ютеризації банківських опера-
цій, зменшення необґрунтованих витрат;

- упередження здійснення банками сумнів-
них банківських операцій шляхом ідентифікації 
клієнтів та їх операцій, посилення боротьби з 
відмиванням брудних грошей, зокрема шляхом 
здійснення належного контролю за наявністю 
в банків положень, практики та процедур щодо 
протидії відмиванню грошей, набутих злочин-
ним шляхом, удосконалення чинного законодав-
ства України з питань кредитування, посилення 
захисту прав та інтересів кредиторів, підвищен-
ня відповідальності учасників договірних відно-
син за неналежне виконання своїх зобов’язань, 
надання недостовірних даних про фінансовий 
стан позичальника;

- забезпечення довіри кредиторів і вкладників 
до банків шляхом підвищення стабільності, стій-
кості й конкурентоспроможності на світовому 
ринку банківської системи України, спроможної 
максимально та якісно задовольнити потреби 
економіки й населення у кредитах та інших су-
часних банківських послугах [4, 102].

Серед суб’єктів світового фінансового ринку 
можна виділити: інтегровані банківські структу-
ри, валютні блоки, валютні союзи, різноманітні 
фінансові угруповання, транснаціональні корпо-
рації, міжнародні біржі, міжнародні економічні 
та фінансові організації, уряди тощо.

До числа найбільш помітних інтегрованих 
структур у міжнародній діяльності належать 
групи, утворені міжнародними банками. Таким 
терміном зазвичай визначають крупні банки, що 
мають банківські офіси (підрозділи) в багатьох 
країнах, а також банки, що вирізняють значною 

міжнародною діловою активністю. Діяльність 
міжнародних банків тісно пов’язана з діяльніс-
тю багатонаціональних корпорацій (далі БНК): 
міжнародні банки надають зарубіжним компані-
ям БНК необхідні фінансові послуги, тим самим 
сприяючи їх розвитку. Крім того, міжнародні 
банки самі по собі є багатонаціональними під-
приємствами [11].

Наступним кроком головного банку в процесі 
виходу на світовий ринок стає утворення банків-
ського відділення (філії) на території приймаючої 
держави чи офшорного фінансового центру. Такі 
центри на території інших держав являють со-
бою більш дешеві джерела капіталу для БНК, ніж 
національні ринки. Важливими характеристика-
ми офшорних фінансових центрів є економічна 
і політична стабільність, а також сприятливий 
режим нормативного регулювання діяльності фі-
нансових інститутів та інвесторів [2].

Через своє офшорне відділення міжнародний 
банк приймає вклади і видає кредити в єврова-
люті, здійснюючи  відокремлений облік цих опе-
рацій. Перевагою ведення банківського бізнесу 
через офшорні відділення є простота реєстрації, 
відсутність резервних вимог при прийнятті де-
позитів, пільгове (або нульове) обкладання по-
датками, високий рівень збереження фінансової 
таємниці. При цьому офшорні відділення між-
народних банків у таких регіонах як Карибський 
басейн (Багамські та Кайманові острови), фак-
тично виконують роль облікових центрів і мають 
мінімальний штат. Відділення ж, розташовані в 
найбільших світових фінансових центрах, та-
ких як Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, Люксембург 
чи Гонконг, виконують значно більш широкий 
спектр банківських операцій, залучення і розмі-
щення значних об’ємів грошових ресурсів у єв-
ровалюті, міжнародних синдикованих кредитах 
[6].

Важливим стержневим елементом багатьох 
міжнародних банківських груп є банківські хол-
дингові компанії. Банківська холдингова ком-
панія – це акціонерне товариство, що володіє 
пакетами акцій юридично самостійних банків і 
небанківських організацій з метою здійснення 
управлінських, фінансово-кредитних чи контр-
ольних функцій по відношенню до них.

Законодавство США виокремлює однобанків-
ські і багатобанківські холдингові компанії. Біль-
ша частина (близько 80 %) зареєстрованих хол-
дингових компаній в США контролює один банк.

До переваг банківських холдингових ком-
паній перед самостійними банками належать: 
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більш широкий спектр послуг, що пропонуються; 
більш висока доходність від операцій (включаю-
чи небанківські), зниження загального ризику 
вкладення за рахунок їх диверсифікації; більша 
стійкість до банкрутства. З іншого боку, утворен-
ня і розширення холдингових компаній сприяє 
монополізації ринку і тим самим зниженню кон-
куренції і завищенню цін на банківські послуги. 
Крім того, високий ступінь централізації при 
прийнятті рішень тягне за собою бюрократичні 
бар’єри.

Зовнішня торгівля країн доларової зони орі-
єнтується в основному на американський ринок. 
Основна маса капіталів, вкладених в економіку 
країн-учасниць зони, також належить США, що 
забезпечує цій країні значний, і не тільки чисто 
економічний вплив на всі країни, що є членами 
цього регіонального валютного угруповання.

Висновки. Наростання процесів інтеграції, 
інтернаціоналізації та глобалізації господарсько-
го життя зумовлює як посилення ролі діючих 
організацій та інститутів, так і створення нових, 
що, у свою чергу, веде до підвищення рівня цен-
тралізації фінансових ресурсів, збільшення як їх-
ньої маси, так і обсягів міжнародних фінансових 
потоків [4].

Таким чином, аналіз організаційно-інституці-
ональних інструментів виходу банків на світовий 
фінансовий ринок дозволяє зробити такі висно-
вки:

1. Застосування організаційно-економічного 
забезпечення в процесі виходу банків на світовий 
фінансовий ринок має два чітко визначені рівні: 
макрорівень державного регулювання та мікро-
рівень участі банків у цій діяльності. При цьому 

модель розвитку банківської структури України 
передбачає необхідність розробки організацій-
но-економічних інструментів зовнішньоеконо-
мічної діяльності, яка поєднала б два напрямки 
– традиційний і стратегічний – пов’язані  між со-
бою функціонально, що дасть змогу ефективно 
використовувати ресурсний потенціал задля по-
долання структурної недовершеності фінансової 
сфери та розвитку нових форм співробітництва 
на взаємовигідній основі.

2. Організаційно-економічні інструменти ви-
ходу банків на світовий фінансовий ринок перед-
бачають використання перспективних форм та 
методів міжнародного співробітництва із закор-
донними країнами, банками, юридичними та фі-
зичними особами. В економіко-організаційному 
плані цьому може сприяти створення філіалів, 
відділень, дочірніх банків, стратегічних альянсів, 
банківських холдингових компаній.

3. Державна політика щодо виходу банків на 
світовий фінансовий ринок, спрямована на фор-
мування інформаційного забезпечення цього 
процесу, потребує: здійснення комплексу захо-
дів, спрямованих на виявлення фактів недобро-
совісної конкуренції на внутрішньому ринку; 
проведення банками України за кордоном аналі-
зу зовнішніх ринків з метою виявлення можли-
востей розширення присутності на них та запо-
бігання введенню  обмежувальних заходів з боку 
інших держав; формування інфраструктури ін-
формаційного забезпечення шляхом створення 
мережі інформаційно-консультативних служб з 
метою надання послуг суб’єктам господарської 
діяльності.
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Summary. The paper highlights the problems 
and prospects of the effective functioning of the 
banking system in Ukraine under the condition of 
financial globalization. The impact of the crisis on the 
efficiency of the banking system is observed. The main 

factors affecting the efficiency of banking are defined. 
The key factors to ensure the efficiency of banking 
in terms of the growing processes of integration, 
internationalization, and globalization of economic 
life are characterized.

Key words: financial globalization, banking system, international capital market, financial market, level of capitalization.

A stable banking system is a necessary condi-
tion for a sustainable economic growth in Ukraine. 
Domestic banks are tested in terms of the constant 
economic transformations. The state strategy of the 
banking system is based on the principle of rule of law 
and the maintenance and strengthening of market 
principles of banks operations and usage of mainly 
indirect methods to influence on the processes taking 
place in the banking sector through the formation of 
an appropriate legislative and regulatory basis of the 
functioning of banks and financial services market, 
and the implementation of control over the accom-
plishment of the established requirements. The share 
of state is also in the capital of some banks and it is 
directly involved in their management.

Globalization processes in any and all areas of 
public life gradually cover all regions of the world. 
The economic globalization becomes a major factor 
in the global economy development. However, the 
economic globalization is not an entirely new phe-
nomenon for humanity and modern globalization 
processes largely lead to the return of the liberal re-
gime of foreign economic activity, based on the anal-
ysis of statistical indices of international economic 
relations development during the XX and early XXI.

The main goal of the investigation is to determine 
the impact of financial globalization on the effective 
functioning of the banking system of Ukraine. It ac-
tualizes the research and questions the necessity to 
form the active financial strategy of transactions held 
by commercial banks in Ukraine in terms of financial 
globalization.

The application of the organizational and eco-
nomic security in the process of banks’ entering 
global financial market has two clearly defined levels: 
macro level of government regulation and micro lev-
el of banks, participating in this activity. This model 
of the banking development structure needs to de-
velop the organizational and economic instruments 
of foreign economic activity, which can combine two 
areas – traditional and strategic – functionally linked, 
that will enable the efficient use of the resource po-
tential for overcoming structural imperfection of the 
financial sector and the development of new forms of 
cooperation for mutual benefit.

Organizational and economic instruments allow-
ing banks to enter the global financial market include 
the usage of advanced forms and methods of inter-
national cooperation with foreign countries, banks, 
corporations and individuals. In economic and orga-
nizational terms, it may contribute to the opening of 
subsidiaries, branches, affiliate banks, strategic alli-
ances and bank holding companies.

State policy towards banks’ entering the global 
financial market, which is directed at formation of 
informational securing of this process, requires: 
implementation of measures aimed at detecting the 
unfair competition in the domestic market; analy-
sis of Ukrainian banks abroad at foreign markets 
for identifying opportunities to increase their activ-
ity abroad and to prevent the restrictive measures of 
other countries; formation of information provision 
infrastructure by founding a network of information 
and consulting services to provide services to busi-
ness entities.
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Анотація. Представлено аналіз та 
практичні рекомендації до використання 
ресурсної бази розвитку фінансового потенціалу 
адміністративно-територіальних одиниць.

Аннотация. Представлен анализ и практи-
ческие рекомендации к использованию ресурс-
ной базы развития финансового потенциала 
административно-территориальных единиц.
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Постановка проблеми. Функціонування та 
розвиток місцевого самоврядування, територі-
альну основу якого складають адміністративно-
територіальні одиниці, є визначальним для роз-
витку демократичних та соціально-економічних 
процесів у будь-якій державі. Слід відзначити, 
що дотепер в Україні особливо гостро стоїть 
питання забезпечення органів місцевого само-
врядування фінансовими ресурсами в обсязі, до-
статньому для виконання ними своїх функцій 
та повноважень. У залежності від їх кількісного 
та якісного стану адміністративно-територіаль-
на одиниця має певний фінансовий потенціал. 
Особливої уваги в цьому контексті потребують 
питання визначення резервів розвитку фінансо-
вого потенціалу, пошук яких слід здійснювати не 
тальки в системі міжбюджетних трансфертів, а й 
з огляду на власні ресурси та активізацію їх за-
лучення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Широке коло питань з означеної проблеми ви-
світлено в працях В. Геєця, І. Запатріної, О. Кири-
ленко, І. Чугунова, С. Юрія та ін. Безпосередньо 
питанням ефективного формування, викорис-
тання й розвитку фінансового потенціалу адмі-
ністративно-територіальних одиниць присвяче-
ні праці В. Боронос, Н.. Демчишака, К.  Іоненко, 
М. Козоріз, Т. Клименко, О. Камеліної, Л. Тугай, 
І. Чуницької, С. Шумської та ін.

Одночасно, наукові здобутки й накопичений 
практичний досвід з означеної проблеми, потре-
бують подальших досліджень. Зокрема, це стосу-
ється питання визначення резервів підвищення 
фінансового потенціалу адміністративно-тери-
торіальних одиниць з огляду на їх власне ресурс-
не забезпечення. 

Мета статті – аналіз ресурсного забезпечен-
ня фінансового потенціалу областей України як 
інформаційно-аналітичної основи розроблення 
практичних рекомендації щодо впровадження 
заходів його підвищення.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Сучасні дослідження підходів та 
виявлених закономірностей до формування 
фінансового потенціалу кожної з адміністратив-
но-територіальних одиниць створюють основу 
для розроблення практичних рекомендації щодо 
впровадження першочергових заходів для забез-
печення підвищення їх фінансового потенціалу у 
майбутніх періодах.

Особливої актуальності це питання набуває 
у зв’язку з ухваленням ще у 2000 році Закону 
України «Про державне прогнозування та розро-
блення програм економічного і соціального роз-
витку України». В ньому чітко вказано, що у разі 
економічного і соціального розвитку як держави 
загалом, так і її окремих адміністративно-тери-
торіальних одиниць, прогнозування виступає 



71

FINANCIAL SPACE     № 2 (14) 2014

інструментом наукового обґрунтування вибору 
тієї чи іншої стратегії та ухвалення конкретних 
рішень органами влади щодо регулювання соці-
ально-економічних процесів [1].

Стан та перспективи розвитку фінансово-
го потенціалу адміністративно-територіальних 
одиниць, у першу чергу, забезпечує ефективне 
використання та нарощення їх ресурсного за-
безпечення. В науковій економічній літерату-
рі знаходимо різні підходи до його визначення. 
Найчастіше автори зосереджують увагу на оці-
нюванні ресурсів розвитку регіонів, розглядають 
та здійснюють критичний аналіз податкової сис-
теми, як основи фондоутворення держави та її 
адміністративно-територіальних одиниць тощо 
[2-5].

Однак, зважаючи на особливості предмета й 
об’єкта цього дослідження, слід зауважити таке. 
Належне регулювання процесів економічного та 
соціального розвитку адміністративно-терито-
ріальних одиниць та їх фінансового потенціалу 
можливе тільки з урахуванням їх природничих 
особливостей; функціонування та розвитку на 
цьому історичному етапі окремих сфер госпо-
дарської діяльності, які забезпечують створення 
валового регіонального продукту; інвестицій, які 

забезпечують розширене та якісне відтворення 
основного капіталу, що є запорукою виробни-
цтва конкурентоспроможних товарів; розвитку 
малого підприємництва, де створюються власні 
бюджетні фонди адміністративно-територіаль-
ної одиниці; людського потенціалу, як основного 
активного фактору створення матеріальних та 
нематеріальних благ.

Географічне положення України характеризу-
ється потужним і різноманітним природно-ре-
сурсним потенціалом, який формується за ра-
хунок мінеральних, земельних та рекреаційних 
ресурсів. Їх нерівномірний розподіл по території 
об’єктивно спричинив відповідну галузево-те-
риторіальну структуру виробництва у регіонах, 
що, у свою чергу, впливає і на їх ресурсний і, як 
наслідок, на їх фінансовий потенціал. Останній 
формується за рахунок власних, залучених та за-
позичених коштів.

На можливість підвищення фінансового по-
тенціалу адміністративно-територіальних оди-
ниць за рахунок власних ресурсів впливають, 
перш за все, природно-ресурсні можливості. 

У таблиці 1 наведено розподіл природних ре-
сурсів областей України, станом на кінець 2011 
року.

Таблиця 1
Розподіл природних ресурсів за областями України (%)

Область
Види природних ресурсів

мінеральні водні земельні фауніс-
тичні

рекреа-
ційні

всього ре-
сурсів

Вінницька 0,08 0,35 2,85 0,15 0,18 3,61
Волинська 0,02 0,31 0,93 0,29 0,16 1,71
Дніпропетровська 8,51 0,52 3,33 0,08 0,47 12,91
Донецька 9,51 0,59 3,06 0,07 0,02 13,25
Житомирська 0,16 0,46 1,74 0,39 0,16 2,91
Закарпатська 0,08 0,78 0,48 0,44 0,7 2,48
Запорізька 0,8 0,78 1,94 0,06 0,33 3,91
Івано-Франківська 0,17 0,75 0,55 0,41 0,39 2,27
Київська 0,15 0,49 3,57 0,24 0,73 5,18
Кіровоградська 0,33 0,36 2,14 0,07 0,15 3,05
Луганська 6,48 0,6 1,22 0,09 0,4 8,79
Львівська 0,85 0,85 1,10 0,43 0,54 3,77
Миколаївська 0,08 0,68 1,95 0,04 0,17 2,92
Одеська 0,07 0,41 2,66 0,07 0,5 3,71
Полтавська 0,4 0,39 2,41 0,14 0,19 3,53
Рівненська 0,04 0,29 0,97 0,29 0,12 1,71
Сумська 0,09 0,42 1,73 0,23 0,18 2,65
Тернопільська 0,03 0,29 1,58 0,11 0,11 2,12
Харківська 0,91 0,49 3,34 0,2 0,66 5,6
Херсонська  0,05 0,67 1,96 0,06 0,19 2,93
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Хмельницька 0,09 0,37 1,94 0,11 0,16 2,67
Черкаська 0,17 0,38 2,02 0,17 0,25 2,99
Чернівецька 0,07 0,23 0,63 0,17 0,17 1,27
Чернігівська 0,39 0,47 2,57 0,28 0,35 4,06

продовження таблиці 1

Джерело: [6]

Аналіз даних табл. 1 дозволяє виділити об-
ласті з переважною більшістю певних природних 
ресурсів. Так, на території Донецької, Дніпропе-
тровської та Луганської областей зосереджені 
значні запаси мінеральних ресурсів, що позна-
чено на особливостях виробничої діяльності 
суб’єктів господарювання в них.

Земельні ресурси областей України відрізня-
ються своїм якісними, придатними для вироб-
ництва сільськогосподарської продукції харак-
теристиками. За офіційними даними структурно 
вони представлені 70  % сільськогосподарських 
угідь у Вінницькій, Дніпропетровській, Доне-
цькій, Київській, Одеській, Полтавській, Харків-
ській та інших областях, що дає підстави для фор-
мування їх фінансового потенціалу як за рахунок 
промислових господарств, так і, в значній мірі, за 
рахунок розвитку сільського господарства [6]. 

До окремої групи адміністративно-територі-
альних одиниць належать Івано-Франківська, 
Львівська та Закарпатська області. У структурі 
їх природних ресурсів переважають водні, фау-
ністичні та рекреаційні ресурси. Тому, за відсут-

ністю значних мінеральних та якісних земельних 
ресурсів, підвищення фінансового потенціалу 
таких адміністративно-територіальних одиниць 
вбачається в розвитку, наприклад, туристичної 
інфраструктури. 

Найбіднішими на природні ресурси є Чернігів-
ська, Волинська та Рівненська області. За структу-
рою більша їх частка належить земельним ресур-
сам, серед яких можна виділити лісові [7].

Стан розвитку економіки окремих областей 
України характеризуємо показником валового 
регіонального продукт на душу населення, в яко-
му враховуємо такі характеристики як виробни-
ча потужність сфер матеріального та нематері-
ального виробництва, ступінь її використання та 
такий демографічний показник, як чисельність 
населення.

Так, серед обраних для аналізу областей Укра-
їни, як свідчать проілюстровані на рис. 1 дані, 
п’ятнадцять з них за показником валового регі-
онального продукту на душу населення, не до-
сягали на кінець 2011 року середнього по країні 
рівня.
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Рис. 1. Валовий регіональний продукт на душу населення областей України 
(станом на кінець 2011 року) [8]
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Створення сприятливих умов до залучення 
додаткових фінансових ресурсів, які забезпе-
чують розвиток інвестиційної діяльності адмі-
ністративно-територіальних одиниць, прямо 
пропорційно впливає на підвищення рівня її фі-
нансового потенціалу. Особливо важливим ре-
сурсом, який забезпечує підвищення його рівня 
інвестицій в основний капітал.

На рис. 2 проілюстровано станом на кінець 
2011 рік обсяги інвестицій в основний капітал на 
душу населення в розрізі областей України. Про-
ілюстровані обсяги вкладень в основний капітал 
свідчать про те, що інвесторів, перш за все, при-
ваблюють адміністративно-територіальні одини-
ці з високим рівнем виробничого потенціалу. 
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Рис. 2. Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення областей України 
(станом на кінець 2011 року) [8]

Особливо важливим ресурсом, який на сьо-
годні впливає на рівень фінансового потенціалу 
адміністративно-територіальної одиниці, є роз-
виток малого підприємництва. Його функції по-
лягають у активізації підвищення ініціативності 
громадян до підприємництва, сприянню розвит-
ку ринкової інфраструктури території, вирішен-

ню проблеми її зайнятості, створенню додатко-
вих джерел наповнення власної дохідної бази 
місцевих бюджетів, забезпеченню підвищення 
рівня життя населення.  

У табл. 2 наведено показники розвитку мало-
го підприємства за областями України на кінець 
2011 рік.

Таблиця 2
Показники розвитку малого підприємства за областями України (2011 рік)

Область

Кількість малих 
підприємств на 
10 000 осіб насе-

лення

Кількість малих 
підприємств на 10 
000 осіб у % до по-
переднього року

Середньорічна чи-
сельність зайнятих 
працівників, тис. 

осіб

Середньорічна чи-
сельність зайнятих 
працівників у % до 
попереднього року

Вінницька 432,0 65,7 153,7 76,9
Волинська 400,0 66,2 100,7 74,5
Дніпропетровська 420,0 67,0 345,1 76,3
Донецька 398,0 78,8 400,4 78,6
Житомирська 410,0 68,4 124,2 77,4
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Закарпатська 416,0 67,9 112,3 76,9

Запорізька 465,0 61,8 192,3 69,7

Івано-Франківська 445,0 77,7 129,1 82,4

Київська 547,0 76,3 211,1 82,3

Кіровоградська 400,0 66,6 92,1 74,6

Луганська 409,0 71,9 201,3 74,2

Львівська 400,0 72,5 265,0 78,0

Миколаївська 583,0 70,2 133,3 77,1

Одеська 562,0 70,2 280,1 78,3

Полтавська 456,0 70,2 155,4 76,5

Рівненська 390,0 76,2 106,8 82,1

Сумська 406,0 72,2 115,6 71,7

Тернопільська 358,0 68,2 94,2 78,4

Харківська 523,0 70,1 329,4 74,4

Херсонська 497,0 64,4 115,0 71,4

Хмельницька 515,0 72,4 141,0 79,0

Черкаська 445,0 74,7 130,7 81,1

Чернівецька 562,0 73,4 88,4 70,7

Чернігівська 418,0 81,5 107,2 77,3

продовження таблиці 1

Джерело: [6]

Аналіз даних табл. 2 дозволяє зробити такі ви-
сновки. В цілому спостерігається негативна дина-
міка розвитку малого підприємництва у всіх об-
ластях України, що пояснюється, у першу чергу, 
недосконалою фіскальною політикою держави. 
При середньому значенні по Україні показника 
кількості малих підприємств на 10  000 осіб на-
селення, який дорівнює 452 одиницям, він дещо 
вищий у Миколаївській, Одеській, Чернівецькій, 
Київській, Харківській області та Хмельницькій 
областях. Незважаючи на кількість малих під-
приємств, що розташовані на території певної 
адміністративно-територіальної одиниці, кон-
центрація зайнятих працівників у малому бізнесі 
спостерігається в економічно потужних облас-
тях. До того ж, майже 50 % населення України за-
йняті в малому бізнесі саме в цих областях.

Ще одним важливим ресурсом, що впливає 
на рівень фінансового потенціалу адміністратив-
но-територіальної одиниці, є її людський ресурс. 
Диференційованість у забезпеченні територій 
людськими ресурсами пояснюється демографіч-
ними відмінностями, забезпеченням зайнятості 
громадян, станом ринку праці, освітньо-кваліфі-
каційними характеристиками трудових ресурсів, 
рівнем матеріального та соціального забезпечен-
ня населення, розвитком соціальної інфраструк-
тури і системою забезпечення соціальними бла-
гами. 

Ключовим показником, що визначає стан роз-
витку людських ресурсів адміністративно-тери-
торіальної одиниці, є індекс людського розвитку. 
Його значення в розрізі областей України наведе-
но на рис. 3.
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Рис. 3. Індекс людського розвитку в розрізі областей України (станом на кінець 2011 року) [9]

Дані рис. 3 свідчать про те, що у переважній 
більшість областей України, а саме у вісімнадця-
ти із двадцяти чотирьох, забезпечується середній 
рівень розвитку людського потенціалу і навіть 
дещо перевищує його. У восьми областях індекс 
людського розвитку дещо нижчий за середній.

Таким чином, стан ресурсного забезпечення 
фінансового потенціалу адміністративно-тери-
торіальних одиниць, а саме природно-ресурс-

ного, економічного та людського, породжує 
проблему дисбалансів реалізації фінансових 
можливостей забезпечення соціально-економіч-
ного розвитку кожної з них. Це підтверджують 
дослідження показників фінансового потенціалу 
областей України за останні 6 років, за результа-
тами яких визначено області, яким властивий ви-
сокий, середній та низький його рівень (табл. 3, 
складено за [10]).

Таблиця 3
Розподіл областей України за рівнем фінансового потенціалу

Рівень фінансового 
потенціалу Області

Високий Донецька, Дніпропетровська
Середній Харківська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська

Низький
Вінницька, Івано-Франківська, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Терно-
пільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька, Волинська, Жи-
томирська, Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська

Очевидно, що рівень фінансового потенціа-
лу областей впливає на можливості залучення 
резервів фінансових ресурсів з різних джерел. 
Визначення цих резервів обґрунтовано з вико-
ристанням показників їх фінансової стійкості, 
оскільки, як раніше доведено авторами у роботі 
[11, саме структура джерел формування фінансо-

вого потенціалу адміністративно-територіальної 
одиниці за рахунок зовнішніх та внутрішніх ре-
сурсів дозволяє визначити ті джерела фінансових 
ресурсів, які все ще залишаються незадіяними 
для його підвищення. Тому пропозиції з підви-
щення фінансового потенціалу територіальних 
одиниць мають ґрунтуватися на результатах до-
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слідження ресурсної бази його забезпечення та 
стану фінансової стійкості. Це першочергово дає 
змогу враховувати особливості діяльності кож-
ної області й надавати рекомендації з урахуван-
ням реальних їх можливостей, а саме: задіяних 
ресурсів, їх резервів і можливостей до залучення 
останніх.

Стан ресурсного забезпечення фінансово-
го потенціалу, значення його рівня та виявлені 
резерви розвитку доцільно визначати як інфор-
маційно-аналітичне підґрунтя реалізації прак-
тичних рекомендації та запровадження заходів 
з підвищення фінансового потенціалу кожної з 
адміністративно-територіальних одиниць. При 
цьому на шляху забезпечення подальшого підви-
щення фінансового потенціалу, розробки прак-

тичних рекомендацій та заходів потребують і ті 
області, які позиціонуються як адміністративно-
територіальні одиниці з високим його рівнем. 
Це пояснюється умовами мінливості та швидко-
плинності соціальних та економічних процесів у 
державі.

Для прикладу у табл. 4 наведено практичні ре-
комендації й заходи із забезпечення формування 
й підвищення фінансового потенціалу для об-
ластей з різним його рівнем. Вибір для ілюстра-
ції саме цих адміністративно-територіальних 
одиниць обґрунтований не лише рівнем їх фі-
нансового потенціалу, але й наявними типовими 
характеристиками ресурсного забезпечення, со-
ціального розвитку та стану їх фінансової стій-
кості.

Таблиця 4
Пропозиції щодо підвищення фінансового потенціалу областей з високим, середнім та низьким 

рівнем його ресурсного забезпечення

Область Фактори, які впливають на фінансовий потенціал області

Стимулюючі Стримуючі
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1.Забезпеченість сукупністю природних ресурсів. 
2. Високий рівень розвитку сфер матеріального та нематері-
ального виробництва.
3. Інвестиційно-привабливий клімат. 
4. Високий рівень забезпеченості фінансовими ресурсами.
5. Переважання власних надходжень у структурі доходів об-
ласного бюджету.
6. Високий рівень  фінансового потенціалу.

1. Загрозлива екологічна ситуація.
2. Низький рівень демографічного 
розвитку.
3.  Низький рівень фінансування 
соціальних програм.

Рекомендації щодо підвищення фінансового потенціалу 

Резерви Ресурсне забезпечення
1. Залучення зовнішніх джерел фінансування оновлення осно-
вного капіталу підприємств та організацій.
2. Активізація діяльності суб’єктів, які здатні забезпечити 
ефективне використання залучених ресурсів та сплатити за 
кредит (виробнича сфера, банківській сектор, розвиток інно-
ваційно-активних суб’єктів господарювання). 
3. Пожвавлення інвестиційної активності та створення при-
вабливого інвестиційного клімату.
4. Обґрунтоване залучення іноземного капіталу з дотриман-
ням принципів раціонального та ефективного використання 
власних ресурсів тощо.

1. Вдосконалення системи охоро-
ни довкілля та використання при-
родних ресурсів.
2. Створення умов для збережен-
ня та зміцнення репродуктивного 
здоров’я населення.

Область Фактори, які впивають на фінансовий потенціал області

Стимулюючі Стримуючі

1.Забезпеченість сукупністю природних ресурсів. 
2. Високий рівень розвитку сфер матеріального та нематері-
ального виробництва.
3. Інвестиційно-привабливий клімат. 

1.  Значні обсяги трансфертів з 
державного бюджету.
2. Невисокий рівень матеріально-
го добробуту населення.
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4. Достатній рівень забезпеченості фінансовими ресурсами.
5. Середній рівень фінансового потенціалу.

3. Низький рівень реалізації мож-
ливостей з підвищення фінансо-
вого потенціалу.
4. Значна частка іноземних інвес-
тицій у їх загальній сумі.

Рекомендації щодо підвищення фінансового потенціалу 
Резерви Ресурсне забезпечення

1. Залучення зовнішніх джерел фінансування оновлення осно-
вного капіталу підприємств та організацій.
2. Активізації діяльності суб’єктів, які здатні забезпечити 
ефективне використання залучених ресурсів та сплатити за 
кредит (виробнича сфера, банківській сектор, розвиток інно-
ваційно-активних суб’єктів господарювання). 
3. Пожвавлення інвестиційної активності та створення при-
вабливого інвестиційного клімату.
4. Обґрунтоване залучення іноземного капіталу з дотриман-
ням принципів раціонального та ефективного використання 
власних ресурсів тощо.

1.Законодавче регулювання ефек-
тивного використання природних  
ресурсів.
2. Реалізація цілеспрямованої по-
літики у сфері зайнятості населен-
ня.
3.  Розвиток агромислового комп-
лексу.
4.  Державна підтримка з віднов-
лення функціонування промисло-
вого комплексу.
5.  Запровадження мотиваційних 
заходів з підвищення фінансового 
потенціалу.
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Фактори, які впивають на фінансовий потенціал області
Стимулюючі Стримуючі

1. Природний потенціал для розвитку промислового та сіль-
ського господарств.
2. Розвиненість мережі малих підприємств.
3. Високий рівень людського розвитку.

1.Обмеженість у забезпеченні 
природними ресурсами.
2. Низький рівень розвитку галу-
зей промислового виробництва.
3. Нижчий за середній по Україні 
рівень освоєння інвестиційних 
ресурсів оновлення основного ка-
піталу.
4.  Низька кількість працівників 
зайнятих у малому бізнесі.

Рекомендації щодо підвищення фінансового потенціалу
Резерви Ресурсне забезпечення

1.  Залучення зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування 
оновлення основного капіталу суб’єктів господарювання.
2. Активізація підприємницької активності населення.
3. Створення привабливого інвестиційного клімату.
4. Формування власних джерел наповнення місцевих бюдже-
тів.

1.Стимулювання розвитку функ-
ціонуючих галузей промисловос-
ті.
2. Створення умов розвитку мало-
го та середнього бізнесу за раху-
нок зниження на нього фіскаль-
ного тиску, спрощення процедури 
залучення кредитних ресурсів, 
стимулювання активності насе-
лення до підприємництва.
3.  Підвищення матеріального до-
бробуту населення.

продовження таблиці 4

Висновки. Таким чином, для областей Укра-
їни, які характеризуються високим фінансовим 
потенціалом, наприклад, Дніпропетровської об-
ласті, загрозами щодо подальшого його зрос-
тання слід визначати невисоку забезпеченість 
соціальних стандартів людського розвитку тери-
торій. Фінансовими можливостями подальшого 

зростання їх потенціалу є сприятливий інвести-
ційний клімат до залучення та використання зо-
внішніх джерел резервів фінансових ресурсів. 

Результати аналізу ресурсного забезпечення 
фінансового потенціалу областей з середнім його 
значенням (наприклад, Харківської області), до-
свід формування та використання фінансових 
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ресурсів, визначені їх резерви дозволили запро-
поновувати такі заходи з підвищення фінансо-
вого потенціалу: впровадження законодавчого 
регулювання ефективного використання при-
родних ресурсів; відновлення функціонування 
промислового комплексу; реалізація цілеспря-
мованої політики у сфері зайнятості населення; 
обґрунтоване залучення зовнішніх джерел фі-
нансових ресурсів з дотриманням принципів ра-
ціонального та ефективного використання влас-
них резервів.

Активізація підвищення фінансового потен-
ціалу в контексті об’єктивних факторів, для ад-
міністративно-територіальних одиниць з низь-
ким його значенням (наприклад, Хмельницької 

області) можлива за таких умов: забезпечення 
економічного зростання за рахунок стимулюван-
ня розвитку агропромислового комплексу; ство-
рення більш сприятливих умов функціонування 
малого підприємництва, насамперед, шляхом 
зниження на нього фіскального тиску; підви-
щення професійно-освітньої кваліфікації еко-
номічно активного населення територій, їх під-
приємницьких компетентностей; використання 
туристичного потенціалу, що забезпечується 
наявністю рекреаційних ресурсів, низьким еко-
логічним навантаженням, сприятливими при-
родно-кліматичними умовами та географічним 
розташуванням.
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recommendations concerning usage of resource base 

of administrative-territorial units’ financial potential 
development are presented in the article.
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Investigation of the main components of adminis-
trative units’ financial potential resources, including: 
natural and historical features, economic capacity, 
investment processes, small business development, 
human capital; provided the possibility to determine 
factors that affect imbalance in local budgets.

Ukrainian regions were divided into three clusters 
depending on their financial potential level: low, me-
dium and high. Financial potential was estimated on 
the basis of three groups of indices: available financial 
resource, socio-economic development and financial 
stability.

Measures to improve the financial potential of ad-
ministrative units were proposed. They were proved 
by the results of analysis of the financial potential 
components and factors, which influence them, 
evaluation of state resource support and identified 
reserves.

Threats for further growth were determined for 
Ukrainian regions with high level of financial poten-
tial. For example, the main threat for Dnepropetro-
vsk region is low social standards of human develop-
ment areas. However, favorable investment climate 
can provide external financing, which is the key op-

portunity for this region.
The analysis of financial potential resources for 

regions with medium level (e.g. Kharkiv region), the 
experience of accumulating and distribution of fi-
nancial resources provided the possibility to propose 
measures to improve the financial potential. Among 
them: the introduction of legal regulation for effec-
tive use of natural resources, restoration of function-
ing industrial complex, implementation deliberate 
policy on employment, attraction of external finan-
cial resources, which were proved to be reasonable 
and in compliance with effective use of own reserves.

For regions with low financial potential (e.g. 
Khmelnytskyi region) increase can be achieved 
through development of agriculture to support eco-
nomic growth, reduction of fiscal pressure to create 
more favorable conditions for the operation of small 
businesses, raising the professional and educational 
qualifications of the economically active population 
in the field of business, raising tourism potential, 
which is ensured by recreational resources, low en-
vironmental load, favorable climatic conditions and 
geographic location.
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Анотація. В сучасних умовах національну 
економіку не можна представляти як повністю 
закриту систему, через що виникає постійний 
рух капіталу між країнами. На сьогодні доволі 
гостро постає проблема регулювання руху 
міжнародного капіталу в Україні. Для подолан-
ня цієї проблеми виникає необхідність розро-
блення ефективних інструментів впливу на 
рух міжнародного капіталу в Україні. В статті 
обґрунтовано необхідність застосування но-
вих інструментів контролю міжнародного руху 
капіталу, а також визначено оптимальну част-
ку зовнішнього державного боргу в Україні.

Аннотация. В современных условиях нацио-
нальную экономику нельзя представлять как 
полностью закрытую систему, из-за чего воз-
никает постоянное движение капитала между 
странами. На сегодняшний день достаточно 
остро стоит проблема регулирования движе-
ния международного капитала в Украине. Для 
преодоления данной проблемы возникает необ-
ходимость разработки эффективных инстру-
ментов влияния на движение международного 
капитала в Украину. В статье обоснована не-
обходимость применения новых инструментов 
контроля международного движения капитала, 
а также определена оптимальная доля внешне-
го государственного долга в Украине.

Ключові слова: міжнародний рух капіталу, зовнішній борг, іноземні інвестиції, зовнішні фактори ризику, темпи росту ВВП, нормативи 
резервування, пруденційне регулювання, міжбанківський ринок, відтік капіталу, податок на вхідний капітал.

Ключевые слова: международное движение капитала, внешний долг, иностранные инвестиции, внешние факторы риска, темпы роста ВВП, 
нормативы резервирования, пруденциальное регулирование, межбанковский рынок, отток капитала, налог на входной капитал.

Постановка проблеми. В умовах глобаліза-
ції світової економіки міжнародний капітал шу-
кає найбільш вигідні умови інвестування. Коли 
сприятливі умови функціонування капіталу в 
конкретній країні погіршуються, досить часто 
відбувається раптовий, неконтрольований від-
тік капіталу, що веде до девальвації національної 
валюти, погіршення сальдо платіжного балансу 
та зменшення активності сектору реальної еко-
номіки. Тому виникає необхідність пошуку ін-
струментів, які б ефективно регулювали рух між-
народного капіталу в залежності від конкретних 
економічних умов.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам міжнародного руху капіталу, систе-
мам його контролю та зовнішнього боргу при-
свячені праці як зарубіжних, так і вітчизняних 
дослідників. Найбільш відомими зарубіжними 
дослідниками з цієї проблеми є Б. Айхенгрін, 
А. Веласко, Ф. Галего, А. Катао, Г. Мілесі-Феррет-
ті, Дж. Острі, Е. Прасад, Р. Раджан. К. Рогофф, 

Дж. Стігліц та інші. Серед вітчизняних дослідни-
ків з цієї проблеми слід віділити праці С. Аржеві-
тіна, В. Гейца, О. І. Барановського, Т. П. Богдан та 
І. В. Богдан, О. Боришкевич, С. Манжос, В. Они-
щенко, Д. Серебрянського, Н. М. Шелудько та 
інших. У роботах цих дослідників розкриті тео-
ретичні основи руху міжнародного капіталу та 
зовнішнього боргу, виділені ризики, які вплива-
ють на його стабільність та запропоновані осно-
вні інструменти регулювання руху капіталу.

Але слід зазначити, що відносно України не-
достатньо дослідженим є визначення, яка частка 
зовнішнього державного боргу у валовому дер-
жавному борзі забезпечує найбільші темпи рос-
ту ВВП. Крім того, в Україні не застосовуються 
податкові інструменти регулювання руху між-
народного капіталу. Тому метою дослідження є 
визначення, яка частка зовнішнього державного 
боргу у валовому державному борзі забезпечує 
найбільші темпи росту ВВП та необхідності за-
стосування оподаткування залученого коротко-
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строкового іноземного капіталу і визначення 
його рівня.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Економічна політика переважної біль-
шості країн сьогодні формується під впливом 
дисбалансів, спричинених світовою фінансовою 
кризою. 

Українські вчені прийшли до висновку, що «…
досвід попередніх масштабних криз незаперечно 
свідчить, що кризу успішно долають лише краї-
ни, здатні знайти власні матеріальні і духовні ан-
тикризові ресурси. До того ж зайва лібералізація, 
особливо у фінансовій сфері, є надто великою не-
безпекою того, що хтось спробує вирішити свої 
проблеми, а то й просто нажитися за наш раху-
нок» [1].

Стимулювання економічного зростання, бо-
ротьба з інфляцією та покриття дефіцитів пла-
тіжних балансів вже не є основними напрямками 
гармонізованого існування національних еконо-
мік, до них приєдналося таке головне завдання 
як вирішення проблеми зовнішньої заборгова-
ності та контроль за рухом капіталів.

Фінансові експерти ООН під керівництвом 
Нобелівського лауреата Дж. Стігліца у 2010 р. зро-
били висновок, що норми, які регулюють тран-
скордонний рух капіталу, зокрема короткостроко-
вий, виступають найважливішими серед методів 
забезпечення макроекономічної стабільності.

На думку фахівців Світового банку, почасті-
шання й поглиблення фінансових криз в умовах 
фінансової глобалізації зумовлене, по-перше, не-
досконалістю міжнародного ринку капіталів, що 
породжує стадну поведінку інвесторів, спекуля-
тивні атаки, нераціональні дії, «мильні бульбаш-
ки» тощо, а проблеми асиметричності інформації 
в деяких випадках запускають кризові механізми 
навіть у країнах зі здоровим макроекономічним 
середовищем; по-друге, покладанням на зовніш-

ні фактори розвитку, зокрема надмірне залучен-
ня іноземного капіталу, що призводить до фі-
нансових труднощів і економічного спаду в разі 
зміни настроїв іноземних інвесторів; по-третє, 
«ефектом зараження», або трансмісією фінансо-
вих шоків між країнами в умовах нерегульова-
ного транскордонного руху приватних капіталів, 
основними механізмами якої є паніка й стадна 
поведінка інвесторів.

На Канському саміті лідерів «великої двадцят-
ки» у 2011 р. було зазначено, що заходи з управ-
ління потоками капіталів є елементами загальної 
системи захисту економіки від впливу зовнішніх 
шоків. Вони доповнюють монетарну та валютну 
політики. Для адекватного реагування на іден-
тифіковані джерела ризиків заходи з управління 
потоками капіталів повинні мати антициклічну 
спрямованість і регулярно переглядатись органа-
ми влади [2].

Як свідчать дослідження О. Боришкевич, 
серед операцій із капіталом відплив (інвести-
ції резидентів за кордон), як правило, є більш 
контрольованими, ніж приплив (інвестиції не-
резидентів). Рівень контролю за капітальними 
операціями залежить від рівня доходів країни, а 
також відображає рівень розвитку її фінансових 
ринків. Країни з високими доходами найменше 
контролюють міграцію капіталу, водночас краї-
ни з низькими доходами – найбільше. У країнах 
з високим рівнем доходів контролюється 15–19 % 
капітальних операцій, а у країнах з низькими до-
ходами – 50–60 % [3]. 

Якщо розглянути динаміку руху іноземних ін-
вестицій до країн із ринками, що формуються, та 
країн, що розвиваються, то видно, що у період з 
2004 по 2007 рр. їх обсяги збільшилися приблиз-
но в 3 рази, що пояснюється загальносвітовою 
політикою лібералізації в сфері контролю за ру-
хом капіталу (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка чистих фінансових потоків до країн із ринками, що формуються, та країн, 
що розвиваються

Джерело: побудовано за даними [4].
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У результаті країни, що повністю відкрили 
баланси руху капіталів і долучилися до лібералі-
зації фінансових ринків, перебувають у переліку 
країн, які найбільше постраждали від фінансової 
кризи 2008–2009 рр. Після фінансової кризи у 
2009 р. відбулося різке скорочення обсягів пря-
мих і портфельних іноземних інвестицій, обсяги 
яких вийшли на докризовий рівень у 2010 р. В 
структурі чистих фінансових потоків найбільшу 
питому вагу займають прямі іноземні інвестиції.

За даними Світового банку, у січні 2014 р. на 

ринках країн, що розвиваються, спостерігався 
значний відплив портфельних інвестицій. Осо-
бливо це стосувалося ринку акцій, де за січень 
2014 р. було виведено капіталу на суму 12 млрд 
дол. США, що становить 80 % від всього обсягу 
виведеного капіталу за 2013 р. [5].

Збільшення припливу іноземного капіталу 
знаходить своє відображення у збільшенні ва-
лового зовнішнього боргу країни. У таблиці 1 
наведена динаміка валового зовнішнього боргу 
України.

Таблиця 1
Динаміка валового зовнішнього боргу України (млрд дол. США)

Показники
Роки

2003 2008 2009 2010 2011 2012 01.10.2013 Динаміка
2013/2003 рр.

Сектор загаль-
ного державного 
управління

8,7 12,0 17,8 25,0 25,8 27,3 27,3 3,1

в т.ч. коротко-
строкові - - 0,03 2,1 2,0 - - -

Органи грошо-
во-кредитного 
регулювання

1,9 4,7 6,2 7,5 7,5 4,8 2,6 1,4

Банки 1,8 39,5 30,9 28,1 25,2 21,6 21,2 12,5
в т.ч. коротко-
строкові 1,1 9,4 4,7 4,5 5,8 4,3 4,5 4,1

Інші сектори 11,0 41,2 43,4 50,8 60,6 72,4 77,7 7,1
в т.ч. коротко-
строкові 7,9 10,9 14,3 19,0 24,9 28,9 30,2 3,8

Прямі інвестиції 0,4 4,2 5,1 5,9 7,1 8,9 8,9 22,3
Валовий зовніш-
ній борг 23,8 101,6 103,4 117,3 126,2 135,0 137,7 5,8

Джерело: [7]

Аналіз таблиці 1 свідчить, що валовий зовніш-
ній борг України за останні 10 років збільшився в 
5,8 раза. Обсяги прямих інвестицій збільшились 
найбільшими темпами (22,3 раза), але їх питома 
вага складає всього 6,5 %. При цьому зовнішні 
банківські запозичення збільшились у 12,5 раза, 
а корпоративного сектору у 7,1 раза. В структурі 
валового сектору найбільшу питому вагу займа-
ють запозичення корпоративного сектору, якщо 
у 2003 р. вони займали 46 %, то у 2013 р. – 56 %. 
Запозичення сектору загального державного 
управління за цей період збільшились у 3,1 раза 
і станом на 01.10.2013 р. становили 27,3, а разом 
органами грошово-кредитного регулювання – 
29,9 млрд дол. США.

За даними Національного банку України пи-

тома вага валового зовнішнього боргу у ВВП з 
початку року збільшилось на 0,7 % і станом на 
01.10.2013 р. становить 77,3 %. Основним чинни-
ком динаміки було зростання обсягів зовнішніх 
зобов’язань реального сектору економіки, тоді 
як борг органів грошово-кредитного регулюван-
ня та банків продовжив скорочуватися. Зовніш-
ні зобов’язання секторів загального державного 
управління та органів грошово-кредитного ре-
гулювання за 9 місяців 2013 року зменшилися 
на 2,3 млрд дол. США – до 29,9 млрд дол. США. 
Щодо ВВП, борг державного сектору скоротився 
з 18,3 % до 16,8 %.

Слід відзначити, що у світовій практиці від-
сутні єдині підходи до оцінки рівня боргової 
безпеки країни. Зокрема нормативом у світовій 
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практиці вважається рівень зовнішнього боргу, 
що не перевищує 60 % ВВП, а відповідно до ме-
тодики Світового банку – 50 % [8]. Згідно з україн-
ськими нормативами відношення обсягу валового 
зовнішнього боргу до ВВП, що перевищує 70% є 
критичним [9]. Тобто, рівень обсягу валового зо-
внішнього боргу відносно ВВП в Україні суттєво 
перевищує міжнародні та українські нормативи.

Станом на початок 2013 р. чисті зовнішні бор-
гові зобов’язання резидентів України (валові бор-
гові зобов’язання, за винятком боргових активів 
і офіційних золотовалютних резервів) становили 
79 млрд дол. США, або 45 % ВВП. Між іншим, за 
результатами емпіричного дослідження А. Катао 
і Г. Мілессі-Феретті (яке ґрунтується на статис-
тичних даних 70 країн упродовж 1970–2011 рр.) 
негативною межею для чистих зовнішніх борго-
вих зобов’язань країн з ринком, що формується, 
є показник 35 % ВВП [2].

З економічної точки зору доцільним є вивчен-

ня питання впливу частки зовнішнього держав-
ного боргу у загальному державному борзі на 
темпи росту ВВП України. З метою визначення 
оптимальної частки зовнішнього державного 
боргу, що сприяє найбільшим темпам ВВП, нами 
проведено дослідження, засноване на економе-
тричній моделі Армі-Рана.

Модель Армі-Рана була розроблена економіс-
тами Річардом Армі та Річардом Раном, котрі пе-
ретворили її на інструмент сучасного економіч-
ного аналізу. Дослідники аналізували залежність 
темпів росту ВВП від часки соціальних витрат у 
державному бюджеті. Джеральд Скаллі, вивчаю-
чи цю модель, оцінив точку максимуму на кри-
вій Армі – Рана. Згодом цю точку стали називати 
точкою Скаллі [10].

Аналіз таблиці 2 свідчить, що за останні 11 ро-
ків питома вага зовнішнього державного боргу у 
загальному державному борзі коливалась у меж-
ах 46–75 %, а темпи росту ВВП – від 0 до 12 %.

Таблиця 2
Динаміка питомої ваги зовнішнього державного боргу та темпів росту 

ВВП України за 2003–2013 рр.

Період 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Зовнішній дер-
жавний борг, 
млрд грн

45,61 46,73 43,96 49,5 53,5 86 135,9 181,8 195,8 208,9 223,02

Внутрішній 
державний 
борг, млрд грн

20,52 20,95 19,19 16,6 17,8 44,7 91,1 141,7 161,5 190,3 256,9

Загальний дер-
жавний борг, 
млн грн

66,13 67,68 63,14 66,1 71,3 130,7 227 323,5 357,3 399,2 479,92

Питома вага 
зовнішнього 
державного 
боргу, %

69 69 70 75 75 66 60 56 55 52 46

Темп росту 
ВВП, % 109,6 112,1 102,7 107,3 108,1 102,1 85,2 104,1 105,2 100,2 100

Джерело: [11]

Застосовуючи квартальні дані за останні 
11  років за вищезазначеними показниками та 
зробивши розрахунки за моделлю Армі – Рана 
нами було отримано рівняння:

  Y= 7,394 – 0,132 x2,  (1)

де: Y – темпи росту ВВП, %; х – питома вага 

зовнішнього державного боргу у загальному дер-
жавному боргу, %.

При розрахунках коефіцієнт детермінаціїї 
склав 0,934, що свідчить про практично функці-
ональну залежність між фактором і результатом. 
У нашій моделі точка Скаллі набула значення 
31,43 % (рис. 2).
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Рис. 2. Аналіз залежності темпів росту ВВП від відношення зовнішнього державного боргу
до загального державного боргу (за власними розрахунками)

Таким чином, виходячи з наших розрахунків, 
найбільші темпи росту ВВП України будуть мати 
місце, коли питома вага зовнішнього державного 
боргу у загальному державному боргу не буде пе-
ревищувати 31 %.

Для країн із ринками, що формуються, МВФ 
розробив концептуальну схему управління пото-
ками капіталів у вигляді послідовності й набору 
регулю ючих заходів:

- по-перше, при масовому припливі іноземно-
го капіталу варто допустити зміцнення обмінно-
го курсу (якщо за початкових умов він не є зави-
щеним);

- по-друге, потрібно проводити інтервенції 
на валютному ринку та поповнювати офіційні 
резерви, якщо обсяг накопичених резервів не є 
надмірним, а темпи інфляції помірні; якщо ж ва-
лютні інтервенції викликають підвищення тем-
пів інфляції до небезпечного рівня, треба прово-
дити стерилізаційні операції;

- по-третє, необхідно знизити облікову став-
ку або скоротити дефіцит державного бюджету з 
метою дестимулювання припливу іноземного ка-
піталу (якщо при цьому не спостерігається пере-
гріву економіки, а темпи інфляції є помірними);

- по-четверте, інструменти контролю руху ка-
піталів можуть використовуватися лише в разі 
виконання таких умов: подальша ревальвація 
національної валюти є неприйнятною; офіційні 
валютні резерви вже перевищили бажаний рі-
вень, а витрати на проведення стерилізаційних 
операцій є зависокими; економіка перебуває на 
стадії перегріву (спостерігаються зростання цін 
на активи та інфляційні сплески); посилення 

бюджетно-податкової чи послаблення грошово-
кредитної політики є неможливим;

- по-п’яте, контроль руху капіталів має спря-
мовуватися на конкретні дже рела ризиків, вод-
ночас довгострокові стабільні ресурси, які мо-
жуть продуктивно використовуватись у межах 
національної економіки, не повинні підпадати 
під будь-які обмеження [6].

Світова практика використовує такі інстру-
менти для управління ризиками, генерованими 
потоками іноземних капіталів:

- невідшкодовувані резервні вимоги (URR) на 
зовнішні запозичення резидентів, зокрема при-
плив портфельних інвестицій, а також граничні 
резервні вимоги (МRR) на зовнішні запозичення 
резидентів (для зменшення стимулів залучати 
зовнішні ресурси, обмеження короткострокових 
зовнішніх запозичень, стримування внутрішніх 
кредитних бумів);

- оподаткування певних видів надходжень від 
нерезидентів «податком Тобіна» (для зменшення 
різниці процентних ставок між внутрішніми і 
зовнішніми залученнями, подовження структу-
ри зовнішніх запозичень);

- лімітування зовнішніх запозичень банків-
ського сектору (для зменшення сум зовнішніх 
запозичень банків, скорочення обсягів валютних 
кредитів, стримування внутрішніх кредитних 
бумів);

- зниження граничних значень відношення 
боргу до доходу (DTI) і відношення позик до 
доходу (LTI) для позичальників, прив’язка цих 
коефіцієн тів до валюти деномінації боргу (для 
зменшення обсягу внутрішніх кредитів, нівелю-
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вання системних ризиків, стримування зростан-
ня цін на ринку неру хомості);

- диференціація нормативів обов’язкового 
резервування для зобов’язань банків перед ре-
зидентами і нерезидентами й зобов’язань банків 
у національній та іноземній валютах (для стри-
мування кредитних «бумів», зменшення над-
ходження іноземного капіталу до банківського 
сектору);

- встановлення жорсткіших лімітів на від-
криті валютні позиції (для зменшення валютних 
ризиків, які приймають банки, нівелювання сис-
темних ризиків ліквідності, що походять від фі-
нансування в іноземній валюті);

- антициклічні змінні у часі вимоги до власно-
го капіталу банків (для зниження надмірного ле-
вереджу, формування буферів капіталу і ліквід-
ності на рівні банків та стимулювання зваженого 
управління ризиками);

- пряма заборона валютного кредитування 
банками або введення лімітів на надання банка-
ми кредитів у іноземній валюті (для управління 
кредитними ризиками, пов’язаними з незбігом 
валют, зменшення попиту на зовнішнє фінан-
сування, уповільнення зростання кредитного 
портфеля) [2].

В Україні для контролю руху капіталів засто-
совують в основному інструменти з групи URR 
та МRR.

Регулювання зовнішніх запозичень уповно-
важеними банками та юридичними і фізични-
ми особами в Україні регламентує постанова 
Правління Національного банку України від 
17.06.2004  р. № 270 «Положення про порядок 
отримання резидентами кредитів, позик в іно-
земній валюті від нерезидентів і надання рези-
дентами позик в іноземній валюті нерезидентам». 
Згідно з цим документом залучені кредити та по-
зики від нерезидентів реєструють територіальні 
управління НБУ. Кредити, які надають резиденти 
нерезидентам, потребують індивідуальної ліцен-
зії НБУ [12].

Для того, щоб процентні ставки на залучені 
кошти не перевищували розміру середніх ставок 
на міжнародних фінансових ринках та міжбан-
ківському ринку України, Національним банком 
України, згідно з постановою Правління Націо-
нального банку України від 03.08.2004 р. № 363 
«Про встановлення процентних ставок за зо-
внішніми запозиченнями резидентів», запрова-
джено максимальні розміри процентних ставок. 
Розмір цих ставок для іноземних валют 1-ї групи 
Класифікатора іноземних валют та банківських 

металів коливається в межах 9,8–11 %, для інозем-
них валют 2–ї та 3–ї груп Класифікатора – 20 % [13].

Застосування цих постанов дає можливість 
здійснювати оперативний моніторинг сукупного 
зовнішнього боргу. При цьому продаж іноземної 
валюти для повернення кредитів та позик здій-
снюється лише за попередньої реєстрації кредит-
ної угоди, що є елементом контролю за відпли-
вом капіталу.

Ще одним з інструментів стримування корот-
кострокових потоків капіталу є застосування ко-
мерційними банками вимог щодо резервування 
коштів за договором, відповідно до якого упо-
вноваженим банком залучається депозит, кредит 
(позика) в іноземній валюті від нерезидента на 
строк, що фактично дорівнює або менший, ніж 
183 календарних дні. Ставка резервування стано-
вить 20 % (постанова Правління Національного 
банку України від 18.06.2008 р. № 171) [14]. Банк 
протягом періоду дії такого депозиту чи кредиту 
зберігає кошти на кореспондентському рахунку 
Національного банку України, який повертає ці 
кошти банку після закінчення терміну позики. 
Застосування цього механізму підвищує стій-
кість банківської системи у разі несприятливої 
дії зовнішніх шоків.

Національний банк України для стримування 
зовнішніх запозичень банківською системою в 
післякризовий період з лютого 2009 р. ввів нор-
матив обов’язкового резервування коштів, які 
залучено банками від банків-нерезидентів, між-
народних та інших організацій-нерезидентів 
в іноземній валюті (крім російського рубля) у 
розмірі 2 %. Враховуючи рецесійний стан світо-
вої економіки у липні 2013 р. цей норматив було 
збільшено до 5 %.

Застосування вищезазначених інструментів 
руху капіталу в Україні призводить до зменшен-
ня ліквідності банківської системи. Використан-
ня їх не потребує узгодження з законодавчими 
органами і тому дає оперативну свободу цен-
тральним банкам у впровадженні чи скасуванні 
таких інструментів.

Окрім того, світова фінансова практика свід-
чить, що все більше країн у стримуванні коротко-
строкових потоків іноземного капіталу викорис-
товують так звані «вхідні податки». Суть цього 
інструменту полягає в тому, що короткострокові 
надходження іноземного капіталу обкладаються 
невеликим податком, який перераховують у бю-
джет.

Податкові вимоги на короткострокові інозем-
ні портфельні інвестиції у Бразилії було запро-
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ваджено у 2009 р. (1,5 %). Згодом ця ставка була 
підвищена до 6 %. При цьому прямі іноземні ін-
вестиції та залучені банками кредити від нерези-
дентів не оподатковувались. З 2011 р. дію «вхід-
ного податку» за ставкою 2 % було поширено на 
зовнішні позики корпорацій (оформлені через 
випуск облігацій чи кредитів строковістю менше 
одного року. У Південній Кореї з середини 2011 
р. введено податок на банківські зобов’язання в 
іноземній валюті (крім депозитів). Ставка опо-
даткування становила: до одного року – 0,2 %, 
один-три роки – 0,1 %, понад три роки – 0,05  %. 
Метою введення цього податку було стриму-
вання короткострокових зовнішніх запозичень 
банків і накопичення ресурсів для допомоги про-
блемним банкам під час кризи [2].

У Туреччині впроваджено систему оподатку-
вання короткострокового капіталу. Так при вве-
дені капіталу терміном до 254 днів інвесторам 
доведеться сплатити від 3 до 6 % податку, тоді як 
для капіталу терміном від 254 до 725 днів розмір 
податкового навантаження коливається в межах 
від 3 до 1 % [15].

Український фахівець з питань контролю руху 
капіталу Т. П. Богдан пропонує в Україні заміни-
ти резервні вимоги (URR) на «вхідний податок» 
для короткострокових надходжень (до 365 днів) 
в іноземній валюті від нерезидентів для банків 
(депозити, кредити) і для нефінансових підпри-
ємств (кредити та боргові цінні папери) у розмірі 
2 % [2].На нашу думку, «вхідний податок» треба 
вводити поступово. В першу чергу для найбільш 
ризикованих короткострокових кредитів та облі-
гацій корпоративного сектору. Аналіз динаміки 
обсягів запозичення кредитів від нерезидентів 
корпоративного сектору свідчить, що за останні 
6 років вони зросли з 11 до 30 млрд дол. США, 
тобто в 2,8 раза [7]. Тому, виходячи з досвіду Бра-
зилії та Туреччини, «вхідний податок» у розмірі 
2  % доцільно ввести для короткострокових (до 
365 днів) зовнішніх запозичень в іноземній валю-
ті корпоративного сектору (кредити та облігації). 
Аналіз обсягів короткострокових запозичень від 
нерезидентів в іноземній валюті банківського 
сектору за останні 6 років свідчить, що вони зни-
зились з 9,4 млрд дол. США у 2008 р. до 4,5 млрд 
дол. США у 2013 р., тобто більше ніж у 2 рази. 
Для цих кредитів раціонально було б відмінити 
резервування 20 % коштів на кореспондентсько-
му рахунку НБУ та ввести «вхідний податок» у 
розмірі не більше ніж 0,2 %. Податок у розмірі 
0,2 % доцільно було б ввести і на короткостро-
кові зовнішні облігаційні запозичення банків. 

Це буде не тільки стримувати відплив капіталу 
у кризові часи, але і дасть можливість збільшити 
ліквідність банківської системи та поповнити до-
ходи бюджету.

Світовий досвід свідчить, що багато країн, 
щоб зменшити вразливість банківської системи 
від зовнішніх шоків застосовують такий інстру-
мент як встановлення межі залучення іноземно-
го капіталу в банківській системі країни, окремо-
го банку або активів банківської системи. Так, у 
Росії капітал банків – нерезидентів у сукупному 
статутному капіталі російського банківського 
сектору не повинен перевищувати 12 %. У Фран-
ції у процесі приватизації інвестором із країн – 
не членів ЄС не може бути реалізовано більше 
ніж 20 % статутного капіталу банківської уста-
нови. В Ісландії обсяг прямих інвестицій у банки 
країни обмежений статутним капіталом у 25  % 
від сукупного статутного капіталу всіх банків. У 
Канаді встановлено ліміт сумарного обсягу ак-
тивів дочірніх банків, контрольованих нерези-
дентами – 12 % від сукупних активів банківської 
системи. У Мексиці питома вага капіталу інозем-
ного банку не може перевищувати 25 % капіта-
лу банку – резидента. Крім того, в таких країнах 
як Туреччина, Норвегія, Великобританія дочірні 
банки нерезидентів створюються на умовах вза-
ємності [16].

Ще у 2007 р. Національним банком України 
було розроблено Проект регулювання валютних 
операцій, пов’язаних з імпортом та експортом 
капіталу. У розділі 7 цього документа зазнача-
лось, що за певних обставин Національний банк 
має право встановлювати ліміти заборгованості 
уповноважених банків перед нерезидентами. За-
значене обмеження не було впроваджено в прак-
тику регулювання банківської діяльності в Укра-
їні, хоча було вкрай потрібне для попередження 
стрімкого накопичення зовнішніх боргів та під-
вищення керованості боргових процесів [6].

Зараз в Україні спостерігається тенденція ско-
рочення частки іноземного капіталу у статутно-
му капіталі банків України. Так, якщо у 2011 р. 
вона була максимальною і сягала близько 42 %, то 
у 2013 р. уже становила 34 %. Враховуючи світо-
вий досвід та реалії України, вважаємо, що мож-
ливо було б у сучасних умовах впровадити такий 
норматив на рівні 30 %.

На сьогодні в Україні спостерігається також 
тенденція скорочення питомої ваги кредитних 
зовнішніх запозичень банків у пасивах банків-
ської системи. Так, якщо у 2008 р. вона складала 
21,3 %, то у 2013 р. – 13,3 % [7].
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Враховуючи те, що зовнішні борги банків є 
складовою частиною їх пасивів, українські вчені 
Т. І. Богдан та І. В. Богдан провели математичні 
дослідження щодо критичного рівня зовніш-
ньоборгового навантаження для банків країн із 
середнім рівнем доходів. Як показали їх дослі-
дження в 77 % країн, котрим у 2007–2009 рр. вда-
лося уникнути валютної, банківської криз і кризи 
фондового ринку, зовнішні зобов’язання банків у 
структурі пасивів не перевищували 17 %. В Укра-
їні станом на 01.10.2008 р. це співвідношення ся-
гало близько 30%, що перевищувало критичний 
рівень у 1,7 раза. В результаті гіпертрофованої 
залежності банків від зовнішнього фінансування 
та накопичення інших диспропорцій у розвитку 
вітчизняної фінансової системи в 2005–2008 рр. 
Україна посіла перше місце в рейтингу країн, по-
страждалих від глобальної фінансової кризи. За 
результатами досліджень для України дослідни-
ки запропонували встановити норматив макси-
мально дозволеної частки зовнішніх запозичень 
для кожного окремого банку у розмірі не більше 
ніж 20 % пасивів. У розрахунок суми зовнішньої 
заборгованості необхідно включати кредити, де-
позити отримані від банків – нерезидентів, а та-
кож цінні папери власного боргу емітовані бан-
ком і продані нерезидентам [6].

В умовах «політичної турбулентності» 2013–
2014 рр. Національним банком України прийняті 
термінові адміністративні заходи щодо зменшен-
ня можливості відпливу та створення умов для 
припливу капіталу. Так, постановою Правління 
Національного банку України від 06.02.2014  р. 
№ 49 «Про заходи щодо діяльності банків та 
проведення валютних операцій» тимчасово за-
боронено купівлю іноземної валюти за гривні 
на міжбанківському ринку України для довго-
строкового погашення резидентами кредитів, 
позик (фінансової допомоги) в іноземній валю-
ті за договорами з нерезидентами, а також здій-
снення резидентами інвестицій за кордон. Крім 
того, встановлено нульову ставку резервування 
коштів за договорами про залучення банками 
коштів в іноземній валюті від нерезидентів на 
строк, що дорівнює або менший ніж 183 кален-
дарні дні [17].

Висновки. В сучасних посткризових умовах 
одним із головних елементів загальної системи 
захисту економіки від впливу зовнішніх шоків є 
перегляд комплексу інструментів, які регулюють 
міжнародний рух капіталу.

Надмірне залучення іноземного капіталу, осо-
бливо короткострокового, призводить до фінан-

сових труднощів у країні в результаті спаду на-
строїв іноземних інвесторів. Так, у січні 2014 р. 
Світовий банк зафіксував рекордний відплив 
капіталу з ринку акцій і облігацій країн, що роз-
виваються (обсяг відпливу сягнув 80 % рівня 
2013 р.). В умовах «політичної турбулентності» 
2013–2014 рр. в Україні також відбуваються по-
дібні процеси.

За останні одинадцять років в Україні, за-
вдяки припливу іноземного капіталу валовий 
зовнішній борг збільшився в 5,8 раза, а банків 
корпоративного сектору відповідно у 12,5 та 7,1 
раза. На кінець III кварталу 2013 р. відношення 
валового зовнішнього боргу складає 77,3 %, що 
суттєво перевищує міжнародні та українські 
нормативи. Питома вага зовнішнього державно-
го боргу у загальному державному борзі в Україні 
за останні 6 років скоротилась на 30 % і станом 
на кінець 2013 р. складає 46 %. Але наші розра-
хунки, на підставі моделі Армі-Рана, свідчать, що 
найбільші темпи росту ВВП Україні будуть мати 
місце, коли питома вага зовнішнього державного 
боргу у загальному державному борзі не буде пе-
ревищувати 31 %.

Світова економічна наука виробила різні ін-
струменти для управління ризиками, генерова-
ними потоками іноземних капіталів. Для змен-
шення стимулів залучення зовнішніх ресурсів, 
особливо короткострокових, в Україні викорис-
товують такі інструменти, як невідшкодовані 
резерві вимоги (URR) та диференціацію норма-
тивів обов’язкового резервування зобов’язань 
банків перед нерезидентами в іноземній валюті:

- реєстрація кредитів, позик від нерезидентів 
(дає можливість здійснювати оперативний моні-
торинг валового зовнішнього боргу);

- резервування 20 % короткострокових (до 183 
днів) кредитів та депозитів від нерезидентів, з по-
дальшим відшкодуванням після закінчення тер-
міну договору (для стримування короткостроко-
вих «кредитних бумів»);

- встановлення нормативу резервування на 
залучені банком кошти від банків-нерезидентів в 
іноземній валюті (крім російського рубля) – 5 % 
(для стримування кредитних запозичень в іно-
земній валюті).

Крім того, в умовах політичної та економічної 
кризи 2013–2014 рр., для зменшення можливості 
раптового відпливу капіталу Національний банк 
України у лютому 2014 р. тимчасово ввів пряму 
заборону на купівлю іноземної валюти для до-
строкового погашення резидентами кредитів, 
позик в іноземній валюті за договорами з нерези-
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дентами та здійснення інвестицій за кордон. Для 
короткострокових залучень (до 183 днів) від не-
резидентів тимчасово встановлена нульова став-
ка резервування.

Застосування цих інструментів у деякій мірі 
стримує короткострокові надходження від не-
резидентів, але в той же час веде до зменшення 
ліквідності банківської системи. До речі, досвід 
Південної Кореї, Бразилії, Туреччини свідчить, 
що на короткострокові запозичення від нере-
зидентів можна вводити «вхідний податок». У 
цьому випадку доходи від податку надходять до 
бюджету, а ліквідність банківської системи не 
зменшується.

Враховуючи сучасні реалії України, підтри-
муємо пропозицію Т. Богдан, щодо необхідності 
введення такого «вхідного податку». Пропонуємо 
для банківського сектору відмінити нормативи 

резервування та ввести податок на короткостро-
кові залучення (до 365 днів) у розмірі 0,2 % (на 
кредити, отримані від нерезидентів, та облігації, 
продані нерезидентам). Крім того, необхідно тер-
міново ввести податок на зовнішні позики кор-
порацій (оформлені через випуск облігацій чи 
кредитів терміном менше одного року) у розмірі 
2 %. Введення такого податку потребує розробки 
відповідних законодавчих актів.

Ще одним заходом, який зменшить ризик 
раптового виведення іноземного капіталу з бан-
ківської системи України є запровадження Наці-
ональним банком України ліміту частки інозем-
ного капіталу в сукупному статутному капіталі 
всіх банків (не більше ніж 30 %), або ліміту част-
ки зовнішніх запозичень для кожного банку (не 
більше ніж 20 % пасивів).
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Summary. The national economy in modern 
circumstances cannot be presented as a completely 
closed system, that is why there is a constant flow of 
capital between countries. Nowadays the problem 
of regulation of international capital movement in 

Ukraine is quite urgent. To solve this problem it is 
necessary to develop effective tools to influence the 
movement of international capital in Ukraine. The 
article states the need of using new tools to control 
international capital flows, and the optimal share of 
external debt of Ukraine is determined.

Key words: international capital flows, external debt, foreign investment, external risk factors, the rate of GDP growth, reserve norms, prudential regulation, 
interbank market, capital outflow, capital input tax.

Globalization of the modern economy has in-
creased the movement of international capital, which 
leads to a deepening of the problems of external debt 
of countries and a financial crisis during the periods 
of sudden outflow of short-term capital. Financial 
experts of the UN led by Nobel laureate J. Stiglitz in 
2010 came to a conclusion that the rules governing 
the movement of international short-term capital 
have become the most important among the methods 
of macroeconomic stability.

The policy of economic liberalization, which was 
held in Ukraine in 2000–2008 led to the inflow of for-
eign capital and a significant increase in gross exter-
nal debt, which by 01.10.2013 amounted to 77,3 % of 
GDP. According to the World Bank, the critical level 
is 50 % of GDP and Ukrainian standards make it 70 % 
of GDP. The share of external debt in total public debt 
in the previous 10 years has decreased from 69 % in 
2003 to 46 % in 2013, but this level is very high. Our 
research, based on the Armi Rana model, suggest 
that the major rates of GDP growth in Ukraine will 
be when the proportion of the share of external debt 
in total public debts will not exceed 31 %.

International practice uses a variety of tools for 
risk management, which are generated by flows of 
foreign capital. Currently in Ukraine, they are as fol-
lows: 

- Registration of credits and loans from non-
residents (enables the operational monitoring of the 
gross external debt);

- Booking of 20 % of short-term (183 days) credits 
and registration of credits, loans from non-residents 

(enables the operational monitoring of gross external 
deposits from non-residents, with subsequent reim-
bursement after the expiration of the contract (to de-
ter short-term “credit boom”); 

- Establishing of standards involved in bank re-
serve funds from foreign banks in foreign currency 
(other than the Russian ruble) which is 5 % (for con-
tainment credit loans in foreign currency);

- Temporary ban (since February 2014) for the 
purchase of foreign currency for early repayment of 
credits under agreements with non-residents and in-
vestment abroad. 

The use of these tools in prudential banking prac-
tice gives positive results, but at the same time leads 
to a reduction in liquidity in the banking system.

Meanwhile, the experience of South Korea, Bra-
zil, and Turkey shows that the short-term borrowing 
from non-residents can enter “input tax”. In this case, 
income from tax goes to the budget and liquidity of 
the banking system is not reduced.

Taking into consideration the realities of modern 
Ukraine, we support the proposal of T. Bohdan as 
to the need for the introduction of the “input tax”. 
We propose to abolish banking regulations of book-
ing and impose a tax on short-term attraction (up to 
365 days) at a rate of 0,2 % (for loans received from 
non-residents and bonds sold to non-residents). In 
addition there is an urgent need to introduce a tax on 
foreign loans of corporations (done by issuing bonds 
or loans for the period of less than one year) at the 
rate of 2 %. The introduction of such a tax requires 
the development of an appropriate legislation.
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Анотація. Розкрито значення практичної 
підготовки майбутніх фахівців банківської 
сфери в навчальному процесі. Проаналізовано 
досвід впровадження навчально-тренувальної 
банківської системи (НТБС) в Університеті 
банківської справи Національного банку України 
та її взаємозв’язок з процесами банківського об-
слуговування. Обґрунтовано переваги застосу-
вання НТБС у навчальному процесі.

Аннотация. Раскрыто значение практиче-
ской подготовки будущих специалистов бан-
ковской сферы в учебном процессе. Проанализи-
рован опыт внедрения учебно-тренировочной 
банковской системы (УТБС) в Университете 
банковского дела Национального банка Украины 
и его взаимосвязь с процессами банковского об-
служивания. Обоснованы преимущества приме-
нения УТБС в учебном процессе.

Ключові слова: методологія практичної підготовки; навчально-тренувальна банківська система; навчально-тренувальний банк; 
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Постановка проблеми. Перехід українсько-
го суспільства до ринкової економіки зумовив 
кардинальні зміни в системі працевлаштуван-
ня. На сучасному ринку праці немає практики 
обов’язкового працевлаштування молодих фа-
хівців – випускників ВНЗ. Більше того, пошук 
першого робочого місця відбувається в умовах 
гострої конкуренції, де основними критеріями 
відбору є освітній рівень і досвід роботи. При-
чому останнього в молодих випускників ВНЗ, як 
правило, немає, і роботодавці оцінюють рівень їх 
підготовленості до реальних умов праці на під-
ставі таких критеріїв, як прикладна теоретична 
підготовка, практичні навички та особисті якос-
ті, набуті і розвинені під час навчання.

Часто поняття «практична підготовка» ото-
тожнюють з поняттям «практика» студентів. 
Відповідно до «Положення про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів 
України» визначено, що практика студентів є 
невід’ємною складовою процесу підготовки фа-
хівців. Водночас, положенням передбачено право 

керівництва ВНЗ розробляти й упроваджувати 
інші технології, які сприятимуть досягненню ви-
сокої якості практичної підготовки студентів [4].

Основною метою практичної підготовки є 
формування основ професійної майстерності 
студентів у певній галузі діяльності та розвиток 
професійних компетенцій. Практична підготов-
ка включає здатність правильно діяти в певній 
ситуації, застосовуючи свій професійний досвід 
для самостійного вирішення проблем і завдань, 
які виникли у стандартних та нестандартних си-
туаціях.

Тому вважаємо, що підвищення ефективності 
практичної підготовки студентів можна здійсню-
вати за кількома напрямами, у тому числі і через 
вдосконалення методології практичної підго-
товки, через розроблення комп’ютерних багато-
функціональних моделей сучасних підприємств 
та установ, так званих «віртуальних», для вирі-
шення різних виробничих завдань в аудиторних 
умовах до виходу студентів на реальні підприєм-
ства і в установи; створення послідовної системи 
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розвитку практичних навичок та вмінь від пер-
шого до останнього етапів практики, враховую-
чи сучасні вимоги ринку праці.

Актуальність дослідження посилюється у 
зв’язку з тим, що в банках відбуваються внутріш-
ні процеси реорганізації, централізації та мінімі-
зації витрат і кількості фахівців, тому конкурен-
тоздатність випускників ВНЗ буде залежати від 
якості їх практичної підготовки, розуміння ви-
робничих процесів та вміння брати участь у ко-
лективному вирішенні проблем, цілеспрямовано 
розвивати власні здібності, вміти ефективно пра-
цювати в середовищі фахівців. 

Мета статті – визначити та розробити про-
позиції щодо вдосконалення практичної підго-
товки для формування у випускників здатності 
перетворювати фундаментальні і прикладні зна-
ння на професійні навички, з використанням на-
вчально-тренувальної банківської системи.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Розвиток форм і методів організації прак-
тичного навчання у вищих навчальних закладах 
можливий за умови, якщо форми практичного 
навчання передбачають розвиток індивідуаль-
них здібностей і творчої активності студентів; 
розроблення методики впровадження іннова-
ційних форм практичного навчання, проведення 
аналізу їх ефективності; поліпшення навчально-
виробничої бази.

Саме тому в процесі роботи щодо підвищення 
рівня практичної підготовки студентів з фахових 
дисциплін постає необхідність вирішення таких 
завдань:

- забезпечити розуміння студентом важли-
вості технологічних процесів у банківській прак-
тиці і відповідальність за їх проведення;

- здійснення навчання, максимально набли-
женого до банківської практики, як міст між тео-
рією і технологічними процесами у фінансово  – 
кредитній системі;

- використання прогресивних, інноваційних 
технологій навчання, спрямованих на підготовку 
високопрофесійних фахівців, здатних вирішува-
ти виробничі питання сучасного банківництва.

Для вдосконалення рівня практичної підго-
товки студентів Університетом банківської спра-
ви Національного банку України (м. Київ) було 
прийнято рішення про впровадження навчаль-
но-тренувальної банківської системи (НТБС) з 
дисципліни «Навчальна практика», а з 01 вересня 
2013 р. проведення практичних занять з цієї дис-
ципліни відбувається з використанням НТБС.

Ідея впровадження НТБС в рамках Універси-

тету передбачає наскрізну практичну підготовку 
студентів. Функціонування модельної началь-
но-тренувальної банківської системи відкриває 
можливості для професійної адаптації студентів 
за рахунок широких можливостей конкретного 
вивчення банківських операцій та функцій бан-
ку; усвідомлення важливості технологічних про-
цесів у банківській практиці і відповідальність за 
їх проведення.

Розробка та впровадження в навчальний про-
цес у рамках дисципліни «Навчальна практика» 
навчально-тренувальної банківської системи в 
УБС НБУ (м. Київ) тісно пов’язана з діяльністю 
навчально-тренувального банку «Славутич», 
який було створено в Черкаському інституті у 
1998 році у межах програми «Трансформ», яку 
здійснював уряд Федеративної республіки Ні-
меччини, за підтримки Національного банку 
України. Концепція, методи застосування іміта-
ційного моделювання під час практичної підго-
товки в тренувальних банках розробляв автор-
ський колектив у межах впровадження проекту. 

За словами керівників проекту з боку ФРН – 
доктора Маргрет Кунцманн та Томаса Шуманна 
(Берлін) – програма «Трансформ» була розрахо-
вана на країни Центральної та Східної Європи. 
З 1996 року Україна та Федеративна Республіка 
Німеччина (Федеральне міністерство освіти та 
науки) реалізували комплексний німецько-укра-
їнський проект «Сприяння росту професійної 
підготовки та підвищенню кваліфікації в банків-
ській сфері». Відповідальний координатор цього 
проекту Федеральний інститут професійної осві-
ти доручив виконання цього комплексного про-
екту Освітній Академії Берлін-Бранденбург, яка 
здобула підтримку партнерів з української сторо-
ни, особливо Міністерства науки та освіти і На-
ціонального банку України. Будуючи співпрацю 
на засадах плюралізму думок, сторони залучали 
до активної участі навчальні заклади, що мали за 
мету вдосконалити практичну підготовку своїх 
студентів.

Виходячи з концепції проведення перетво-
рень в українській професійній освіті, основним 
завданням німецько-української співпраці стала 
модернізація підготовки та підвищення кваліфі-
кації в банківській сфері, а також впровадження 
нових концепцій викладання та навчання, спря-
мованих на дію і наближених до практики. Тому 
на першій фазі проекту, за сприяння німецької 
сторони, спочатку був створений та обладнаний 
навчально-тренувальний банк в Черкаському 
банківському коледжі (нині Черкаський інститут 
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банківської справи УБС НБУ (м. Київ)). З його 
допомогою вперше в Україні з’явилася можли-
вість для надання практичної банківської освіти, 
наближеної до практики із застосуванням іміта-
ційного моделювання.

Навчально-тренувальний банк «Славутич» 
(НТБ) Черкаського інституту банківської спра-
ви Університету банківської справи є єдиним 
навчально-тренувальним банком України, який 
моделює діяльність банківської установи і, вод-
ночас, обслуговує клієнтів юридичних осіб, яки-
ми є навчально-тренувальні фірми учбових за-
кладів, що входять в Асоціацію “Український 
національний центр навчально-тренувальних 
фірм «Централь»”. Тобто, студенти отримують 
досвід практичної підготовки в здійсненні бан-
ківських операцій, досвід роботи з клієнтами та 
вміння працювати в колективі.

На сьогодні в роботі навчально-тренуваль-
ного банку «Славутич» застосовують технології, 
що були впроваджені при створенні проекту, які 
постійно вдосконалюються, відповідно до вимог 
сьогодення.

З огляду на змістовно-організаційний аспект, 
на думку доктора Маргрет Кунцман, тренуваль-
ний банк можна створювати в двох варіантах. 
По-перше, як банк, замкнутий у собі, який здійс-
нює імітаційне моделювання банківських опера-
цій «в своїх стінах» і який може використовува-
тися для рольових ігор, виробничих ситуацій, 
проектів та планових ігор при вивченні матеріа-
лу, що виходить за рамки окремого предмету (за 
умови, що вивчення матеріалу спонукатиме до 
дії). По-друге, як розширений варіант із зовніш-
німи контактами та діловими зв’язками, при яко-
му тренувальний банк (як фіктивний банк) може 
здійснювати поточні банківські операції для кола 
українських тренувальних фірм, які створені при 
учбових закладах. Враховуючи вищевикладене, 
слід зазначити, що досвід організації роботи НТБ 
“Славутич” став корисним при впровадженні в 
навчальний процес навчально-тренувальної бан-
ківської системи. Для підготовки занять з вико-
ристанням НТБС, найпершим і найважливішим 
повинна бути розробка самими викладачами 
навчальних програм та методичного забезпе-
чення, створення необхідної змістовно-методич-
ної концепції та підбір інтегрованого матеріалу 
або матеріалу, який би виходив за рамки одного 
предмета (міжпредметні зв’язки). Важливим є 
наявність комп’ютерної техніки та обладнання, 
що використовується в організації навчального 
процесу.

З впровадженням НТБС у навчальний процес 
створено модель навчального комерційного бан-
ку зі своєю мережею і таким чином, що функції 
Головного банку виконує Університет банків-
ської справи НБУ, а Черкаський інститут (ЧІБС), 
Харківський інститут (ХІБС), Львівський інсти-
тут (ЛІБС) виконують ролі філій. У свою чергу 
філії мають відділення, які працюють у межах 
балансової банківської установи (філії). Заняття 
проходять у формі ділових ігор, відповідно до на-
вчальної програми дисципліни, завданнями яких 
є моделювання ситуацій із визначенням конкрет-
них ролей, в результаті чого студенти стають не 
тільки творцями професійних ситуацій, але й 
творцями власної особистості, вчаться долати 
психологічні бар’єри в спілкуванні з колегами та 
клієнтами, удосконалювати якості своєї особис-
тості. Вони розв’язують завдання самоуправлін-
ня, шукають шляхи і засоби оптимізації профе-
сійного спілкування, виявляють свої недоліки і 
визначають шляхи їх усунення. 

Викладачам слід ретельно готуватися до за-
нять та самим аналізувати гру з різних позицій 
для того, щоб діяльність студентів не стала не-
передбачуваною і некерованою. Також необхід-
но чітко визначитися в конкретній грі з цілями 
та задачами, які формуються не тільки з ураху-
ванням теми, але й і з вихідної ситуації. В одній 
ситуації, але з різними цілями, можна по-різному 
побудувати гру. Чим більше ігрових варіантів, 
тим більш ідеальною буде модель. Викладач по-
винен дбайливо підготувати навчально-мето-
дичну документацію, чітко сформулювати задачі, 
умови та правила гри, варіанти можливих рішень 
певної проблеми, враховуючи обладнання та 
комп’ютерні програми. Перед початком занять 
необхідно провести налаштування та тестування 
банківських програм відповідно до конкретної 
виробничої ситуації, адже при моделюванні за-
нять необхідно комплексно поєднувати теоре-
тичні знання банківських операцій та процесів, 
бухгалтерський облік банківських операцій та 
послуг, роботу в автоматизованій банківській 
системі (АБС), роботу з банківськими докумен-
тами та продуктами. Важливим також є поєднан-
ня роботи з вимогами нормативних документів 
Національного банку України та внутрішньобан-
ківськими положеннями, адже дотримання норм 
законодавства мінімізує ризики діяльності бан-
ківських установ. Кожен працівник банківської 
установи, виконуючи ту чи іншу операцію, бере 
на себе відповідальність за її здійснення. Вико-
нання певних функцій чітко регламентоване, а 
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недотримання вимог нормативних документів 
тягне за собою відповідальність, тому важливо 
при підготовці та проведенні занять акцентува-
тися на даному аспекті.

Для реалізації навчально-тренувальтної бан-
ківської системи в Університеті банківської спра-
ви Національного банку України забезпечено 
функціонування та супровід Автоматизованої 
банківської системи «Б-2» (АБС Б-2) та Внутріш-
ньобанківської платіжної системи (ВПС «Еніг-
ма»), за допомогою яких здійснюються внутріш-
ньобанківські та міжбанківські операції. Дані 
системи адаптовані розробниками для навчаль-
них цілей. Базовим програмним забезпечення 
НТБС є автоматизована банківська система «Б2», 
яка отримала статус Oracle Exadata Ready та Oracle 
SPARC SuperCluster Ready у рамках партнерської 
програми Oracle PartnerNetwork (OPN). Oracle 
Exadata являє собою повний комплекс серверів, 
систем зберігання даних, мережевої інфраструк-
тури та програмного забезпечення з можливос-
тями масштабування в широких межах, захисту 
даних та резервування компонентів. Система 
призначена для комплексної автоматизації бан-
ківської діяльності, є повноцінним інструментом 
ведення банківського бізнесу й дозволяє автома-
тизувати широкий спектр бізнес-процесів і фі-
нансових інструментів банку. АБС «Б2» успішно 
функціонує як у невеликих, так й у великих бан-
ках України і забезпечує динамічне нарощування 
обсягів оброблюваної інформації без змін самої 
системи й істотної. 

Основними перевагами використання АБС 
«Б2» банками є: високий ступінь автоматизації 
фронт-офісних і бек-офісних операцій із широ-
ким набором режимів функціонування; налаго-
джені бізнес-процеси, настроювання яких до-
зволяє адаптуватися до вимог, що змінюються, а 
також оптимізувати взаємодію відділів банку й 
скоротити витрати на розвиток і підтримку АБС; 
автоматизація формування звітності; аналітич-
ні підсистеми дозволяють одержувати поточні 
й прогнозні показники економічної діяльнос-
ті банку, а також інші види інформації; ведення 
рахунків клієнтів та внутрішньобанківських ра-
хунків; робота з документами; формування звіт-
ності НБУ; здійснення валютних операції; прове-
дення внутрішньобанківських операції; система 
експрес-аналізу даних; вбудований генератор 
звітів будь-яких форматів (Word, Excel тощо); 
генератор складних проводок (операцій); ім-
порт/експорт платіжних документів; забезпечено 
функціонування підсистеми Фінансового Мо-

ніторингу. Навчально-тренувальна банківська 
система Університету забезпечує моделювання 
реальної роботи дворівневої банківської систе-
ми, а саме обмін пакетами платіжних документів 
і технологічними файлами між головним банком 
(м. Київ) і філіями банку (м. Черкаси, м. Львів, м. 
Харків) за допомогою функціонування внутріш-
ньобанківської платіжної системи. 

НТБС є однією з форм адаптації студентів до 
умов та характеру їх майбутньої роботи у бан-
ківських установах. Практика застосування імі-
таційного моделювання здійснення банківських 
операцій у межах функціонування головного 
банку та його філій дає можливість студентам, 
оволодіти необхідними практичними навичка-
ми виконання фінансових операцій, їх обліку та 
аналізу, засвоїти роботу на основі програмного 
забезпечення.

У межах функціонування навчально-трену-
вальної банківської системи проводяться спіль-
ні заняття студентів інститутів та Університету. 
Методика проведення таких занять формує на-
скрізну модель функціонування навчально-тре-
нувального банку та забезпечує формування ді-
євої компетенції у студентів.

Завдання проведення спільних (комплексних) 
занять спрямовані на те, щоб студенти уміли за-
стосовувати набуті теоретичні знання у практич-
ній діяльності, оволоділи сучасними методами і 
формами організації роботи в банку, уміли ви-
користовувати сучасні інформаційні системи та 
технології для виконання фінансових операцій та 
операцій з бухгалтерського обліку, психологічно 
адаптувались до умов фахової діяльності, вміли 
оформляти та аналізувати результати виконаних 
операцій. Комплексні (спільні) заняття на основі 
дворівневої банківської системи для студентів ін-
ституційних складових Університету банківської 
справи проводяться згідно з термінами визначе-
них графіками, які узгоджуються робочими гру-
пами інститутів та університету.

Підготовка та проведення спільних занять з 
використання НТБС повинні здійснюватися по-
етапно:

1) підготовчий;
2) проведення комплексного заняття;
3) проведення розрахунків між відділеннями 

та філіями;
4) підведення підсумків.
Одночасно всі філії і Головний банк здійсню-

ють процедуру закриття дня і відкриття ново-
го операційного дня банку в АБС «Б2» та ВПС 
«Енігма». Така організація проведення спільних 
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занять дає можливість студентам при здійсненні 
операцій аналізувати етапи проходження коштів 
та визначати результати діяльності. 

У Черкаському інституті УБС НБУ (м. Київ) 
усі заняття з дисципліни «Навчальна практика» 
проводимо таким чином, щоб максимально по-
єднувати банківські операцій та роботу в авто-
матизованих банківських системах. Від початку 
до закінчення занять за дисципліною студенти 
проходять шлях створення банківської установи, 
повноцінної банківської діяльності та завершу-
ють заняття аналізом діяльності, формуванням 
балансів та звітів і процедурою закриття рахун-
ків клієнтів, внутрішньобанківських рахунків та 
закриттям відділень.

Тобто, кожна академічна група, відповідно до 
вимог законодавства, створює свої безбалансові 
відділення, які співпрацюють у межах однієї фі-
лії, а під час проведення комплексних занять Уні-
верситету і в межах банку. У результаті такої по-
будови організації та проведення занять, кожен 
студент задіяний у робочих процесах банківської 
установи та набуває практичний досвід роботи. 
Викладачі мають можливість здійснювати дис-
танційний контроль за роботою як відділення 
так і кожного студента зокрема, більш точно оці-
нювати роботу. 

На нашу думку, практична підготовка буде ще 
більш ефективною, коли викладач буде мати зі 
студентами зворотній зв’язок після проходжен-

ня ними виробничої практики та після працев-
лаштування. Це дасть змогу вдосконалювати ме-
тодику проведення занять, відповідно до вимог 
сьогодення, впроваджувати сучасні банківські 
продукти та технології.

Висновки. Кардинальні соціально-економіч-
ні перетворення в країні обумовлюють потребу 
нових економічних кадрів, здатних до безпе-
рервного удосконалення, самоосвіти, постійного 
професійного зростання, вмотивованих власним 
усвідомленням необхідності навчання протягом 
всього життя. Саме ця риса забезпечує включен-
ня фахівця в реальну професійну діяльність, кон-
курентоспроможність випускника на сучасному 
ринку праці. На сьогодні, молоде покоління ви-
різняється практичністю і націленістю на резуль-
тат. Сучасний студент хоче знати, для чого він 
вивчає ту чи іншу дисципліну, де він зможе ви-
користовувати ці знання, скільки в подальшому 
буде заробляти, а відсутність мотивації у студен-
тів робить неможливим свідоме навчання, що не 
може не позначитися на його якості.

Використання навчально-тренувальної бан-
ківської системи в навчальному процесі дає мож-
ливість студентам нашого Університету отрима-
ти гарну практичну підготовку під час навчання, 
що буде вирізняти їх серед випускників інших 
навчальних закладів цього напрямку і надасть 
впевненість у своїх можливостях при подоланні 
адаптаційного періоду на робочому місці.
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Summary. The article explains the importance of 
training prospective banking specialists in the process 
of education. The author has analyzed the experience 
of implementation of education and training banking 
system (ETBS) at the University of Banking of the 

National Bank of Ukraine and its interconnection with 
the processes of banking service. She has explained 
the benefits of ETBS implementation in the process of 
education.
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The development of forms and methods of train-
ing at high education institutions is possible while 
training provides the development of personal skills 
and creativity of students.

To improve the students’ level of preparation 
the University of Banking of the National Bank of 
Ukraine (Kiev) took the decision to implement the 
education and training banking system (ETBS) in the 
course “Educational Practice” and since September 1, 
2013 seminars have been hold using ETBS.

The education and training banking system of 
the University of Banking of the National Bank of 
Ukraine (Kiev) was established in order to provide 
prospective banking specialists with knowledge and 
skills required to work at a bank; to create such work-
ing environment which will be similar to real work 
at a bank; to increase the quality level of professional 
preparation of students; to obtain experience in solv-
ing real professional problems; to develop personal 
skills, skills of effective communication, ability to 
work in team, ability to take decisions independently, 
leadership potential, thirst for development, which 
were acquired and developed due to active public po-
sition during the study.

Having implemented ETBS in the education pro-
cess we established a model of education commercial 
bank with its network, where the functions of the lead 
bank are fulfilled by the University of Banking of the 
National Bank of Ukraine, and branches’ functions 

are fulfilled by Cherkasy Banking Institute (CBI), 
Kharkiv Banking Institute (KBI), Lviv Banking Insti-
tute (LBI). The branches have divisions, which work 
within balance banking establishment (branch).

The development and implementation of the edu-
cation and training banking system in the education 
process in the course “Education Practice” at Cher-
kasy Institute of Banking of the University of Banking 
of the National Bank of Ukraine (Kyiv) is closely con-
nected with the activities of the education-training 
bank “Slavutych”, which was founded in 1998 within 
the program ‘Transform”, which was implemented by 
the government of the Federal Republic of Germany, 
supported by the National Bank of Ukraine.

The education-training bank ‘Slavutych” (ETB) 
of Cherkasy Institute of Banking of the University 
of Banking is the only education-training bank of 
Ukraine, which models the activities of a banking 
establishment and at the same time serves clients, 
legal entities, such as education-training firms of 
educational establishments, which are members of 
the association “Ukrainian National Center for Ed-
ucation-Training Firms” “Tsentral”. So students gain 
experience in fulfilling banking operations, dealing 
with clients, working in team.

The education and training banking system of 
the University provides real work of two-tier bank-
ing system, namely exchange of payment documents 
blocks and technology files between the central bank 
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(Kyiv) and the branches (Cherkasy, Lviv, Kharkiv).
Therefore, the usage of the education and training 

banking system in the education process enables stu-
dents of the University of Banking to obtain a good 

training while studying, which will differ them from 
graduates of other educational establishments in this 
sphere and give them confidence in their abilities 
while coping with adaptation at their workplaces.
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Анотація. У статті досліджено сутність 
фінансів домогосподарств та їх роль у 
фінансовій системі держави. Представлено си-
стеми зовнішніх фінансових відносин домого-
сподарств з іншими суб’єктами економіки та 
внутрішніх відносин перерозподілу. Охаракте-
ризовано основні функції та принципи на яких 
базується організація фінансів домашніх госпо-
дарств. Визначено складові, що формують за-
гальне розуміння сутності фінансів домогоспо-
дарств.

Аннотация. В статье исследована сущность 
финансов домохозяйств, их роль в финансо-
вой системе государства. Представленные 
системы внешних финансовых отношений до-
мохозяйств с другими субъектами экономики 
и внутренних отношений перераспределения. 
Охарактеризованы основные функции и прин-
ципы, на которых организуются финансы до-
машних хозяйств. Выявлены составляющие, ко-
торые формируют общее понимание сущности 
финансов домохозяйств.

Ключова слова: домогосподарство, сім’я, фінанси домогосподарств, функції фінансів домогосподарств, принципи організації фінансів 
домогосподарств, фінанси сім’ї, особисті фінанси, персональні фінанси.

Ключевые слова: домохозяйство, семья, финансы домохозяйств, функции финансов домохозяйств, принципы организации финансов 
домохозяйств, финансы семьи, личные финансы, персональные финансы.

Постановка проблеми. Домогосподарство є 
інституційною складовою економічної системи 
країни. Донедавна в Україні, домогосподарство, 
як економічний суб’єкт, перебувало за межею 
наукових інтересів дослідників та поза увагою 
держави. Однак, на сьогодні, його досліджують 
як одну із первинних економічних одиниць, що 
зумовлено, з одного боку, відсутністю позитивної 
динаміки в діяльності реального сектору еконо-
міки, а з іншого – усвідомленням того, що існуючі 
підходи до визначення місця і ролі домашніх гос-
подарств в економічних процесах є обмеженими 
і потребують ґрунтовних досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження фінансів домогосподарств та окрес-
лення їх ролі у фінансовій системі сучасної Укра-
їни знайшли своє відображення у працях таких 
вітчизняних науковців як С. Юрій [1], З. Скрин-
ник [2], О. Ватаманюк, О. Васюренко, А. Вожжов, 
М. Савлук, А. Крисоватий, М. Шаварина та бага-
тьох інших. Кожен із науковців розглядав певний 
аспект фінансів домогосподарств, що стосувався 
основної тематики їх досліджень (моделі фінан-
сової поведінки домогосподарств, інвестиційна 

діяльність домогосподарств, оподаткування до-
ходів домашніх господарств, соціальний захист 
громадян тощо). Слід відзначити фундаменталь-
ну працю Т.  Кізими [3], в який представлено 
наукову концепцію фінансів домогосподарств. 
Питанням фінансів домогосподарств присвяче-
но роботи російських вчених – Р.  Нурєєва [4], 
В. Глухова [5], С. Бєлозьорова [6] та ін.

Зарубіжні вчені до змісту фінансів домогос-
подарств підходять більше з практичного боку і 
найчастіше висвітлюють моделі управління осо-
бистими (персональними) фінансами – А. Мас-
лоу [7], Р. Картер, Б. Чаплін, М. Левайс [8].

Метою статті є дослідження теоретичного 
змісту поняття «фінанси домогосподарств», ви-
значення їх ролі у фінансовій системі держави, їх 
функцій та основ організації, а також формуван-
ня теоретичного базису для вивчення навчальної 
дисципліни «Фінанси».

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. В українську економіку визначення домаш-
нього господарства як ринкового інституту ввій-
шло із впровадженням системи національних 
рахунків (СНР) у 1993 році відповідно до наказу 
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Президента України «Про перехід України до за-
гальноприйнятої у міжнародній практиці систе-
мі обліку та статистики» від 23 травня 1992 р. № 
303 й Постанови КМУ «Про концепцію побудови 
національної статистики України та Державної 
програми переходу на міжнародну систему облі-
ку та статистики» від 4 травня 1993 р. № 326.

Так, система національних рахунків визначає, 
що домогосподарство – це фізичні особи в еконо-
міці країни, при чому вони можуть складатися з 
як однієї особи, так і з групи осіб (не обов’язково 
родичів), об’єднаних спільним бюджетом. Слід 
зазначити, що «домашнє господарство» – це не 
лише обліково-статистичний показник, який ви-
користовується для аналізу стану суспільства, 
але й особливий тип господарства, що здійснює 
значний вплив на економічні відносини, що 
складаються в країні.

В економічній науці термін «домашнє гос-
подарство» визначають як господарську оди-
ницю, що складається із однієї чи більше осіб, 
об’єднаних спільним бюджетом і місцем прожи-
вання, яка постачає економіку ресурсами і ви-
користовує отримані за них грошові кошти для 
придбання товарів, послуг, що задовольнять ма-
теріальні потреби людини.

Досить часто поняття «домогосподарство» 
ототожнюється із поняттям «сім’я», однак, це є не 
зовсім коректним, оскільки сім’я – це засноване 
на шлюбі або кровній спорідненості об’єднання 
людей, пов’язаних спільним побутом і взаємною 
відповідальністю. Основою сім’ї є шлюбний союз 
між чоловіком і жінкою в тих чи інших формах, 
дозволених у суспільстві. На противагу цьому, 
домашнє господарство може бути представлене 
однією особою, кількома сім’ями або може скла-
датися із людей, які не є родичами. При цьому 
сім’я є соціальною складовою домашнього госпо-
дарства.

Термін «домашнє господарство» характеризує 
не лише сімейні, але й економічні і фінансові від-
носини в середині групи людей, пов’язаних пев-
ними зобов’язаннями, встановленими юридично 
чи на договірній основі. Поняття домашнього 
господарства більш прийнятне для фінансової 
науки, оскільки не лише сім’я може бути домо-
господарством.

Домашні господарства є власниками більшої 
частини ресурсів у національній економіці, ви-
робниками і постачальниками людського капіта-
лу і, водночас, є основними споживачами на рин-
ку товарів і послуг й, певною мірою, визначають 
стан і динаміку фондових ринків, розміщуючи 

там частину своїх заощаджень.
На основі приватної власності виникає свобо-

да підприємництва, взаємовідносини виробників 
і споживачів реалізуються через ринок. Оскільки 
здатність до підприємницької діяльності є осо-
бливим фактором виробництва, власником яко-
го є домогосподарство, то роль домашніх госпо-
дарств у ринковій економіці визначається:

- домогосподарства забезпечують необхідний 
рівень споживчого попиту, без якого неможливе 
функціонування ринкового механізму;

- заощадження домогосподарств є джерелом 
нагромаджень та інвестицій;

- домогосподарства – це суб’єкти пропозиції 
на ринку факторів виробництва (підприємниць-
ких здібностей і праці);

- домогосподарство – це основа для форму-
вання і реалізації людського капіталу;

здатність і можливість домогосподарств орга-
нізовувати сімейний бізнес сприяє не лише росту 
особистого добробуту, але й розвитку ринкової 
економіки в цілому.Таким чином, домогосподар-
ство – це самостійна економічна одиниця, яка 
складається із одного або кількох осіб, що во-
лодіють будь-яким виробничим ресурсом і які 
прагнуть до найбільш повного задоволення своїх 
потреб [9, c. 9].

Ознаки домогосподарства як господарюючого 
суб’єкта ринкової економіки:

- володіння певними ресурсами;
- самостійність в прийнятті господарських рі-

шень;
- прагнення до максимального задоволення 

потреб.
Домашні господарства як суб’єкти економіч-

них відносин мають рівну з іншими економічни-
ми суб’єктами ступінь свободи і відповідальнос-
ті, що виступає ключовим фактором фінансової 
взаємодії домашніх господарств і усіма економіч-
ними агентами. 

Економічні відносини є доволі різноманітни-
ми, вони існують на усіх стадіях відтворюваль-
ного процесу та усіх рівнях господарювання. 
При цьому однорідні економічні відносини, що 
постійно виникають у певній сфері соціально-
економічної діяльності, утворюють зміст само-
стійної економічної категорії. Однією з таких 
категорій є фінанси домогосподарства, які відо-
бражають реально існуючі економічні відносини, 
що носять об’єктивний характер та мають специ-
фічне суспільне призначення.

У сучасних умовах господарювання фінан-
сам домогосподарств відводиться провідна роль, 
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оскільки вони є найважливішим елементом фі-
нансової системи та індикатором стану суспіль-
ства.

Фінанси домогосподарств відіграють значну 
роль як у формуванні централізованих фондів 
грошових коштів шляхом сплати податків та не-
податкових платежів, так і в забезпеченні сукуп-
ного попиту на різноманітні товари і послуги. 
Тому, що вищими є доходи населення, то біль-
шим є його попит на різноманітні блага, що у під-
сумку визначає напрямки розвитку економіки та 
соціальної сфери держави.

Фінанси домогосподарств – це економічні від-
носини з формування і використання грошових 
коштів з метою забезпечення матеріальних і со-
ціальних умов життя членів господарства та їх 
відтворення.

Характеризуючи сферу фінансових відносин, 
варто зауважити, що домашні господарства всту-
пають у зовнішні і внутрішні грошові відносини. 

Так, зовнішні фінансові відносини виникають 
у домогосподарств при взаємодії з фінансовою 
системою держави, підприємствами, фінансовим 
ринком та іншими домашніми господарствами 
(рис. 1). Базою для цієї сфери фінансових відно-
син є закони відтворення в цілому.

Домогосподарства вступають у фінансові від-
носини з комерційними організаціями, які ви-
ступають в якості роботодавця і здійснюють роз-
поділ частину виробленого ВВП між найманими 
працівниками. Водночас, домогосподарства по-
вертають частину грошових коштів шляхом при-
дбання товарів, робіт та послуг, а також можуть 
бути інвестором, спрямовуючи свої заощаджен-
ня в бізнес.

Фінансові відносини з іншими домогосподар-
ствами виникають з приводу формування і ви-
користання спільних грошових фондів, за винят-
ком відносин взаємного обміну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємодія домашніх господарств з іншими суб’єктами фінансової системи

Внутрішні фінансові відносини домогоспо-
дарств виникають при розподілі фінансових ре-
сурсів у фонди, які мають різне цільове призна-
чення. 

Можна виокремити два основні фонди, які 
формуються в домашньому господарстві:

- фонд споживання, його основне призна-
чення полягає в забезпеченні особистих потреб 
членів домогосподарства (придбання продуктів 
харчування, товарів промислового виробництва, 
оплата різноманітних послуг тощо);

- фонд заощадження, кошти якого будуть ви-
користані в майбутньому для придбання дорого 
вартісних товарів (побутова техніка, нерухо-
мість, транспортні засоби та ін.) або як джерело 
інвестиційних вкладень.

Основною метою фінансових відносин, що 
виникають у середині домогосподарства є ефек-
тивне збереження особистих грошових коштів 
громадян, спільне управління і використання 
частини індивідуальних фінансових ресурсів для 
вирішення спільних для домогосподарства за-
вдань. У свою чергу, особисті фінанси в структурі 
домашніх господарств визначаються як сукупні 
доходи і витрати кожного члена домогосподар-
ства, і це та частина грошових коштів, спрямо-
вана на задоволення особистих потреб індивіда, 
якою він управляє самостійно, незалежно від ін-
ших.

Організація фінансів домогосподарств базу-
ється на таких принципах [10, c. 37]:

1. Принцип повної самостійності. 
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2. Фінансова самодостатність в процесі від-
творення. 

3. Фінансове планування бюджету домогоспо-
дарств. 

4. Поділ фінансових ресурсів на власні і залу-
чені. 

5. Розмежування основної та інвестиційної ді-
яльності. 

6. Принцип матеріальної зацікавленості. 
7. Внутрішня фінансова дисципліна. 
8. Формування резервних фондів. 
Соціально-економічна сутність фінансів до-

могосподарств проявляється через їх функції: 
ресурсоутворюючу; розподільчу; відтворюваль-
ну; регулятивну; інвестиційну; консолідуючу; 
контрольну.

Ресурсоутворююча функція фінансів домо-
господарств проявляється в тому, що дохід до-
машнього господарства, як правило, формується 
за рахунок кількох джерел. Їх структуру, а також 
склад позикових джерел фінансування життєді-
яльності домогосподарство визначає в рамках 
фінансових рішень, що ним ухвалюються.

Розподільна функція фінансів домогоспо-
дарств проявляється в тому, що та частина на-
ціонального доходу, що припала на долю до-
машнього господарства в тій чи іншій пропорції 
розподіляється між усіма його учасниками і за-
безпечує кожного члена домогосподарства необ-
хідними фінансовими ресурсами у формі грошо-
вих коштів спеціального цільового призначення. 
Об’єктом розподілу є дохід, який перебуває у 
розпорядженні домогосподарства, тобто частина 
сукупного доходу, яка залишилась в його розпо-
рядженні після сплати обов’язкових платежів. 
Тому розподільна функція фінансів домогоспо-
дарств охоплює первинний розподіл національ-
ного доходу і формування первинних доходів до-
могосподарств.

Відтворювальна функція є продовженням 
попередньої, виконуючи розподільну функцію, 
фінанси домогосподарств забезпечують безпе-
рервність процесу відтворення робочої сили, за-
безпечуючи кожну людину грошовими коштами, 
необхідними для підтримання нормального іс-
нування. Тобто реалізація цієї функції дозволяє 
забезпечити життєві потреби через створення 
реальних умов існування членів домашнього гос-
подарства.

Регулююча функція фінансів домогосподарств 
проявляється через формування збалансованого 
розвитку домашнього господарства як економіч-
ної одиниці. Економіка домашнього господар-

ства спирається на доволі складний комплекс 
відносин між його учасниками. Ці відносини зу-
мовлені відмінностями у віці, рисами характеру, 
способом життя та звичками, різним рівнем по-
треб та величини доходу. Водночас нормальний 
розвитку домашнього господарства можливий 
лише в тому випадку, якщо його учасники зна-
ходять взаєморозуміння при ухваленні фінансо-
вих рішень. Узгодження економічних інтересів 
усіх учасників домашнього господарства забез-
печується їх регулюванням. Під регулюванням, 
у цьому випадку, слід розуміти можливу зміну 
частини доходу, що перебуває в розпорядженні і 
припадає на одного члена домогосподарства. До-
сягається це шляхом перерозподілу фінансових 
ресурсів. Слід відзначити, що на рівні домашньо-
го господарства регулювання його відбувається 
в основному, шляхом саморегулювання. Свобо-
да учасників домашнього господарства в цьому 
процесі не може бути обмежена державою.

Інвестиційна функція фінансів домогоспо-
дарств є однією із найважливіших, вона полягає в 
тому, що домашні господарства є одним із поста-
чальників вільних грошових коштів на фінансо-
вий ринок. Зростання доходів домогосподарств 
є матеріальною основою для виконання даної 
функції. Нерідко інвестиційну функцію домо-
господарств пов’язують лише з часткою доходів, 
які капіталізуються, тобто тими, що використо-
вуються для вкладення в різноманітні фінансові 
інститути і в реальне виробництво. Однак такий 
підхід характеризується однобокість. Так, зрос-
тання частки споживання також є фактором, що 
сприяє росту інвестицій в економіку. Скорочен-
ня споживчих витрат, не залежно від того якими 
чинниками воно викликане, природно приво-
дить і до стримування виробництва.

Механізм дії цієї функції був описаний Дж. 
Кейнсом в розробленій ним концепції ефектив-
ного попиту, який складається із споживчого та 
інвестиційного компонентів.

Консолідуюча функція проявляється в тому, 
що фінанси домогосподарств є об’єднуючою лан-
кою фінансової системи, метою функціонування 
якої є фінансове забезпечення потреб окремих 
членів домашнього господарства.

Контрольна функція фінансів домогоспо-
дарств полягає в тому, що контроль за рухом 
фінансових ресурсів здійснюється у всіх сферах 
фінансових відносин домогосподарств. Інстру-
ментом контролю за фінансами домогосподарств 
є бюджет домогосподарства, який дозволяє 
контролювати доходи і витрати домогосподар-
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ства, оцінити результати господарської та інвес-
тиційної діяльності.

Домогосподарство в умовах ринкової еконо-
міки є самостійним господарюючим суб’єктом, 
тобто рівень життя членів домашнього господар-
ства повною мірою залежить від величини доходу 
і визначається ним. Через це, маючи на меті під-
тримання звичного рівня споживання, домашнє 
господарство не може обійтися без контролю за 
розподілом отриманого доходу по різноманіт-
ним фондам, а також за цільовим використанням 
коштів цих фондів.

Всі функції фінансів домашніх господарств 
взаємопов’язані і діють одночасно, доповнюючи 
одна одну. Функції, що виконуються фінансами 
домогосподарств, визначають їх специфіку як од-
ного із елементів фінансової системи держави.

Специфіка фінансів домогосподарств прояв-
ляється в тому, що ця сфера фінансових відносин 
у найменшому ступені регламентована держа-
вою. Домогосподарства самостійно ухвалюють 
рішення про джерела доходу, про необхідність і 
метод формування грошових коштів, їх розмір і 
цільове призначення, час використання. Іншими 
словами, в сучасних умовах держава майже не 
має інструментів прямого (адміністративного) 
впливу на фінансові рішення домашніх госпо-
дарств.

Водночас, держава здатна опосередкова-
но впливати на ці відносини, використовую-
чи різноманітні методи податково-бюджетної 
(фіскальної) політики. Так, наприклад, доходи 
домогосподарства утворюються в результаті ба-
гаторазового розподілу і перерозподілу вартості 
ВВП в процесі реалізації фінансових відносин 
домашнього господарства і держави. Підвищен-
ня розміру податкових ставок за податками, що 
сплачуються фізичними особами, веде до ско-
рочення доходів домогосподарства. Водночас, 

грошові кошти мобілізовані в такий спосіб через 
бюджет у сферу охорони здоров’я, освіти, науки, 
культури, соціального забезпечення, приводять 
до зростання рівень реальних доходів домогос-
подарств. 

Визначені функції фінансів домогосподарств 
доводять їх провідну роль у системі суспільного 
виробництва. Така роль полягає в тому, що фі-
нанси домогосподарства, забезпечуючи безпе-
рервність відтворення робочої сили, виступають 
джерелом фінансових ресурсів, створюють фун-
дамент для поступального розвитку економіки 
держави. Вони є первинною ланкою фінансової 
системи, визначають персональне споживання 
та інвестування в суспільний і корпоративний 
сектори, створюючи тим самим умови для їх роз-
витку.

Висновки. Таким чином, під фінансами домо-
господарств розуміють суму діяльності членів до-
машнього господарства зі створення, збереження, 
збільшення, використання та адміністрування як 
спільних фондів грошових коштів, так і індивіду-
альних (персональних, особистих) фондів.

Тому логічно в складі фінансів домогоспо-
дарств виокремлювати персональні (особисті) 
фінанси та сімейні фінанси (фінанси сім’ї). І це 
підтверджується існування в англомовній еконо-
мічній літературі таких термінів як: «персональні 
фінанси» (personal finances), «фінанси спожива-
чів» (consumer finances), «сімейні фінанси» (fam-
ily finances). Однак, означені складові фінансів 
домогосподарств будуть об’єктом наших подаль-
ших наукових інтересів.

Підсумовуючи сказане вище, відзначимо, що 
фінанси домогосподарств не можна досліджува-
ти ізольовано від загальної фінансової системи 
держави, і не можуть знаходитися поза фінан-
совими відносинами, що склалися і залежать від 
стану економіки країни.
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Summary. The article investigates the nature of 
households finance and their role in the financial 
system of the country. Systems of external financial 
relations of household with other entities of household 
economy and systems of internal redistribution of 

relations are represented. The basic functions and 
principles of the organization of household finances 
are characterized. Components that form a general 
understanding of the household finances are 
identified.
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finances.

Household is an institutional component of coun-
try economic system. Until recently in Ukraine the 
household as an economic entity was not in the field 
of scientific interests of researchers. 

System of National Accounts determines house-
hold as individuals in country’s economy, they can 
consist of a single person or group of people (not 
necessarily family) united by a common budget.

The term “household” is often identified with the 
concept of “family”, but it is not quite correct. 

The term “household” describes not only the fam-
ily but also the economic and financial relations with-
in the group of people bound by certain obligations 
established legally or contractually. The concept of 
household is more appropriate for financial science.

We can define the following features of the house-
hold as an economic entity of a market economy:

- Possession of certain resources;
- Autonomy in economic decision-making;
- Maximum needs satisfaction.
Household finances are organized on the basis of 

following principles: 
1. Principle of full independence. 
2. Financial self-sufficiency in the reproduction 

process. 
3. Financial planning of household budgets. 
4. Division of financial resources on equity and 

borrowed funds. 
5. Differentiation of main and investment activity.
6. Principle of material interest. 
7. Internal financial discipline. 
8. Formation of reserve funds.
Socio-economic nature of household finances is 

manifested in connection with their functions: 1) 
formation of resources; 2) distribution; 3) playback; 
4) regulation; 5) investment; 6) consolidation; 7) con-
trol.

Specificity of household finances is that this area 
of financial relations is in the least degree regulated 
by the state. Households make their own decisions 
about their own sources of income, necessity and 
ways to generate funds, their size and use.

Under modern conditions the state has almost 
no direct impact on the financial solutions of house-
holds. The state can only indirectly affect these rela-
tionships, using various methods of tax and budget 
(fiscal) policy.
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Анотація. У статті розглянута 
сутність поняття інноваційний розви-
ток національної економіки, показана роль 
стандартизації в інноваційних процесах. 
Обґрунтована необхідність вдосконалення 
системи стандартизації України як елемен-
та інноваційної інфраструктури. Доведено, 
що реформування системи стандартизації є 
важливим важелем активізації інноваційного 
процесу в країні. На прикладі найновітніших 
технологій: «застосування штрих-кодів», 
«мова програмування С», «хмарні обчислен-
ня» показано, що міжнародні стандарти є по-
тужними інструментами для поширення но-
вих технологій і саме гармонізація українських 
стандартів з міжнародними дасть змогу Україні 
подолати суттєве відставання у сфері високих 
технологій.

Аннотация. В статье рассмотрена сущ-
ность понятия инновационное развитие эконо-
мики, показана роль стандартизации в иннова-
ционных процессах. Обоснована необходимость 
совершенствования системы стандартизации 
Украины как элемента инновационной инфра-
структуры. Доказано, что реформирование 
системы стандартизации является важней-
шим фактором активизации инновационного 
процесса в стране. На примере современнейших 
технологий: «использование штрих-кодов», 
«язык программирования С», «облако» показа-
но, что международные стандарты являются 
мощнейшими инструментами для распростра-
нения новейших технологий и именно гармони-
зация украинских стандартов с международ-
ными даст возможность Украине преодолеть 
существенное отставание в сфере высоких 
технологий.

Ключові слова: інновації, інноваційне підприємство, інноваційна економіка, інноваційний розвиток, інноваційна інфраструктура, міжнародні 
стандарти, технічний комітет.

Ключевые слова: инновации, инновационное предприятие, инновационная экономика, инновационное развитие, инновационная 
инфраструктура, международные стандарты, технический комитет.

Постановка проблеми. На світових ринках 
між виробниками країн-лідерів точиться запекла 
боротьба за розширення сфер впливу. Ставки, 
при цьому, робляться на сфери високих техноло-
гій та інноваційні моделі розвитку. Для таких кра-
їн як Україна головною проблемою стає прірва, 
що відділяє їхні економіки від розвинених країн 
не тільки по рівню розвитку фундаментальних 
наукових досліджень, але й саме у впровадженні 
інноваційних технологій у виробництво. Важли-
вим шляхом прискоренного подолання такого 
відставання, на нашу думку, повинна стати сис-
тема технічного регулювання в Україні, а саме – 
прискорення процесів гармонізації українських 
стандартів з міжнародними, налагодження робо-

ти українських технічних комітетів з міжнарод-
ними, європейськими та міждержавними саме у 
сферах високих технологій. Наведені завдання 
обумовлюють актуальність обраної для дослі-
дження теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інноваційного розвитку – досить ши-
роко обговорювана в науковій літературі тема, 
що розглядається в багатьох аспектах. Іннова-
ційні перспективи розвитку економіки України, 
інноваційну парадигму соціально-економічно-
го розвитку України досліджують у своїх пра-
цях В. М.  Геєць, І. В. Терон, В. П. Семиноженко, 
В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко, М. Г. Дмит-
ренко. Можливості адаптації європейсько-
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го досвіду інноваційного розвитку до реалій 
української економіки вивчають Є. С. Єгоров, 
І. Ю. Єгоров, І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова. Пи-
таннями управління інноваційним розвитком 
займаються С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. 
Стимулам та перешкодам інноваційної діяльнос-
ті присвячена колективна монографія І. Л.  Пет-
рової, Т. І. Шпильової, Н.  П. Сисоліної. Багато 
авторів присвятило свої роботи питанням розви-
тку інноваційного потенціалу регіону: М. І.  До-
лішній, С. І. Юрій, В. Г. Панчишин, С.  О.   Біла, 
Я.  А.  Жаліло, О. В. Шевченко, В. І. Жук, Є. В.  Ла-
зарєва, В. П. Соловйов, Г. І. Кореняко, В. М. Го-
ловатюк. Н. П. Тарнавська вивчає забезпечення 
інноваційного типу конкурентної поведінки під-
приємств. Інноваційному виміру людського по-
тенціалу України у всіх його аспектах присвятили 
свої роботи такі автори: О. В. Кальмук, В. М. Гри-
ньова, С. Р. Пасєка, А. А. Тараненко, М. В. Семи-
кіна, О. М. Левченко, А. М. Колот, Л. А. Коваль, 
О. О. Смірнов, Л. Д. Збаржевецька.

При такому різнобічному вивченні проблем 
інноваційного розвитку країни, однак, залиша-
ються поза увагою проблеми розвитку іннова-
ційної інфраструктури економіки та системи 
стандартизації країни як його елементу.

Метою статті є висвітлення базових проблем 
інноваційного розвитку економіки, пов’язаних 
з розвитком стандартизації як елементу іннова-
ційної інфраструктури. У контексті досягнення 
мети були поставлені такі завдання:

- розглянути категорії «інноваційне підпри-
ємство», «інноваційна економіка», «інноваційна 
діяльність»;

- виокремити систему стандартизації як еле-
мент інноваційної інфраструктури;

- на прикладі найновітніших технологій по-
казати роль міжнародних стандартів у розпо-
всюдженні сучасних технологій та можливос-
ті скорочення відставання України за рахунок 
співпраці українських технічних комітетів з ко-
мітетами ISO/IEC;

- представити авторське бачення шляхів удо-
сконалення системи технічного регулювання 
України щодо стандартизації у галузі інновацій. 

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. У законі України «Про інноваційну 
діяльність» інновації визначено як новостворені 
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоз-
датні технології, продукція або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери [1]. 
Тобто, акцент робиться, перш за все, на новаціях, 
які істотно поліпшують структуру та якість ви-
робництва. Така трактовка, на наш погляд, зна-
чно звужує термін та не робить наголос на якості 
винаходів та перетворень, що впроваджуються 
у різні сфери діяльності. Деякою мірою цей не-
долік компенсується трактовкою інноваційної 
діяльності. Це діяльність, що спрямована на ви-
користання і комерціалізацію результатів науко-
вих досліджень та розробок і зумовлює випуск 
на ринок нових конкурентоздатних товарів і по-
слуг [1]. У «Господарському кодексі України» ін-
новаційною діяльністю у сфері господарювання 
називають діяльність учасників господарських 
відносин, що здійснюється на основі реалізації 
інвестицій з метою виконання довгострокових 
науково-технічних програм з тривалими строка-
ми окупності витрат і впровадження нових нау-
ково-технічних досягнень у виробництво та інші 
сфери суспільного життя [2]. Тобто, наголос ро-
биться, перш за все, на необхідність інвестування 
при реалізації інноваційних програм. Тривалий 
строк їх окупності – це спірне питання, яке, на 
наш погляд, не може виступати в якості крите-
рію. У ст. 326 «Господарського кодексу України» 
наголошення на довгостроковості вкладень в ін-
новації не знімається. Позитивним є, у нашому 
розумінні, перелік різних видів майна, інтелекту-
альних цінностей та майнових прав, що можуть 
інвестуватися, та наголос на меті інноваційної ді-
яльності – з метою одержання доходу (прибутку) 
або досягнення іншого соціального ефекту [2]. 
Соціальний ефект є якісною характеристикою, 
яка потребує уточнень. Тільки у ст. 327 «Госпо-
дарського кодексу України» при описанні видів 
інноваційної діяльності, тобто, опосередкова-
но, сформульовано, що інновації спрямовані на 
здійснення якісних змін у стані продуктивних 
сил і прогресивних міжгалузевих структурних 
зрушень, розробки і впровадження нових видів 
продукції і технологій [2]. Саме якість змін, що 
відбуваються при впровадженні інновацій, пови-
нна слугувати, на наш погляд, головним критері-
єм віднесення явища до інноваційного.

Досить велику увагу в законодавстві України 
приділяється напрямкам інноваційної діяльнос-
ті. Пріоритетні напрямки визначено у п. 2, ст. 327 
«Господарського кодексу України» [2]. У Законі 
України «Про пріоритетні напрямки інновацій-
ної діяльності в Україні» їх визначено як науково 
і економічно обґрунтовані напрями інноваційної 
діяльності, що спрямовані на забезпечення еко-
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номічної безпеки держави, створення високотех-
нологічної конкурентоспроможної екологічно 
чистої продукції, надання високоякісних послуг 
та збільшення експортного потенціалу держави з 
ефективним використанням вітчизняних та сві-
тових науково-технічних досягнень [3]. Згідно з 
цим законом пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності поділяють на стратегічні та середньо-
строкові. У ст.4 закону на 2011–2021 роки визна-
чено сім стратегічних пріоритетних напрямів [3]. 
Слід зазначити, що в жодному з вищеназваних 
законодавчих актів до переліку стратегічних прі-
оритетних напрямків не віднесений напрямок 
удосконалення системи технічного регулювання, 
що забезпечує впровадження в національну еко-
номіку світових досягнень у сфері високих тех-
нологій.

Фахівцям усіх рівнів слід розуміти, що шлях 
до впровадження інновацій у виробництво, без 
чого не може бути мови про проникнення про-
дукції на світові ринки, лежить через введення 
в дію українських стандартів, згармонізованих з 
міжнародними та регіональними у сфері високих 
технологій. Гармонізація міжнародних, європей-
ських, міждержавних стандартів у сфері високих 
технологій повинна стати в Україні пріоритет-
ним інноваційним проектом.

Оцінка інновативності економіки повинна, на 
наш погляд, спиратися на визначення інновацій-
ного підприємства. Інноваційне підприємство 
(інноваційний центр, технопарк, технополіс, ін-
новаційний бізнес-інкубатор тощо) – це підпри-
ємство (об’єднання підприємств), що розробляє, 
виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) 
продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому 
вимірі перевищує 70 відсотків його загального 
обсягу продукції і (або) послуг [1].

У проекті «Стратегія інноваційного розви-
тку України на 2010–2020 роки в умовах глоба-
лізаційних викликів» зроблена оцінка інноватив-
ності економіки України. В документі показано, 
що інноваційні процеси в економіці не набули 
вагомих масштабів, кількість підприємств, що 
впроваджують інновації, зменшується з кожним 
роком і становить 12–14 %, що менше в 3–4 рази, 
ніж в інноваційно розвинутих економіках. Зрос-
тання ВВП за рахунок введення нових технологій 
в Україні оцінюється всього у 0,7–1 % [4].

Таке катастрофічне становище, з нашої точки 
зору, погіршується несприйнятністю економіки 
України до зрушень, що відбуваються у світовій 
економіці. Впровадження передових досягнень 
світової науки стримується відсутністю іннова-

ційної інфраструктури. Інноваційна інфраструк-
тура – сукупність підприємств, організацій, 
установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми 
власності, що надають послуги із забезпечення 
інноваційної діяльності (фінансові, консалтинго-
ві, маркетингові, інформаційно – комунікативні, 
юридичні, освітні тощо) [1]. Систему технічно-
го регулювання, з нашої точки зору, слід відне-
сти до інноваційної інфраструктури. На цьому 
етапі розвитку країни – це найдієвіший елемент 
інфраструктури. Його модернізація забезпечить 
інтеграцію у світову економіку через зменшення 
технічних бар’єрів. Більш жорстка конкуренція, 
яка поставить українські підприємства на межу 
виживання, стане найсуттєвішим інструментом 
впровадження у виробництво досягнень науки 
та техніки.

Міжнародні стандарти є потужними інстру-
ментами для поширення нових технологій, а та-
кож сумісності продукції, насамперед, пов’язаної 
з впровадженням інноваційних технологій. Роз-
виток інновацій піднімає декілька актуальних 
питань – два основних, на наш погляд, – шляхи 
впровадження інновацій – тобто, доведення їх від 
ідеї, бачення видатного винахідника до широкого 
кола користувачів та швидкість такого впрова-
дження. Розглянемо стандартний шлях: «бачен-
ня» – «технічна заява» – «технологія» – «стабільні 
стандарти», що визнані національними органами 
стандартизації. Проблеми суттєвого відставання 
процесу стандартизації від розвитку інновацій 
можна продемонструвати на декількох прикла-
дах.

«Всесвітнє павутиння» – була випробувана 
25  грудня 1990 року. Визнаючи потребу в стан-
дартах на ранній стадії, її винахідник Тім Бер-
нерс Лі заснував консорціум Всесвітньої мережі 
(World Wide Web Consortium – W3C). У 2011 році 
ряд стандартів консорціуму були прийняті як 
стандарти ISO/IEC. Шлях від апробації до всес-
вітніх стандартів зайняв більше ніж двадцять ро-
ків [5, с. 78].

Застосування штрих кодів пройшло від ідеї 
Алана Хабермана на початку 70-х років про по-
шук системи, що забезпечить легке визначення та 
перевірку запасів у мережі декількох супермарке-
тів до створення у 1996 році підкомітету ISO/IEC 
JTC 1/SC 31 на чолі з Аланом як головою [5, с.  8]. 
Третій яскравий приклад – «Мова програмуван-
ня С». Творець Денніс Рітчі, пройшов шлях у два-
надцять років від першої публікації мови у 1978 
році до публікації стандарту ISO/IEC9899: 1990 
підкомітетом SC22 «Мови програмування, їхнє 
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операційне середовище та інтерфейси системно-
го програмного забезпечення» спільного техніч-
ного комітету ISO/IEC JTC1 «Інформаційні тех-
нології» [5, с. 78].

Найсучасніша технологія – «Хмарні обчис-
лення». Організації, особливо урядові, прагнучи 
отримати вигоду від швидких хмарних обчис-
лень, визнали необхідність стандартів для під-
тримки прийняття цієї нової технології. У відпо-
відь Спільний технічний комітет ISO/IEC JTC1 
«Інформаційні технології» заснував у 2010 році 
підкомітет SC 38 «Розподілені платформи при-
кладних програм і послуг» (DAPS) для роботи в 
хмарних обчисленнях і двох його сприяючих тех-
нологіях: Web-послуги й орієнтована на послуги 
архітектура (SOA). Робота підкомітету SC 38 – це 
унікальний приклад того, як проблему швидкого 
розвитку технології система стандартизації на-
магається вирішити шляхом забезпечення міцної 
основи для розроблення майбутніх стандартів 
на хмарні обчислення. Шляхом визначення сце-
наріїв використання та випадків використання, 
підкомітет буде визначати вимоги до майбутніх 
зусиль з розроблення стандартів на хмарні об-
числення – в межах SC 38 на інших форумах або 
спільними зусиллями з SSOs (інші організації  – 
розробники стандартів), державними лабора-
торіями та організаціями приватного сектору. 
Цей унікальний досвід плідної співпраці системи 
стандартизації, держави та приватного сектору 
не тільки показав шляхи швидкого впроваджен-
ня новітніх технологій у сферу стандартизації, а 
й можливості «попереджувального» розвитку 
стандартизації.

Розглянуті нами приклади показують випад-
ки, коли у сфері високих технологій міжнародна 
стандартизація суттєво відставала від процесів 
впровадження. Щодо України, то процеси від-
ставання набули катастрофічних обсягів та на-
слідків.

Українські фахівці добре розуміють, що вихід 
на світові ринки не можливий без упаковки, що 
відповідає вимогам міжнародних стандартів, але 
з відповідним підкомітетом – ISO/IEC JTC 1/SC 
31 «Методи автоматичної ідентифікації і збору 
даних» не співпрацює ні один український тех-
нічний комітет.

З підкомітетом ISO/IEC JTC 1/SC 22 «Мови 
програмування, їхнє операційне середовище 
та інтерфейси системного програмного забез-
печення» співпрацює у якості активного члена 
та спостерігача український технічний комітет 
(ТК) 20 «Інформаційні технології», який функ-

ціонує на базі Міжнародного центру Міністер-
ства освіти і науки та Національної академії наук 
України [6,  с. 37]. Відсутність у складі технічного 
комітету колективних членів – провідних фірм – 
розробників та постачальників на український 
ринок програмних продуктів та обладнання обу-
мовлює, на наш погляд, слабку роботу ТК 20 «Ін-
формаційні технології», що в свою чергу консер-
вує відставання у сфері інноваційних технологій 
та відсталість економіки. На захист роботи за 
цим напрямком слід сказати про досить активну 
співпрацю з двома підкомітетами ISO/IEC JTC 1 
«Інформаційні технології» українського ТК105 
«Банківські та фінансові системи і технології». 
Ця співпраця забезпечує активне впровадження 
у банківську та фінансову системи України інно-
ваційних технологій.

«Хмарні обчислення» були названі Національ-
ним інститутом стандартів і технологій США 
(NIST) як модель, що задовольняє вимогу зруч-
ного мережного доступу до загально настроєних 
ресурсів (наприклад, робочих мереж, серверів 
і систем зберігання), прикладних програм і по-
слуг, які можуть бути швидко надані і вивільнені 
з мінімальними зусиллями управління або по-
стачальника взаємодіючих послуг [7, с. 80].

Дослідницькою групою з хмарних обчислень 
(SGCC) підкомітету SC 38 були визначені загаль-
ні можливості, які пропонують три можливі ка-
тегорії майбутнього розроблення стандартів на 
хмарні обчислення: функціональна сумісність, 
мобільність і безпека [7, с. 81].

За даними Відділу науково-методичного за-
безпечення діяльності в міжнародній та європей-
ській стандартизації Державного підприємства 
«Український науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, сертифікації та 
якості» на початок 2014 року з ISO/IEC JTC1/SC 
38 «Розподілені платформи прикладних програм 
і послуги» не один з підкомітетів українського 
ТК 20 «Інформаційні технології» не співпрацю-
вав – це «заганяє» українську економіку у прірву 
відставання з такого важливого напрямку впро-
вадження інноваційних технологій як «хмарні 
обчислення».

Виходячи з оцінки робочої групи (SGCC) під-
комітету SC 38 [7, с. 81] стандартів, необхідних 
для підтримки широкого та швидкого прийняття 
«хмарних обчислень» необхідно поставити перед 
українськими підкомітетами (ПК) ТК 20 «Інфор-
маційні технології» завдання на участь в обгово-
ренні стандартів за основними напрямками. ТК 
20/ПК 22 «Мови програмування та системний ін-
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терфейс. Користувацький інтерфейс. Коди та ко-
дування інформації» повинен розгорнути роботи 
за двома видами інтерфейсів хмарних обчислень, 
які можуть бути кандидатами в стандарти на 
функціональну сумісність: інтерфейси самооб-
слуговування та функціональні інтерфейси, які 
надають і відображають рівень хмарних послуг.

Для того, щоб користувачі могли легко і по-
вністю переносити дані з однієї хмари до іншої 
з надійним усуненням її від попереднього поста-
чальника хмари ТК 20/ПК 6 «Телекомунікації та 
обмін інформацією між системами» необхідно 
розгорнути роботи по участі у розробці та гар-
монізації двох видів стандартів на мобільність 
хмар: навантаження і дані. Для забезпечення без-
пеки: забезпечення конфіденційності, цілісності 
і доступності інформації та програмних систем 
українському ТК 20/ПК 27 «Методи та засоби 
безпеки в інформаційних технологіях» треба взя-
ти участь у роботі ISO/IEC JTC 1/SC 27 «Методи 
забезпечення захисту IT». Технічним комітетам 
та підкомітетам необхідно, на наш погляд, роз-
робити національні програми стандартизації з 
інформаційних технологій та запропонувати на 
розгляд Державному агентству з питань науки, 
інновацій та інформатизації України для вклю-
чення у стратегічні пріоритетні напрямки інно-
ваційної діяльності.

Слід зазначити, що недоліком української 
стандартизації є не тільки слабка співпраця 
технічних комітетів з регіональними та між-
народними технічними комітетами, а й відсут-
ність достатньої кількості експертів, які можуть 
бути залученими до експертизи стандартів. При 
створенні національного органу стандартизації 
(НОС) необхідно, на наш погляд, розробити мо-
дель, яка б дозволила залучати до роботи в якості 
експертів на контрактній основі провідних фа-
хівців не тільки з наукових кіл, але й з бізнес-
структур. 

Треба створити при НОС «Громадську раду», 
в яку включити керівників «Термінологічних ко-
місій». «Термінологічні комісії» – це створені при 
НОС на громадських засадах групи фахівців (ви-
датних діячів науки, техніки, представників про-
відних бізнес-структур), об’єднаних за галузевим 
принципом. Такі комісії можуть координувати 
роботи зі стандартизації, які охоплюють робо-
ти близьких за напрямами діяльності технічних 
комітетів. Робота таких комісій вкрай необхідна, 
оскільки Україна має колосальне відставання від 
провідних країн по кількості діючих стандартів, 
що обумовлює необхідність у гармонізації, акту-

алізації тисяч міжнародних та регіональних стан-
дартів. З кола фахівців, що будуть працювати у 
термінологічних комісіях, можуть створюватись 
дослідницькі групи комітетів та підкомітетів, що 
вже на комерційній основі зможуть оцінювати 
перспективність для стандартизації напрямків, 
визначених термінологічними комісіями. Укра-
їні потрібно започаткувати технічний комітет – 
«дзеркальний» технічному комітету CEN/TC 389 
«Управління в галузі інноваційної діяльності» 
[8, с. 80]. Запропоновані нами заходи спрямовані, 
перш за все, на створення національної системи 
стандартизації, що буде більш гнучкою, дозво-
лить українській економіці активно впроваджу-
вати інноваційні технології та брати активну 
участь у міжнародній та регіональній стандарти-
зації у сферах високих технологій.

Новоствореному Національному органу стан-
дартизації України вкрай потрібно розробити, 
а КМУ затвердити у ст. 4 «Стратегічні пріори-
тетні напрями інноваційної діяльності на 2011–
2021  роки» закону «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні» пропозиції 
щодо підвищення ролі стандартизації в іннова-
ційних процесах. Враховувати, при цьому, досвід 
федерального уряду Німеччини [9, с. 210] та дер-
жавної системи підтримки інноваційних дослід-
жень у Японії [10, с. 144–145]. До цієї програми 
потрібно включити питання участі середнього та 
малого бізнесу в інноваційній економіці, фінан-
сування інновацій, залучення венчурного капі-
талу, підвищення ролі стандартизації в іннова-
ційних процесах.

Національному органу стандартизації Укра-
їни потрібно буде використовувати досвід Аме-
риканського національного інституту стандартів 
(ANSI) щодо підвищення обізнаності бізнесу про 
стратегічну та економічну цінність стандартиза-
ції [11, с. 158].

Висновки. Розглянувши проблеми інновацій-
ного розвитку національної економіки та важелі 
її активізації ми дійшли наступних висновків.

В існуючих в українському законодавстві ви-
значеннях інновацій акцент робиться, перш за 
все, на новаціях, які істотно поліпшують струк-
туру та якість виробництва. Така трактовка, на 
наш погляд, значно звужує термін та не робить 
наголос на якості винаходів і перетворень, що 
впроваджуються у різні сфери діяльності.

«Господарський кодекс України» при визна-
ченні інноваційної діяльності наголошує, перш 
за все, на необхідності інвестування при реалі-
зації інноваційних програм. Тривалий строк їх 
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окупності – це спірне питання, яке не може ви-
ступати у якості критерію. Саме якість змін, що 
відбуваються при впровадженні інновацій, по-
винна слугувати головним критерієм віднесення 
явища до інноваційного. Українська економіка не 
може бути віднесена до економіки інноваційного 
типу.

У жодному законодавчому акті до переліку 
стратегічних пріоритетних напрямків інновацій-
ного розвитку країни не віднесений напрямок 
удосконалення системи технічного регулювання, 
що забезпечує впровадження в національну еко-
номіку світових досягнень у сфері високих тех-
нологій.

Систему технічного регулювання слід відне-
сти до інноваційної інфраструктури. На цьому 
етапі розвитку країни – це найдієвіший елемент 
інфраструктури.

Гармонізація міжнародних та регіональних 
стандартів у сфері високих технологій повинна 
стати в Україні пріоритетним інноваційним про-
ектом.

Україні потрібно започаткувати технічний ко-
мітет – «дзеркальний» технічному комітету CEN/
TC 389 «Управління в галузі інноваційної діяль-
ності» та направити зусилля на вдосконалення 
системи технічного регулювання в процесі ство-
рення Національного органу стандартизації.
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Summary. The essence of the concept of innovative 
development of national economy is described and 
the role of standardization in innovative processes 
is shown in the article. The author has proved the 

necessity of improvement of the standardization 
system of Ukraine as an element of innovation 
infrastructure.
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Committee.

The essence of the “innovation development of 
national economics” concept and the role of stan-
dardization in the innovation processes are consid-
ered in the article. The system of technical regulation 
is attributed to innovation infrastructure and de-
termined as the most efficient element of the infra-
structure on the basis of the definition of innovation 
infrastructure as a complex of enterprises, organi-
zations providing services of innovation activity. Its 
modernization will ensure the integration of Ukraine 
economics into the global economics by reducing 
technical barriers. More intense competition putting 
Ukraine on the brink of extinction will be the most 
essential instrument of manufacturing application of 
science and technology achievements. The reform of 
standard system is found to be an important lever 
for activating innovation process in the country. The 
harmonization of international, European, interstate 
standards in the field of high technologies should be-
come a priority innovation project in Ukraine.

The examples of innovation technologies of “the 
use of bar codes”, “Programming Language C” show 
the cases when international standardization lagged 
behind the processes of manufacturing implementa-
tion in the sphere of high technologies. Conversely, 
the example of “cloud computation” technology 
gave a unique experience of the fruitful cooperation 
of standardization system, state and private sector 
showing the ways of the fast implementation of inno-
vation technologies into the standardization sphere 
and the possibilities of “preemptive” development of 
standardization. International and regional standards 
are found to be powerful tools for spreading innova-

tion technologies; it is harmonization of Ukrainian 
standards with them that will give an opportunity for 
Ukraine to overcome a significant lag in the field of 
high technologies. Ukraine should establish a techni-
cal committee – “mirror” one to the Technical Com-
mittee of CEN / TC 389 “Management in the field of 
innovation activity” and direct efforts to improve the 
system of technical regulation in the process of creat-
ing National Organ of Standardization. 

Weak point of Ukrainian standardization is the 
lack of the sufficient number of experts. Creation of 
a national standardization body needs to develop a 
model that would allow to involve leading specialists 
as experts on a contract basis not only from scientific 
community but also from business structures.

“Public Council” involving the managers of “Ter-
minological Commissions” should be established 
within National B of Standardization. “Terminologi-
cal Commissions” are the groups of specialists-volun-
teers in NOS including outstanding scientists, tech-
nicians, and the representatives of leading business 
structures. The working groups may be created from 
the specialists of terminological commissions, which 
will be able to estimate the prospects of standard-
ization directions determined by the terminological 
commissions on the commercial basis. The proposed 
measures are aimed primarily at the creation of the 
national system of standardization that will be flex-
ible allowing Ukrainian economics to implement in-
novation technologies actively and to take an active 
part in the international and regional standardization 
in the field of high technologies.
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ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
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старший викладач кафедри статистики та математичних методів в економіці Національного 
університету державної податкової служби України

Анотація У статті проаналізовано показ-
ники діяльності підприємств готельного го-
сподарства. Обґрунтовано доцільність про-
ведення аналізу для реалізації контрольних 
функцій управлінської системи підприємств. 
Визначено напрями контролю доходів і витрат 
підприємств готельного господарства.

Аннотация. В статье проанализированы 
показатели деятельности предприятий го-
стиничного хозяйства. Обоснована целесоо-
бразность проведения анализа для реализации 
контрольных функций управленческой системы 
предприятий. Определены направления кон-
троля доходов и расходов предприятий гости-
ничного хозяйства.

Ключові слова: готельне господарство, аналіз доходів підприємств готельного господарства, аналіз витрат підприємств готельного 
господарства, внутрішній контроль діяльності підприємств готельного господарства, управління підприємствами готельного господарства.

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, анализ доходов предприятий гостиничного хозяйства, анализ затрат предприятий гостиничного 
хозяйства, внутренний контроль деятельности предприятий гостиничного хозяйства, управления предприятиями гостиничного хозяйства.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку економіки України зумовлює високі вимоги 
щодо оцінки ефективності функціонування під-
приємств, зокрема у секторі готельного госпо-
дарства. Найбільш повну уяву щодо ситуації на 
виробництві можна отримати за допомогою де-
тального аналізу витрат, доходів та результатів 
господарської діяльності підприємства готельно-
го господарства. Важливим елементом проведен-
ня аналізу є формування завдань економічного 
аналізу та використання аналітичних процедур у 
процесі внутрішнього контролю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значення економічного аналізу при проведенні 
контролю відзначали Ф. Ф. Бутинець [1], Т. А. Бу-
тинець [2], В. А. Дерій [3, с. 176], М. Ф. Овсійчук 
[4, с. 10], М. Я. Штейнман [1] та інші.

Але практично відсутні публікації з питань 
економічного аналізу як інструментарію контр-
олю доходів і витрат підприємств готельного гос-
подарства.

Мета статті – проаналізувати показники ді-
яльності підприємств готельного господарства, 
обґрунтувати доцільність проведення аналізу 
для реалізації контрольних функцій управлінсь-

кої системи підприємств готельного господар-
ства, визначити напрями контролю доходів і ви-
трат підприємств готельного господарства.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Сучасний підхід до побудови системи 
внутрішнього контролю доходів і витрат на під-
приємствах готельного господарства повинен ба-
зуватися на завданнях, які ставить перед собою 
система управління таким підприємством. Для 
з’ясування напрямів, у яких слід здійснювати 
управління фінансовим станом підприємств го-
тельного господарства України, проведено окре-
мі процедури фінансового аналізу господарської 
діяльності трьох суб’єктів господарювання у 
сфері готельного господарства за класом еконо-
мічної діяльності 55.10 «Діяльність готелів і поді-
бних засобів тимчасового розміщування».

Для цілей цього дослідження доцільно про-
аналізувати діяльність підприємств у таких на-
прямах:

- аналіз платоспроможності підприємств го-
тельного господарства України за 2012 р. для ви-
значення рівня ліквідності підприємств готель-
ного господарства з метою розробки підходу до 
контролю форми отримання доходів від надання 
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готельних послуг;
- аналіз структури доходів і витрат під-

приємств готельного господарства України за 
2011–2012 рр., а також рівня рентабельності та-
ких підприємств для встановлення питомої ваги 
окремих видів доходів і витрат у валовому дохо-
дів підприємств готельного господарства з метою 
визначення основних об’єктів контролю доходів і 
витрат таких підприємств;

- динаміка впливу факторів на рентабельність 
підприємств готельного господарства України у 
2012 рр. для визначення впливу окремих видів 
доходів і витрат на прибутковість підприємств 
готельного господарства з метою ідентифікації 
основних напрямів контролю доходів і витрат 
таких підприємств;

- аналіз витрат за елементами підприємств го-

тельного господарства України за 2011–2012 рр. 
для обґрунтування системи завдань контролю 
ресурсних потоків при забезпеченні функціону-
вання підприємства готельного господарства;

- показники рентабельності підприємств го-
тельного господарства України за 2011–2012 рр. 
для встановлення завдань управління підприєм-
ством готельного господарства на основі засто-
сування контрольних процедур.

У таблиці 1 наведено результати аналізу пла-
тоспроможності підприємств готельного гос-
подарства України за 2012 р. для визначення 
рівня ліквідності підприємств готельного гос-
подарства, що дозволило обґрунтувати напрями 
управління ліквідністю, зокрема при проведенні 
контролю форми отримання доходів від надання 
готельних послуг.

Таблиця 1
Аналіз платоспроможності підприємств готельного господарства України за 2012 р.

Показник

ПрАТ «Готель «Україна»1 ПрАТ «Готель «Дніпро»2 ПрАТ «Готельний комплекс 
«Європа»3

На 
31.12.11 р.

На 
31.12.12 р.

Відхи-
лення

На 
31.12.11 р.

На 
31.12.12 р.

Відхи-
лення

На 
31.12.11 р.

На 
31.12.12 р.

Відхи-
лення

Загальний по-
казник плато-
спроможності

0,01 0,01 0,00 1,54 1,17 -0,37 0,03 0,05 0,02

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності

0,00 0,00 0,00 1,00 1,12 0,12 0,15 0,00 -0,15

Коефіцієнт 
швидкої лік-

відності
0,15 0,09 -0,06 4,59 1,69 -2,90 0,32 0,37 0,05

Коефіцієнт по-
криття 0,14 0,10 -0,04 2,03 2,72 0,69 0,86 1,19 0,33

Коефіцієнт 
маневреності 

капіталу
0,00 0,00 0,00 0,42 0,60 0,18 -3,86 4,32 8,18

Частка обо-
ротних активів 

в активах
0,10 0,10 0,00 0,03 0,03 0,00 0,05 0,09 0,04

Коефіцієнт 
забезпеченості 
власними за-

собами

-15,89 -15,08 0,81 -0,63 0,25 0,88 -2,64 -1,46 1,18

Джерело: аналіз проведено на основі показників фінансової звітності [1, 2,3].

1  Приватне акціонерне товариство «Готель «Україна» 
(м. Луцьк, Волинська область)
2  Приватне акціонерне товариство «Готель «Дніпро» 
(м. Київ)

3  Приватне акціонерне товариство «Готельний комплекс 
«Європа» (м. Кіровоград, Кіровоградська область)
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Як видно з таблиці, перше підприємство має 
низьку загальну ліквідність, а також нульову аб-
солютну ліквідність, що ідентифікує проблему 
відсутності достатньої кількості грошових ко-
штів у всіх формах та їх пріоритетне викорис-
тання для придбання товарно-матеріальних цін-
ностей та оновлення матеріально-технічної бази. 
Не дивлячись на те, що капітальні інвестиції 
становлять в довгостроковій перспективі стра-
тегічну перевагу для такого підприємства, проте 
в короткий проміжок часу призводять до появи 
необхідності залучення сторонній обігових ко-
штів на не завжди вдалих умовах, що в цілому 
може знизити рентабельність діяльності підпри-
ємства готельного господарства. У двох інших 
підприємств слід відзначити високий рівень лік-
відності та значення коефіцієнта покриття , що, 
враховуючи незначну частку оборотних активів 

у активах підприємства, демонструє високий рі-
вень маневреності капіталу. 

В цілому слід відзначити, що для системи вну-
трішнього контролю підприємства готельного 
господарства необхідно поставити за завдання 
контролю величини грошових коштів, що під-
приємство отримує від споживачів готельних по-
слуг, а також контролю дотримання строків по-
гашення поточної кредиторської та дебіторської 
заборгованості. Це дозволить оперативно визна-
чати достатність величини грошових коштів у ті 
моменти часу, коли підприємству слід виконува-
ти свої фінансові зобов’язання.

Для цілей визначення основних об’єктів 
контролю доходів і витрат підприємств готельно-
го господарства визначено питому вагу окремих 
видів доходів і витрат у валовому доході таких 
підприємств (табл. 2).

Таблиця 2
Аналіз структури доходів і витрат підприємств готельного господарства 

України за 2011–2012 рр.

Показник

ПрАТ «Готель 
«Україна»

ПрАТ «Готель 
«Дніпро»

ПрАТ «Готельний 
комплекс «Європа»

2012 р. % до 
виручки 2012 р. % до ви-

ручки 2012 р. % до 
виручки

Чистий дохід від реалізації 4838 100,00 45778 100,00 3053 100,00
Собівартість реалізації 4722 97,60 32345 70,66 2257 73,93
Валовий прибуток (збиток) 116 2,40 13433 29,34 796 26,07
Інші операційні доходи 1 0,02 4077 8,91 167 5,47
Адміністративні витрати 315 6,51 5608 12,25 427 13,99
Витрати на збут 267 5,52 9288 20,29 500 16,38
Інші операційні витрати 34 0,70 1481 3,24 155 5,08
Фінансові результати від опе-
раційної діяльності -499 -10,31 1133 2,47 -119 -3,90

Доходи від участі в капіталі 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Інші фінансові доходи 0 0,00 6 0,01 0 0,00
Інші доходи 53 1,10 0 0,00 0 0,00
Фінансові витрати 499 10,31 0 0,00 0 0,00
Втрати від участі в капіталі 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Інші витрати 5 0,10 0 0,00 3 0,10
Фінансові результати звичай-
ної діяльності до оподатку-
вання

-950 -19,64 1139 2,49 -122 -4,00

Податок на прибуток 0 0,00 417 0,91 0 0,00
Чистий прибуток (збиток) -950 -19,64 722 1,58 -122 -4,00

Джерело: аналіз проведено на основі показників фінансової звітності [1, 2,3].
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Виходячи з даних таблиці 2, можна говорити 
про відносну рентабельність основної діяльності 
підприємств готельного господарства. З двома з 
досліджуваних підприємств величина валового 
прибутку складала приблизно 27  % від чистого 
доходу. Проте фінансові результати від операцій-
ної діяльності після врахування всіх накладних 
витрат вказують на збитковість таких підпри-
ємств уже на рівні операційної діяльності. Тому 
важливим маркером фінансової нестабільності 
можна назвати неврахування рівня накладних 
витрат при здійсненні ціноутворення на готель-
ні послуги, а також зростання величини наклад-
них витрат в середньому на 20,3  % порівняно з 
попереднім періодом. В цілому ж у всіх трьох 

підприємств фінансові результати від звичай-
ної діяльності для оподаткування вказують на їх 
збитковість. У цьому контексті завданням контр-
олю стає виявлення джерела збитковості на 
основі застосування інструментарію факторного 
аналізу та виявлення впливу факторів на рента-
бельність підприємств готельного господарства 
України.

Поряд з цим важливим об’єктом контролю 
доходів і витрат підприємств готельного госпо-
дарства є показники їх рентабельності, що проде-
монстровано у вигляді показників, розрахованих 
на основі фактографічної інформації досліджу-
ваних підприємств (табл. 3).

Таблиця 3
Показники рентабельності підприємств готельного господарства України за 2011-2012 рр.

Показник
ПрАТ «Готель «Україна» ПрАТ «Готель «Дніпро» ПрАТ «Готельний комплекс 

«Європа»

2012 р. 2011 р. Відхилен-
ня 2012 р. 2011 р. Відхилен-

ня 2012 р. 2011 р. Відхилен-
ня

Рентабельність 
продажу 0,02 0,78 -0,75 0,29 0,23 0,06 0,26 0,08 0,18

Рентабельність 
звичайної 
діяльності

-0,20 -3,58 3,38 0,02 0,03 -0,01 -0,04 -0,13 0,09

Чиста рента-
бельність -0,20 -3,58 3,38 0,02 0,01 0,00 -0,04 -0,13 0,09

Економічна рен-
табельність -0,05 -0,68 0,63 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,10 0,06

Рентабельність 
власного 
капіталу

0,07 1,11 -1,04 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,12 0,07

Валова рента-
бельність 0,02 0,78 -0,75 0,29 0,23 0,06 0,26 0,08 0,18

Витратовіддача 0,02 2,05 -2,03 0,28 0,23 0,06 0,25 0,06 0,19
Рентабельність 
перманентного 

капіталу
0,75 -1,95 2,70 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,10 0,06

Коефіцієнт стій-
кості економіч-
ного зростання

0,07 1,11 -1,04 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,12 0,07

Джерело: аналіз проведено на основі показників фінансової звітності [1, 2,3].

Це завдання контролю вирішується шляхом 
виявлення факторів впливу фінансових показни-
ків на рентабельність діяльності та розрахунок 
абсолютної величини такого впливу, що проде-
монстровано в таблиці 4. Це дозволяє визначи-
ти джерела виникнення негативних фінансових 

результатів на кожному етапі їх визначення, вра-
хувати динаміку таких змін за різні календарні 
періоди звітного року, визначити резерви мак-
симізації доходів та мінімізації витрат підприєм-
ства готельного господарства.
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Таблиця 4
Динаміка впливу факторів на рентабельність підприємств готельного господарства

України у 2012 рр.

Показник ПрАТ «Готель 
«Україна»

ПрАТ «Готель 
«Дніпро»

ПрАТ «Готельний комплекс 
«Європа»

Чистий дохід від реалізації +1100 -607 +668
Собівартість реалізації +3891 -3359 +53
Валовий прибуток (збиток) -2791 +2752 +615
Інші операційні доходи -34 -4183 -287
Адміністративні витрати -84 +338 +14
Витрати на збут +82 +3041 +210
Інші операційні витрати -15233 -4562 -91
Фінансові результати від опера-
ційної діяльності +12410 -248 +195

Доходи від участі в капіталі 0 0 0
Інші фінансові доходи 0 -32 0
Інші доходи -374 0 0
Фінансові витрати -311 0 0
Втрати від участі в капіталі 0 0 0
Інші витрати -89 0 +3
Фінансові результати звичайної 
діяльності до оподаткування +12436 -280 +192

Податок на прибуток 0 -313 -4
Чистий прибуток (збиток) +12436 +33 +196

Джерело: аналіз проведено на основі показників фінансової звітності [1, 2,3].

Як видно з таблиці 4, на ПрАТ «Готель «Украї-
на» відбулося збільшення величини собівартості 
реалізованих послуг на рівні непропорційно не-
значного збільшення чистого доходу від їх реалі-
зації. Натомість на ПрАТ  «Готель «Дніпро» слід 
констатувати збільшення валового прибутку за 

рахунок зниження собівартості реалізованих го-
тельних послуг. Таким чином, величина собівар-
тості готельних послуг як вагомий фактор управ-
ління рентабельністю підприємства готельного 
господарства є об’єктом внутрішнього контролю.

Таблиця 5
Аналіз витрат за елементами підприємств готельного господарства України за 2011-2012 рр.

Елементи витрат
2012 р. 2011 р. Відхилення Темп зрос-

тання, %Сума, 
грн. % Сума, 

грн. % Сума, 
грн.

Питомої ваги, 
п.с.

ПрАТ «Готель «Україна»
Матеріальні витрати 729 15,71 1597 14,06 -868 1,65 45,65

Витрати на оплату праці 828 17,84 550 4,84 278 13,00 150,55
Відрахування на соціаль-

ні заходи 296 6,38 194 1,71 102 4,67 152,58

Амортизація 1261 27,17 8593 75,65 -7332 -48,48 14,67
Інші операційні витрати 1527 32,90 425 3,74 1102 29,16 359,29

РАЗОМ: 4641 100,00 11359 100,00 -6718 0,00 40,86
ПрАТ «Готель «Дніпро»

Матеріальні витрати 7871 18,75 6083 15,38 1788 3,38 129,39
Витрати на оплату праці 13524 32,22 14220 35,94 -696 -3,72 95,11
Відрахування на соціаль-

ні заходи 4911 11,70 5237 13,24 -326 -1,54 93,78

Амортизація 3030 7,22 2614 6,61 416 0,61 115,91
Інші операційні витрати 12632 30,10 11409 28,84 1223 1,26 110,72

РАЗОМ: 41968 100,00 39563 100,00 2405 0,00 106,08
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ПрАТ «Готельний комплекс «Європа»
Матеріальні витрати 1428 42,77 1152 36,54 276 6,23 123,96

Витрати на оплату праці 1160 34,74 996 31,59 164 3,15 116,47
Відрахування на соціаль-

ні заходи 418 12,52 363 11,51 55 1,01 115,15

Амортизація 221 6,62 241 7,64 -20 -1,02 91,70
Інші операційні витрати 112 3,35 401 12,72 -289 -9,36 27,93

РАЗОМ: 3339 100,00 3153 100,00 186 0,00 105,90

продовження таблиці 5

Джерело: аналіз проведено на основі показників фінансової звітності [1, 2,3].

Виходячи з даних таблиці 5 та на основі роз-
рахунку середньої питомої ваги елементів ви-
трат на досліджуваних підприємствах за 2011–
2012  рр., встановлено, що матеріальні витрати 
складають приблизно 24  % операційних витрат 
підприємства готельного господарства, витрати 
на оплату праці – 26 %, відрахування на соціальні 
заходи – 9 %, амортизаційні відрахування – 22 %, 
інші операційні витрати – 19 %.

Висновки. Отже, завдання контролю витрат 
та доходів підприємства готельного господар-
ства слід формувати у відповідності до виділених 

вище напрямів управління фінансовим станом 
та згідно з основними інформаційними запита-
ми користувачів, що дозволить концентрувати 
ресурси системи внутрішнього контролю на по-
тенційно проблемних фінансових аспектах ді-
яльності підприємства готельного господарства, 
а використання аналітичного інструментарію та 
належного обліково-інформаційного забезпе-
чення створює економічне підґрунтя для реалі-
зації контрольних функцій системи управління 
такого підприємства.
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Summary. The functional performance of 
hotel business companies are analyzed in the 
article. The expediency of conducting the analysis 
for implementation of inspectional functions of 

company’s management system is substantiated. 
The directions of control over hotel industry company 
income and expenses are defined.

Key words: hotel industry, hotel industry company income analysis, hotel industry company expenses analysis, internal control of hotel industry company 
activities, management of a hotel industry company.

The most complete picture of the situation at 
the enterprises of hotel business can be obtained 
through a detailed analysis of costs, revenues and the 
economic performance of such enterprises. An im-
portant element of the analysis is to create problems 
of economic analysis and the use of analytical proce-
dures in the internal inspection.

The aim of the article is to analyze the rationale 
for implementing inspection functions of manage-
ment of hotel businesses and to identify the direc-
tions of revenues and expenditures inspection of a 
hotel business.

The study found out that to determine the areas 
to manage the financial status of companies of the 
Ukrainian hotel industry, it is expedient to analyze 
their activities in the following areas:

- Analysis of the solvency of the hotel business 
enterprises;

- Analysis of the structure of revenues and expen-
ditures of hotel business enterprises;

- The dynamics of influence of various factors on 
the profitability of the hotel business enterprises of 
Ukraine;

- Cost analysis of the elements of hotel business 
enterprises;

- Profitability indicators of hotel business.

The proposed order of analytical procedures in 
the process of internal inspection of revenues and 
expenditures hotel management allows:

- To identify the trends in the change of the size 
and structure of revenues and expenditures of the 
company on the basis of the calculation of analytical 
indicators;

- To decide on the feasibility of expanding the 
company;

- To economically justify the possibility and the 
quantities of provision of various kinds of discounts 
within the functioning of loyalty programs;

- To decide on the possibility and the areas of 
implementation of energy saving systems and tech-
nologies, and to determine the cost-effectiveness of 
the project.

The task of cost and income control of a hotel 
business should be formed in accordance with the 
directions of the management of financial status and 
in accordance with the basic information requests of 
users, it will allow to concentrate the resources of the 
internal inspection system on potentially problemat-
ic financial aspects of a hotel business activity and the 
use of analytical tools as well as proper accounting 
and information provision creates an economic basis 
for implementing inspection functions of manage-
ment system of a company.
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Анотація. Розглянуто проблемні питан-
ня визнання фінансових ресурсів предметом 
окремих кримінальних правопорушень, перед-
бачених КК України. У результаті економіко-
правового аналізу обґрунтовано, що Розділом 
VII КК України не передбачена відповідальність 
за неправомірні дії з рядом джерел фінансових 
ресурсів, які найчастіше виступають предме-
том злочинних посягань.

Аннотация. Рассмотрены проблемные во-
просы признания финансовых ресурсов пред-
метом отдельных уголовных правонарушений, 
предусмотренных УК Украины. Экономико-пра-
вовой анализ позволил обосновать, что Раз-
делом VII УК Украины не предусмотрена от-
ветственность за неправомерные действия 
с рядом источников финансовых ресурсов, до-
вольно часто являющихся предметом преступ-
ных посягательств.

Ключові слова: фінансові ресурси, грошові кошти, джерела фінансових ресурсів, кримінальна відповідальність за злочини з фінансовими 
ресурсами.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, денежные средства, источники финансовых ресурсов, уголовная ответственность за преступления с 
финансовыми ресурсами.

Постановка проблеми. Розвиток інтеграцій-
них процесів України призводить до різноманіт-
них перетворень у системі чинного законодав-
ства, спрямованих на адаптацію міжнародних 
норм права. Не є винятком і законодавство про 
кримінальну відповідальність. Про це свідчить і 
прийняття Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо гумані-
зації відповідальності за правопорушення у сфе-
рі господарської діяльності» [1], в якому усуну-
то надмірне втручання правоохоронних органів 
у діяльність господарюючих суб’єктів, оскільки 
це створювало істотні перешкоди для реалізації 
конституційно закріпленого права громадян на 
зайняття підприємницькою діяльністю. В цьому 
законі реалізовано приведення положень вітчиз-
няного законодавства, що встановлює юридичну 
відповідальність за кримінальні правопорушен-
ня у сфері економіки та господарської діяльності, 

у відповідність із європейськими стандартами, 
згідно з якими за вчинення зазначених кримі-
нальних правопорушень пріоритет надається за-
стосуванню фінансових санкцій. Однак гумані-
зація кримінальної відповідальності не повинна 
жодним чином вплинути на правильну кваліфі-
кацію кримінальних правопорушень у сфері гос-
подарської діяльності, зокрема предметом яких 
виступають «фінансові ресурси». Вважаємо, що 
з’ясування змісту та статусу вищезгаданої ка-
тегорії надасть можливість більш чітко відмеж-
овувати одне кримінальне правопорушення від 
іншого, а також від правопорушень у суміжних 
галузях законодавства.

Зміни, що відбулися у Кримінальному проце-
суальному кодексі України [2] також підвищують 
вимоги до повноти та обґрунтованості доказової 
бази, зваженості, оперативності та чіткості слід-
чих дій. Особливої уваги при цьому заслуговує 
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процес збору доказів при кваліфікації та розслі-
дуванні злочинів у сфері господарської діяльнос-
ті. Це обумовлено рядом факторів, основними із 
яких є:

1)  у Розділі VII «Злочини у сфері господар-
ської діяльності» Кримінального кодексу Украї-
ни [3] передбачена відповідальність за злочини, 
пов’язані з веденням господарської діяльності, 
яка поєднує в собі відповідальність за злочини 
економічного характеру. Останні охоплюють 
фінансовий, банківський та бухгалтерський на-
прями, що взаємообумовлені та повинні розгля-
датися при вчиненні неправомірних дій з метою 
ідентифікації необхідних для розслідування до-
кументів у частині формування доказової бази;

2)  часта зміна норм, що регулюють процес 
ведення бухгалтерського обліку, який за своєю 
логікою та процедурами, відображеними у послі-
довності та порядку обробки облікових докумен-
тів різних рівнів узагальнення, дозволяє виявити 
усі наявні відхилення порядку здійснення госпо-
дарських операцій.

Крім вказаних організаційних і методичних 
складностей, окремої уваги потребують питання 
методологічного характеру в частині узгодження 
предмету злочинів у сфері господарської діяль-
ності. Зокрема, детального аналізу потребують 
статті, які передбачають відповідальність за шах-
райство, зокрема з фінансовими ресурсами. Від-
повідальність за кримінальні правопорушення в 
сфері використання фінансових ресурсів розгля-
нуто у ряді статей Розділу VII «Злочини у сфері 
господарської діяльності» Кримінального кодек-
су України.

Однак постає питання, чи розглянуто зло-
вживання при використанні усіх фінансових ре-
сурсів, чи розмежовано макро- та мікрорівень 
їх формування, розподілу та використання, чи 
передбачено всі можливі неправомірні дії у пред-
ставлених статтях? Вирішення вказаних питань 
є одними з ключових у підвищенні ефективності 
процесу досудового слідства: системний та комп-
лексний підхід до розуміння фінансових ресур-
сів, чітке виокремлення та групування їх джерел, 
напрямів використання є основою раціоналізації 
дій у частині організації слідчого процесу та фор-
мування доказової бази, а також правильної ква-
ліфікації кримінальних правопорушень у сфері 
господарської діяльності. 

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Господарська діяльність підприємства, 
відповідно до сформованої практики та обґрун-
тувань економічної теорії, передбачає наявність 

певної сукупності економічних ресурсів. Вони 
складають основу майнового потенціалу підпри-
ємства та у результаті обертання капіталу спря-
мовані на забезпечення його примноження, до-
сягнення поставлених підприємством цілей.

У класичному економічному розумінні скла-
довими економічних ресурсів підприємства є 
матеріальні (засоби та предмети праці – основні 
та оборотні активи), трудові (людські) та фінан-
сові ресурси. Цей перелік часто доповнюється 
підприємницькими здібностями засновників, а в 
останні роки до нього також включають немате-
ріальні активи, інформаційні ресурси, що дедалі 
частіше відіграють вирішальну роль у гнучкості 
бізнесу та можливості його швидкого розвитку. 
Однак нині ми не ставимо завдання чітко визна-
чити склад економічних ресурсів підприємства. 
Необхідним є встановлення складових фінансо-
вих ресурсів підприємства та можливих форм і 
засобів правового реагування щодо зловживань 
з ними відповідно до існуючих норм у Кримі-
нальному кодексі України. Крім того, постає за-
вдання у формуванні інструментарію розсліду-
вання злочинів у сфері господарської діяльності 
на основі системи бухгалтерського обліку, в якій 
завжди залишаються основні сліди вчинення 
правопорушень.

Дослідження підходів до розгляду сутнос-
ті фінансових ресурсів у спеціальній науковій і 
практичній літературі виявили відсутність єди-
ної позиції щодо їх трактування серед фахівців. 
Водночас, спільним у виявлених дефініціях є 
визначення фінансових ресурсів грошовими ко-
штами, а також фондами та надходженнями, що 
виражені у грошових коштах. Особлива увага до 
цього виду засобів господарювання пов’язана з 
тим, що саме фінансові ресурси в більшості ви-
падків є джерелом здобуття підприємством усіх 
інших видів ресурсів і саме наявність грошових 
коштів є ознакою ліквідності підприємства та 
вказує на рівень платоспроможності.

Одночасно фінансові ресурси є такими, що 
найбільш часто стають предметом кримінальних 
правопорушень порівняно з іншими ресурсами 
підприємства. Так, їх особлива форма (готівка, 
дорожні чеки, пластикові карти), можливість 
обігу з використанням електронних ресурсів 
призводить до масштабних зловживань з гро-
шовими коштами, про що свідчить періодичне 
перебування України в списку ФАТФ – Групи 
з розробки фінансових заходів боротьби з від-
миванням грошей (FATF – Financial Action Task 
Force) – впливового міжурядового органу, ство-
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реного в липні 1989 р. на паризькій зустрічі глав 
держав «великої сімки». ФАТФ об’єднує нині 31 
країну і 2 міжнародні організації [4]. Вказана 
організація відслідковує процеси імплементації 
заходів із перешкоджання відстежує коштів, ви-
вчає способи й техніку відмивання грошей, роз-
робляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє 
загальносвітовій практиці запровадження стан-
дартів боротьби з відмиванням грошей. Викону-
ючи зазначені функції, ФАТФ плідно співпрацює 
з багатьма міжнародними організаціями, чия ді-
яльність також спрямована на протидію відми-
вання «брудних» грошей [5].

Таким чином, відповідальність за різнома-
нітні зловживання з фінансовими ресурсами є 
принциповою для включення в Кримінальний 
кодекс України з відповідною систематизацією 
порушень і відповідальності.

Отже, фінансові ресурси підприємства можна 
визначити як грошові кошти, якими володіє під-
приємство та які можуть бути спрямовані на ви-
конання різних зобов’язань. Згідно з Національ-
ним положенням (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітнос-
ті», затвердженим наказом Міністерства фінан-
сів України  від 07.02.2013 р. № 73, грошовими ко-
штами (грошами) є готівка, кошти на рахунках у 
банках та депозити до запитання (п. 2). При цьо-
му згідно з п. 2 виділяється також поняття «ек-
віваленти грошових коштів (грошей)» – корот-
кострокові високоліквідні фінансові інвестиції, 
які вільно конвертуються у певні суми грошей і 
які характеризуються незначним ризиком зміни 
вартості (прикладами можуть бути казначейські 
векселі, депозитні сертифікати строком погашен-
ня до 3-х місяців, високоліквідні цінні папери, 
придбані для перепродажу).

Фінансові ресурси слід розглядати на макро- 
(централізовані) та мікрорівні (децентралізо-

вані). Централізовані фінансові ресурси фор-
муються на рівні держави та використовуються 
у процесі виконання її функцій. До децентралі-
зованих належать фінансові ресурси суб’єктів 
господарювання. Власне, аналіз статей щодо кри-
мінальної відповідальності за шахрайство з фінан-
совими ресурсами слід розглядати саме з позиції 
підприємства-отримувача таких ресурсів. 

Варто відзначити, що фінансові ресурси під-
приємств формуються за рахунок власних (ста-
тутний, додатковий, резервний капітал, амор-
тизаційні відрахування, прибуток, цільове 
фінансування у вигляді субсидій, субвенцій чи 
дотацій, забезпечення та резерви) і зовнішніх 
(отримані кредити; кредиторська заборгованість 
перед постачальниками, підрядниками та інши-
ми суб’єктами господарської діяльності) джерел. 
Таким чином, фінансові ресурси є сукупністю 
грошових коштів у різних формах. Зловживання 
щодо їх залучення і подальшого використання 
слід розглядати у комплексі: як зловживання в 
операціях з руху грошових коштів (частини ак-
тиву балансу або господарських засобів), так і в 
частині джерел їх формування (пасиву балансу). 
Відповідно, дії суб’єкта злочину будуть спрямо-
вані на операції з грошовими коштами, але про-
ти різних суб’єктів суспільних відносин: держа-
ви, фінансових органів (банки та інші банківські 
та небанківські фінансові установи), фізичних 
і юридичних осіб, за рахунок яких можуть бути 
отримані додаткові ресурси.

Проведений через призму виділення в катего-
рії «фінансові ресурси» власне активів та окремо 
джерел їх формування аналіз змісту статей Роз-
ділу VII «Злочини у сфері господарської діяль-
ності» Кримінального кодексу України дозволив 
сформувати такі висновки щодо кримінальної 
відповідальності за злочини, пов’язані з викорис-
танням фінансових ресурсів.

Таблиця 1
Перелік статей КК України в яких фінансові ресурси передбачено як предмет злочину

Стаття КК України Фінансові ресурси як предмет кримінального право-
порушення

1 2
Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, 
платіжними картками та іншими засобами доступу 
до банківських рахунків, електронними грошима, об-
ладнанням для їх виготовлення

У цьому випадку відповідальність передбачено за дії, 
що спрямовані на власне грошові кошти або їх еквіва-
ленти в різних формах. Фактично, йдеться про втрату 
суб’єктом господарювання чи фізичною особою-влас-
ником грошових коштів як складової активів
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Стаття 210. Нецільове використання бюджетних ко-
штів, здійснення видатків бюджету чи надання креди-
тів з бюджету без встановлених бюджетних призна-
чень або з їх перевищенням

Відповідальність передбачено за дії, що спрямовані 
на незаконне використання власне грошових коштів 
або їх еквівалентів у різних формах. Фактично, відпо-
відальність також передбачена і за зміну призначення 
джерела фінансових ресурсів

Стаття 211. Видання нормативно-правових актів, що 
зменшують надходження бюджету або збільшують 
витрати бюджету всупереч закону

Зловживання спрямоване на зміну призначення дже-
рел фінансових ресурсів

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів)

Фактично, відповідальність передбачена за зміну при-
значення джерела фінансових ресурсів. При цьому 
важливо відзначити, що незаконні дії спрямовано на 
збереження грошових коштів суб’єкта сплати податків, 
але недостачу грошових коштів слід ідентифікувати у 
держави – як суб’єкта бюджетних відносин

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами Відповідальність передбачено за зловживання щодо 
джерел фінансових ресурсів – формування іншої 
структури балансу за рахунок зловживань із оформ-
ленням документів, спрямованих на незаконне залу-
чення грошових коштів

Стаття 222-1. Маніпулювання на фондовому ринку Відповідальність передбачено за зловживання щодо 
джерел фінансових ресурсів – зловживань із докумен-
тів, спрямованих на незаконне залучення грошових 
коштів

Стаття 224. Виготовлення, збут та використання під-
роблених недержавних цінних паперів

У цьому випадку відповідальність передбачено за дії, 
що спрямовані власне на викривлення форми еквіва-
лентів грошових коштів. Фактично, йдеться про втрату 
суб’єктом господарювання чи фізичною особою-влас-
ником еквівалентів грошових коштів як складової ак-
тивів

продовження таблиці 1

Розглядаючи представлений аналіз, необхід-
но також відзначити, що Розділом VII КК Укра-
їни не передбачено відповідальність за неправо-
мірні дії з рядом джерел фінансових ресурсів, 
які досить часто в останні роки є предметом 
злочинних посягань. Так, не визначено наслідки 
неправомірних дій у частині формування, роз-
поділу і використання статутного фонду (капі-
талу); додатково вкладеного та резервного ка-
піталу; нерозподіленого прибутку. Безумовно, 
ці питання частково регулюються Цивільним 
кодексом України і спори вирішуються згідно 
з нормами вказаного кодексу. Водночас, аналіз 
фінансової звітності, розпорядчої документації 
зборів засновників публічних акціонерних това-
риств, узагальнення статистичних даних щодо 
судових спорів з приводу виконання договірних 
зобов’язань, погашення кредиторської (дебітор-
ської) заборгованості, які містяться в оглядових 
листах Вищого господарського суду України [6], 
свідчать про суттєві зловживання, що відбува-
ються в процесі розподілу прибутку між засно-
вниками, використання відповідних видів капі-
талу. 

На особливу увагу також заслуговують питан-
ня шахрайства з кредиторською заборгованістю, 
особливо в процесі факторингових операцій, по-
гашення цінними паперами, зокрема борговими. 
Нині в практиці судочинства такі зловживання 
розглядаються з позиції заниження бази опо-
даткування податком на прибуток чи податком 
на додану вартість. Однак кримінальна відпові-
дальність не встановлена. Хоча такі зловживання 
призводять до втрати фінансових ресурсів під-
приємств, на які спрямовані злочинні дії. При 
цьому слід визнати, що встановлена частиною 
другою статті 625 Цивільного кодексу України 
відповідальність за прострочення виконання 
грошового зобов’язання: у розмірі індексу інфля-
ції від суми боргу за весь час прострочення, а та-
кож три проценти річних від простроченої суми, 
якщо інший розмір процентів не встановлено 
договором або законом, також не є достатньо ді-
євим засобом уникнення зловживань із фінансо-
вими ресурсами.

Висновки. Таким чином, нині необхідною є 
розробка нового підходу до системи криміналь-
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ної відповідальності за зловживання з фінансо-
вими ресурсами, яка враховуватиме:

1) сутність фінансових ресурсів і наявність 
джерел їх формування, що, як правило, і дозво-
ляють вживати різні неправомірні дії щодо отри-
муваних грошових коштів та інших фінансових 
ресурсів. Це дозволить чітко систематизувати не-
правомірні та сформувати доказову базу;

2) рівні утворення, розподілу та використан-

ня фінансових ресурсів – децентралізовані та 
централізовані, що дозволить систематизувати 
рівень кримінальної відповідальності;

3) характер різних джерел формування фінан-
сових ресурсів, протиправні дії з якими спри-
чиняють збиток для фізичних і юридичних осіб, 
які є надавачами таких ресурсів і зловживання 
проти яких повинне отримати більш суворе по-
карання, зокрема фінансового характеру.
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Summary. The article is devoted to the problematic 
issues of recognition financial resources the subject 
of some criminal offences under the Criminal Code 
of Ukraine. On the basis of economic-legal analysis 
it has been reasonably proved that Section VII of 

the Criminal Code of Ukraine does not provide the 
responsibility for illegal actions with a number of 
financial resources, which often are the subject of 
criminal attacks.

Key words: financial resources, funds, financial sources, criminal liability for crimes with financial resources.

Development of integration processes of Ukraine 
results in various transformations to the system of 
current legislation, directed on adaptation of interna-
tional norms of right. The legislation about criminal 
responsibility is not also an exception. This is proved 
by the Act of Ukraine “Amendments to some legisla-
tive changes of Ukraine as to humanizing of respon-
sibility for violation in economic activity”, in which 
the surplus interference of law enforcement authori-
ties in entrepreneur’s activity is neutralized. However 
much humanizing of criminal responsibility must in 
no way influence on faithful qualification of criminal 
violation in economic activity, which includes finan-
cial resources.

The special attention to this type of economic ac-
tivity is related to that exactly financial resources in 
most cases are the source of receipt by an enterprise 
all other types of resources and exactly the availabili-
ty of funds is an evidence of enterprise’s liquidity and 
specifies on the level of financial solvency.

The financial resources of enterprises are formed 
due to own (additional, reserve capital, depreciation 
decrees, income, single-sourcing, chartered, as subsi-
dies, subvention or grants, subsidized, reserves) and 
external (received credits; an account payable to sup-
pliers, contractors and other subjects of economic 

activity) sources. Thus, financial resources are the 
sum-total of funds in different forms.

Overuse in attraction of money and application 
of funds should be taken as a whole: both in overuse 
in the operations with flow of funds (part of assets 
or economic activities) and also in its history com-
pilation source (liabilities). Accordingly, the actions 
of subject of crime will be directed on an operation 
with funds, but against the different subjects of public 
relations: state, financial authorities (banks and other 
bank and nonbank financial institutions), physical 
and legal bodies for account of which the additional 
resources can be received.

Nowadays its necessary to develop the new ap-
proach to the system of criminal responsibility for 
overuse of financial resources, which will take into 
account: 1) essence of financial resources; 2) stan-
dards of education, distributing and use of financial 
resources – for systematization of levels of criminal 
responsibility; 3) presence of different sources of 
forming of financial resources, illegal actions with 
which is drawn a loss for physical and legal persons 
which provide such resources and abuse against them 
should be more severe, including financial punish-
ment.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию возможных причин неуниверсальности 
экономической теории, приводящей, в условиях 
экономических и политических потрясений, к 
неверным решениям и ощутимым социально-
экономическим потерям.

Анотація. Стаття присвячена розгляду мож-
ливих причин неунiверсальностi економічної 
теорії, яка приводить, в умовах економічних і 
політичних потрясінь, до неправильних рішень 
і відчутних соціально-економічних втрат.
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Постановка проблемы. Накопилось нема-
ло претензий к существующей экономической 
теории, не способной в сегодняшнем своем со-
стоянии не только со значительной степенью 
достоверности предсказывать тенденции разви-
тия производительных сил, но даже более или 
менее адекватно объяснять их текущие измене-
ния [4, 10]. Фактически экономическая теория 
оказалась «погребенной» под лавиной новых, 
необъяснимых в ее привычных терминах и гра-
ницах, фактов, – ей остается только фиксировать 
предъявляемые «новой экономикой» парадоксы, 
число которых все возрастает (известный «пара-
докс производительности Солоу» и др.). 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Периодизация ТУ: Разделяя основной 
принцип выделения технологических укладов – 
по типу господствующих технологий – мы, тем 
не менее, не поддерживаем их общепринятую 
периодизацию, в соответствии с которым нача-
ло первого ТУ относится к 1765 г. (изобретение 
прядильных машин и ткацкого станка) [6]. Но 
ведь очевидно (подтверждено историческими 
фактами и данными) что и до этого момента су-
ществовали, развивались и «умирали» техноло-
гические уклады, и что с 1765 г правильно было 

бы отсчитывать начало технологического уклада 
индустриального периода (3-го ТУ по класси-
фикации автора), и совершенно необоснован-
но «выбрасывать» из рассмотрения технологи-
ческие уклады доиндустриального периода (по 
меньшей мере – два ТУ).

Принятая периодизация приводит к ряду 
ошибочных выводов, что, в свою очередь, яв-
ляется основанием для столь же ошибочных 
прогнозов. В частности, рынок, являющийся 
необходимым инструментом реализации осно-
вного качества только ТУ индустриального пери-
ода (массовости – производства, сбыта, потребле-
ния – массовости как принципа экономической 
эффективности технологий индустриального 
периода) начинает восприниматься как универ-
сальная, неотъемлемая, чуть ли не «природная», 
«естественная» данность, «основополагающий 
принцип» организации любой экономической 
деятельности («а как иначе?» [2]). Поскольку, 
если за «0» принимать 1765 г., то – рынок был 
всегда! – следовательно, будет всегда, следова-
тельно, формулируем проблему как «формирова-
ние экономики знаний в рыночных условиях» – в 
результате, не получаем конструктивного резуль-
тата исследования, поскольку экономика знаний 

* Статья подготовлена в рамках программы Министерства Образо-
вания и Науки Республики Казахстан № 020 «Привлечение зарубеж-

ных ученых и консультантов в ведущие вузы Казахстана»
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объективно отрицает рынок. Фактически же 
«рынок» – это неотъемлемая и необходимая чер-
та только индустриального периода и ТУ, относя-
щихся к этому периоду (развивающих массовые 
технологии). Технологические уклады, реализу-
ющие иные технологии, (ТУ доиндустриального 
и послеиндустриального периодов) формиру-
ют иные экономические системы, призванные 
раскрыть, реализовать, распространить иные (не 
индустриальные) технологии. 

Локализация ТУ: Имеющиеся данные и 
проведенный анализ позволяют с достаточной 
степенью уверенности заключить, что каждый 
новый технологический уклад формируется на 
новой территории. Причина – новой инсти-
туциональной и экономической структуре не 
дает «развернуться» максимально развитые 
аналогичные структуры предыдущего ТУ. Это 
объясняется тем, что каждый новый ТУ по 
отношению к предыдущему – не эволюционен, 
а революционен – нано- и биотехнологии не 
«вырастают» из технологий метало- и машиноо-
бработки, не «встраиваются» в них, а полностью 
их заменяют. Эволюционные процессы имеют 
место – но внутри ТУ, при его становлении от 
«0» до «100» %. Смена ТУ – это всегда революция, 
отрицающая, в том числе (может быть, прежде 
всего) сложившиеся «вокруг» предыдущего ТУ 

производственные отношения. «Ломать» же всю 
систему выстроенных предыдущим ТУ отно-
шений – долго, дорого, не всегда результатив-
но – проще, дешевле, быстрее выстроить новую 
структуру с нуля на новом месте, что и происхо-
дит (разворачивание 4 ТУ в Америке и Японии, 
5 ТУ в государствах Юго-Восточной Азии и т.д.) 
Это, в частности, помогает понять, что и новый, 
6 ТУ (экономика знаний) вероятнее всего, не бу-
дет развернут в странах-носителях 5 ТУ (США, 
Европа, Япония и т.д.), поскольку рыночная инф-
раструктура (и соответствующая ей духовная 
матрица) уже сегодня является объективным 
препятствием развития экономики знаний. 

Экономика технологических укладов: струк-
тура продукта

Если технологический уклад – это произ-
водная величина от уровня развития духовного 
производства общества, от степени познания им 
законов и вещества Природы, то экономическая 
система – это производная величина от техно-
логического уклада, т.е. от реализуемых им тех-
нологий [1, 5]. Требования, предъявляемые к 
экономической системе технологическим укла-
дом, можно проанализировать (и спрогнозиро-
вать – в случае с 6 ТУ), исходя из особенностей 
производимого этим технологическим укладом 
продукта (рис. 1.)
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Рис. 1. Динамика структуры факторов производства по технологическим укладам, % к итогу

«Человеческий капитал» и наука в отличие от 
«природного капитала» всегда создавались и со-
здаются самим человеческим обществом [6, 7, 8]. 
Отсюда следует, что низкое качество «человечес-
кого капитала» и науки в регионе свидетельству-
ют не о том, что в этом регионе отсутствуют 
возможности для «разворачивания» 5-го и 6-го 
ТУ, а только лишь о том, что имеющийся «чело-
веческий капитал» и науку региона необходимо 
развивать до уровня, необходимого и достаточ-
ного для становления 5-6 ТУ (таблица 1) [3].

Поэтому каких либо объективных ограни-
чений для формирования 5-го и 6-го ТУ на ка-

кой либо территории нет; 5-го и 6-го ТУ может 
быть сформирован в любой стране и регионе.

Этим и объясняется тот факт, что страны, 
имеющие бедные запасы полезных ископаемых 
(такие, как Южная Корея, Тайвань, Малайзия, 
Сингапур), в первую очередь делали ставку на 
производство наиболее высокотехнологичной 
«промышленной продукции», причем форми-
ровать свои «промышленные комплексы» они 
начинали в условия крайней неразвитости име-
ющегося у них вначале этого пути человеческого 
капитала и науки.
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Таблица 1
Оценка возможностей для формирования технологических укладов

ТУ Основная продукция Определяющий 
фактор 

производства

Необходимые 
возможности 

Можно ли сформировать 
возможности 

1 ТУ;
2 ТУ;
3 ТУ

паровой двигатель, пароходы, 
паровозы, продукция тяжелого 
машиностроения, электродвигатель, 
стальной и чугунный прокат

Природные
Ресурсы

Объективные 
возможности
(природный 

капитал)

Нет:
общество 

не может формировать 
природный капитал

4 ТУ Двигатель внутреннего сгорания, 
автомобиль, гусеничные и 
специальные самоходные машин, 
продукция цветной металлургии

Природные
Ресурсы

Объективные 
возможности
(природный 

капитал)

Нет:
общество 

не может формировать 
природный капитал

5 ТУ микроэлектронная техника, 
компьютеры, микропроцессоры, 
космическая техника, авиационная 
техника

Человеческий 
Капитал

Субъективные 
возможности
(человеческий 

капитал)

Да:
общество может 

формировать 
человеческий капитал

6 ТУ наноматериалы, продукция 
наноэлектроники, биоэлектроники

Человеческий 
Капитал

Субъективные 
возможности
(человеческий 

капитал)

Да:
общество может 

формировать 
человеческий капитал

Выводы. Духовное производство как ма-
трица технологического уклада: и все же, как 
показывает исторический опыт, технологичес-
кий уклад не преодолевает, не подчиняет, не пре-
возмогает духовную матрицу общества – лишь 
накладывает на нее определенные ограничения. 
Если свойства и содержание духовной матрицы 
общества совпадают с факторами эффективности 
реализации технологий в рамках определенно-
го ТУ, то наступает эффект «резонанса» – идет 
быстрое «развертывание» ТУ, глубокое измене-
ние производительных сил и производственных 
отношений – общество быстро меняется (4 ТУ 
в США и Европе) [9]. Если же духовная матри-

ца общества не содержит необходимых для ТУ 
элементов, либо содержит антагонистичные 
элементы, то развертывание ТУ происходит, 
но с существенно большими общественными и 
экономическими потерями, общество меняется, 
но не столь быстро и кардинально, как в первом 
случае (4 ТУ в СССР).

Требования 6 ТУ к духовной матрице об-
щества принципиально иные, чем у 4 ТУ (мас-
совое производство знаний объективно требу-
ет иных условий, чем массовое производство 
материальных продуктов), соответственно, бу-
дут, иные «триумфаторы» и «проигравшие».
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Value law that served a principal regulator of eco-
nomic relations for hundred years has stopped per-
forming this function in knowledge-based economy. 
Actually knowledge-based economy requires re-
valuating traditional categories and approaches and 
changing their content. It is well known, that knowl-
edge is not sold and purchased, but it is produced by 
each person individually. Knowledge is created only 
in a human brain in the process of mental production. 
Without being necessary for a mental production, a 
personality, an intellect of a person, data will stay 
data, the storage of useless things. That is education 
that forms mental production of a person: his or her 
personality, soul, intellect. Due to this fact, education 
and training become the key sectors of knowledge-
based economy. Market has played the subordinate 
role in the process of forming mental production – 
role of “raw materials” supplier for the production of 
the real treasure of the society – knowledge.

As historical experience shows, technological way 

is not overcame, is not subordinated, does not sus-
tain the spiritual matrix of a society but only imposes 
certain limitations on it. If the properties and con-
tent of the spiritual matrix of a society determinate 
effectiveness of implementation of technology within 
certain specifications then the effect of “resonance” – 
fast “deploy” of profound transformation of the pro-
ductive forces and relations of production is rapidly 
changing (4 TU in USA and Europe). If spiritual ma-
trix of a society does not contain required elements 
or contains contradictory elements, deploying of TU 
is happening with substantial social and economic 
losses, the society is changing, but not so quickly and 
dramatically as in the first case (4 TU in the USSR).

Requirements of 5-6 TU to spiritual matrix of a 
society is fundamentally different from 4 TU ones, 
so none objective limits for the formation of the 5-th 
and 6-th TU on any territory can exist; 5-th and 6-th 
TU may be formed in any country and region.
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Анотацiя. У статті розглянуто принципи 
функціонування Європейського валютного со-
юзу, умови членства в ньому. Проаналізовано 
наслідки створення Європейського валютного 
союзу для країн-учасниць і України, обґрунтовано 
рекомендації щодо зміни валютних аспектів 
грошово-кредитної політики України. Виз-
начено програмні принципи та перспективи 
інтеграції України в Європейський валютний 
ринок.

Аннотация. В статье рассматриваются 
принципы функционирования Европейского ва-
лютного союза, условия членства в нем. Про-
анализированы последствия создания Европей-
ского валютного союза для стран-участниц и 
Украины, обоснованы рекомендации относи-
тельно изменения валютных аспектов денеж-
но-кредитной политики Украины. Определены 
программные принципы и перспективы инте-
грации Украины в Европейский валютный рынок.

Ключові слова: євроінтеграція, валютна інтеграція, валютний союз, валютно-курсова політика, європейський валютний ринок.
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Постановка проблеми. На сьогодні зростаю-
чий рівень глобалізації та конкуренції між краї-
нами обмежують їхні можливості домогтися еко-
номічного та соціального зростання самостійно. 
У світовій економіці проявляється тенденція до 
створення регіональних інтеграційних об’єднань 
зі своєю власною валютою. Валютною інтеграцією 
є об’єктивно обумовлений процес створення (за 
активного сприяння держав-учасників) регіо-
нальних зон, у межах яких забезпечується від-
носно стабільне співвідношення курсів валют, 
спільне регулювання валютних взаємозв’язків 
країн-учасниць і єдина валютна політика щодо 
третіх країн [3].

У сучасній зовнішньо- та внутрішньополітич-
ної ситуації для України відносини з Європейсь-
ким Союзом мають важливе значення. Мова йде 
не просто про контакти з одним з найбільш стра-
тегічно важливих партнерів, а й про можливість 
здійснення Україною стратегічного вибору на 
перспективу, від якого залежатимуть місце і роль 
держави в новій системі міжнародних відносин, 
зокрема економічних і валютно-фінансових.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми європейської економічної інтеграції 
та валютно-фінансових відносин країн ЄС, їх 
впливу на систему сучасних світогосподарських 
зв’язків, а також перспектив інтеграції України 

до ЄС досліджено в роботах вітчизняних вчених: 
О. Білоруса, С.  Боринця, В. Будкіна, І. Бураков-
ського, П. Єщенка, А. Гальчинського, Н. Кузнєцо-
вої, В. Литвицького, П. Леоненка, Д. Лук’яненка, 
З. Луцишин, В. Міщенка, В. Новицького, О. Плот-
нікова, І. Пузанова, О. Рогача, А.  Румянцева, 
В. Сіденка, О. Сльозко, В. Степаненка, В. Федосо-
ва, А. Філіпенка, С. Циганова, О. Шарова, І. Яку-
шика та ін.

Суттєвий внесок у розробку цієї проблемати-
ки зробили представники наукових шкіл еконо-
міки інших країн СНД, зокрема Росії. Серед них 
слід відзначити праці С. Андрєєва, О. Буторiної, 
В. Капусткіна, Л. Красавіної, В.  Маслєннікова, 
С. Моісєєва, Б. Рубцова, Л. Хомякової, Ю. Юда-
нова та ін.

Метою статті є обґрунтування напрямів ре-
формування грошово-кредитної політики Укра-
їни в контексті інтеграції в Європейський валют-
ний ринок.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Валютну інтеграцію як форму прояву 
фінансової глобалізації стимулюють: нерівномір-
ністю економічного розвитку і розподілу фінан-
сових ресурсів, неврівноваженістю балансів по-
точних платежів і гострою нестачею в більшості 
країн власних ресурсів для здійснення інвести-
цій, зрощенням банківського і страхового бізне-
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су, необхідністю виконання та обслуговування 
боргових зобов’язань за внутрішніми і зовніш-
німи запозиченнями, впровадженням сучасних 
інформаційних банківських технологій [1].

Валютно-фінансова регіональна інтеграція 
країн за ключовим критерієм – ступенем фіксації 
обмінного курсу грошових одиниць країн-учас-
ниць – проходить такі етапи: 1) обмеження ко-
ливань взаємних валютних курсів; 2) валютний 
союз, який передбачає фіксацію взаємних ва-
лютних курсів у вузьких межах; 3) валютно-еко-
номічний союз, в якому введена єдина грошова 
одиниця. Європейська валютна система еволю-
ційно переросла в Європейський валютний союз, 
який ґрунтується на єдиній європейській валюті 
і валютній системі з розвитком відповідної фі-
нансової інфраструктури та інститутів [5].

Забезпечити високий ступінь конвергенції 
майбутніх учасників Європейського валютно-
го союзу були покликані «критерії конверген-
ції» Маастрихтської угоди [7]. В якості умов для 
вступу в союз в угоді позначені стабільні валютні 
курси, низькі темпи інфляції, схожість процент-
них ставок, помірний дефіцит бюджету і стійкий 
рівень державного боргу.

Європейський валютний союз ґрунтується на 
трьох елементах:

- європейська валютна одиниця – євро. Це 
офіційна валюта 18 з 28 країн ЄС, відомих також 
як Єврозона, в якій проживають понад 326 млн. 
європейців, у готівковому обігу з 1 січня в 2002 р. 
Євро не є валютою Європейського Союзу, оскіль-
ки не всі країни ЄС ввели його. Всі країни – чле-
ни ЄС – мають право увійти до Єврозони, якщо 
задовольняють певним економічним критеріям, 
а для всіх нових членів ЄС перехід на євро (рані-
ше чи пізніше) є умовою вступу до союзу;

- iнтервенційний курсовий механізм – кори-
дор коливань ринкових курсів між валютами 
країн Співдружності – чітко визначений. Якщо 
курс однієї валюти щодо іншої виходить за межі 
коридору, то центральні банки зацікавлених дер-
жав вживають відповідних заходів, здійснюючи 
примусові інтервенції на валютних ринках;

- кредитний механізм – якщо бракує коштів 
для здійснення валютних інтервенцій при досяг-
ненні нижньої або верхньої межі коридору коли-
вань курсів валют, центральні банки використо-
вують взаємну кредитну допомогу [3].

Умовою приєднання країн до зони євро є до-
тримання всіх критеріїв конвергенції: утримання 
протягом двох років поспіль своєї валюти в сис-
темі ERM (Європейський механізм регулювання 

валютних курсів), а також дотримання інших 
чотирьох вимог валютної конвергенції: макси-
мальний бюджетний дефіцит не повинен пере-
вищувати 3 %, а розмір державного боргу – 60 % 
ВНП; довгострокові ставки за кредитами – 2 %, 
а інфляція – 1,5 % від середнього рівня відповід-
ного показника за трьома країнами ЄС із найста-
більнішими цінами.

Серед позитивних наслідків створення Єв-
ропейського валютного союзу можна виділити: 
ліквідацію витрат на обмін валют, усунення кур-
сового ризику в діяльності підприємств і банків, 
прозорість цін, зростання конкуренції, погли-
блення спеціалізації економік окремих держав-
членів, злиття національних ринків капіталів у 
єдиний європейський ринок, закріплення пози-
цій євро як валюти, здатної конкурувати з дола-
ром США [3].

Створення союзу дає його членам шанси 
швидкого розвитку, але несе з собою і загрози, 
пов’язані з втратою можливості користуватися 
політикою валютного курсу, процентних ставок, 
а також, в значній мірі, фіскальною політикою 
з метою протидії уповільнення економічного 
зростання труднощами у розробці економічної 
та монетарної політики, що відповідає потребам 
всіх країн-членів, що обумовлено відмінностями 
в рівнях їх економічного розвитку недостатніми 
можливостями підтримки ресурсами з бюджету 
ЄС проблемних регіонів [3].

Утворення єдиного внутрішнього ринку ЄС (з 
вільним рухом товарів, послуг, осіб та капіталів) 
скорочує поле для маневру національних влас-
тей і підсилює транскордонні ефекти від рішень, 
прийнятих на національному рівні. Іншими сло-
вами усунення бар’єрів на шляху руху факторів 
виробництва призводить до того, що неузгодже-
ні рішення одного уряду будуть набагато силь-
ніше, ніж раніше, впливати (іноді негативно) на 
економіку сусідів.

Перехід до фіксованих курсів і єдиної грошо-
во-кредитної політики позбавляє національні 
влади можливості самостійних дій у досягненні 
цілей національної економічної політики. Таким 
чином, можливості властей враховувати місцеву 
специфіку істотно скорочуються. Перехід до фік-
сованих курсів не тільки позбавляє уряд можли-
вості девальвувати валюту з метою коригування 
економічних дисбалансів, але й призводить до 
зникнення важливого індикатора таких дисба-
лансів у вигляді зміни курсів.

Сигнальну функцію (що допомагає вчасно ви-
являти диспропорції) втрачає не тільки валют-
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ний курс, а й значною мірою платіжний баланс. 
Статистичне вимірювання та інтерпретація еко-
номічних дисбалансів ускладнюються, оскільки 
в умовах єдиного внутрішнього ринку платіжні 
баланси між державами-членами перестануть 
бути очевидним і чутливим орієнтиром для еко-
номічних властей. Якщо ж дисбаланси вчасно не 
будуть виправлені, вони проявлять себе у вигляді 
регіональних диспропорцій, як ми могли спосте-
рігати на прикладі недавньої кризи країн-учас-
ниць Єврозони – Греції, Португалії та Кіпру [4].

Незважаючи на деяке ослаблення за остан-
ні роки інтеграційного потенціалу ЄС, він за-
лишається досить привабливим для України. 
Ця привабливість багатоаспектна: економічна, 
валютно-фінансова, інвестиційна, інноваційна, 
модернізаційна, міграційна, соціальна, цивіліза-
ційна і т. д.

Економічна привабливість Євросоюзу для 
України полягає, насамперед, у можливості до-
лучитися до високої культури ефективного рин-
кового господарювання і підняти на такий же рі-
вень власну економіку. Європа являє собою один 
з масштабних платоспроможних та інноваційних 
ринків, освоїти і заповнити який намагаються 
багато країн світу. Інноваційність виробництва 
в ЄС перевищує 75 %. Середній показник ВВП 
на жителя в ЄС майже у вісім разів вищий, ніж в 
Україні. У провідних країнах ЄС рівень економіч-
ного розвитку ще вищий [6].

Найхарактернішим показником ефективнос-
ті економіки традиційно вважається продук-
тивність праці. За цим показником ЄС, особли-
во його провідні країни, займає перші позиції у 
світі. Продуктивність праці в єврозоні в чотири 
рази вища, ніж в Україні.

Для України дуже важливий такий аспект 
євроінтеграції, як реальний прогрес у прове-
денні реформ та модернізації, приведення умов 
для бізнесу та підприємництва до європейських 
стандартів. Цей потенціал успішно реалізували 
Словенія, Польща, Словаччина та країни Балтії, 
особливо у сфері малого та середнього бізнесу, в 
податковій, інвестиційній, фінансовій, бюджет-
ній, судовій та адміністративній сферах. Показ-
ники реформ і модернізації суспільства в ЄС – 
одні з найвищих у світі. Соціальна привабливість 
євроінтеграції для України полягає в можливості 
досягнення високих соціальних стандартів євро-
пейських країн.

Важливість євроінтеграції для валютного 
ринку України полягає в тому, що в практичному 
плані це дозволить: знизити залежність внутріш-

нього ринку від американського долара і забез-
печити поступове його витіснення з готівкових і 
безготівкових розрахунків, модифікувати валют-
ну базу курсової політики НБУ, удосконалити ва-
лютну структуру міжнародних резервів і зовніш-
ніх запозичень, розвивати кредитну співпрацю з 
країнами ЄС, підвищити ліквідність ринку євро-
пейської валюти в Україні.

Механізм інтеграції України до європейсько-
го валютного ринку включає систематизацію 
елементів взаємодії суб’єктів національного ва-
лютного ринку з суб’єктами регіонального та 
світового валютних ринків шляхом конвергенції 
національних валютних політик, взаємодії з єв-
ропейськими валютно-фінансовими і кредит-
ними організаціями, організації діяльності ко-
мерційних банків на міжнародному валютному 
ринку на принципах співпраці з європейськими 
валютними центрами.

Національний банк України використовує 
монетарну стратегію таргетування обмінного 
курсу, застосовуючи як валюту-якiр долар США. 
Валютна інтеграція в ЄС піднімає питання про 
перегляд оптимальної валютної зони. Термін 
«валютна зона» вживається для визначення рів-
ня практичної співпраці країн у сфері валютно-
фінансових відносин, а концепція «оптимальної 
валютної зони» є теоретичною конструкцією і 
означає найбільший економічний простір, на те-
риторії якого економічно доцільно використову-
вати одну грошову одиницю за умов збереження 
внутрішнього (зайнятість) і зовнішнього (рівно-
вага платіжного балансу) балансів [8]. З’являється 
необхідність переорієнтації прив’язки обмінного 
курсу від долара США до євро через більшу від-
повідність монетарної інтеграції з блоком євро у 
відповідності з цілями технологічного розвитку 
та економічного зростання України.

Для реалізації євроінтеграційної стратегії не-
обхідно формування дієвих інституційних основ 
валютно-фінансової взаємодії з ЄС, що обумов-
люють першочерговість саме економіко-орга-
нізаційних чинників взаємодії та визначають 
головні напрями реформування національного 
економічного управління в контексті адаптації 
його структури до європейських стандартів.

Інституційно-господарські основи європей-
ської інтеграції України повинні формуватися 
тільки виходячи з пріоритету національних ін-
тересів, з метою ефективної реалізації в процесах 
регіональної взаємодії з ЄС власних порівняль-
них і конкурентних переваг, залучення в Україну 
необхідних технологічних і фінансових ресурсів. 
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Основними складовими інституційного забезпе-
чення мають стати: нормативно-правова основа 
(базова угода України з ЄС), поглиблення співп-
раці з європейськими банками розвитку, фор-
мування дієвих важелів регулювання руху това-
рів і послуг, інвестиційно-кредитних ресурсів і 
робочої сили. Реалізація таких цілей дозволить 
Україні інтегруватися в європейські структури не 
шляхом поглинання її економіки Європейським 
союзом як сировинного придатка, а внаслідок 
наближення, взаємної адаптації господарських 
структур і формування довгострокових взаємо-
вигідних принципів економічного і політичного 
співробітництва [1].

Удосконалення функціональної структури 
економічного управління, стабілізація монетар-
ної політики, реформування бюджетної полі-
тики вимагає від України вирішення нагальних 
взаємопов’язаних завдань: адаптації принципів 
валютно-фінансової та грошово-кредитної полі-
тики з вимогами ЄС; досягнення сталого еконо-
мічного розвитку, враховуючи соціальні наслідки 
лібералізації ринку в умовах євроінтеграції. Вод-
ночас слід враховувати реальний стан інтегро-
ваності економіки в світогосподарські процеси і 
стартове поле для європейської інтеграції Украї-
ни. Адже відтік капіталів у результаті політичної 
нестабільності або розгортання європейської 
боргової кризи може досить суттєво вплинути на 
показники зовнішньої ліквідності України і ви-
кликати зниження рейтингів країни.

Ефективність грошово-кредитної політики в 
умовах взаємодії з Європейським Союзом визна-

чається здатністю Національного банку України 
комплексно використовувати всі можливі важелі 
і методи впливу на розвиток вітчизняної еконо-
міки. Національний банк України використовує 
політику таргетування обмінного курсу з пер-
спективами щодо переходу до режиму таргету-
вання інфляції, що передбачає можливість віль-
ного руху капіталу і вільного плаваючого курсу.

Валютно-курсова політика України повинна 
передбачати поетапне пом’якшення регулятор-
них обмежень і поступове підвищення курсової 
гнучкості гривні у міру досягнення фінансової 
стабільності, нівелювання диспропорцій платіж-
ного балансу, сталого розвитку валютного ринку 
і зростання попиту на національну валюту. Необ-
хідною передумовою інтеграції України в Євро-
пейський валютний ринок є попередження різ-
ких коливань обмінного курсу гривні за рахунок 
стабілізаційних можливостей міжнародних ре-
зервів [3]. Валютно-фінансова стратегія повинна 
бути спрямована на одночасне досягнення двох 
важливих цілей: постійного і надійного знижен-
ня темпів інфляції та досягнення макроекономіч-
ної стабільності.

Аналізуючи зміни, які відбулися в макроеко-
номічній ситуації в Україні протягом останніх 
років можна відзначити наявність показників 
валютно-фінансового потенціалу євроінтеграції 
України. Незважаючи на певне гальмування тем-
пів економічного зростання, мають позитивну 
динаміку обсяги прямих іноземних інвестицій в 
економіку України, в тому числі з країн-учасниць 
Євросоюзу (рис. 1).

Рис. 1. Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну на початок року,
% до загального обсягу [2]

У 2000 році на ЄС припадала всього третина 
інвестицій в Україну, в 2013 роцi – вже три чвер-
ті. До того ж динаміка надходження прямих іно-
земних інвестицій з ЄС в Україну тривалий час 
зростає, тоді як з інших країн – сповільнюється. 
Частка прямих інвестицій з країн Євросоюзу 
на 1  січня 2014 року становила $ 43,0 млрд або 

79,0  % загальних обсягів іноземного інвесту-
вання в економіку України. Основними країна-
ми – інвесторами з ЄС є: Кіпр – 31,7 %, Німеччи-
на  – 11,6  %, Нідерланди – 9,5 %, Австрія – 6,2 %, 
Франція – 3,2 % і Велика Британія з Віргінськими 
островами 8, 2 % (рис. 2).
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Рис. 2. Географічна структура іноземних інвестицій в Україну з країн ЄС на 31.12.2013 р. [2]

Водночас, аналіз окремих макроекономічних 
показників свідчить про невисокий рівень еко-
номічного розвитку України в цілому, значне 
відставання за рівнем ВВП на душу населення, 
відносно невелику частку країн ЄС в експорті 
України в порівнянні з іншими країнами-сусі-
дами ЄС, низький рівень прямих іноземних ін-
вестицій і значний рівень інфляції. За цими по-
казниками Україна суттєво відстає не тільки від 
країн ЄС, а й від країн Центральної та Східної 
Європи. Кардинальна зміна якісних і кількісних 
показників економічного та соціального розви-
тку України є головною передумовою зміни еко-
номічної моделі співпраці України з ЄС.

Висновки:
1. Інтеграція України до ЄС є необхідною умо-

вою зростання технологічного та економічного 
рівня розвитку країни, підвищення інвестицій-

ної привабливості економіки, ефективного рин-
кового господарювання, проведення реформ та 
модернізації, приведення умов для бізнесу та під-
приємництва до європейських стандартів.

2. Національному банку України належить 
здійснити перехід від політики таргетування об-
мінного курсу до режиму таргетування інфляції, 
що передбачає можливість вільного руху капіта-
лу і вільного плаваючого курсу.

3. Валютно-курсова політика України повинна 
передбачати поетапне пом’якшення регулятор-
них обмежень і поступове підвищення курсової 
гнучкості гривні у міру досягнення фінансової 
стабільності. А валютно-фінансова стратегія по-
винна бути спрямована на одночасне досягнен-
ня двох важливих цілей: постійного і надійного 
зниження темпів інфляції та досягнення макро-
економічної стабільності.
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Summary. This article discusses the principles of 
the European Monetary Union functioning and the 
terms of membership in it. The European Monetary 
Union implications for the participating countries 
and Ukraine, substantiated recommendations for 

changes in monetary policy of Ukraine are analyzed. 
Policy framework and prospects of Ukraine’s 
integration into the European Monetary Union are 
defined.

Key words: European integration, monetary integration, monetary union, monetary and exchange rate policy, the European Monetary Union.

Currently, in the global economy there is a ten-
dency to create regional integration organizations 
with their own currency. Monetary integration as 
a form of manifestation of financial globalization is 
driven by: uneven economic development and the 
allocation of financial resources; lack of balance of 
payments and balance of current acute shortage in 
most of its own resources for investment.

One of the basic principles of foreign policy and 
course of external economic is ensuring Ukraine’s in-
tegration into European political, economic and legal 
space to membership in the European Union.

Integration of Ukraine into the EU is a necessary 
condition for technological and economic develop-
ment growth; increase the investment attractiveness 
of the economy, efficient market economy, reforms 
and modernization, harmonization of conditions for 
business and enterprise with European standards.

The importance of European integration of 
Ukraine to the foreign exchange market will: reduce 
dependence on the domestic market of the U.S. dollar 

and ensure its gradual displacement of cash and non-
cash payments; modify the base currency exchange 
rate policy of the NBU; improve the currency com-
position of international reserves and external debt; 
develop credit cooperation with the EU; increase the 
liquidity of the European currency in Ukraine.

Monetary integration in the EU raises questions 
about the need for a reorientation of the exchange 
rate binding from the U.S. dollar to the euro through 
greater consistency of monetary integration with the 
euro unit according to the objectives of technological 
development and economic growth in Ukraine. Ex-
change rate policy in Ukraine should provide a grad-
ual softening of regulatory restrictions and a gradual 
increase in exchange rate flexibility of hryvnia as 
achieving financial stability. The National Bank of 
Ukraine has to make the transition from a policy of 
exchange rate targeting to inflation targeting regime, 
which provides for the free movement of capital and 
free floating.
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Анотація. У статті визначена суть по-
нять «склад» та «структура» капіталу, 
а також основні чинники, які визначають 
структуру капіталу. Сформовано основні за-
вдання оптимізації структури капіталу. 
Охарактеризовані основні етапи проведення 
оптимізації структури капіталу. Визначено та 
подано статистичний аналіз підприємствам 
України, які за період 2012–2013 років були 
збитковими. Дана характеристика основним 
концепціям оптимізації структури капіталу. 

Аннотация. В статье определена суть поня-
тий «состав» и «структура» капитала, а так-
же основные факторы, которые определяют 
структуру капитала. Сформированы основные 
задания оптимизации структуры капита-
ла. Охарактеризованы основные этапы про-
ведения оптимизации структуры капитала. 
Определенно и подан статистический анализ 
предприятиям Украины, которые за период 
2012-2013 годов были убыточными. Дана харак-
теристика основным концепциям оптимиза-
ции структуры капитала.

Ключові слова: капітал підприємства, структура капіталу, фінансовий важіль, оптимізація структури капіталу, збиткові підприємства. 
Ключевые слова: капитал предприятия, структура капитала, финансовый рычаг, оптимизация структуры капитала, убыточные 

предприятия.

Постановка проблеми. Динаміка та особли-
вості соціально-економічних процесів в Украї-
ні потребують підвищення рівня ефективності 
функціонування суб’єктів господарської діяль-
ності. Капітал, що поряд з іншими видами еко-
номічних ресурсів забезпечує виробничий про-
цес, у ринкових умовах перетворюється на один 
з основних визначальних чинників ефективності 
господарювання. Від їх правильного формуван-
ня, величини і раціональної структури значною 
мірою залежать темпи росту виробництва про-
дукції і національного доходу країни. Капітал 
підприємства відбиває процес створення, роз-
поділу, використання і відтворення фінансових 
ресурсів як у масштабах окремого підприємства, 
так і держави в цілому. У зв’язку з цим, управлін-
ня капіталом підприємства на основі залучення 
і ефективного використання позикових коштів 
на основі оптимізації його структури є однією з 
важливих функцій, яка спрямована на забезпе-
чення досягнення високих кінцевих результатів 
господарської діяльності кожного підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми формування і використання фінан-

сового капіталу, управління його структурою та 
вартістю досліджуються в працях зарубіжних 
та вітчизняних вчених-економістів, таких як 
Є.  Бріхмена, Е. Нікбахта, І. Балабанова, І. Блан-
ка, В. Ковальова, А.Поддєрьогіна та О.Терещенка. 
Механізм оптимізації співвідношення позикових 
та власних ресурсів підприємства визначили такі 
вчені-економісти як В. С. Андрієць, Т. М. Поли-
вана, М. Я. Рупняк, Г. А. Семенов [8], Г.  І.  Міо-
кова [4], а також О. С. Богма та А. С. Павлова 
[2]. В. О. Подольська та С. Г. Сагова акцентували 
увагу на забезпеченні найефективнішої пропо-
рційності між дохідністю та фінансовою стій-
кістю. Проте, незважаючи на значну кількість 
проведених досліджень, багато істотних аспектів 
оптимізації джерел фінансування залишаються 
недостатньо проаналізованими.

Серед проблем, породжених використанням 
поряд із власним капіталом позикового капіталу 
чи не найважливішим і найбільш дискусійним 
залишається визначення оптимальної структури 
формування фінансового капіталу та передба-
чення впливу та наслідків використання позико-
вого капіталу у фінансово-господарській діяль-
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ності підприємства поряд із власним.
Мета статті. Основна ціль дослідження по-

лягає у визначенні методики аналізу оптималь-
ної структури капіталу (власного та позикового) 
та її впливу на ефективне функціонування гос-
подарюючого суб’єкта, що актуалізує темати-
ку дослідження і ставить питання необхідності 
формування дієздатної фінансової стратегії фор-
мування фінансового капіталу, направленого на 
підвищення раціональності і результативності 
формування джерел фінансування інвестиційної 
діяльності підприємства.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Сучасний етап розвитку економіки 
України та її інтеграція у світовий економічний 
простір зумовлює необхідність пошуку для ві-
тчизняних підприємств нових способів функці-
онування. Ефективність діяльності будь-якого 
суб’єкта господарювання залежить від правиль-
ної стратегії управління капіталом підприємства, 
оскільки від співвідношення між власними та 
позиковими ресурсами залежить фінансовий ре-
зультат і стан. У зв’язку з цим зростає роль стра-
тегічного аналізу джерел фінансування підпри-
ємства, а саме їх оптимальної структури. 

Структура капіталу – спеціальне логічне по-
няття, введене в сучасний фінансовий аналіз для 
позначення комбінації (співвідношення) джерел 
позичкового і власного фінансування, яка при-
йнята в підприємства для реалізації її ринкової 
стратегії. Сьогодні цей термін часто заміню-
ють поняттям «фінансовий важіль», і цей вираз 
увійшов до лексикону невипадково. Важіль – ін-
струмент, що полегшує або примножує ефект за-
трачених зусиль. Залучення позичкового фінан-
сування повинне працювати на стратегічні задачі 
власника. У контексті фінансування термін «фі-
нансовий важіль» посилає нас до регулярної 
практики фінансування довгострокового розви-
тку за рахунок позичкових засобів заради досяг-
нення інтересів власника, а точніше, заради зрос-
тання ринкової вартості активів підприємства.

Водночас, необхідно розділяти поняття склад 
та структура капіталу підприємства. Склад капі-
талу підприємства – це сукупність утворюючих 
його елементів, а структура – співвідношення 
(питома вага) даних елементів.

Оцінка основних чинників, що визначають 
структуру капіталу. До них належать:

- галузеві особливості господарської діяль-
ності;

- стадія життєвого циклу фірми (молоді ком-
панії з конкурентою продукцією можуть залуча-
ти для свого розвитку більше позичкового капі-
талу, а зрілі використовують переважно власні 
кошти);

- кон’юнктура товарного та фінансового рин-
ків;

- рівень прибутковості поточної діяльності;
- податкове навантаження на компанію (част-

ка податків, що сплачують, у виручці прямих і не-
прямих від продажу – брутто);

- ступінь концентрації акціонерного капіталу 
(прагнення власників капіталу зберегти контр-
ольний пакет акцій [6, с.56].

Виходячи з того, що основною метою оптимі-
зації структури капіталу є пошук оптимального 
співвідношення між власним і позиковим капіта-
лом, можна сформувати основні завдання опти-
мізації структури капіталу:

1) формування необхідної структури капіта-
лу, яка б забезпечила сталий розвиток підприєм-
ства;

2) забезпечення умов, за яких підприємство 
отримуватиме максимальну суму прибутку [1, с. 16].

Процес оптимізації структури капіталу 
суб’єкта господарювання складається з певних 
етапів, послідовне виконання таких з них як 
аналіз капіталу підприємства та оцінка осно-
вних факторів, від яких залежить формування 
його структури призводить до вибору напряму, 
за яким буде здійснюватись безпосередньо сам 
процес оптимізації структури капіталу на під-
приємстві, а саме, за допомогою критеріїв рівня 
рентабельності, мінімізації вартості підприєм-
ства, мінімізація рівня фінансових ризиків та 
формування показника цільової структури капі-
талу або за допомогою комплексного застосуван-
ня зазначених етапів. 

На першому етапі здійснюється оцінка осно-
вних сфер діяльності суб’єкта господарювання за 
такими напрямками як виробництво продукції, 
збут, а також оцінка фінансової та інвестиційної 
діяльності, визначення основних факторів та їх 
ступеня впливу. Другий етап характеризується 
оцінкою рівня рентабельності, визначення ди-
намік та тенденцій обсягу отриманого прибутку 
протягом досліджуваного періоду (рис. 1).
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Рис. 1. Етапи проведення оптимізації структури капіталу

На третьому етапі здійснюється аналіз струк-
тури джерел фінансування, співвідношення влас-
ного капіталу та позикових ресурсів. Четвертий 
етап є комплексною оцінкою, як полягає в про-
веденні стратегічної оцінки індексу фінансової 
стабільності підприємства, що характеризує змі-
нення фінансового стану підприємства у поточ-
ному періоді щодо базисного періоду та враховує 
можливості з позицій збереження ним фінансо-
вої рівноваги в перспективному періоді. 

Аналіз цього показника надасть можливість 
кількісної оцінки змінення фінансової стабіль-
ності та діагностування подальшого розвитку 
підприємств. Крім того, у випадку коли спосте-
рігається негативна тенденція до зниження кое-
фіцієнта фінансової стабільності, цей підхід дає 
змогу виявити та оцінити фактори, які сприяли 
складенню такої ситуації. Механізм розрахунку 
показника індексу фінансової стабільності відо-
бражений у формулі 1.

(1)

де Кф. с. – індекс фінансової стабільності;
Іф.  р. – індекс зміцнення фінансової рівноваги 

підприємства (співвідношення можливого об-
сягу власних фінансових ресурсів, створюваного 
підприємством та необхідного обсягу споживан-
ня його власних фінансових ресурсів);

Фі – інтегральний показник фінансової стій-
кості;

Кр. – коефіцієнт стійкого росту підприємства, 
який визначає приріст обсягу його реалізації при 
збереженні положення фінансової рівноваги.

Перевага досить важлива, тому що дозволяє 
на основі визначення причин фінансової дестабі-
лізації підприємства виробити і реалізувати ряд 
управлінських рішень з усунення або часткової 
нейтралізації першопричин [7, с. 104].

Важливим етапом дослідження є визначення 
кількості підприємств, що є збитковими в Украї-
ні. Найбільше вагоме зниження прибутку відбу-
лося в таких галузях як транспорт, поштова та 
кур’єрська діяльність – на 39,3 % до 5,115 млрд 
грн. Найбільше зростання збитку відбулося в та-
ких сферах як фінансова і страхова діяльність – 
на 133,4 % до 15,517 млрд грн; оптова та роздрібна 
торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мо-
тоциклів – на 86 % до 16,15 млрд грн. Найбільшу 
кількість збиткових підприємств зафіксовано у 
таких галузях як мистецтво, спорт, розваги та від-
починок (57,4 %), тимчасове розміщення і орга-
нізація харчування (52 %), будівництво (48,3 %), 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність (48,2 %) (рис. 2) [10].
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Рис. 2. Питома вага збиткових підприємств у 
загальній кількості протягом 2012–2013 років

Зростання кількості збиткових підприємств 
у загальній структурі суб’єктів господарювання 
спричинене як зовнішніми, так і внутрішніми 
процесами. До зовнішніх факторів відносять у 
першу чергу політичну ситуацію, динаміку макро-
економічних показників та ринкову кон’юнктуру, 

( ) ( )3
. . . . .* 1 * 1ф с ф р i pK I Ф K= + +
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оподаткування підприємств та законодавчу базу. 
Внутрішніми причинами таких змін є проблеми 
управління ресурсами підприємства, а саме нее-
фективне використання як власних ресурсів, так 

і позикових коштів. 
Для оптимізації структури капіталу підпри-

ємства можуть використовувати різноманітні 
методи, що охарактеризовані в табл. 1.

Таблиця 1
Характеристика основних концепцій оптимізації структури капіталу

Назва концепції Характеристика

Традиціоналістська модель Оптимізація структури капіталу здійснюється шляхом визначення окремої 
вартості складових капіталу

Концепція ідентиферентності 
структури капіталу

Ця концепція полягає в тому, що капітал підприємства не здійснює вплив на 
ринкову вартість. Підприємство повинно оптимізувати активи

Компромісна концепція Оцінка оптимізаційної структури здійснюється з урахуванням як рівня при-
бутковості, так і можливих фінансових ризиків

Концепція суперечності 
інтересів

В основі її положення лежить відмінність інтересів і рівня інформованості 
власників, інвесторів, кредиторів і менеджерів у процесі управління ефектив-
ністю використання капіталу, вирівнювання яких викликає збільшення вар-
тості окремих його елементів

Слід також відзначити, що багато промис-
лових підприємств мають застарілі форми ви-
робництва, які не здатні забезпечувати швидке 
оновлення продукції, шляхом модернізації або 
випуску принципово нових виробів, не зважаю-
чи на наявні конструкторські розробки, і, в окре-
мих випадках, фінансові можливості. Внаслідок 
чого продукція більшості підприємств промис-
ловості є неконкурентоздатною щодо якості.

Структура капіталу підприємств є важли-
вим стратегічним параметром та інструментом 
обґрунтування управлінських рішень, спрямо-
ваних на підвищення раціональності і резуль-
тативності формування джерел фінансування 
інвестиційної діяльності підприємств. З одного 
боку, надмірно низька частка позикового капіта-
лу фактично означає недовикористання потен-
ційно дешевшого, ніж власний капітал, джерела 
фінансування. У підприємства складаються вищі 
витрати на капітал, що створює завищені вимоги 
до прибутковості майбутніх інвестицій. З іншого 
боку, структура капіталу, де домінують позикові 
засоби, також пред’являє дуже високі вимоги до 
прибутковості капіталу внаслідок підвищення 
вірогідності неплатежу і зростання ризику для 
інвестора.

Висновки. Важливу роль у функціонуван-
ні підприємства відіграє формування капіталу. 
Підприємство може використовувати власні та 
позикові кошти для здійснення своєї діяльності, 
оскільки ефективна фінансова діяльність під-
приємства неможлива без постійного залучення 
позикових коштів. А структура джерел фінансу-
вання підприємства залежить від стану ринку 
капіталу, відсоткової політики комерційних бан-
ків, виду оподаткування тощо. Тому підприєм-
ству необхідно зважити всі плюси та мінуси по-
зикових коштів та вибрати оптимальну політику 
оптимізації структури капіталу. 

Таким чином, процес оптимізації структури 
капіталу при здійсненні фінансово-господар-
ської діяльності суб’єктами господарювання є 
однією зі складних проблем у фінансовому ме-
неджменті. Оптимізацію структури капіталу ві-
тчизняних підприємств варто здійснювати за до-
помогою послідовного виконання певних етапів, 
за допомогою яких підприємство має можливість 
визначити на плановий прогнозний період най-
більш прийнятну структуру капіталу.
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ENTERPRISE CAPITAL MANAGEMENT ON THE BASIS OF OPTIMIZATION 
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Summary. The paper defines the essence of the 
concepts of “composition” and “structure” of the 
capital, which determine the capital structure. The 
basic tasks of capital structure optimization are 
formed. The basic stages of optimizing the capital 

structure are characterized. The statistical analysis 
of unprofitable enterprises in Ukraine during the 
period of 2012–2013 is defined and presented. The 
characteristic of the basic concepts of the capital 
structure optimization is suggested.

Key words: capital of an enterprise, capital structure, financial lever, capital structure optimization, unprofitable enterprises.

Dynamics and peculiarities of the social and 
economic processes in Ukraine require the increased 
level of efficiency of business entities. Capital, 
which along with other types of economic resources 
provides a manufacturing process, in market terms 
turns in one of the main determinants of economic 
efficiency. Their proper formation, size, and rational 
structure largely influence on the growth rates of 
production and national income of the country. 
Capital of the company reflects the process of 
formation, distribution, usage, and reproduction of 
the financial resources of both individual enterprises 
and state as a whole. That’s why, capital management 
on the basis of attraction and effective usage of debts 
based on the optimizing its structure is an important 
function, which aims at ensuring high results of each 
company.

Based on the fact that the main purpose of 
optimizing the capital structure is finding an optimal 
balance between equity and debts, we can form the 
major tasks of optimizing the capital structure:

1) formation of the necessary capital structure, 
that will ensure sustainable development of the 
company;

2) securing the conditions under which the 
company will receive the highest possible profit.

The process of optimizing the capital structure 
of the business entity consists of certain stages. At 
the first stage is the assessment of the main areas of 
business entity in such fields as production, sale, and 
assessment of financial and investment activities, 
identifying key factors and their degree of influence. 
The second stage is characterized by profitability 
assessment, determining the dynamics and trends in 
the volume of profits during the given period. At the 
third stage the analysis of the structure of funding 
sources, the ratio of equity and debt resources 
should be conducted. The fourth stage includes a 
comprehensive assessment of the index of financial 
stability of the company, which characterizes the 
change of the financial situation of the company in 
the current period and includes the possibility of 
preservation of the financial balance for the long-
term period.

Thus, the process of optimizing the capital 
structure of financial and business entities is one 
of the urgent problems in financial management. 
Optimization of the capital structure of domestic 
enterprises should be conducted by implementation 
of the steps, which allow the company to determine 
the most appropriate capital structure during the 
planned period.
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ОСОБЛИВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ
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Анотація. Досліджено питання зниження 
банками ризику неповернення кредитів пози-
чальниками. Розглянуто споживче кредитуван-
ня як один з найпоширеніших видів кредитів, 
різні форми забезпечення споживчих кредитів, 
особливості їх застосування, та способи 
мінімізації ризиків банків зі споживчого кредиту-
вання. 

Доведено необхідність використання закла-
ду як ефективного способу належного забезпе-
чення кредиту. Розглянуто суть та особливості 
закладу, умови його використання та вигоди 
для банків у сучасних умовах. Досліджено вико-
ристання закладу як форми забезпечення боргу 
в історичному розрізі. Запропоновано основи 
відносин між банком та клієнтом за умов вико-
ристання закладу в якості форми забезпечення 
споживчих кредитів.

Розглянуто особливості різних форм послуг 
щодо зберігання цінностей банками. З метою 
збільшення комісійних доходів банків запропо-
новано розширити спектр банківських послуг 
шляхом представлення додаткової послуги з 
надавання в оренду індивідуальних сейфів та ви-
користовувати поєднання послуги з кредиту-
вання з послугою зберігання предметів закладу 
в банківських сейфах.

Аннотация. Исследованы вопросы снижения 
банками риска невозврата кредитов заемщи-
ками. Рассмотрено потребительское кредито-
вание как один из наиболее распространенных 
видов кредитов, разные формы обеспечения 
потребительских кредитов, особенности их 
использования и способы минимизации рисков 
банков по потребительскому кредитованию.

Обоснована необходимость использования 
заклада как эффективного способа должного 
обеспечения кредита. Рассмотрены сущность 
и особенности заклада, условия его использо-
вания и выгоды для банков в современных усло-
виях. Исследовано применение заклада как фор-
мы обеспечения долга в историческом разрезе. 
Предложены основы отношений между банком и 
клиентом при условии использования заклада в 
качестве формы обеспечения потребительских 
кредитов.

Рассмотрены особенности разных форм ус-
луг по хранению ценностей банками. С целью 
увеличения комиссионных доходов банков пред-
ложено расширить спектр банковских услуг пу-
тем предоставления дополнительной услуги 
по предоставлению в аренду индивидуальных 
сейфов и использовать сочетание услуги по кре-
дитованию с услугой по хранению предметов 
заклада в банковских сейфах.

Ключові слова: банк, споживчий кредит, забезпечення, кредитний ризик, заклад, диверсифікація ризиків, банківський сейф.
Ключевые слова: банк, потребительский кредит, обеспечение, кредитный риск, заклад, диверсификация рисков, банковский сейф.

Актуальність дослідження. На сьогодні в 
Україні відновлюється споживче кредитування 
і досить несподівано виглядають рекламні бу-
клети деяких банків про надання кредитів без 
забезпечення і довідок про доходи, особливо на 
фоні нещодавно отриманих від фінансової кризи 
уроків. Тим паче, як свідчить практика, у деяких 
банків частка прострочених споживчих кредитів 
перевищує 10 % від їх загального обсягу. Це на-
очно вказує на існування стійкої проблеми за-
безпечення повернення кредиту в зв’язку з від-
сутністю або неліквідністю предмету залогу, або 

на наявність юридичних проблем чи з оформлен-
ням договорів залогу, чи з їх відсутністю взагалі.

Проблема зниження ризику неповернен-
ня кредиту позичальником є однією з головних 
проблем, над якою працюють фінансисти й ана-
літики не тільки в Україні, а і в усьому світі. Самі 
ж менеджери банків для збереження стійких по-
зицій на кредитному ринку шукають нові мето-
ди та інструменти захисту від можливих втрат за 
кредитними операціями і розглядають вирішен-
ня цього питання як головний чинник зниження 
кредитного ризику.
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Постановка проблеми. Проблема належно-
го забезпечення кредиту є складовою процесу 
управління кредитним ризиком. Оскільки метою 
діяльності будь-якого (навіть некомерційного 
банку) є отримання прибутку, то слід вирішува-
ти проблему співвідношення між прибутковістю 
і ризикованістю в контексті вислову «якщо не 
отримати прибуток, хоча б не понести збитків». 
Аналіз ситуації, що склалася в банківській сфері 
у зв’язку із розвитком кризових явищ в економіці 
України, свідчить про необхідність застосування 
всіх можливих інструментів забезпечення повер-
нення кредитів з метою мінімізації втрат банків 
від кредитної діяльності. 

У зв’язку із цим метою дослідження є обґрун-
тування доцільності відновлення використання 
в практиці управління кредитними ризиками 
банків закладу як форми забезпечення спожив-
чого кредиту.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Споживче кредитування – один з найнеоб-
хідніших видів кредитів у контексті прагнення 
Верховної Ради ввести українців у Європейський 
Союз. Не є таємницею, що українці мають не-
ймовірно низький рівень заробітних плат і пен-
сій порівняно з європейцями, але мріють жити за 
європейським стилем. За рахунок такого джерела 
як споживчий кредит українці покращують свої 
побутові умови, а банки отримують чималі про-
центні доходи.

Згідно з вітчизняним законодавством, спо-
живчий кредит – це кредит, який банки надають 
тільки в національній грошовій одиниці фізич-
ним особам – резидентам України на придбання 
споживчих товарів тривалого користування та 
послуг і який повертається в розстрочку, якщо 
інше не передбачено умовами кредитного дого-
вору [3].

За забезпеченням розрізняють такі кредити як 
забезпечені (заставою, гарантіями, запоруками, 
страхуванням) і незабезпечені (бланкові). Осно-
вною причиною, з якої банк вимагає забезпе-
чення, є ризик зазнати збитків у разі небажання 
або нездатності позичальника погасити кредит у 
встановлені угодою терміни та в повному обсязі. 
Тому підкреслюємо, що бланкові кредити – це ві-
рний крок до збільшення кредитного ризику, до 
того ж крок невиправданий. Як бачимо, в цьому 
переліку відсутнє таке поняття як заклад. До того 
ж, деякими авторами [3] заклад розглядається як 
різновид застави рухомого майна. Взагалі роз-
глядаються два різновиди застави рухомого май-
на: заклад та тверда застава.

Заклад – це вид застави, за якою предмет за-
стави передається у володіння заставодержателю. 
При твердій же заставі заставлене майно залиша-
ється у заставодавця під замком та печаткою за-
ставодержателя. Зрозуміло, що з погляду забез-
печення надійного зберігання предмета застави 
та, відповідно, більш твердої гарантії повернення 
кредиту, більш ефективним вважається заклад. 
Так, В. І. Міщенко і Н. Г. Слав’янська вважають, 
що з погляду витрат на утримання, страхування, 
інших накладних витрат, пов’язаних зі зберіган-
ням майна, більш ефективною і вигідною є твер-
да застава. Але ми дозволимо собі з цим не пого-
дитись. Стаття 44 Закону України «Про заставу» 
[1] визначає поняття «застава» як заставу рухо-
мого майна, при якій майно, що складає предмет 
застави, передається саме «у володіння» заставо-
держателя. В зв’язку зі специфікою цього виду 
застави Науковим Центром Української академії 
внутрішніх справ і Департаментом банківського 
нагляду Національного банку України [4] було 
надано деякі пояснення.

По-перше, заставодержатель повинен вжива-
ти заходи щодо збереження предмету закладу. 
По-друге, у випадку, коли це обумовлене угодою, 
отримувати з нього дохід в інтересах заставодавця 
або в своїх інтересах, для погашення зобов’язань 
і процентних ставок за боргом, гарантією якого 
є цей заклад. Тобто у випадку використання за-
кладу як засобу забезпечення кредиту, банк може 
легко реалізувати його без додаткової згоди на 
те заставодавця в разі несвоєчасного погашення 
боргу або (як це часто трапляється з фізичними 
особами-позичальниками) їх зникнення з поля 
зору кредитора.

Згідно з римським правом закладне майно на-
давалось кредитору разом з укладенням догово-
ру, але згідно зі стародавнім германським правом 
утримання речі у забезпечення вимоги не вима-
гало згоди особи (боржника за зобов’язанням). 
Це право протягом довгого часу зберігалось у ви-
гляді, наприклад, права господаря землі утриму-
вати рухоме майно орендаря землі в разі неспла-
ти орендних платежів (худобу, тощо).

Предметом закладу може бути майно, що по 
праву належить закладодавцю, а інше майно – 
тільки зі згоди його господаря. Предметом за-
кладу можуть бути не тільки готівкові кошти або 
речі, але й акти, що представляють будь-яку цін-
ність для закладодержателя.

Слід приділити увагу здійсненню об’єктивної 
оцінки предмету закладу. Проблема полягає в 
тому, що об’єктивна оцінка речей, що підляга-
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ють закладу, пов’язана з визначенням їх ринкової 
вартості з урахуванням майбутньої вартості при 
можливій реалізації предмету закладу у випадку 
невиконання боржником (закладодавцем) своїх 
зобов’язань перед банком. Але ця проблема іс-
нує і при наданні у заставу нерухомості, тому для 
банків проблем з оцінюванням не збільшується. 
Водночас при укладанні саме договору закладу 
банк може отримати право користування пред-
метом закладу. Отримані таким чином майнові 
вигоди буде спрямовано на покриття витрат з 
утримання цього предмета або зараховано в ра-
хунок погашення відсотків за кредитом або само-
го кредиту.

Коло застосування закладу невелике. Це 
пов’язано, з одного боку, з тим, що такий варі-
ант передбачає вилучення відповідного майна з 
корисного господарського обігу. Окрім того, не 
кожен предмет залогу за своїми характеристика-
ми може стати закладом. Тому в сферу «заклад» 
потрапляють, як правило, дорогоцінні метали, 
коштовне каміння та вироби з них, валютні цін-
ності, витвори мистецтва (картини, скульптури), 
деякі види автомобілів.

Зрозуміло, що утримування закладу в де-
яких банківських приміщеннях неможливе. 
Це пов’язане з тим, що в період приблизно з 
1998  року банки почали змінювати свою струк-
туру на менш витратну, тобто відкривати без- ба-
лансові відділення замість балансових філій, не-
обхідною умовою існування яких було наявність 
грошових сховищ. З цього витікає, що при наяв-
ності сейфів для зберігання грошових коштів у 
філіях (дирекціях, регіональних центрах та інших 
вузлових центрах банків) є можливим викорис-
тання банківських сховищ для збереження мало-
габаритних предметів закладу. Щодо зберігання 
банком закладу іншого рухомого майна, то плату 
за зберігання його в орендованих приміщеннях 
можна закласти або у процентну ставку за креди-
том, або у вигляді комісійної винагороди банку 
за супроводження кредиту, або здавання в орен-
ду банківських сейфів (розглянемо далі). Таким 
чином банки не будуть мати додаткових витрат 
на збереження предмета закладу, а страхування 
його – це прямий обов’язок заставодавця.

Враховуючи те, що Положення Національного 
банку України «Про кредитування», в якому було 
наведено типову форму кредитного договору, на 
сьогоднішній час є таким, що не діє, можна при-
пустити, що і форму договору закладу банки ма-
ють складати на свій розсуд у межах чинного за-
конодавства, передбачаючи в ньому всі можливі 

наслідки, пов’язані з невиконанням боржником 
своїх зобов’язань і реалізацією предмету закла-
ду. Але в будь-якому випадку надання застави 
рухомого майна у вигляді закладу є, безумовно, 
діючим інструментом забезпечення повернення 
споживчого кредиту у мінімальний термін з міні-
мальними правовими наслідками.

Кредити, надані під заклад майна, майнових 
прав, цінних паперів [4] передбачають встанов-
лення твердої процентної ставки, фіксованої 
суми, фіксованих термінів, укладання між бан-
ком і позичальником окрім кредитного договору 
також договору про передавання залогового пра-
ва на майно для забезпечення ризику кредито-
ра. З цього витікає, що зафіксований у договорі 
термін повернення кредиту є таким, що не перед-
бачає прострочення, і, як наслідок, не веде до пе-
реведення боржника до нижчого класу обслуго-
вування боргу і додаткового формування резерву 
для відшкодування можливих втрат за кредитни-
ми операціями банків [2]. У цьому випадку банк 
повинен у найкоротший термін здійснити реалі-
зацію предмету закладу і погасити зобов’язання 
боржника.

У дослідженнях з питання, що розглядається, 
деякі автори [5] пропонують як спосіб боротьби з 
наслідками неповернення кредитів передачу клі-
єнта-боржника колекторській компанії, аби та за 
винагороду «вибила гроші». Повернення боргів 
здійснюється в три етапи:

- спілкування з клієнтом по телефону і розси-
лання листів за домашньою і робочою адресами;

- виїзд співробітників компанії та з’ясування 
причин неповернення боргу;

- звернення до судових і правоохоронних ор-
ганів.

Як підкреслюють автори цих досліджень, 
більшість боржників «здається» вже за два ета-
пи. Колектор тисне в першу чергу психологічно: 
залякує, як вважають автори, «в рамках закону». 
Розмір комісійних, які виплачують колектор-
ським компаніям, залежить від ряду факторів, 
і вони можуть бути навіть більші ніж 20 %. Але 
ми вважаємо цей інструмент впливу на боржни-
ка таким, що не має права на існування. В першу 
чергу, це знижує імідж самого банку-кредитора, 
по-друге, таким чином юридичні служби і служ-
би безпеки банку перекладають виконання своїх 
прямих обов’язків стороннім людям, які не пі-
клуються ні про імідж банку, ні про його місію, ні 
про зниження його витрат, пов’язаних з неповер-
ненням кредиту, а саме цього ми прагнемо, вста-
новлюючи ділові партнерські відносини з клієн-
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тами – позичальниками, пропонуючи їм укласти 
договір закладу майна у випадку необхідності 
отримання клієнтом споживчого кредиту.

Виникає питання, що має робити банк, який у 
своїй технологічній карті зі споживчого кредиту-
вання заклав формою забезпечення кредиту саме 
заклад, а клієнт-позичальник не бажає укладати 
договір закладу? Відповідь дуже проста: якщо 
позичальник при зверненні в банк за отриман-
ням споживчого кредиту не бажає на деякий час 
розлучатися з будь-яким ліквідним майном, яке 
відповідно до законодавства України банки мо-
жуть приймати у заклад, тоді клієнт не впевне-
ний, що зможе повернути кредит своєчасно, або 
не збирається його повертати взагалі. У такому 
випадку не слід іти на використання інших форм 
залогу, це є своєрідним «дзвінком», що краще для 
банку – це відмовити в наданні кредиту. Але це, 
зрозуміло, банкіри знають і самі.

Останнім часом, у зв’язку з необхідністю ди-
версифікації ризиків, що виникають у банків 
при наданні кредитів і отриманні процентних 
доходів, вони розмірковують над заходами, які 
передбачають збільшення комісійних доходів. В 
контексті питання, що розглядається, доречно 
запропонувати поєднання послуги з кредитуван-
ня з послугою зберігання предмету закладу на 
довірчих умовах в банківських сейфах, які банки 
намагаються здавати в оренду клієнтам, і які, як 
показує досвід, майже стоять порожніми. 

Основною рисою надання таких послуг є те, 
що комерційні банки мають відповідні спеціаль-
ні приміщення чи спеціальне обладнання, які ви-
ключають випадкову втрату або пошкодження 
цінностей, прийнятих на зберігання. З процесу 
зберігання цінності мають вийти такими, яки-
ми вони були прийняті на зберігання банком. 
Відносини між особою, яка передає цінності на 
зберігання, та комерційним банком регулюються 
договором, який може бути укладений на певний 
термін (у випадку зберігання предмету закладу – 
на термін дії кредитного договору), або без зазна-
чення терміну, або до затребування. 

Послуги щодо зберігання цінностей надають 
комерційні банки у трьох формах: зберігання 
цінностей клієнтів у сховищі, надання клієнтам 
сейфів у приміщенні банку, надання нічних сей-
фів клієнтам.

При першій формі послуг банк приймає цін-
ності згідно з умовами укладеного між банком і 
клієнтом договору, причому складаються описи, 
в яких зазначено найменування цінностей і сума 
оцінки кожного виду цінностей. Цінності мають 

бути вкладені у пакети або іншу упаковку і від-
повідно опечатані. Прийняті банком від клієнтів 
цінності поміщають до сховища, всередині якого 
вони зберігаються на металевих стелажах (поли-
цях) за умови, що вони мають ґрати і замикають-
ся на замок. За збереження цінностей, прийнятих 
на зберігання, установи банків несуть перед їхні-
ми власниками відповідальність у сумі реальної 
шкоди, але не вище суми оцінки.

Надання клієнту сейфа у приміщенні бан-
ку здійснюють шляхом здавання йому в оренду 
сейфа для самостійного використання. Клієнт не 
сповіщає банк про вміст сейфа, отримує ключ від 
сейфа і самостійно вміщує або вилучає з нього 
цінності протягом робочого дня банку. Комер-
ційний банк зобов’язується забезпечити збері-
гання сейфа та доступ до нього виключно клієнта 
або уповноважених ним осіб. Але у випадку збе-
рігання предмета закладу така форма зберігання 
цінностей не припускається.

Надання нічних сейфів клієнтам відбувається 
тоді, коли у них виникає потреба здійснювати ре-
гулярні внески грошових коштів до банку, після 
закінчення робочого дня в останнього. Цією по-
слугою користуються клієнти, які мають бізнес, 
пов’язаний з одержанням готівки, наприклад, 
власники магазинів, кафе, ресторанів тощо. Вони 
надають перевагу здачі готівки до банку, ніж за-
лишати її в сейфах на роботі чи носити з собою. 
Договором може бути передбачена умова, згідно 
з якою банк здійснює розкриття сумок, пере-
рахування вкладеної готівки та зарахування її 
на відповідний рахунок клієнта. Для зберігання 
предмета закладу така форма теж не може вико-
ристовуватися.

За надання довірчих (трастових) послуг банк 
стягує плату, розмір якої встановлює договір між 
банком та клієнтом.

Використання індивідуальних банківських 
сейфів є надійним, зручним і безпечним засобом 
збереження таких цінностей як цінні папери, 
банківські метали, грошові заощадження, конфі-
денційні документи, антикваріат, ювелірні при-
краси й інші коштовності, інші предмети, що є 
цінністю і відповідають розмірам сейфа.

Іншими словами, всі ті речі, які можуть бути 
предметами закладу, мають право перебувати в 
індивідуальних банківських сейфах.

Індивідуальні банківські сейфи, як правило, 
розміщені в спеціально обладнаних приміщен-
нях на території банку, що відповідають вимогам 
грошових сховищ банку. Банк несе матеріальну 
відповідальність за зберігання індивідуального 
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сейфу.
Аналіз тарифів на аналогічні послуги, запро-

поновані іншими банками, і встановлення кон-
курентоспроможних тарифів банку, визначає 
прийнятність для клієнта запропонованих бан-
ком послуг з оренди індивідуальних банківських 
сейфів і є суттєвим чинником, який впливає на 
обсяги надання цієї послуги.

Якщо банк почне здавати сейфи для зберіган-
ня предметів закладу, навіть при пільговій ціні на 
цю послугу він збільшить свій комісійний дохід 
у рази.

Тому вважаємо, що керівництву банків слід 
якнайбільше приділяти уваги питанню розмі-
щення сейфів для збереження цінностей у малих 
населених пунктах .

Враховуючи те, що практично кожне відді-
лення банку має фізичну міліцейську охорону й 
обладнане тривожною сигналізацією, додаткових 
витрат (окрім придбання самих сейфів) відділен-
ня банку не понесуть.

Висновки. Мінімізація ризиків банківського 
споживчого кредитування має здійснюватися си-
лами самих банків, без залучення сторонніх орга-
нізацій. Тісний зв’язок між окремими службами 
і департаментами банків саме на етапі надання 
споживчого кредиту і укладання відповідних 
договорів (а саме кредитного договору і дого-
вору закладу) з чітко прописаними «правилами 
гри» допоможуть банкам уникнути проблем, 
пов’язаних з судовою тяганиною, формуванням 
додаткових резервів і залучення додаткових ре-
сурсів на надання нових кредитів позичальни-
кам з метою отримання додаткових доходів для 
покриття збитків, пов’язаних з неповерненням 
кредитів.

При бажанні банків збільшити свій комісій-
ний дохід, вони можуть додати до кредитної по-
слуги послугу з надавання в оренду індивідуаль-
ного сейфу, тим самим розширюючи свої послуги 
і забезпечуючи збереження предмету закладу. 
Для цього в них є всі необхідні важелі.
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Summary. The problem of how to reduce the risk 
of non-payment for credit has been investigated. 
Customer credit as one of the most widespread kinds 
of credits, various forms to secure customer credits, 
peculiarities and methods to minimize customer credit 
risks have been studied. The necessity to use pledge as 
an effective way of a credit warranty has been proved. 

Pledge as a form of credit secure from historical point 
of view, relationship principles between a bank and 
a customer as a form of customer credit warranty 
have been investigated. Specific features of various 
services for keeping up valuables by banks have been 
described.

Key words: bank, customer’s credit, warranty, credit risk, pledge, diversification of risks, bank safe.

Analysis of a situation in the banking sector 
formed by crisis phenomena in Ukrainian economy 
testifies the critical need in all possible instruments 
to provide credit redemption in order to minimize 
bank loses from credit activities. Reducing a risk of 
non-redemption of the most essential kinds of credit 
e.g. consumer credit is one of the most vital problem, 
which financiers and analytics are working at.

In order to reduce bank’s losses if debtor does not 
want or unable to repay the consumer credit, bank 
demands a guarantee in the form of chattels pledge 
presented as mortgage and pawn. Pawn is considered 
to be more efficient. The aim of the research is to sub-
stantiate the expediency of restoring practical usage 
of mortgage in bank credit risks management as a 
kind of consumer credit secure.

Application area of pawn is not wide. It includes 
precious metals, jewelry, currency, works of art 
(paintings, sculptures) and other things, which re-
quire a special attention and objectivity during evalu-
ation for their possible selling if debtor cannot fulfill 
his obligations. 

Form of a mortgage contract, a pawn contract in 
particular, the banks can make in any kind within the 
frames of actual legislation, foreseeing all possible 

consequences connected with debtor’s fault in obli-
gations including selling a pawn.

The form of the credit contract, including mort-
gage or pawn contract, banks can make to their own 
decision within the framework of the current legisla-
tion, with the attention to all possible consequences, 
connected with debtor failure. 

Banks can save money and small-sized pawns in 
their own safes if they have ones. Payment for keep-
ing a pawn in safes bank can add to credit interest 
rate or as an interest rate for giving a loan or renting 
the bank safe.

Within the research subject and to diversify bank 
risks and to increase interest rate the author has of-
fered to unite credit services with service of keep-
ing a pawn in bank safes, which are mostly empty, 
on the basis of signed contract. In other words, all 
those things of pawns may be stored in personal bank 
safes. If a bank leases its safes for keeping pawns even 
at preferential price it increases its interest in several 
times. 

Thus, consumer credit risk reducing can be imple-
mented by banks themselves without any other com-
panies.
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Анотація. В статті розкрито організаційно-
методичні аспекти формування механізму 
фінансової безпеки банківської системи. Ав-
тором запропоновано визначення механізму 
через систему економічних відносин. Виділено 
структурні компоненти механізму забезпе-
чення фінансової безпеки. Наведено способи 
організації економічних відносин у сфері за-
безпечення банківської безпеки із визначенням 
суб’єктів, об’єктів таких відносин, фінансових 
інтересів, які підлягають захисту в таких 
відносинах, а також конкретних інструментів.

Аннотация. В статье раскрыты организаци-
онно-методические аспекты формирования ме-
ханизма финансовой безопасности банковской 
системы. Автором предложено определение ме-
ханизма через систему экономических отноше-
ний. Выделены структурные компоненты меха-
низма обеспечения финансовой безопасности. 
Приведены способы организации экономических 
отношений в сфере обеспечения банковской 
безопасности с определением субъектов и объ-
ектов таких отношений, финансовых интере-
сов, подлежащих защите в таких отношениях, 
а также конкретных инструментов. 

Ключові слова: механізм фінансової безпеки, фінансові інтереси, банківський нагляд, банківське регулювання, фінансовий моніторинг.
Ключевые слова: механизм финансовой безопасности банковской системы, финансовые интересы, банковский надзор, банковское 

регулирование, финансовый мониторинг.

Постановка проблеми. Найважливішими 
особливостями сучасного етапу розвитку еко-
номіки є поглиблення процесів фінансової гло-
балізації, розширення асортименту фінансових 
послуг, розвиток інформаційних та інновацій-
них технологій, консолідація капіталу тощо. У 
таких умовах істотно збільшується можливість 
виникнення негативних змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища банківської системи. 
Зокрема, істотної шкоди банкам та системі в ці-
лому можуть завдати лобіювання інтересів пев-
них суб’єктів бізнесу, непартнерські дії клієнтів, 
проведення агресивної політики конкурентами, 
протиправні та непрофесійні дії персоналу бан-
ків і т. д. Саме тому надзвичайно актуальною є 
проблема забезпечення фінансової безпеки бан-
ківської системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам фінансової безпеки присвячено пра-
ці вчених-економістів О. І. Барановського [1], 
О. Василика, І. І. Д’яконовой, М. Єрмошенка [2], 
В. В. Коваленко [3, 4], А. І. Сухорукова [5] тощо, 
у яких розроблено понятійний апарат, визна-

но роль фінансової безпеки банківської системи 
як найважливішої складової економічної безпе-
ки країни, проведено класифікацію негативних 
чинників, розглянуто деякі індикатори, що ви-
значають рівень фінансової безпеки банківської 
системи.

Але попри високу досліджуваність цього пи-
тання, слід зазначити, що у науковій літературі 
практично невизначений термін «механізм за-
безпечення фінансової безпеки»; відсутня єдина 
система методів забезпечення безпеки, не визна-
чена структура механізму забезпечення фінансо-
вої безпеки банківської системи тощо.

Метою статті є розкриття організаційно-ме-
тодичних аспектів формування механізму забез-
печення фінансової безпеки банківської системи. 

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. З економічної точки зору сутність за-
безпечення фінансової безпеки можна розкрити 
через систему економічних відносин, які склада-
ються між суб’єктами економіки з приводу за-
доволення певних потреб в умовах обмеженості 
ресурсів. Оскільки фінансова безпека являє со-
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бою здатність банківської системи протистояти 
загрозам, тому під забезпеченням фінансової 
безпеки, на нашу думку, слід розуміти сукупність 
економічних відносин, що складаються з приво-

ду формування такої здатності в умовах обмеже-
ності трудових, фінансових, матеріальних ресур-
сів (рис. 1).
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Рис. 1. Структура забезпечення фінансової безпеки банківської системи

При розгляді організаційно-методичних ас-
пектів формування механізму забезпечення фі-
нансової безпеки банківської системи, перш за 
все, необхідно дослідити сутність такого меха-
нізму.

Аналіз літературних джерел виявив, що се-
ред науковців тлумачення терміну «механізм за-
безпечення фінансової безпеки» найчастіше зу-
стрічаються щодо окремих банків, підприємств, 
рідше – щодо держави. Водночас досліджуваний 
нами термін «механізм забезпечення фінансової 
безпеки банківської системи» у науковій літера-
турі практично не визначений. 

Найбільш поширеним, універсальним (засто-
совуваним як до окремого банку, підприємства, 
так і до держави в цілому) є визначення механіз-
му забезпечення фінансової безпеки як системи 
організаційних, фінансових та правових заходів 
впливу, спрямованих на своєчасне виявлення, 
попередження, нейтралізацію та ліквідацію за-
гроз [1-6; 7, c. 129].

Оскільки забезпечення фінансової безпеки з 

економічної точки зору являє собою економічні 
відносини, що складаються з метою формування 
здатності протистояти зовнішнім та внутрішнім 
загрозам в умовах обмеженості ресурсів, то під 
механізмом забезпечення фінансової безпеки 
банківської системи будемо розуміти сукупність 
способів організації економічних відносин, за-
стосовуваних суб’єктами забезпечення фінансо-
вої безпеки з метою захисту банківської системи 
від зовнішніх та внутрішніх загроз в умовах об-
меженості ресурсів. 

Структура механізму забезпечення фінан-
сової безпеки достатньо складна. Вона повинна 
складатися із різних елементів, що відповідатим-
уть різноманітності відносин у цій сфері.

Першим елементом такого механізму, на нашу 
думку, повинні бути фінансові інтереси, саме на 
їхній захист націлене забезпечення фінансової 
безпеки банківської системи. Система фінансо-
вих інтересів включає:

- інтереси кредиторів: отримання вкладника-
ми максимального прибутку від надання позич-
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кового капіталу у тимчасове користування бан-
кам;

- інтереси позичальників: максимізація ко-
рисності або максимізація прибутку позичаль-
ників за рахунок використання грошової вартос-
ті, отриманої від банків на умовах платності та 
поверненості;

- інтереси банків: отримання банками макси-
мального прибутку від здійснення своєї діяль-
ності; 

- інтерес центрального банку: стабільність на-
ціональної валюти;

- інтереси суб’єктів економіки: повне задово-
лення потреб економіки в грошовій масі. 

Наступним елементом механізму, на нашу 
думку, є суб’єкти, об’єкти та предмет відносин 
забезпечення фінансової безпеки. Суб’єктами 
відносин забезпечення банківської безпеки, 
перш за все, є банки та центральний банк, а та-
кож органи регулювання та нагляду (якщо вони 
не є структурними підрозділами центрального 
банку). До числа суб’єктів відносин забезпечення 
фінансової безпеки можуть бути віднесені й інші 
особи, державні органи, якщо їхні дії спрямова-
но на формування здатності банківської системи 
протистояти загрозам.

Об’єктом відносин забезпечення фінансової 
безпеки банківської системи є елементи внутріш-
нього та зовнішнього середовища банківської 
системи. Предметом таких відносин виступають 
загрози з боку внутрішнього та зовнішнього се-
редовища. Саме на їхнє виявлення, запобіган-
ня, нейтралізацію та протидію і спрямована дія 
суб’єктів забезпечення фінансової безпеки бан-
ківської системи.

Загрози з боку зовнішнього середовища мож-
на умовно поділити на дві групи: фактори пря-
мого та опосередкованого впливу. Джерелами 
небезпеки щодо факторів прямого впливу, на 
нашу думку, є такі: клієнти, конкуренти, злочин-
ні угрупування, інфраструктура, держава, орга-
ни регулювання та нагляду за діяльністю банків, 
нерезиденти. Такі категорії суб’єктів формують 
найближче оточення банків, з ними банки всту-
пають у ділові стосунки, тому саме вони вчиня-
ють найсуттєвіший вплив. Джерелами небезпеки 
стосовно факторів опосередкованого впливу є 
фінансовий ринок, правове, загальноекономіч-
не, соціально-політичне, науково-технологічне 
та природне середовище. Вони опосередковано 
впливають на банківську систему, створюючи 
певні умови її функціонування та розвитку.

Джерелами внутрішніх загроз банківської 

системи можуть бути центральний банк, бан-
ки другого рівня, а також внутрішнє середови-
ще банків, зокрема, менеджмент, організаційна 
структура, система технологій, інсайдери, персо-
нал, корпоративна культура.

Наступним блоком елементів досліджуваного 
механізму є певні способи організації відносин 
забезпечення фінансової безпеки банківської 
системи. Серед науковців поширена думка, згід-
но з якою з метою забезпечення захисту банків-
ської системи від негативного впливу факторів 
застосовуються такі методи: банківське регулю-
вання та банківський нагляд [3, 4, 6, 8], система 
страхування депозитів [8], банківський зовніш-
ній аудит [9].

Останнім часом, у зв’язку із поглибленням 
фінансової глобалізації, широкого розповсю-
дження набули процеси відмивання грошей та 
фінансування тероризму. Експерти Міжнародно-
го валютного фонду відзначають, що відмивання 
доходів пов’язане з цілим рядом макроекономіч-
них наслідків, включаючи непередбачену зміну 
попиту на гроші, збільшення масштабу коливань 
міжнародних потоків капіталу і курсів валют, 
ризики для стабільності фінансових установ і фі-
нансових систем [10]. Тому, з метою забезпечення 
фінансової безпеки банківської системи високої 
актуальності набуває необхідність застосування 
комплексу заходів у сфері боротьби з відмиван-
ням кримінально одержаних доходів.

Таким чином, з урахуванням поглядів науков-
ців, а також сучасних тенденцій та особливостей 
розвитку банківської системи, вважаємо за по-
трібне у складі механізму забезпечення фінан-
сової безпеки виділити такі способи організації 
досліджуваних відносин: банківське регулюван-
ня, банківський нагляд, страхування банківських 
депозитів, банківський аудит, фінансовий моні-
торинг.

Згідно з Законом України «Про Національний 
банк України» № 679-XIV від 20.05.1999 р., бан-
ківське регулювання – одна із функцій Націо-
нального банку України, яка полягає у створенні 
системи норм, що регулюють діяльність банків, 
визначають загальні принципи банківської діяль-
ності, порядок здійснення банківського нагляду, 
відповідальність за порушення банківського за-
конодавства. Мета банківського регулювання 
збігається із загальною метою забезпечення фі-
нансової безпеки банківської системи, отже пе-
редбачає захист всіх зазначених вище категорій 
фінансових інтересів. Суб’єктами відносин у сфе-
рі банківського регулювання є центральний банк 
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або інший уповноважений орган (міністерство, 
комісія, тощо) та банківські установи. Банківське 
регулювання спрямоване на мінімізацію негатив-
ного впливу усіх загроз, що генеруються елемен-
тами внутрішнього та зовнішнього середовища 
банківського системи. Предметно – об’єктна орі-
єнтація різниться лише при застосуванні відпо-
відних інструментів. 

Банківське регулювання передбачає розробку 
та затвердження нормативних актів, які регла-
ментують діяльність банків, у вигляді інструк-
цій, положень, директив тощо. Таким чином, до 
інструментів банківського регулювання можна 
віднести: встановлення вимог та обмежень щодо 
діяльності банків, встановлення обов’язкових 
економічних нормативів діяльності банків, санк-
ції за порушення встановлених вимог і т. ін.

Відповідно до вищезгаданого Закону України 
«Про Національний банк України» банківський 
нагляд – це система контролю та активних впо-
рядкованих дій Національного банку України, 
спрямованих на забезпечення дотримання бан-
ками та іншими фінансово-кредитними уста-
новами законодавства України і встановлених 
нормативів, з метою забезпечення стабільності 
банківської системи та захисту інтересів вклад-
ників та кредиторів банку. 

Так само як і у випадку з банківським регулю-
ванням мета банківського нагляду збігається із 
загальною метою забезпечення фінансової без-
пеки банківської системи, отже передбачає за-
хист усіх зазначених вище категорій фінансових 
інтересів. Зарубіжна практика організації нагля-
дової діяльності показує, що суб’єктами відно-
син у цій сфері є центральний банк, або інший 
уповноважений орган, та банківські установи. В 
Україні започатковано інституційну модель бан-
ківського нагляду та регулювання. Повноважен-
ня у здійсненні наглядової діяльності покладено 
на Національний банк України. 

Незалежно від особливостей організації бан-
ківського нагляду в різних країнах, його складові 
компоненти є однаковими. До них слід віднести: 
проведення тематичних або комплексних переві-
рок (виїзних та дистанційних) діяльності банків 
з підготовкою висновків, з рекомендаціями щодо 
виправлення виявлених порушень; застосування 
заходів впливу при порушенні банківського за-
конодавства [4, с. 513]. Слід зазначити, що аналіз 
діяльності банків, який здійснюється в ході про-
ведення виїзних та дистанційних перевірок, дає 
можливість виявляти та оцінювати масштаби 
негативного впливу факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища банківської системи, а 
сукупність заходів впливу, які застосовуються до 
банків за виявлені порушення законодавства, за-
безпечує контроль дії цих факторів.

Страхування банківських депозитів забез-
печує захист вкладників банків від ризику втра-
ти своїх депозитів у випадку банкрутства бан-
ків, і таким чином, сприяє підвищенню довіри 
до банківських установ. Основними суб’єктами 
таких відноси є страховик – орган чи установа, 
що згідно із законодавством створює та розпо-
ряджається страховим фондом, та страхуваль-
ники – банки, які здійснюють відрахування до 
страхового фонду. Можуть бути задіяні й інші 
особи, зокрема держава, у випадку поповнення 
страхового фонду за рахунок бюджетних коштів, 
центральний банк тощо.

В Україні систему страхування депозитів було 
започатковано в 1998 р. Основними рисами цієї 
системи є обов’язковість страхування, страху-
вання тільки депозитів фізичних осіб, фіксована 
ставка відрахувань, обмежена сума відшкодуван-
ня депозиту. 

Правові, фінансові та організаційні засади 
функціонування системи гарантування банків-
ських вкладів в Україні встановлено Законом 
України «Про систему гарантування вкладів фі-
зичних осіб» № 4452-VI від 23.12.2012 р. Згідно 
із законом, установою, що виконує спеціальні 
функції у сфері гарантування вкладів фізичних 
осіб, є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 
Основними завданнями фонду в цій сфері є аку-
мулювання коштів, отриманих з різних джерел, 
контроль за повнотою і своєчасністю перераху-
вання зборів кожним учасником; інвестування 
акумульованих коштів у державні цінні папери 
України; здійснення заходів щодо організації ви-
плат відшкодувань за вкладами в разі прийняття 
рішення про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію банку. Учасниками фонду є банки, які 
набувають статусу учасника фонду в день отри-
мання ними банківської ліцензії.

Банківський зовнішній аудит являє собою 
комплексну перевірку результатів фінансово-
господарської діяльності банків, яка здійсню-
ється незалежними висококваліфікованими спе-
ціалістами в галузі аудиту і передбачає правове, 
економічне та бухгалтерське оцінювання даних 
фінансових звітів, що надаються для публікації 
або вищим організаціям [9]. 

У механізмі забезпечення фінансової безпеки 
банківської системи банківський аудит виконує 
функцію захисту інтересів акціонерів і вкладни-
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ків банків від помилок управління. Учасниками 
відносин у цій сфері є: аудиторська фірма (ауди-
тор), що проводить аудиторську перевірку; банк, 
діяльність якого підлягає дослідженню; а також 
орган банківського нагляду, який висуває пев-
ні вимоги до здійснення обов’язкових аудитор-
ських перевірок банків, отримує висновки неза-
лежних аудиторських організацій про результати 
діяльності банків. 

З метою запобігання та протидії використан-
ню банківської системи в схемах відмивання не-
законно одержаних доходів та фінансування те-
роризму, застосовується комплекс заходів, який 
у вітчизняному науковому та офіційному кате-
горіальному стилях отримав назву фінансовий 
моніторинг. В цілому, процедури фінансового 
моніторингу забезпечують виявлення фінансо-
вих операцій, пов’язаних з процесами відми-
вання грошей та фінансування тероризму; пере-
шкоджають використанню злочинно одержаних 
доходів; створюють додаткові механізми для 
виявлення предикатних злочинів; забезпечують 
притягнення до відповідальності осіб, винних у 
скоєнні таких злочинів. 

Система фінансового моніторингу є складною 
та багаторівневою. Згідно із ЗУ «Про запобіган-
ня та протидію легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванню тероризму» № 249-IV від 28.11.2002 р., 

суб’єкти фінансового моніторингу розподілено 
на дві групи: суб’єкти первинного фінансового 
моніторингу та суб’єкти державного фінансового 
моніторингу. Суб’єкти первинного фінансового 
моніторингу забезпечують виявлення операцій, 
які підлягають фінансовому моніторингу шля-
хом порівняння нормативно закріплених ознак 
з ознаками операцій, які проводять їхні клієнти. 
До них належать банки та небанківські фінансові 
установи, а також інші юридичні та фізичні осо-
би, які відповідно до законодавства здійснюють 
чи обслуговують фінансові операції.

Суб’єкти державного фінансового моніторин-
гу забезпечують перевірку вищевказаної інфор-
мації про зв’язок фінансо вих операцій з легалі-
зацією доходів, здобутих злочинним шляхом, а 
також здійснюють регулювання та нагляд за ді-
яльністю суб’єктів первинного фінансового мо-
ніторингу. До них належать Національний банк 
України, Міністерство юстиції України, Мініс-
терство транспорту та зв’язку України, Міністер-
ство економіки України, Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку, національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг; Державна служ-
ба фінансового моніторингу. 

Таким чином, структуру механізму забезпе-
чення фінансової безпеки банківської системи 
України можна представити у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1
Елементна структура механізму забезпечення фінансової безпеки банківської системи України

Спосіб органі-
зації відносин 

безпеки 

Фінансові 
інтереси, 

які підляга-
ють захисту 

Загрози, які підлягають 
нейтралізації (об’єкти та 
предмет забезпечення)

Суб’єкти 
забезпечення 

фінансової 
безпеки

Інструментарій 
забезпечення фінансової 

безпеки

Банківське ре-
гулювання Всі Всі НБУ

Банки
Прийняття нормативно-
правових актів

Банківський 
нагляд Всі Всі НБУ

Банки
Дистанційний аналіз
Інспекційні перевірки

Страхування 
банківських 
депозитів

Вкладники Клієнти (довіра до банків)

ФГВФО
Банки
НБУ
Держава

Страхові відносини

Банківський 
аудит

Вкладники
Банки

Внутрішнє середовище банків 
(прорахунки в управлінні)

Аудиторські 
фірми
Банки
НБУ

Аудиторська перевірка

Фінансовий 
моніторинг Всі

Кримінальні структури (відми-
вання грошей та фінансування 
тероризму)

Банки
НБУ
ДСФМУ
Право-охорон-
ні органи

Аналіз фінансових операцій
Нагляд за дотриманням за-
конодавства особами, що 
аналізують операції Притяг-
нення до відповідальності 
винних осіб
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Висновки. Таким чином механізм забезпе-
чення фінансової безпеки банківської системи 
являє собою сукупність способів організації еко-
номічних відносин, застосовуваних суб’єктами 
забезпечення фінансової безпеки з метою за-
хисту банківської системи від зовнішніх та вну-
трішніх загроз в умовах обмеженості ресурсів. 
Структура механізму забезпечення фінансової 
безпеки достатньо складна. Вона складається із 
різних елементів, що відповідають різноманіт-
ності відносин у цій сфері. Першим елементом 
механізму є фінансові інтереси, на захист яких 
націлене забезпечення фінансової безпеки бан-
ківської системи. Наступним елементом механіз-

му є суб’єкти, об’єкти та предмет відносин забез-
печення фінансової безпеки. Окремим блоком 
елементів механізму є певні способи організації 
відносин забезпечення фінансової безпеки бан-
ківської системи, зокрема такі: банківське ре-
гулювання, реєстрація та ліцензування банків, 
банківський нагляд, страхування банківських 
депозитів, банківський аудит, фінансовий моні-
торинг. Організація відносин у такі способи дає 
можливість забезпечити захист банківської сис-
теми від внутрішніх та зовнішніх загроз, і таким 
чином досягти стабільного функціонування та 
розвитку банківської системи.
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Summary. Organizational and methodical aspects 
of forming the financial security mechanism of the 
banking system have been described in the article. 
Author determines the mechanism through the 
system of economic relations. Structural components 
of the financial security mechanism have been 

identified. Methods of organizing the economic 
relations in the financial security with subjects and 
objects of such relations, financial interests that are 
under economic protection and a set of tools have 
been reviewed.

Key words: mechanism of the banking system financial security, financial interests, banking supervision, banking regulation, financial monitoring.

The significant feature in modern economic de-
velopment is the deepening of financial globalization 
that may cause negative changes of the external and 
internal banking system. That is why it is important 
to ensure the financial security of the banking sys-
tem.

The goal of the research is to reveal the organiza-
tional and methodical aspects of forming the finan-
cial security mechanism of the banking system. 

It was proposed to determine the degree of the fi-
nancial security of the banking system through the 
system of economic relations, their subjects, objects 
and the subject matter of the financial security of the 
banking system. The subjects of such economic rela-
tions are banks, a Central bank and other individuals 
and state bodies. The object of the financial security 
of the banking system is a number of elements of the 
internal and external banking system. The subject 
matter is represented by the threats of the internal 
and external environment.

The definition of the financial security mecha-
nism of the banking system as a complex of methods 
in organizing the economic relations applied by the 
subjects of the financial security in order to defend 
the banking system from the internal and external 
threats using limited sources has been stated. Here-
with the element structure of the financial security 
mechanism is considered according to the appropri-
ate financial interests, subjects, object and subject 
matter of the financial security, and also some other 
tools of security.

Regarding this factors, it was singled out and 
characterized such mechanism components of the 
financial security of the banking system as: banking 
regulation, banking supervision, insurance of bank 
deposits; banking audit; financial monitoring.

It is essential to identify the measures against the 
money laundering in the financial security mecha-
nism of the banking system in the research.
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Анотація. Здійснено аналіз реалізації 
потенціалу реального сектору економіки 
України в просторово-секторальному розрізі. 
Оцінено порівняльні переваги України у зовнішній 
торгівлі. Окреслено пріоритетні напрями 
стимулювання економічного розвитку та 
зростання реального сектору національного 
господарст ва.

Аннотация. Осуществлен анализ реализа-
ции потенциала реального сектора экономики 
Украины в пространственно-секторном раз-
резе. Оценены сравнительные преимущества 
Украины во внешней торговле. Очерчены при-
оритетные направления стимулирования эко-
номического развития и роста реального сек-
тора национального хозяйства.

Ключові слова: реальний сектор економіки, потенціал, порівняльні переваги.
Ключевые слова: реальный сектор экономики, потенциал, сравнительные преимущества.

Постановка проблеми. Реальний сектор еко-
номіки являє собою складну багатоелементну 
систему з великою кількістю зовнішніх та вну-
трішніх чинників, що її визначають, а також зі 
значною сукупністю взаємозв’язків (міжгалузе-
вих, міжсекторальних, міжрегіональних, міжна-
родних тощо) як в середині цієї системи (на всіх її 
рівнях), так і з елементами систем вищих рівнів. 
Власне ці особливості відображені й на характе-
ристиках економічної безпеки згадуваної систе-
ми. Адже дослідження її стану, тенденцій розви-
тку, вироблення політики зміцнення потребують 
комплексного підходу на основі усвідомлення 
збалансованої інфраструктури реального секто-
ру національного господарства з інтегрованістю 
у неї всіх видів ресурсів, підсистем транспорту-
вання, зберігання, регулювання і обігу, враху-
вання просторових ефектів агломерації та клас-
теризації. Зростає необхідність аналізу не лише 
характеристик стану розвитку базових видів 
економічної діяльності, а й аналізу економічного 
потенціалу в регіональному та субрегіональному 
аспектах, включно з просторовою взаємодією. 
Такий підхід дозволяє виявляти головні зако-
номірності, взаємозв’язки та взаємозалежності 
секторів і сегментів реальної економіки в регіо-
нальному аспекті, визначити наявність та ефек-
тивність матеріальних, фінансових, інформацій-
них, організаційних зв’язків, що забезпечують 

умови взаємодії суб’єктів базових видів еконо-
мічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Зауважимо, що в економічній літературі підходи, 
спрямовані на системну оцінку зазначених ха-
рактеристик і особливостей, набули назви про-
сторово-секторального аналізу та здебільшого 
використовуються при дослідженні конкурен-
тоспроможності соціально-економічних сис-
тем [1], коли просторово-структурна конкурен-
тоспроможність досліджується в аспектах: (1) 
простору (держава, регіони, субрегіони, райони, 
міста, сільські поселення); (2) виду економічної 
діяльності або галузі; (3) ресурсного забезпечен-
ня; (4) взаємовідношень між елементами систе-
ми. Дійсно, стверджувати про належний рівень 
економічної безпеки складної системи, якою є 
реальний сектор економіки не об’єктивно, якщо 
при цьому покращуються окремі хоча й важливі 
узагальнюючі показники обсягів та економічної 
ефективності у базових видах економічної ді-
яльності, але не гарантовано раціональні струк-
турні співвідношення, належний просторовий 
розвиток галузей реального сектору за територі-
єю країни, не розвинуті виробничі коопераційні 
відносини, міжрегіональне економічне співро-
бітництво, не розвивається потенціал співпраці 
малого і великого бізнесу, не забезпечено висо-
кий рівень зайнятості населення, економічний 
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та ресурсний потенціал сконцентровано лише в 
окремих обласних центрах та великих містах, не 
гарантовано безпеку підприємницької діяльності. 

Закономірно, що процедура аналізу стану еко-
номічної безпеки має враховувати не лише висно-
вок щодо поточного стану, але й раціональність 
тенденцій та змін, що відбуваються за важливи-
ми характеристиками системи. Відтак, доцільно 
враховувати підхід, поданий у [2, с. 36 - 37], згідно 
з яким державна політика просторово-структур-
ного розвитку економіки опирається на дотри-
мання низки співвідношень індексів: покращен-
ня інституціонального середовища комерційної 
господарської діяльності; зміцнення конкурен-
тоспроможності стратегічно важливих для еко-
номіки підприємств; демонополізації економіки; 
підвищення ділової активності населення; роз-
витку державно-приватного партнерства; інно-
ваційно-інвестиційної активності економічних 
агентів; раціональності структурних зрушень у 
системі національного господарства; позитивних 
змін на регіональному та місцевому рівні; покра-
щення структурних характеристик конкуренто-
спроможності економіки; інтегрального показ-
ника конкурентоспроможності економіки. 

Очевидно, що повноцінне застосування оха-
рактеризованого підходу є доволі трудомістким 
процесом та потребує формування істотної ін-
формаційної бази дослідження, що інколи може 
бути недостатньо доцільним, зокрема, якщо 
йдеться про потребу в попередніх висновках або 
передумовах (описі сучасного стану справ) більш 
поглибленого вивчення просторово-сектораль-
ного аналізу реалізації потенціалу реального сек-
тору економіки.

Відтак, аналіз конкурентних переваг продук-
ції (послуг) реального сектору економіки Украї-
ни може передбачати застосування індексу вияв-
леної порівняльної переваги Ліснера та Баласси 
[3, с. 302-316; 4, c. 41-59], що характеризується 
відношенням частки експорту продукції (послуг) 
відповідного виду економічної діяльності певної 
країни, до частки експорту продукції (послуг) 
того самого виду економічної діяльності групи 
інших країн. Втім, застосування RCA-аналізу 
ускладнюється необхідністю зіставлення та узго-
дження класифікації товарних груп та груп послуг 
згідно з вітчизняною та зарубіжною системами. 
Тому вважається більш коректним застосування 
підходу до виявленої порівняльної переваги До-
слідницького центру прогнозування і міжнарод-
ної інформації сектору ринкового аналізу Між-
народного торгового центру UNCTAD/WTO, що 
дозволяє вказати на виявлену порівняльну пере-
вагу країни порівняно з групою інших держав, 
причому не лише за один, а й за декілька часових 
періодів. У випадку здійснення аналізу у довго-
тривалому періоді виявлену порівняльну пере-
вагу можна розглянути у динаміці, або знайти її 
середньозважену за певний проміжок часу.

Метою статті є здійснення аналізу реалізації 
потенціалу реального сектору економіки України 
в просторово-секторальному розрізі.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. При аналізі порівняльних переваг України 
у міжнародній торгівлі товарами та послугами у 
2009–2011 рр. згідно з класифікаційними група-
ми УКТЗЕД виявлено такі тенденції у зовнішній 
торгівлі матеріальними і торговельними послуга-
ми (табл. 1).

Таблиця 1
Результати оцінки порівняльних переваг України у зовнішній торгівлі матеріальними 

та торговельними послугами, 2009-2011 рр.

Види послуг
Індекс виявленої порівняльної переваги (RCA) 

за роками
2009 2010 2011

Різні ділові, професійні та технічні по-
слуги -20,09 -13,29 -18,50

Транспортні послуги 213,16 199,87 196,4
Морський транспорт, у т.ч.: 49,37 34,67 28,01
- пасажирський транспорт -0,23 0,14 0,10
- вантажний транспорт -0,19 -0,98 -0,87
- інше 49,80 35,52 28,78
Повітряний транспорт, у т.ч.: 23,56 10,36 -0,08
- пасажирський транспорт 13,72 9,68 10,17
- вантажний транспорт 11,63 9,60 8,64
- інше -1,79 -9,72 -18,89
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Найвищий рівень порівняльних переваг у 
2011  р. (величина індексу RCA є більшою 1) 
належить таким групам послуг: транспортні 
(RCA=196,4), в т.ч. морський (28,01), залізнич-
ний (14,98), трубопровідний транспорт (117,91); 
послуги зв’язку (2,94), послуги з ремонту (12,08) 
та послуги у сфері сільського господарства, видо-
бутку корисних копалин, переробки продукції на 
місцях, що дозволяє стверджувати про високий 
рівень спеціалізації України за цими групами по-
слуг і відповідно високий рівень ефективності 
експортних операцій. 

Натомість до послуг з низькими конкурент-
ними перевагами нашої держави належать: по-
вітряні транспортні послуги (-0,08), морські 
вантажні транспортні послуги (-0,87), послуги 
пасажирського залізничного транспортування 

Залізничний транспорт, у т.ч.: 21,17 17,78 14,98
- пасажирський транспорт -1,23 -3,38 -4,02
- вантажний транспорт 13,95 12,35 12,59
- інше 8,46 8,80 6,40
Трубопровідний транспорт 100,61 125,23 117,91
Інший транспорт, у т.ч.: 18,44 12,64 15,41
- пасажирський транспорт 0,37 0,34 0,17
- вантажний транспорт 5,25 4,77 5,10
- інше 12,82 7,53 10,14
Подорожі -10,64 -13,34 -17,51
Будівельні послуги -8,03 -3,21 -4,14
Послуги зв’язку 1,94 2,88 2,94
Послуги приватним особам та послуги в 
галузі культури та відпочинку -11,19 -14,62 -16,23

Послуги з ремонту 20,14 12,06 12,08
Послуги в галузі сільського господар-
ства, видобутку корисних копалин, пе-
реробки продукції на місцях

6,65 11,92 4,42

Джерело: розраховано за [5].

(-4,02), сфера туризму (-17,51), послуги будівни-
цтва (-4,14) та послуги, що надаються приватним 
особам, зокрема в галузі культури та відпочинку 
(-16,23).

З огляду на відсутність за період 2009–2011 рр. 
критичних тенденцій щодо істотної зміни рівня 
конкурентних переваг вітчизняних матеріальних 
та торговельних послуг, доводиться констатува-
ти, щодо позитивного віднесемо істотні конку-
рентні переваги таких секторів реального сек-
тору економіки України як транспорт і зв’язок 
та послуги у галузі сільського господарства. До 
негативного – відсутність конкурентних переваг 
будівельних послуг.

За товарними групами виявлено такі порів-
няльні переваги України у зовнішній торгівлі то-
варами (табл. 2).

продовження таблиці 1

Таблиця 2
Результати оцінки порівняльних переваг України у зовнішній торгівлі товарами, 2009-2011 рр.

Види послуг
Індекс виявленої порівняльної переваги (RCA)

за роками
2009 2010 2011

Риба i ракоподібні -4,85 -4,45 -2,89
Молоко та молочнi продукти, яйця пти-
ці; натуральний мед 4,43 5,16 4,20

Овочі 1,15 0,09 0,16
Кава, чай -2,04 -1,82 -1,74
Зернові культури 43,5 22,63 24,89
Насiння і плоди олійних рослин 11,56 9,02 8,68
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Жири та олії тваринного або рослинно-
го походження 18,42 21,58 21,79

Сіль, сірка, землі та каміння 2,17 1,33 2,07
Палива мінеральні, нафта і продукти її 
перегонки -133,65 -124,9 -130,38

Фармацевтична продукція -21,46 18,08 -15,86
Пластмаси, полімерні матеріали -18,49 -18,5 -14,94
Руди, шлаки та зола 8,44 15,84 22,48
Продукти неорганічної хімії 5,92 8,7 11,22
Добрива 7,94 5,67 8,82
Деревина і вироби з деревини 5,42 5,34 5,56
Одяг та додаткові речі до одягу, тек-
стильні 2,9 -1,96 1,96

Чорні метали 116,29 125,51 117,20
Вироби з чорних металів 17,62 12,02 13,50
Реактори ядерні, котли, машини -8,31 -7,04 -16,80
Електричні машини 2,63 -4,98 -10,98
Залізничні локомотиви 8,73 20,92 24,61
Засоби наземного транспорту крiм за-
лізничного -16,72 -21,93 -28,07

Літальні апарати 1,85 0,93 1,92
Прилади та апарати оптичнi, фотогра-
фічні -3,66 -4,6 -4,10

продовження таблиці 2

Джерело: розраховано за [5]

Так, найвищим рівнем порівняльних переваг 
у 2011 р. (величина індексу RCA є більшою 1) ха-
рактеризувалися такі види продукції вітчизня-
них підприємств реального сектору економіки 
як чорні метали (RCA=117,2), зернові культури 
(24,9), залізничні локомотиви (24,6), руди, шлаки 
та зола (22,48), жири та олії (21,79), вироби з чор-
них металів (13,5), добрива (8,82), насіння і плоди 
олійних рослин (8,68), деревина і вироби з дере-
вини (5,56), а також окрема продукція сільського 
господарства, добувної та переробної промисло-
вості. Фактично вказані позиції і формують най-
більшу частку в загальних обсягах вітчизняного 
експорту, причому не перший рік. Водночас, іс-
тотні обсяги експорту означених товарів ще раз 
засвідчують більшою мірою сировинний харак-
тер експортного потенціалу України.

За результатами аналізу виявлено, що до про-
дукції реального сектору економіки України з 
найнижчими конкурентними перевагами на-
лежать: палива мінеральні, нафта і продукти її 
перегонки (-130,38), що ще раз засвідчує істотну 
енергетичну залежність вітчизняного національ-
ного господарства. До продукції з низькими кон-
курентними перевагами також належать: засоби 
наземного транспорту (-28,1), фармацевтична 
продукція (-15,86), пластмаси та полімерні ма-

теріали (-14,94), ядерні реактори, котли, маши-
ни (-16,8), електричні машини (-10,98), а також 
окрема продукція сільського господарства, мис-
ливства і тваринництва, що не виготовляється 
на території України, окремі прилади, засоби та 
машини.

Щодо тенденцій зміни конкурентних переваг 
продукції реального сектору економіки Укра-
їни, то ситуація за період 2009–2011 рр. істотно 
не змінилася, що не характеризує наявність по-
зитивних якісних чи кількісних змін у товарному 
аспекті економічної безпеки аналізованого сек-
тору.

Таким чином, аналіз динаміки, структури та 
географічної орієнтації за отриманими показни-
ками індексів переваг продукції та послуг вітчиз-
няного реального сектору дозволяють зробити 
висновок про їх наразі невисоку конкуренто-
спроможність, що стає об’єктивною перешко-
дою на шляху зміцнення економічної безпеки 
як суб’єктів, так і базових видів економічної ді-
яльності загалом та обґрунтовує доцільність ре-
алізації відповідних коригуючих заходів у межах 
державної політики розвитку і гарантування еко-
номічної безпеки реального сектору економіки.

Відповідно до наведених вище методичних ре-
комендацій необхідно проаналізувати стан еко-



170

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (14) 2014

номічної безпеки в галузевому аспекті чи за ви-
дами економічної діяльності. З даних, наведених 
у таблиці 3, видно, що доходовіддача власного 
капіталу в базових видах економічної діяльності 
України є низькою. В середньому за аналізова-
ними видами економічної діяльності цей показ-
ник становив у 2013 р. 1,04, тобто з однієї гривні 
вкладеного у бізнес власного капіталу суб’єкти 
господарювання отримали лише 1,04 грн доходу. 
Звідси випливають і низькі значення показників 
прибутковості та рентабельності, значні строки 
окупності капіталовкладень, а відтак – низька 
інвестиційна привабливість вітчизняної еконо-
міки. За показником доходовіддачі кількість регі-
онів, значення для яких було вищим, ніж у серед-
ньому по державі, становила: 13 – у сільському 
господарстві, мисливстві та лісовому господар-
стві, 9 – у промисловості та 11 – у будівництві.

Низькою за регіонами України залишаєть-
ся продуктивність праці. Так, у сільському гос-
подарстві, мисливстві, лісовому господарстві у 
Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській 
та Чернівецькій областях цей показник не пере-
вищував 20 тис. грн, що відповідає або є навіть 
меншим за середньорічну заробітну плату з на-
рахуваннями на неї. Тобто лише за цим показ-
ником зрозуміло, що операційна діяльність під-
приємств сільського господарства, мисливства, 
лісового господарства в зазначених регіонах на-
шої держави збиткова. Середнє значення про-
дуктивності праці у 2013 р. становило 32,0 тис. 
грн/ос., що є низьким та свідчить про невисоку 
ефективність використання найманої праці, що є 
об’єктивною передумовою низької ефективності 
господарювання загалом.

Таблиця 3
Обсяг реалізованої продукції на одну гривню власного капіталу, продуктивність праці та 

частка в загальному обсязі валової доданої вартості у сільському господарстві, мисливстві, 
лісовому господарстві, промисловості та будівництві за регіонами України у 2013 р.

Регіони

Обсяг реалізованої продукції 
на одну гривню власного 

капіталу, грн/грн

Продуктивність 
праці, тис. грн/ос.

Частка регіону в загальному 
обсязі валової доданої 

вартості України, %
Сільське 

господар-
ство, мис-
ливство, 

лісове гос-
подарство

Промис-
ловість

Будів-
ництво

Сільське 
господар-
ство, мис-
ливство, 

лісове гос-
подарство

Промис-
ловість

Сільське 
господар-
ство, мис-
ливство, 

лісове гос-
подарство

Пере-
робна 

промис-
ловість

Будів-
ни-

цтво

АР Крим 0,73 0,82 0,33 27,5 176,6 3,7 2,1 5,2
Вінницька 1,2 0,96 1,36 32,8 212,8 5,9 2,0 2,2
Волинська 1,09 0,76 1,16 27,8 147,0 2,7 0,9 1,2
Дніпропетровська 0,87 0,82 1,71 58,2 395,9 5,8 13,4 6,0
Донецька 0,83 0,89 0,55 29,2 372,1 4,8 19,6 7,8
Житомирська 0,89 0,89 1,07 45,7 144,7 3,4 1,5 1,8
Закарпатська 1,92 0,92 0,4 17,3 105,9 2,5 1,2 2,3
Запорізька 0,69 0,67 1,36 32,0 341,6 3,7 7,0 2,5
Івано-Франківська 1,05 0,62 0,92 19,4 190,7 2,7 1,1 2,5
Київська 0,65 1,38 1,02 110,5 281,7 6,3 3,9 5,0
Кіровоградська 0,94 0,83 0,31 31,3 180,2 3,9 1,3 1,3
Луганська 0,85 1,39 1,76 19,4 291,4 2,8 7,2 2,2
Львівська 1,21 0,87 1,43 23,7 152,1 4,7 3,2 5,8
Миколаївська 0,82 0,61 2,88 25,8 242,2 3,9 2,3 2,0
Одеська 0,76 1,33 1,2 31,4 318,2 4,3 4,6 5,2
Полтавська 0,79 0,92 1,54 43,4 467,9 5,7 4,5 3,0
Рівненська 1,11 0,5 2,32 39,7 183,3 3,1 1,2 2,7
Сумська 1,11 0,96 1,52 32,6 167,2 3,1 2,2 1,4
Тернопільська 0,92 0,85 2,14 24,8 122,9 3,4 0,9 1,5
Харківська 0,89 0,91 1,13 35,0 220,3 4,8 6,2 8,6
Херсонська 0,69 0,97 1,04 30,2 183,3 4,1 1,4 1,0
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Хмельницька 1,11 0,66 1,48 27,4 165,3 3,9 1,2 2,1
Черкаська 1,19 1,17 1,01 49,7 290,3 4,7 2,7 1,9
Чернівецька 1,38 0,3 1,02 20,9 82,6 2,3 0,5 2,1
Чернігівська 0,78 0,66 0,78 28,9 185,2 3,8 1,5 1,2
м. Київ … 2,64 0,7 … 907,6 … 6,0 20,5
м. Севастополь … 2,05 1,05 … 275,8 … 0,4 1,0

продовження таблиці 3

Значно вищою була продуктивність праці у 
промисловості, зокрема в середньому показник 
становив у 2013 р. 252,0 тис. грн та лише в одному 
з регіонів України опустився нижче 100 тис. грн/
ос. Втім, спостерігаються істотні просторові ди-
ференціації за цим показником у промисловості 
України, що слід розцінювати за негативне. Так, 
продуктивність праці у промисловості м. Києва 
становила 907,6 тис. грн/ос., тоді як у Чернівець-
кій області – 82,6 тис. грн/ос., тобто розрив ста-
новив у 10,9 рази.

Відносно частки регіонів України у загально-
му обсязі валової доданої вартості, то в загаль-
ному спостерігається їх більш-менш рівномірний 
розподіл. Зокрема, найоптимальнішим він був у 
2010 р. у сільському господарстві, мисливстві, лі-
совому господарстві. На противагу цьому, частка 
будівництва м.  Києва становила 20,5 %. Частки 
переробної промисловості Донецької та Дніпро-
петровської областей – 33,0 % (сумарно).

За результатами розподілу регіонів України за 
аналізованими у таблиці 3 показниками еконо-
мічної ефективності у базових видах економічної 

діяльності з’являється можливість групування 
регіонів України, а відтак, і подальшої диферен-
ціації державної політики забезпечення еконо-
мічної безпеки реального сектору національного 
господарства у регіональному аспекті. Результати 
групування подано в таблиці 4 та вони отримані 
шляхом сумування балів та подальшого розпо-
ділу значень для регіонів з високою, вище серед-
ньої, нижче середньої та низькою ефективністю з 
використанням показника дисперсії. Відтак, такі 
регіони України як Кіровоградська, Миколаївсь-
ка, Рівненська та Хмельницька області потрапи-
ли до групи регіонів з ефективністю нижчою за 
середню, а такі регіони, як АР Крим, Волинська, 
Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська об-
ласті – до групи з низькою ефективністю. Це під-
тверджує необхідність активізації державної по-
літики, спрямованої на підвищення економічної 
ефективності фінансово-господарської діяльнос-
ті у базових видах економічної діяльності переду-
сім у вказаних регіонах України.

Таблиця 4
Розподіл регіонів України за окремими показниками економічної ефективності сільського

господарства, мисливства, лісового господарства, промисловості та будівництва у 2013 р.

Назви груп Регіони

Регіони з високою ефективністю

Вінницька
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Київська
Львівська

Одеська
Полтавська
Харківська
Черкаська
м. Київ
м. Севастополь

Регіони з ефективністю вищою 
за середній рівень

Луганська
Сумська Херсонська

Регіони з ефективністю нижчою 
за середній рівень

Кіровоградська
Миколаївська

Рівненська
Хмельницька

Регіони з низькою ефективністю

АР Крим
Волинська 
Житомирська
Закарпатська

Івано-Франківська
Тернопільська
Чернівецька
Чернігівська
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Висновки. У контексті стимулювання еконо-
мічного розвитку та зростання реального сек-
тору національного господарства вважаємо до-
цільним вирішення таких пріоритетних завдань 
державної політики:

- розвиток інвестиційної діяльності та спря-
мування фінансових ресурсів на інноваційні цілі;

- покращення бюджетних і податкових стиму-
лів розвитку економіки;

- забезпечення грошово-фінансової стабіль-
ності та розвиток механізмів фінансового забез-
печення підприємств реального сектору;

- підвищення ефективності управління кор-
поративним і державним секторами;

- формування ємного конкурентного вну-
трішнього ринку та розвиток підприємництва.

Список використаних джерел

1. Конкурентоспроможність територій 
/  А.  Ткачук, В. Толкованов, С.  Маяковський [та 
ін.]. — К. : Легальний статус, 2011. — 252 с.

2. Стратегія та механізми зміцнення просто-
рово-структурної конкурентоспроможності ре-
гіону: Монографія / за ред. А. І. Мокія, Т. Г. Ва-
сильціва. — Львів : ПАІС, 2010. — 488 с.

3. Liesner H. H. The European common market 

and British industry. — Economic Journal. — 
1958. — № 68. — P. 302–306.

4. Balassa B. Comparative Advantage, Trade 
policy and Economic Development. – Harvester 
Wheatsheaf, New York. — 1989. — P. 41–79.

5. Зовнішня торгівля товарами та послуга-
ми у 2011 році. Статистичний збірник. Том 2. — 
К.: Державний комітет статистики України. — 
2012  р.



173

FINANCIAL SPACE     № 2 (14) 2014

JEL CLASSІFІCATІON: E60

SPATIAL AND SECTORAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF REAL 
SECTOR OF ECONOMY POTENTIAL REALIZATION

Nadiia Ya. YURKIV
Doctor of Science in Economic, Head of the Department of Bank Security Management, the University of 
Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Summary. The potential of the real sector of 
economy of Ukraine is analyzed with the application 
of spatial and sectoral approaches. Comparative 

advantages of Ukraine in foreign trade are estimated. 
Priority directions of stimulation of the real sector 
development in national economy are outlined.
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Real sector of the economy is the complex mul-
ticomponent system with great amount of external 
and internal factors, which influence it, and also 
large collection of interrelations (inter-industry, 
multispectral, inter-regional, international etc.) both 
inside this system (on all its levels), and with the el-
ements of higher levels. This peculiarities influence 
the characteristics of economic security of the above 
mentioned system. The research of its state, tenden-
cies of growth, development of the strengthening pol-
icy needs complex approach on the basis of balanced 
infrastructure of the real sector of national economy 
with the integration in it all kinds of resources, sys-
tems of transportation, savings and regulation, tak-

ing into account the effects of agglomeration and 
clusterization. There exists necessity in analysis not 
only the characteristics of the state of basic types of 
economic activity development, but also in analysis 
of economic potential in regional and subregional 
aspects, including the three-dimensional interaction. 
This approach helps to reveal main regularities, in-
terrelations and interdependences of sectors and seg-
ments of real economy in regional aspect, determine 
presence and effectiveness of material, financial, in-
formational and organizational relations, which pro-
vide conditions of interactions between subjects of 
basic types of economic activity.
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Анотація. У статті досліджено теоретичні 
аспекти управління фінансовими потоками 
підприємств оптової торгівлі, головні фактори 
та параметри, що її визначають. Системати-
зовано у комплексну систему основні складові 
управління фінансовими потоками. Визначено 
взаємозв’язки між структурними елементами 
досліджуваної системи управління. 

Аннотация. В статье исследованы теорети-
ческие аспекты управления финансовыми пото-
ками предприятий оптовой торговли, главные 
факторы и параметры, которые ее определя-
ют. Систематизированы в комплексную си-
стему основные составляющие управления фи-
нансовыми потоками. Определены взаимосвязи 
между структурными элементами исследуемой 
системы управления.

Ключові слова: фінансові потоки, підприємства оптової торгівлі, система управління фінансовими потоками, механізми управління 
фінансовими потоками.

Ключевые слова: финансовые потоки, предприятия оптовой торговли, система управления финансовыми потоками, механизмы управления 
финансовыми потоками.

Постановка проблеми. У соціально-еконо-
мічному та політичному середовищі України 
відбуваються значні переміни. Вони кардиналь-
но впливають на діяльність суб’єктів господа-
рювання в умовах діючої конкуренції. Для того 
щоб забезпечити високий ступінь комерційно-
го посередництва, за умови розбудови ринкової 
економіки, необхідно створити передумови, які б 
забезпечили діяльність підприємств на прибут-
ковій основі.

Світовий досвід засвідчує, що роль оптової 
торгівлі зводиться до можливості підприємств 
забезпечити насиченість ринків товарами, а тому 
конкуренція між підприємствами галузі постій-
но зростає. Враховуючи особливості оптової тор-
гівлі, важливе місце в зазначеному процесі має 
відводитись орієнтації підприємств не лише на 
потенційні можливості отримання поточного 
прибутку, а й на ефективність процесів управ-
ління фінансами. Це сприятиме прийняттю ра-
ціональних управлінських рішень суб’єктами 
управління та розвитку їх бізнесу.

Оскільки левову частину операцій досліджу-

ваних підприємств займають операції матеріаль-
но-технічного постачання та збуту продукції, що 
безперервно супроводжуються фінансовими по-
токами, то важливе місце у системі управління 
має відводитись системі управління фінансови-
ми потоками підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У дослідженнях науковців останнім часом все 
більше уваги приділяють питанням управління 
фінансовими потоками підприємств. Серед них 
варто відзначити праці Г. Азаренкова, А. Бабен-
ко, М. Бердар, О. Єрмошкіної, Н. Небаби, Л. Петі-
ної, А. Хренової та ін. Однак отримані результати 
наукового дослідження засвідчили невідкладну 
потребу в подальших дослідженнях щодо роз-
криття змісту системи управління фінансовими 
потоками у контексті підприємств оптової тор-
гівлі та її удосконалення. Це сприятиме утвер-
дженню конкурентних переваг досліджуваних 
підприємств на ринку.

Мета статті – удосконалення системи управ-
ління фінансовими потоками підприємств опто-
вої торгівлі.
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Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Основне призначення системи управління 
фінансовими потоками полягає у розгляді діяль-
ності підприємств оптової торгівлі через схеми 
руху фінансових ресурсів та наслідків зазнаного 
процесу, що відображають належний рівень при-
бутковості та ліквідності, механізм оптимізації 
витрат, мінімізацію комерційних ризиків, ефек-
тивність управління капіталом підприємства 
тощо.

Отримані результати наукового дослідження 
засвідчили невідкладну потребу в удосконаленні 
системи управління фінансовими потоками під-
приємств оптової торгівлі. Це передбачає форму-
вання структурних елементів зазначеної систе-
ми: мети, завдань та цілей, принципів, функцій, 
визначення об’єкта та суб’єкта, форм, методів, 
інструментів та механізмів управління.

При визначенні структури, зв’язків та елемен-
тів системи управління фінансовими потоками 
потрібно опиратися на те, що управління фінан-
совими потоками підприємства варто розгляда-
ти як безперервне функціонування складної ба-
гаторівневої динамічної впорядкованої системи. 
Діяльність зазначеної системи спрямована на 
формування, обслуговування, розподіл і рух та-
ких фінансових потоків, які забезпечували б ста-
ле збільшення ринкової вартості підприємства, 
як об’єкта інвестування. Це обумовлено кілько-
ма факторами. По-перше, формування, обслу-
говування, розподіл і рух фінансових потоків за 
умови нормального функціонування підприєм-
ства є постійним процесом, припинення якого 
свідчить про наявність технічних, технологічних, 
фінансових, управлінських або інших проблем 
на підприємстві. По-друге, якщо фінансові пото-
ки перебувають у постійному русі, то, відповід-
но, і процес управління ними повинен мати без-
перервний характер, оскільки саме регулярність 
виконання управлінських функцій є основою 
успішної роботи підприємства [1, с. 72].

Оскільки підприємницькі структури сфери 
оптової торгівлі, з позиції управління, представ-
ляють собою об’єкт, який включає безліч різно-
манітних підсистем, між якими існують велика 
кількість різноманітних зв’язків. Їх відносять до 
складних, багаторівневих та динамічно впоряд-
кованих систем, а дослідження здійснюють на 
підставі комплексного системного аналізу.

Враховуючи результати наукових досліджень 
та особливості оптової торгівлі, автором сформо-
вано умови функціонування системи управління 
фінансовими потоками зазначених підприємств, 

які полягають у такому:
по-перше, система управління є рухомою, 

адже основний об’єкт – фінансові потоки – є ди-
намічними, функціонують у часі та просторі, а в 
процесі переходу із однієї площини в іншу мо-
жуть змінювати як форму, так і властивості, мо-
жуть виникати поза межами системи та під час 
руху проникати у неї;

по-друге, потрібно сформувати єдиний базис 
щодо формулювання класифікаційних ознак еле-
ментів системи та їх відношення до об’єкта систе-
ми управління – фінансових потоків підприємств 
та їх рух, що виникає внаслідок різносторонніх 
відносин між суб’єктами системи;

по-третє, усі елементи системи управління є 
відносно незалежними, однак поєднані між со-
бою тісними зв’язками, які забезпечують особли-
вості побудови структури системи і процедуру та 
механізми взаємодії її елементів;

по-черверте, взаємозв’язки між об’єктом та 
елементами системи забезпечуються через дію 
механізмів функціонування та створюють умови 
для побудови єдиної інтегрованої системи управ-
ління. Зазначену систему управління фінансови-
ми потоками характеризує сукупність базових 
параметрів (властивості об’єкта системи та влас-
тивості інтегрованої системи). 

Створення умов, що сприятимуть ефектив-
ності системи управління фінансовими потоками 
підприємств оптової торгівлі, передбачає визна-
чення базових положень та ключових властивос-
тей системи управління. Проведені дослідження 
на основі узагальнення наукових доробок вітчиз-
няних науковців визначають такі ключові влас-
тивості щодо системи управління фінансовими 
потоками підприємства [2, с. 52]: неоднорідність, 
емерджентність, ієрархічність, адаптивність, 
багатофункціональність, надійність, гнучкість, 
стійкість, вразливість та життєздатність.

Як сукупність взаємопов’язаних елементів 
система управління фінансовими потоками має 
свій об’єкт і суб’єкт. Об’єктом системи управ-
ління є сукупність фінансових потоків, яка фор-
мується в процесі виробничо-господарської ді-
яльності підприємств оптової торгівлі, а також 
фінансові потоки, котрі формують напрямок та 
характер економічних відносин між суб’єктами 
системи управління (внутрішні та зовнішні 
контрагенти). Таким чином, об’єкт досліджува-
ної системи поєднує водночас кількісний чин-
ник, у формі фінансових ресурсів, з якісним чин-
ником – економічними відносинами.

Фінансові потоки, як об’єкт управління, час-
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то змінюються внаслідок їх руху і переходу із зо-
внішнього середовища у системи управління. Це 
виражається за допомогою сформованих напря-
мів вхідних і вихідних потоків. «Вхідні фінансові 
потоки, формуючись за межами системи, надхо-
дять у систему і в процесі руху, підпадаючи під 
певні управлінські дії, змінюють стан системи, 
параметри функціонування її окремих елементів; 
вихідні фінансові потоки, тобто об’єкт, сформо-
ваний у межах системи з заданими параметрами, 
виходить у зовнішнє середовище, тим самим змі-
нюючи стан системи та окремих її елементів; па-
раметри вхідних та вихідних фінансових потоків, 
їх рух та процес управління ними в поточному 
періоді обумовлює стан системи в майбутньому, 
а, відповідно, і обумовлює динамічний характер 
поведінки системи» [3].

Багатогранний характер системи управління 
фінансовими потоками визначають її суб’єкти. В 
окремих працях визначено лише один суб’єкт  – 
фінансову службу, склад і чисельність якої зале-
жить від розміру, організаційної структури під-
приємства, кількості операцій, напрямів і видів 
діяльності. Втім, обмежуватись лише фінансовою 
службою у такій складній і багаторівневій системі 
управління не варто. Зазначеній системі управ-
ління характерні дво-, а іноді і багатосторонні 
відносини, що й визначають кількість суб’єктів – 
зацікавлених осіб, що впливають на рух потоків 
і, як правило, відображають різні сторони фінан-
сових потоків (вхідний чи вихідний). На нашу 
думку, доцільно їх розмежовувати на внутрішні 
та зовнішні суб’єкти. 

Очевидним є те, що внутрішнє функціону-
вання системи забезпечують особи, котрі мак-
симально зацікавлені в результаті діяльності 
підприємства, а саме: керівництво підприємства, 
менеджери, трудовий колектив, власники. До зо-
внішніх слід віднести матеріально та фінансово 
зацікавлених партнерів по бізнесу, постачальни-
ків, фінансово-кредитні установами, державні та 
місцеві органи влади тощо.

Вплив суб’єктів на об’єкти системи управлін-
ня фінансовими потоками підприємств оптової 
торгівлі здійснюється на підставі вхідної та ви-
хідної інформації, яка є основою прийняття по-
дальших рішень. 

Носіями інформації є усні повідомлення, па-
перові та електронні документи. Паперові звітно-
статистичні «інформатори» носять нормативний 
характер. На них існують відповідні Положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку та форми 
статичної звітності. Внутрішня інформація для 

управління потоками торговельних підприємств 
охоплює результати фінансово-господарської ді-
яльності, до яких належать такі об’ємні показни-
ки, як товарообіг, торговельний дохід, витрати 
обігу, прибуток від реалізації, та показники ефек-
тивності, зокрема, рентабельність, ресурсовідда-
ча, швидкість оборотності капіталу і ресурсів [4]. 

Для побудови ефективної інформаційної сис-
теми необхідно структурувати інформаційні 
потоки та їхнє оточення. Стратегічні цілі торго-
вельного підприємства, потреби логістики, роз-
міщення запасів, потреби постачання, прогнози 
на майбутнє утворюють інформаційний потік 
планування та координації. В оптовій торгівлі 
постачання підтримує безперервну пропозицію 
товарів для продажу. Постачальницька (закупі-
вельна) діяльність координує рішення, пов’язані 
з умовами поставок, обсягом угод, можливістю 
довгострокових контрактів. Прогнозування на-
креслює параметри майбутньої діяльності на 
підставі минулих і поточних показників, а та-
кож планових нормативів. Прогнози в логістиці, 
як правило, носять відносно короткостроковий 
характер і надають періодичних (звичайно що-
місячних або щотижневих) передбачень обсягів 
продажів для кожного товару, виходячи з яких, у 
свою чергу, встановлюються потреби логістики й 
оперативні плани.

Варто відзначити, що процес формування, 
рух та напрями фінансових потоків підприємств 
оптової торгівлі не є виключно внутрішнім, а ви-
ходить далеко за межі мікросистеми. Тому фор-
мування цієї складної і водночас важливої для 
життєдіяльності підприємств оптової торгівлі 
системи, за умови її функціонування у мінли-
вому конкурентному середовищі, повинно бути 
спрямоване на можливість її функціонування як 
на макро-, так і мікро рівнях.

Дієвість системи управління фінансовими по-
токами підприємств оптової торгівлі можна за-
безпечити шляхом оптимізації його структури, 
що сприяє ефективності руху, напрямам та якос-
ті потоків. А забезпечити сам процес управління 
будь-яким об’єктом можна лише на основі меха-
нізмів. Саме останні визначають порядок діяль-
ності підприємств оптової торгівлі і на мікро-, і 
на макрорівні та активізують процес управління 
саме через механізм, котрий визначає порядок 
будь-якого виду діяльності досліджуваних під-
приємств.

Узагальнюючи наукові здобутки науковців 
щодо сутності та елементів механізму управлін-
ня фінансовими потоками підприємств, можна 
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виокремити такі механізми: на мікрорівні – вну-
трішній механізм формування і використання 
фінансових потоків підприємства, організацій-
но-економічний механізм, система методів та 
прийомів управління, механізм інформаційного 
забезпечення; макрорівні – ринковий механізм 
та державний механізм регулювання. Виходячи 
із зазначеного, очевидним є те, що на макроеко-
номічному рівні зазначені механізми підлягають 
прямому та опосередкованому впливу зовнішніх 
механізмів управління фінансовими потоками 
підприємства. Зміст та призначення зазначених 
механізмів узагальнено в таблиці.

Структуризація механізмів управління фі-
нансовими потоками на мікро- та макрорівні 
дозволяє визначити напрям руху потоків, що 

супроводжуються рухом фінансових, товарних, 
трудових та інформаційних ресурсів у зазначе-
ному процесі. Зазначені механізми як макро-, так 
і мікрорівня створюють передумови щодо управ-
ління об’єктом досліджуваної системи; сприяють 
формуванню адекватних конкурентних умов 
розподілу фінансових потоків як багаторівневої 
системи, орієнтованої на максимізацію прибутку 
за умови мінімізації ризиків діяльності підпри-
ємства. Внаслідок перерозподілу формуються 
фінансові потоки самих підприємств: дохід від 
реалізації, прибуток, амортизація тощо, з іншої – 
зовнішні фінансові потоки – податки, страхові 
відшкодування, погашення кредитів та іншої ко-
ротко- та довгострокової заборгованості підпри-
ємства.

Таблиця 1
Механізми управління фінансовими потоками підприємств оптової торгівлі

Механізм Зміст
Механізми управління фінансовими потоками макрорівня 

Ринковий механізм 
регулювання діяль-
ності підприємства

- пов'язаний з використанням фінансових потоків підприємств у своїй господарській 
діяльності;

- усі фінансові потоки, як вхідні, так і вихідні, формуються під впливом попиту, про-
позиції та ціни, як на продукцію підприємств, так і на всі ресурси, задіяні у його 
обороті;

- базові параметри фінансових потоків та параметри самої системи управління фінан-
совими потоками підприємств залежить від рівня розвитку інфраструктури та дина-
міки ринків 

Державний механізм 
регулювання

- формує нормативно-правове регулювання діяльності підприємства в галузі і вико-
ристання його вхідних і вихідних фінансових потоків;

- визначає зовнішні стимули та обмеження системи управління фінансовими потока-
ми та можливості її функціонувати у відповідному законодавчому та правовому полі
Механізми управління фінансовими потоками мікрорівня

Внутрішній механізм 
регулювання 

- створює умови щодо формування і використання фінансових потоків підприємства;
- регулює процес руху і напрями фінансових потоків в усій системі їх управління

Організаційно-еко-
номічний механізм

- відображає архітектоніку, взаємозв’язки в системі;
- визначає процес побудови системи управління, її принципи, функції, фактори, що 

випливають на процес управління фінансовими потоками та їх базові параметри;
- встановлює та визначає порядок взаємодії базових параметрів із зовнішнім серед-

овищем

Система методів, 
інструментів та при-
йомів управляння

- включає основні групи методів дії, метод впливу та методи взаємодії;
- комплексне застосування методів з обраним стилем управління на основі системно-

потокового підходу забезпечує стабільність функціонування системи та досягнення 
поставлених цілей та мети;

- методи, прийоми та стиль управління не повинні бути статичними та незмінними, 
оскільки система повинна відповідати умовам зовнішнього середовища, які швидко 
та постійно змінюються

Механізм інформа-
ційного забезпечення 

- забезпечує систему управління інформацією про стан зовнішнього середовища, над-
ходження, розподіл та використання фінансових потоків;

- служить основою наступних управлінських рішень для переходу системи від поточ-
ного в майбутній стан

Джерело: удосконалено та адаптовано автором до предмету дослідження [1; 5].
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Таким чином, вплив зазначених механізмів на 
багатосторонні аспекти діяльності підприємств 
оптової торгівлі можна оцінити через сукуп-
ність критеріїв (кількісні та якісні) ефективнос-
ті управління фінансовими потоками. Зазначені 
критерії мають відповідати таким властивостям:

- сприяти кількісній оцінці рівня досягнення 
мети та цілей системи управління фінансовими 
потоками;

- бути науково обґрунтованими та визначати-
ся на основі базових концепцій управління;

- характеризуватись комплексністю і врахову-
вати вплив екзо- та ендогенних чинників на до-
сягненні цілей системи управління;

- давати можливість порівняння результатів 
управління фінансовими потоками із витратами, 
що пов’язані із цим процесом;

- надати перспективу порівняння значень по-
казників за окремими підприємствами із галузе-
вими показниками ефективності управління фі-
нансовими потоками.

Зазначені вимоги до критеріїв дають можли-
вість комплексно визначити коло питань щодо 
ефективності управління фінансовими потоками 
підприємства. Так, кількісні критерії визначають 
обсяги наявних фінансових потоків підприєм-
ства, котрі відображаються через матеріально-
речову основу функціонування системи. Якісна 
характеристика має відображати напрям та ка-
нали руху потоків, засади за яких ці потоки фор-
муються та інструменти, за допомогою котрих 
відбувається використання фінансових потоків.

Базові положення, що визначають конку-
рентну позицію на ринку підприємств оптової 
торгівлі, залежать від руху фінансових потоків 
та визначають їх обсяги, напрями, швидкість, 
джерела та регулярність. Зазначені параметри й 
обумовлюють наявність достатньої суми фінан-
сових ресурсів, які є насправді віддзеркаленням 
фінансових потоків та механізмів, що сприяють 
їх формуванню. Саме це дозволяє сформувати 
тісні взаємозв’язки між контрагентами ринків, 
що супроводжуються рухом фінансових потоків.

Конкурентне середовище вимагає від суб’єктів 
системи управління налагодженої системи вза-
ємовідносин, що виникають між усіма її елемен-
тами. Ці зв’язки впливають на процес прийняття 
управлінських рішень, ефективність системи та 
породжують майбутні відносини, що забезпе-
чують безперервність функціонування системи 
у досягнення поточних та стратегічних цілей. 
Щільність зв’язків та їх виникненні залежать від 
мінливості внутрішнього та зовнішнього серед-

овища підприємства.
У процесі безперервного та різнонаправле-

ного руху фінансових потоків між елементами 
системи управління можуть виникати зв’язки, 
що властиві багатогранній і складній системі, а 
саме [1, с. 74–76]: взаємодії, породження, пере-
творення, структури, функціонування, розвитку 
та управління.

Спираючись на те, що фінансові потоки є 
складовою частиною фінансів підприємств, ме-
ханізм управління фінансовими потоками ви-
ступає надбудовною категорією щодо фінансів і 
базисною – щодо управління. Тому в сукупності 
реалізація функцій управління та функцій фі-
нансів приводить в дію механізм управління фі-
нансовими потоками.

Функції управління фінансовими потока-
ми можна поділити на основні й другорядні. До 
основних функцій належать: аналіз, плануван-
ня, прогнозування, організація, координація, 
контроль, мотивація. До другорядних функцій 
належать: функції, які впливають на сфери діяль-
ності підприємств оптової торгівлі (операційна, 
фінансова, інвестиційно-інноваційна); функції, 
що мають визначальний вплив на окремі ста-
дії виробничого процесу підприємств (функція 
управління відтворювальним процесом; функ-
ція управління розподільним процесом; функ-
ція контролю); функції, що впливають на окремі 
фактори виробничо-господарської діяльності 
підприємств оптової торгівлі (обсяги доходу та 
товарообороту, дебіторська і кредиторська за-
боргованість, інвестиційно-кредитні кошти 
тощо) [6, с. 157].

Комплексне управління фінансовими потока-
ми потребує підбору принципів, на основі яких 
система управління набуває свого призначення 
та дозволяє досягти поставленої мети. Вони ви-
ступають методологічною основою будь-якої ді-
яльності. Серед них варто відокремити цільові, 
функціональні та лінійні принципи управління, 
що включають [7, с. 5; 8, с. 192]: методологічну 
послідовність; інтегрованість із загальною сис-
темою управління підприємством; комплексний 
характер формування управлінських рішень; ви-
сокий динамізм управління; варіативність підхо-
дів до розробки окремих управлінських рішень; 
орієнтованість на стратегічні цілі розвитку під-
приємства; інформаційна вірогідність; комплек-
сне виявлення практично всіх коштів, що беруть 
участь в економічній діяльності підприємства; 
єдність та узгодженість інструментів і методик 
визначення фінансових потоків підприємств 
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оптової торгівлі; забезпечення збалансованості 
величини і руху фінансових потоків; забезпе-
чення ефективності управління; забезпечення 
платоспроможності підприємства. Виконання 
поставлених функцій потребує використання не-
обхідної та ефективної системи методів та інстру-
ментів. Вони є способом досягнення поставлених 
завдань та мети діяльності підприємств оптової 
торгівлі. В ринкових умова традиційно виокрем-
люють такі групи методів: фінансово-економічні, 
адміністративні та соціально-психологічні.

На вибір необхідних інструментів та мето-
дів управління фінансовими потоками впливає 
низка чинників. До них, зокрема, належать: етап 
управління; параметри потоків, на які спрямова-
на дія; сфера застосування інструментів. Напри-
клад, на етапі збору інформації проводять мар-
кетингові дослідження фінансових та грошових 
ринків, здійснюють внутрішню ревізію наявних 
та необхідних ресурсів. На етапі аналізу засто-
совують фінансовий та факторний аналіз, тех-
нічний аналіз фінансових ринків та багатоварі-
антний ресурсний аналіз. При ухваленні рішень 
застосовують метод дерева рішень, платіжні ма-
триці. Для контролю використовують методи мо-
ніторингу та контролінгу, експертну діагностику.

До інструментів управління фінансовими по-
токами, спрямованим на внутрішнє середовище 
підприємства, належать фінансове забезпечення, 
складання кошторисів витрат, аналіз фінансово-
господарської діяльності, страхування від ризи-
ків. На зовнішнє середовище спрямовані методи 
мотивації, взаємозаліків, реклама та взаємодія з 
громадськістю, управління контрактами [9, с. 215].

Серед фінансових методів виділяють систему 
розрахунків з дебіторами та кредиторами, засно-
вниками, контрагентами, державними органами; 
також це кредитування, інвестування, страху-
вання, оподаткування, факторинг. Фінансові ін-
струменти об’єднують гроші, кредити, податки, 
форми розрахунків, інвестиції, ціни, інструмен-
ти фондового ринку, норми амортизації, диві-
денди, депозити та інші інструменти, склад яких 
визначають особливості організації фінансів на 
підприємстві.

Аналогічним чином здійснюють вибір інстру-
ментів та методів управління ресурсопотоками з 
урахуванням інших чинників. Так, для управлін-
ня часом залучення та вкладення ресурсів засто-
совують фінансове планування, прогнозування, 
мережеве планування. Якщо необхідно розгля-
нути фінансові потоки в розрізі підрозділів під-
приємства, використовують, наприклад, метод 

центрів фінансової відповідальності.
Комплексний підхід до управління фінансо-

вими та матеріальними потоками, а також інфор-
маційними ресурсами має ще одну особливість: 
застосування інструментів та методів управлін-
ня має бути спрямоване на зміну характеристик 
щонайбільшої кількості ресурсопотоків. Низка 
інструментів дозволяє через вплив на фінансові 
потоки управляти рухом матеріалів. Це, зокрема, 
методи ціноутворення та формування собівар-
тості, які використовують при розрахунку мож-
ливої вартості залучення ресурсів та визначення 
ціни кінцевого продукту. Їх використання дозво-
ляє співвіднести такі параметри, як витрати на 
створення продукції або послуг, цінність кінце-
вого продукту для споживачів, бажані фінансові 
результати діяльності підприємств.

Комплексність таких методів як ціноутворен-
ня полягає в обліку різнорідних чинників зовніш-
нього та внутрішнього середовища, а також у за-
лученні додаткового інструментарію управління 
потоками. При встановленні ціни на продукцію 
або послуги вартість продукту для споживачів 
приводять у відповідність з вартістю викорис-
товуваних ресурсів. При цьому орієнтуються на 
стратегію діяльності підприємства на ринку, вра-
ховують такі чинники як рівень технологій, пла-
тоспроможний попит, податкові пільги, структу-
ра та конкурентність ринкового середовища. В 
процесі ціноутворення використовують різнома-
нітні методи та інструменти управління фінанса-
ми: оцінки витрат, визначення конкурентних пе-
реваг, маркетингові інструменти, прогнозування 
попиту тощо. Різноманітні способи управління 
фінансами дозволяють ефективно впливати на 
параметри фінансових та матеріальних потоків, 
встановлювати ціну на продукцію та послуги, 
яка буде оптимальною для продавця та справед-
ливою для споживача [10, с. 73].

Управління витратами підприємства також 
є інструментом впливу як на фінансові, так і на 
матеріальні потоки. Вибір джерел ресурсів для 
реалізації виробничо-господарської діяльності 
визначає вартість організації ресурсопотоків та 
параметри фінансових потоків. Обсяг та час фі-
нансових надходжень можна змінювати в про-
цесі ціноутворення, оскільки на ціну продукції 
впливає вибір ринкового сегменту та споживачів. 
При зниженні собівартості поза сумнівом зміню-
ватимуться характеристики ресурсопотоків. Так, 
собівартість залежить від календарних графіків 
робіт, раціональності розподілу ресурсів між 
окремими операціями, підрозділами, проектами. 
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Рис. 1. Комплексна система управління фінансовими потоками підприємств оптової торгівлі

Джерело: сформовано автором.
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Усі наведені структурні елементи системи 
управління фінансовими потоками підприємств 
оптової торгівлі направлені на досягнення осно-
вної мети та поставлених завдань (рис. 1): мак-
симізація потоку; ефективність формування 
достатньої суми капіталу; ефективність авансу-
вання капіталу в оборотні активи; узгодженість 
у часі та просторі фінансових потоків з товарни-
ми та сервісними потоками; зміцнення фінан-
сового стану підприємства; скорочення фінан-
сових ризиків. Зазначені завдання комплексно 
дозволяють досягти мети, що поставлена перед 
системою та відповідно оптимізувати фінансові 
потоки досліджуваних підприємств: підвищити 
інтенсивність та збалансованість обігу фінансо-
вих потоків, максимізувати їх результативність і 
забезпечити достатній рівень фінансових ресур-
сів, оптимізувати їх кількісний і вартісний склад, 
що у підсумку дозволяє отримати максимальний 
фінансово-економічний результат.

Висновки. Підсумовуючи вище викладене, 
можна стверджувати, що головним аспектом кон-

курентних переваг підприємств оптової торгівлі 
є розробка якісно нової комплексної системи 
управління фінансовими потоками. Її призначен-
ня забезпечити безперервність руху фінансових 
потоків та взаємозв’язок інтеграційних струк-
тур системи і підрозділів підприємства у процесі 
управління. Зазначене дозволить на практиці, в 
основному через використання найбільш осво-
єних та перевірених технологій комплексного 
підходу, розглянути можливість застосування 
нових чи модернізованих інструментів в апараті 
оптимізації управління фінансовими потоками. 
При застосуванні комплексного підходу до за-
значених проблем можна досягти необхідного 
рівня оптимізації фінансового, інноваційного та 
технологічного потенціалу підприємств опто-
вої торгівлі; виявити потенційні резерви зрос-
тання доходів та прибутків; підвищити рівень 
конкурентоспроможності; знизити комерційні, 
технологічні та фінансові ризики, що пов’язані 
із недостатньою ефективністю управлінського 
та організаційного процесу фінансових потоків 
тощо.
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Summary. The article analyses theoretical 
aspects of financial flows management of wholesale 
companies, as well as its key factors and parameters. 
Basic components of financial flows management are 

systematized into a comprehensive system. The links 
between the structural elements of the management 
system under research are determined.
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Currently, social-economic and political environ-
ment of Ukraine is undergoing significant chang-
es. They have a crucial impact on the operations of 
economic entities in a competitive environment. In 
order to provide for the high level of commercial 
mediation in the developing market economy, there 
exists a need to establish favourable preconditions for 
profit-making wholesale companies.

Since a large portion of operations of the compa-
nies under study includes procurement operations 
and sales of products that are continuously followed 
by financial flows, an important role within the man-
agement system should be assigned to financial flows 
management in a company.

The main objective of the research work is to 
improve the financial flows management system of 
wholesale companies.

The main purpose of the financial flows manage-
ment system is to look into wholesale companies op-
erations through the scheme of movements of finan-
cial resources and the consequences of the processes 
under way that reflect the actual level of profitabili-
ty and liquidity, a mechanism for optimizing costs, 
minimizing commercial risks, the efficiency of capi-
tal management, etc.

The results of the research work obtained testi-
fy to the urgent need to improve the financial flows 
management system in wholesale companies. It also 
provides for the establishment of structural elements 
of the system: the goal, tasks and objectives, princi-

ples, functions, determining the object and the sub-
ject matter, forms, methods, tools and mechanisms 
of management.

From the managerial point of view, the units of 
entrepreneurial activity in the field of wholesale busi-
ness are in themselves entities that include a number 
of various subsystems interconnected by multiple re-
lations. They are treated as complex, multilevel and 
dynamically structured systems, while the research 
is typically done on the basis of complex system-
ic analysis. As a unity of mutually related elements, 
the financial flows management system has both its 
object and subject matter. The object of the manage-
ment system is the financial flows that are established 
in the process of production economic operation of 
wholesale companies, and also financial flows that 
form a direction and the nature of economic relations 
between the entities of the management system (in-
ternal and external contractors).

A multifaceted nature of the financial flows man-
agement system is determined by its subjects. The 
management system under discussion is typically 
characterized by bilateral and, sometimes, multilat-
eral relations that determine the number of subjects. 
They are the stakeholders that influence the move-
ment of flows and usually reflect different aspects of 
financial flows (either inbound or outbound). In our 
opinion, it is reasonable to differentiate between in-
ternal and external subjects.

The impact the subjects of the financial flows 
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management system of wholesale companies have on 
its objects is produced on the basis of inbound and 
outbound information, which constitutes the basis 
for further decision-making.

The efficiency of financial flows management sys-
tem of wholesale companies can be ensured through 
optimizing its structure, which will help achieve the 
efficiency of movement, directions and quality of 
the flows. The process of management of any object 
can be possible on the basis of mechanisms only. It is 
them that define the procedures of wholesale compa-
nies’ operations. They also activate the management 
process both on macro and micro levels through the 
mechanism that defines the procedure for any sort of 
activity of the companies under study.

The analysis of studies of other researchers about 
the essence and elements of the mechanism of fi-
nancial flows management of companies highlights 
the following mechanisms. On the micro level, they 
include the internal mechanism for establishing and 
use of financial flows of the company, for organiza-
tional economic mechanism, for the system of meth-
ods and tools of management, and for the mechanism 
of information provision. On the macro level, there 
is a market mechanism and the state mechanism of 
regulation. The abovementioned facts imply that the 
macro level mechanisms are, evidently, subject to a 
direct and an indirect influence of external mecha-
nisms for company financial flows management. 

Since financial flows are part of the company fi-
nance, the mechanism of financial flows manage-
ment can be defined as a superstructure category 
with attention to finance, while it is a basic category 
from the standpoint of management. Therefore, in its 
total, the implementation of management functions 
and of finance functions activates the mechanism of 
financial flows management.

Comprehensive management of financial flows 
requires the selection of principles that make the 
system of management perform its function and al-
lows attaining the goals set. They comprise a meth-
odological basis for any activity. It would be relevant 
to highlight targeted, functional and linear manage-
ment principles.

The achievement of the set functions requires the 
use of the needed effective system of methods and 

tools. They help reach the set goals and the objec-
tive of wholesale companies’ activity. Under market 
conditions, such groups of methods as financial-eco-
nomic, administrative and social-psychological are 
usually identified.

All the listed structural elements of the finan-
cial flows management system of wholesale compa-
nies aim at achieving the main objective and the set 
goals. They include maximizing the flow; achieving 
the efficiency in establishing the sufficient amount of 
capital; the efficiency of advancing capital into turn-
over assets; the temporal and spatial coordination of 
financial flows with the flows of goods and services; 
consolidation of company financial condition; reduc-
tion of financial risks. Overall, these objectives allow 
reaching the goal set for the system, and also opti-
mizing the financial flows of the companies under 
analysis. In other words, it means raising intensity 
and improving the balance of financial flows turno-
ver, maximizing their productivity and establishing 
the due level of financial resources, as well as opti-
mization of their quantitative and qualitative content. 
As a consequence, it leads to improved financial-eco-
nomic results.

To conclude the abovementioned, it should be 
stated that the main aspect for competitive advan-
tages of wholesale companies is the development of 
new comprehensive system of financial flows man-
agement. The goal of the system is to provide the 
continuous movement of financial flows and the 
interrelation of integration structures of the system 
and the company units in the process of manage-
ment. It would make it possible to consider practical 
opportunities for using new or updated tools in the 
set of financial flows management, mostly due to the 
application of most verified technologies of a com-
prehensive approach. The all-embracing approach to 
tackle the problems will help to reach the necessary 
level of optimizing financial, innovative and techno-
logical capacity of wholesale companies; to identify 
prospective resources of revenue and profit growth; 
to enhance the competitiveness; to reduce commer-
cial, technological and financial risks related to in-
sufficient efficiency of managerial and organizational 
process of financial flows, etc.
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