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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

БОГУСЛАВСЬКА Світлана Іванівна, 
доцент, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій 
Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університету банківської справи»
e-mail: boguslavskaya1980@gmail.com

Анотація. Подано теоретико-методичний базис 
формування маркетингової стратегії регіонального 
розвитку, зокрема представлено авторське трак-
тування дефініції «маркетингова стратегія регіо-
нального розвитку». Обґрунтовано, що стратегія 
регіонального розвитку є специфічним товаром, 
вимоги до підготовки якого викладено у статті. 
Визначено мету та основні функції маркетингової 
стратегії регіонального розвитку. Наведено та об-
ґрунтовано основні види стратегій регіонального 
розвитку. Визначено та обґрунтовано принципи 
розроблення і впровадження такої стратегії. Запро-
поновано дві групи принципів: загальні та додаткові. 
Останні використовуються залежно від типу обра-
ної стратегії регіонального розвитку. Описано набір 
інструментів для реалізації маркетингової страте-
гії регіонального розвитку. 

Ключові слова: регіональна економіка, регіо-
нальний розвиток, стратегічне управління, мар-
кетинг регіону, маркетингова регіональна стра -
тегія.

Аннотация. Представлен теоретико-методи чес-
кий базис формирования маркетинговой стратегии 
регионального развития, в частности предло жена 
авторская трактовка дефиниции «марке тин говая 
стратегия регионального развития». Обос но вано, 
что стратегия регионального развития является 
специфическим товаром, требования к подготовке 
которого изложены в статье. Определены цели и 
основные функции маркетин говой стратегии регио-
нального развития, а также приведены и обо сно ва-
ны основные виды таких стра тегий. Опре деле ны и 
обоснованы принципы раз ра ботки и внедре ния мар-
кетинговой стратегии регионального раз ви тия. 
Предложено две группы прин ципов: общие и до пол-
нительные. Последние исполь зуются в зависимости 
от типа выбранной стратегии регионального раз-
вития. Описан набор инструментов для реализации 
маркетинговой стратегии развития региона. 

Ключевые слова: региональная экономика, регио-
нальное развитие, стратегическое управление, 
марке тинг региона, маркетинговая региональная 
стратегия.

Постановка проблеми в загалом та її зв’язок 

із важливими науковими або практичними 

завданнями. У сучасних умовах стратегічне 

пла нування розвитку складних соціально-еко-

но мічних систем є предметом пильної уваги і 

вивчення як для науковців, так і для практиків. 

Підвищена увага до цієї сфери регіональної еко-

номіки не випадкова: наукові дослідження в цій 

сфері мають важливе теоретичне і прикладне 

значення, адже формування і реалізація стра-

тегії розвитку регіону протікає в умовах рин-

ку. Територіальний маркетинг є інструментом 

регіо нального управління, використання якого 

веде до успішного соціально-економічного роз-

витку території за рахунок оптимального вико-

ристання наявних ресурсів і всього потенціалу 

території.

Загальновідомим є той факт, що фундамен-

тальні відносини на ринку – це відносини з 

приводу купівлі-продажу товарів, а прагнення 

забезпечити взаємовигідний обмін між сторо-

нами, що діють у товарообмінних операціях, 

лежить в основі сучасної концепції маркетин-

гу. Саме тому маркетинговий підхід до пробле-

ми формування та реалізації стратегії розвитку 

регіону передбачає, що стратегія є особливого 

роду товаром, який дозволяє регіону ефективно 

конкурувати на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання цієї проб-

леми. Дослідженню теоретичних, методич них 

та прикладних аспектів формування по літи ки 

регіонального розвитку присвячені праці бaгa-

тьoх вiтчизняних учeних, серед яких слід ви ді-

лити прaцi тaких aвтoрiв, як O. Aмoшa, C. Aптe-

кaр, Б. Буркiнcький, В. Гeєць, М. Дeниceнкo, 

М. Дaнилишин, C. Iщук, М. Лeceчкo, Т. Мaйoрoвa, 

В. Мaртинeнкo, В. Прушкiвcький, М. Чумaчeнкo, 
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O. Яcтрeмcькa тa iн. Безперечну цінність мають 
розробки зі створення сучасної стратегічної та 
маркетингової методології, авторами яких є такі 
відомі вчені, як І. Ансофф, Дж. Дей, П. Друкер,  
Ф. Котлер, К. Асллунд, І. Рейн, Д. Хайдер, М. Пор-
тер. Серед робіт, присвячених проблемам фор-
мування маркетингових стратегій ре гіонального 
рівня та розроблення бренду територій, слід ви-
ділити праці В. М. Кукси, А. І. Маренича, В. М. 
Мотриченко, М. П. Овчарука, О. С. Тєлєтова, М. 
В. Провозіна та ін. І все ж, незважаючи на те, що 
різним аспектам проблеми формування та реа-
лізації стратегії регіонального розвитку присвя-
чені дослідження багатьох учених й існує велика 
кількість наукових праць з означеної тематики, 
ця проблема вимагає додаткового дослідження і 
нового наукового осмислення у зв’язку зі зміна-
ми, що мають місце в регіональній та національ-
ній економіці, факторами глобалізації та загаль-
ною соціально-економічною нестабільністю, а 
також через недостатнє розуміння і використан-
ня маркетингового підходу при формуванні та 
виконанні регіональних стратегій розвитку на 
місцях.

Метою статті є удосконалення теоретико-
ме то дичних засад регіонального планування та 
про грамування в частині підготовки, впровад-
ження та виконання регіональних стратегій роз-
витку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Важливим елементом реалі-
зації марке тингового підходу в стратегіях роз-
витку тери торій є методологічне опрацювання 
і форму вання теоретико-методичного базису 
стратегування, заснованого на понятті «марке-
тингова стратегія розвитку», його властивості та 
принципах. Як і для переважної більшості тер-
мінологічних понять, однозначного трактуван-
ня тер міна «маркетингова стратегія» не існує. 
Як за значає Дж. Дей [6, с. 29], часто у підходах 
науков ців відбувається підміна понять, марке-
тингова стратегія ототожнюється зі стратегією 
бізнесу або розглядається як набір маркетинго-
вих дій. Сутність стратегічного маркетингу, згід-
но з під ходом Філіпа Котлера, – це сегментуван-
ня, ціле встановлення, позиціонування [7]. Тобто 
ключовими поняттями маркетингової стратегії 
є: сегменти ринку, цілі щодо ринку і його сегмен-
тів, позиція компанії на ринку та альтернативні 
рішення, які розробляються на їх основі щодо 
комплексу маркетингу.

На мікрорівні маркетингова стратегія – це 
стратегія підприємств, орієнтованих на ринкові 

цінності, що має два основні орієнтири – ринок 
і продукт [5]. Водночас маркетингова стратегія 
– це елемент стратегії діяльності підприємства, 
спрямований на розробку, виробництво і дове-
дення до споживачів товарів і послуг, що най-
більшою мірою відповідають їхнім потребам [7]. 
Маркетингова стратегія – це комплекс доміну-
ючих принципів, конкретних цілей маркетингу 
на довгостроковий період і відповідних рішень 
щодо вибору і агрегування засобів організації та 
здійснення на ринку орієнтованої на ці цілі ді-
лової активності [10]. Маркетингова стратегія 
складається з базових рішень, що визначають 
комплекс засобів маркетингу, включаючи ін-
струменти формування та оновлення асорти-
менту товарів і послуг, ціноутворення, комуні-
кацій і розподілу [4]. Таким чином, маркетинго-
ва стратегія – це процес планування і реалізації 
різних маркетингових заходів, які підпорядко-
вані досягненню поставлених перед компанією 
цілей. Головними цілями маркетингової страте-
гії зазвичай є: збільшення обсягу продажів, при-
бутку, частки ринку, лідерство в своєму сегменті 
[1].  Цілі мають бути узгоджені з місією компанії 
і стратегічними цілями бізнесу в цілому. Роз-
робленню маркетингової стратегії передує збір 
інформації з первинних і вторинних джерел з її 
подальшим аналізом. Згідно з концепцією «4Р» 
[14], маркетингова стратегія повинна включати 
чотири елементи: 1) продукт; 2) канали розподі-
лу; 3) ціна; 4) просування. Усе різноманіття стра-
тегій, які комерційні та некомерційні організації 
демонструють у реальному житті, є різними мо-
дифікаціями декількох базових стратегій (обме-
женого зростання, зростання, скорочення і по-
єднання попередніх трьох альтернатив) [1; 5–8; 
10].

Ретрансляція вищезазначених детермінант 
на мезорівень дозволяє сформулювати завдан-
ня цільового фокусування стратегій соціально-
економічного розвитку регіону, а також вибору 
оптимальних напрямів впливу. Відповідно, для 
кожної модифікації стратегій можливо сформу-
вати ефективний механізм реалізації, закріпити 
фінансові ресурси, визначити відповідальних 
виконавців і критерії оцінки результатів її здій-
снення. При цьому ще раз підкреслимо, що всі 
стратегії розвитку території повинні будуватися 
на основі маркетингового підходу, виходячи з 
поточних і прогнозованих потреб цільових рин-

ків, і, водночас, забезпечувати «підлаштування» 

території під майбутні потреби. 

Маркетинг стратегії розвитку є соціально-

управлінським процесом, за допомогою якого 
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забезпечується задоволення потреб як індивіду-
умів, так і їхніх груп у послідовній трансформа-
ції па раметрів і позицій сформованих соціально-
еко номічних систем з урахуванням впливу фак-
то рів зовнішнього і внутрішнього середо вища 
та мож ливостей їх цілеспрямованої трансфор-
мації.

Специфічний товар «стратегія розвитку» не 
має речової форми, за цією ознакою він близь-
кий до послуги, і як для будь-якої послуги, ре-
зультат стратегії може бути визначений лише в 
процесі її реалізації. Разом з тим між стратегією 
як товаром і послугою як такою є відмінності: 
послуга не може бути відокремлена від продав-
ця, а стратегія може бути успішно реалізована, 
тобто спожита покупцем без участі суб’єкта, 
який її продав. Тому стратегія розвитку регіо-
ну як товар за своїми особливостями відповідає 
продукту інтелектуальної власності, ідеї.

Слід виділити кілька різновидів товару «стра-
тегія розвитку». 

1. Бажані стратегії, які несуть покупцю значне 
миттєве задоволення та значні переваги в довго-
строковій перспективі. Цей різновид є ідеальним 
варіантом товару, що як і будь-який ідеал, є не-
досяжним, але до якого слід прагнути. Прикла-
дом ідеальної стратегії є стратегія революційних 
перетворень, необхідність яких обумовлюєть-
ся суспільним поступом, у зв’язку з чим навіть 
констатація нового напряму розвитку викликає 
значний інтерес і задоволення населення країни. 
Звідси випливає важливий висновок: доцільно 
не тільки сформувати обґрунтовану стратегію 
розвитку регіону, а й пара лельно забезпечити 
ринок для цього товару, тобто підготувати спо-
живачів до того, що вони отримають задоволен-
ня від прийняття (купівлі) стратегії. 

2. Корисні стратегії, які не є дуже привабли-
вими, але можуть надати переваги їхнім спожи-
вачам у довгостроковій перспективі. Розроблені 
стратегії розвитку переважно відносять до цьо-
го різновиду товару, оскільки зміни, властиві 
для будь-якої стратегії, здебільшого, не викли-
кають задоволення (згадаймо відоме «побажан-
ня» жити в епоху змін). Тому одним з найваж-
ливіших завдань інтеграційного маркетингу є 
роз’яснення населенню та суб’єктам, які госпо-
дарюють на території регіону цілей стратегії йо-
чікуваних результатів, які повинні бути розме-
жовані за етапами і в часі.

3. Стратегії, що несуть задоволення: вони 
здатні доставити споживачам велике миттєве за-
доволення, але можуть створити для них проб-
леми в довгостроковій перспективі. Класичним 

прикладом такої стратегії на національному рів-
ні є перехід до побудови нової суспільної форма-
ції, в ході якого більшість громадян, отримавши 
миттєве задоволення від руйнування примусо-
вої економічної системи, згодом зазнала чимало 
труднощів і розчарувань.

4. Нікчемні стратегії – ті, що не забезпечують 
задоволення ні відразу, ні згодом. На жаль, такі 
стратегії трапляються у практиці господарюван-
ня досить часто. Випадки їх придбання як това-
ру пояснюються одним: брак у споживачів на-
лежної підготовки та навичок оцінки споживної 
корисності.

Маркетинговій стратегії регіонального роз-
витку притаманні такі загальні функції, як: ана-
ліз ринку, формування товарної та цінової по-
літики, комунікації, організації збуту і продажів 
[8]. Специфічними функціями, які модифіку-
ються залежно від конкретної сфери об’єктно-
суб’єктних відносин з приводу купівлі-продажу 
стратегії розвитку регіону, є: комплексне ви-
вчення, прогнозування і формування потреб на-
селення та суб’єктів господарювання, що функ-
ціонують на території регіону; дослідження фак-
торів зовнішнього і внутрішнього середовища, 
що впливають на вибір напряму трансформації 
регіональної соціально-економічної системи; 
формування стратегії розвитку, а також сприят-
ливої громадської думки про неї і продавця, що 
її представляє; забезпечення реалізації та ефек-
тивного використання стратегії, своєчасне вияв-
лення потреби і напрямів її коригування.

Мета маркетингової стратегії розвитку кра-
їни, регіону або муніципального утворення по-
лягає у визначенні найоптимальніших напря-
мів і способів здійснення їх трансформації для 
поліпшення якості життя в умовах постійних 
змін і невизначеності зовнішнього середовища, 
а також формуванні позитивного ставлення до 
стра тегії розвитку як у її безпосередніх спожи-
вачів, так і у найбільш впливових контактних 
ауди торій на всіх стадіях процесу управлін-
ня. При цьому прагнення суб’єкта управління 
макси мі зувати якість життя на конкретній тери-
торії, по суті, означає прагнення до досягнення 
всіх зазначених вище альтернативних цілей мар-
кетингу.

На думку автора, маркетингова стратегія 
розвитку регіону повинна будуватися на основі 
принципів, сформульованих Ф. Котлером [7]. 

1. Принцип свободи споживача і виробни-
ка, який передбачає прийняття маркетингових 
рішень в умовах відносної свободи, що є наріж-
ним каменем динамічної системи маркетингу, 
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адже потреби людей ґрунтуються на їхніх влас-
них уявленнях, а не на уявленнях, нав’язаних 
ззовні.

2. Принцип обмеження потенційної шкоди: 
політична система обмежує свободу виробників 
і споживачів тільки для того, щоб не допустити 
відносин, які завдають шкоди або створюють 
потенційну загрозу виробникам, споживачам 
або третій стороні. Шкода, що є результатом уго-
ди між виробником і споживачем, – широко по-
ширений привід для втручання з боку держави. 
Основне питання при цьому полягає в тому, на-
скільки вагомою є реальна чи потенційна шко-
да для обґрунтування такого втручання. Цей  
принцип є другим наріжним каменем форму-
вання маркетингової стратегії розвитку регіону, 
оскільки шкода, яку може завдати споживання 
неякісної стратегії розвитку регіону, незрівнян-
на з жодною іншою шкодою. Тому ще на стадії 
формування товару «стратегія розвитку регіо-
ну» необхідними є заходи щодо захисту спожи-
вачів і запобігання реальній або потенційнійш-
коді. Це питання важливе ще й тому, що втру-
чання держави, по суті, означає введення контр-
олю за ходом формування та реалізації стратегії. 
Це питання вимагає окремого дослідження для 
прийняття обґрунтованого рішення.

3. Принцип задоволення базових потреб: 
система маркетингу повинна використовувати-
ся для задоволення потреб як заможних, так і 
малозабезпечених верств населення. Не відмов-
ляючись від принципу свободи виробника і спо-
живача, учасники ринку повинні підтримувати 
економічні та політичні дії, спрямовані на вирі-
шення цієї проблеми. Іншими словами, необхід-
но прагнути задовольняти базові потреби всіх 
людей, а всі люди повинні певною мірою розді-
ляти життєві стандарти, що створюються цією 
системою.

4. Принцип економічної ефективності: систе-
ма маркетингу прагне ефективно представляти 
товари і послуги, що передбачає створення і по-
стійну підтримку конкурентного середовища. 
Постійна конкуренція та наявність поінформо-
ваних споживачів і покупців підтримують висо-
ку якість товарів і відносно низькі ціни [11; 12]. 
Для маркетингової стратегії розвитку регіону це 
важливо, оскільки вона є товаром довготрива-
лого використання, доволі проблематично від-
мовитись від нього в процесі використання.

5. Принцип інновацій: система маркетингу 
стимулює справжнє новаторство, яке забезпе-
чує низьку вартість виробництва, збуту і роз-
робку нових виробів, що відповідають постійно 

змінюваним потребам споживачів. У практиці 
суб’єктів господарювання дуже часто нововве-
дення являють собою лише імітацію продукції 
інших, добре відомих марок, з невеликою від-
мінністю для стимулювання збуту. В цьому кон-
тексті маркетингова стратегія розвитку регіону 
має широке поле діяльності: створення нових 
програм, оновлення стратегії в ході реалізації, 
чітке розмежування між продуктами різних 
партій тощо.

6. Принцип навчання та інформування спо-
живачів: ефективна система маркетингу перед-
бачає суттєві витрати, пов’язані з навчанням і 
інформуванням споживачів, що дозволяє задо-
вольнити потреби і підвищити добробут спожи-
вачів у довгостроковій перспективі. Доцільність 
таких витрат обумовлена принципом економіч-
ної ефективності, особливо тоді, коли різні види 
виробів дезорієнтують споживачів своєю кіль-
кістю і взаємовиключними опціями. Продавці 
стратегії повинні надавати вичерпну інформа-
цію про свою продукцію. Водночас групи спо-
живачів і органи державної влади також мають 
право надавати свою інформацію і оцінку.

7. Принцип захисту споживача: лише освіта 
та інформованість останніх не можуть повністю 
їх захистити, тоді як на систему маркетингу по-
кладається завдання захисту споживача. Сучасні 
вироби настільки складні, що навіть підготовле-
ні споживачі не можуть надати їм кваліфікова-
ну оцінку [2; 3]. Реалізація цього принципу за-
побігає спробам введення споживачів в оману і 
нав’язування покупок, коли споживачі почува-
ються особливо беззахисними. Захист спожи-
вачів повинен охоплювати, зокрема, діяльність 
компаній, що можуть завдати шкоди навколиш-
ньому середовищу, викликати побічні ефекти 
тощо.

Таким чином, сім наведених вище принци-
пів є дійсно наріжними в процесі маркетингової 
діяльності з приводу формування, пропозиції, 
продажу та реалізації такого специфічного това-
ру, як стратегія розвитку регіону.

Залежно від призначення конкретної страте-
гії розвитку, крім основних, доцільним є вико-
ристання додаткових принципів, до яких відне-
сено такі:

– орієнтація стратегії на потреби об’єкта 

впливу і тенденції їх змін у довгостроковій пер-

спективі;

– урахування найістотніших взаємо зв’яз-

ків і взаємозалежностей зі стратегіями інших 

суб’єктів господарювання, як горизонтальних, 

так і вертикальних;
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– включення до стратегії розвитку можли-
вих і бажаних змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища функціонування регіону.

Інструментами маркетингової стратегії роз-
витку регіону є: реклама, маркетингові дослі-
дження, сегментація ринку, зв’язки з громадсь-
кістю, формування потреб і попиту, стимулю-
вання збуту, цінова політика, методи прямого 
маркетингу та інші загальновідомі засоби мар-
кетингового впливу.

Для впровадження маркетингової стратегії 
розвитку регіону потрібні значні зусилля, які 
пов’язані, насамперед, з формуванням інститу-
ціональних, організаційних, економічних і пра-
вових основ цивілізованого регіонального рин-
ку [9]. Однак ці зусилля не є марними, оскіль-
ки передбачають набуття значних вигід у май-
бутньому. У результаті використання стратегії 
формується міцний фундамент відносин між 
суб’єктами в процесі здійснення товарообмін-
них операцій як у корпоративному секторі еко-
номіки, так і у сфері державного, регіонального 
та муніципального управління.

З метою практичної реалізації можливостей 
маркетингової стратегії розвитку регіону як то-
вару, що забезпечує ефективну і творчу взаємо-
дію суб’єктів управління, слід підкреслити кіль-
ка важливих особливостей. По-перше, вигоду 
від наявності чіткої стратегії регіонального роз-
витку отримують не лише ті, хто орієнтується на 
неї у своїй діяльності. Вигоди набувають також 
представники інших регіонів, які беруть участь 
у реалізації стратегії. Оскільки вони можуть як 
позитивно, так і негативно вплинути на хід реа-
лізації стратегії, у процесі формування стратегії 
варто враховувати їхні соціально-економічні ін-
тереси також. Таким чином, реалізовуватиметь-
ся політика держави, націлена на підвищення 
самостійності регіонів у вирішенні економічних 
та соціальних завдань сталого розвитку Украї-
ни [13]. По-друге, у процесі формування та ви-
користання стратегії розвитку має місце яскра-
во виражена інформаційна асиметрія. З одного 
боку, вона характеризується відсутністю повної 
інформації в реальних і потенційних спожива-
чів про властивості пропонованої стратегії, а 
з іншого – відсутністю підготовки споживачів 
для оцінки якості стратегії. Іншими словами, у 
процесі розроблення стратегії слід спиратися на 
усвідомлену підтримку населення та зацікавле-
них суб’єктів господарювання і одночасно ак-
тивно формувати умови для підтримки тих, хто 
з різних причин не може гідно оцінити вигоди 
від реалізації стратегії. По-третє, як справедли-

во зазначають маркетологи, споживачі товару 
рідко здатні точно й об’єктивно зрозуміти спів-
відношення споживчої цінності товару і витрат 
на нього. Задоволення споживача залежить від 
його уявлення про те, наскільки характеристики 
(властивості) товару здатні забезпечити спожив-
чу цінність, причому споживачі покладаються 
на власне відчуття цінності. Тому підприємець 
чи мешканець міста задоволений, якщо вигоди 
конкретної стратегії збігаються з його очікуван-
нями. У цій специфічній рисі споживчої пове-
дінки закладені потенційні можливості та про-
рахунки розробників стратегії розвитку. Якщо 
в результаті допущених у комерційному марке-
тингу прорахунків розчарований покупець від-
мовляється від подальших покупок товару фір-
ми, то це, звісно, неприємно, але товар можна 
вдосконалити чи запропонувати новий. Неза до-
воленість населення та інших суб’єктів господа-
рювання стратегією розвитку регіону за гро жує 
її розробникам закінченням кар’єри, втратою 
позицій на політичній арені чи іншими наслід-
ками, які вже неможливо виправити. Саме тому 
маркетологи радять завжди давати більше, ніж 
очікує клієнт, обіцяти лише те, що можна вико-
нати, але виконувати дещо більше від обіцяного.

Забезпечення ефективної взаємодії на те-
риторії регіону та за його межами передбачає 
проведення кропіткої роботи з вивчення по-
треб населення і суб’єктів господарювання, про-
гнозування впливу на них процесу і результатів 
реалізації стратегії, а також добре налагоджений 
зв’язок із громадськістю. Як показує проведений 
аналіз літературних джерел і практичної діяль-
ності регіональних органів влади, у них немає 
структурних підрозділів, що відповідають за 
комплексну реалізацію зазначених вимог, а це, 
власне, і пояснює те, що наразі повною мірою не 
використовуються потенційні можливості зміц-
нення і розвитку взаємодії на території регіонів 
усіх зацікавлених у цьому сторін.

Висновки з дослідження і перспективи по-
дальшого розвитку в цьому напрямі. Осно-
вною перспективою регіонального розвитку 
в контексті сучасних тенденцій є формування 
цільових стратегій розвитку регіонів, орієнтова-
них на створення стійких соціально-економіч-
них інститутів, що задовольняють потреби ко-
ристувачів регіональних послуг. Використання 
принципів маркетингу в регіональному управ-
лінні забезпечить виконання основної стратегіч-
ної мети – підвищення привабливості території, 
забезпечення умови для комфортного, безпеч-
ного проживання та успішного ведення бізнесу, 
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що є основними критеріями сталого регіональ-
ного розвитку. Для розуміння векторів розвитку 
регіону необхідним є напрацювання стратегіч-
них установок, що враховують, по-перше, світо-
ві інаціональні тенденції суспільного розвитку 
та очікувані зміни в суспільному житті, техно-

логічних укладах, економіці і політиці; по-друге, 
природно-кліматичні умови території; по-третє, 
стандарти життя, технологічний, інтелектуаль-
ний і громадський потенціал регіону та його ре-

сурсні можливості; по-четверте, стан регіональ-

ного середовища.
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Th e theoretical and methodological basis for 

the regional marketing formation was presented in 

the article. Particularly, the author’s interpretation 

of the defi nition «marketing strategy of regional 

development» was presented. It was substantiated, 

that the strategy of regional development is a specifi c 

commodity. Th e requirements for preparation of 

this commodity were substantiated in the article. 

Th e purpose and main functions of the marketing 

strategy of regional development were defi ned in 

article. Th e main types of regional development 

strategies were presented and substantiated. Th e 

principles of the development and implementation 

of such a strategy were defi ned and grounded. Two 

groups of principles were proposed: general and 

additional. Th e additional principles used depending 

on the type of regional development strategy. A set of 

tools for implementation of the marketing strategy 

for regional development was described.

Marketing of the development strategy is a social 

and managerial process. It serves to meet the needs 

of both individuals and their groups in the consistent 

transformation of the parameters and positions of 

the emerging socio-economic systems, taking into 

account the infl uence of the factors of the external 

and internal environment and the possibilities of 

their purposeful transformation. 

Th e marketing strategy for regional development 

is characterized by such general functions as: 

market analysis, commodity and pricing policy, 

communication, marketing and sales. Specifi c 

functions have been modifi ed depending on the 

specifi c sphere of object-subject relations with regard 

to the sale and purchase of the regional development 

strategy. Th ese functions are: comprehensive study, 

forecasting and shaping the needs of the population 

and regional business; study of the external and 

internal environment factors; formation both the 

development strategy and public opinion about it; 

providing the implementation and eff ective use of 

the strategy, identifi cation of needs and directions 

for its adjustment.

Marketing strategy for the development of the 

region should be based on the following principles 

formulated by F. Kotler: consumer and producer 

freedom; limitation of potential damage; satisfac-

tion of basic needs; economic effi  ciency; innova-

tion; training and informing consumers; consu-

mer protection. it is expedient to use additional 

principles. It would be useful to apply the specifi c 

principles in addition to the basic depending on the 

purpose of a specifi c development strategy. Th ere 

are strategy orientation to the needs of infl uenced 

object, as well as the tendency of their long-term 

changes; taking into account the most signifi cant 

interconnections and interdependencies between the 

strategies and other subjects of management, both 

horizontal and vertical; implementation of possible 

and desirable changes for the external and internal 

regional environment into the  strategy. Tools for 

the marketing strategy of the region are: advertising, 

marketing research, market segmentation, public 
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relations, demand and supply formation, sales promotion, pricing policy, direct marketing methods and 

other well-known marketing tools.

Th e main prospect for regional development in the context of current trends is the formation of 

targeted strategies for development of regions that focused on the creation of sustainable socio-economic 

institutions. Th ese institutions meet the needs of regional services’ users. Th e use of marketing principles in 

regional management would ensure the fulfi llment of the main strategic goal – increasing the attractiveness 

of the territory, ensuring conditions for comfortable, safe living and successful business, which are the main 

criteria for sustainable regional development.
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  Анотація. Проведено дослідження поточних змін 
податкового законодавства щодо оподаткуван-
ня банківських установ. Здійснено аналіз сучасного 
стану розвитку банківської системи за основними 
показниками, що впливають на формування подат-
кового навантаження банківських установ. На основі 
відповідних статистичних даних визначено подат-
кове навантаження з податку на прибуток у фінан-
совому результаті банків України за період останніх 
років. Розкрито роль податкового менеджменту в 
системі оптимізації податкового навантаження 
комерційних банків у межах чинного податкового за-
конодавства.

Ключові слова: банки, оподаткування банківського 

сектору, податкове навантаження, податок на прибуток 

підприємств, податковий менеджмент.

Аннотация. Проведено исследование текущих 
изменений налогового законодательства при на-
логообложении банковского сектора. Осуществлен 
анализ современного состояния развития банков-
ской системы по основным показателям, влияющих 
на формирование налоговой нагрузки банковских 
учреждений. На основе соответствующих статис-
тических данных определена налоговая нагрузка по 
налогу на прибыль в финансовом результате банков 
Украины за период последних лет. Раскрыта роль 
налогового менеджмента в системе оптимизации 
налоговой нагрузки коммерческих банков в рамках 
действующего налогового законодательства.

Ключевые слова: банки, налогообложение банковско-

го сектора, налоговая нагрузка, налог на прибыль пред-

приятий, налоговый менеджмент.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації 

й посилення міжнародної мобільності капіталу, 

оцінювання рівня податкового навантаження 

банківського сектору набуває особливого зна-

чення, зокрема в умовах макроекономічної не-

стабільності, значних бюджетних дефіцитів та 

загострення боргових проблем. 

Розвиток банківської системи в Україні від-

бувається за таких економічних умов, коли спо-

стерігається домінування державних банків у 

банківському секторі з часткою капіталу понад 

50%. Така ситуація спричиняє загрози для еко-

номіки держави в довгостроковому періоді, що 

вимагає передбачення майбутніх змін у зовніш-

ньому середовищі та адаптації до них для успіш-

ного функціонування. До основних системних 

ризиків, які можуть вплинути на стан фінансо-

вої стабільності держави, слід віднести тиск на 

державний бюджет (високі витрати з державно-

го бюджету на докапіталізацію банків), консер-

вацію наявних неефективностей з управління 

витратами банків, а головне – імовірність ви-

никнення фінансових і нефінансових втрат уна-

слідок здійснення податкової діяльності банку. 

Ігнорування податкових ризиків у проце-

сі управління фінансами банківського сектору 

може призвести до суттєвих негативних на-

слідків як у формі прямих втрат за фінансовими 

санкціями, так і у формі втраченої економічної 

вигоди через прийняття неефективних управ-

лінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню податкового навантаження суб’єк-

тів господарювання, а також питань, пов’я заних 

з удосконаленням методики розрахунку подат-

кового навантаження та формування пріорите-

тів у процесі здійснення оподаткування банків-

ських установ, присвячено багато робіт вітчиз-

няних науковців, серед яких праці В. Андрущен-

ка, В. Вишневського, Н. Євченко, Т. Єфименко, 

А. Кри соватого, І. Луніної, В. Мельника, І. Сала, 

А. Соколовської, В. Федосова, Л. Шаблистої та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми. У роботах учених досить об-

межено окреслені теоретичні та методологічні 

проблеми щодо аналізу фінансових результатів 

діяльності банківських установ у частині фор-

мування податкового навантаження, специфіки 
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його визначення, зокрема не знайшли достат-

нього висвітлення питання недосконалості си-

сте ми оподаткування в банківській сфері та 

необхідності її оптимізації. Все це обумовлює 

актуальність і необхідність подальших наукових 

пошуків.

Мета статті. Метою дослідження є висвіт-

лення законодавчих змін щодо оподаткування 

банківських установ за основними податками, 

а також оцінка сучасного стану податкового на-

вантаження з податку на прибуток у фінансово-

му результаті банків України. 

Виклад основного матеріалу. Відновлення 

еко номічного зростання в Україні значною мі-

рою залежить від ефективності та надійності 

бан ківської системи. Оскільки в ринковій еконо-

міці банкам належить особлива роль фінансових 

посередників, то монополізація у банківській 

сфері створює умови та можливості для пере-

кладання податкового навантаження на клієнтів 

через зростання відсоткових ставок за користу-

вання кредитами, зниження ставок на депозити, 

збільшення комісійних тарифів тощо. 

Податкове навантаження банку можна визна-

чити як узагальнюючу характеристику впливу 

оподаткування на результати діяльності бан-

ку, що вказує на частку податкових платежів 

на користь держави (до бюджету та державних 

цільових фондів) [1, с. 47]. Здійснення податко-

вої діяльності банку повинно забезпечувати не 

стільки мінімізацію податкового навантаження, 

скільки підвищення ефективності функціону-

вання банку в цілому, враховуючи його цілі та 

завдання.

Оподаткування банківської діяльності в 

Україні здійснюється за вимогами тих же за-

коно давчих актів, що й оподаткування всіх ін-

ших юри дичних осіб–суб’єктів господарювання 

[2]. Банки як фінансові посередники в економіці 

країни здійснюють специфічні операції, пов’я-

зані з перерозподілом фінансових ресурсів із тих 

секторів економіки, де ці ресурси є тимчасово 

вільними, у сфери, де відчувається в них потре-

ба, тобто діяльність банків суттєво відрізняєть-

ся від діяльності інших підприємств. Тому в по-

датковому законодавстві зазвичай прописують-

ся окремі норми щодо оподаткування операцій 

фінансових установ, насамперед банків. 

Безумовно, система оподаткування комерцій-

них банків повинна виконувати не лише фіскаль-

ну функцію, а й стимулювальну – перерозподі-

ляти кошти з фінансового сектору в сектор ре-

альної економіки. Проте в останні роки сформу-

вався від’ємний фінансовий результат ді яль ності 

банківського сектору, що пояснюється знач ним 

обсягом відрахувань до резервів на мож ливі 

втрати від активних операцій. За даними НБУ, 

2017 року фінансовий результат роботи бан ків 

був від’ємним і становив 24 360 млн грн, а 2016-

го збитки сягнули 159 388 млн грн (табл. 1) [3].

Таблиця 1 
Основні показники діяльності банків України за 2013–2017 роки

Назва показника 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Кількість банків, які мають 
банківську ліцензію, од.

180 163 176 96 82

з них: з іноземним капіталом, од. 49 51 55 38 38

Доходи, млн грн 168 888 210 201 199 193 190 691 178 235

Витрати, млн грн 167 452 263 167 265 793 350 078 202 595

Результат діяльності 1 436 –52 966 –66 600 –159 388 –24 360

Рентабельність активів, % 0,12 –4,07 –5,46 –12,60 3,12

Рентабельність капіталу, % 0,81 –30,46 –51,91 –116,74 25,93

Слід зазначити уповільнення погіршення ре-

зультатів діяльності банків України за результа-

тами 2017 року. Свідченням позитивної динамі-

ки є зростання рентабельності активів до 3,12% 

і рентабельності капіталу – до 25,93%. Разом з 

тим банківський сектор випадає з числа продук-

тивних платників податків і не виконує очікува-

не з огляду на їхній оборот фіскальне наванта -

ження. 

Тривалий час облікові підходи до формуван-

ня банківських резервів та вимоги НБУ відріз-

нялись і призводили до відмінностей у розмірі 

сформованих банками резервів у системі бух-

галтерського обліку від резервів, сформованих 

з метою визначення бази оподаткування подат-

ком на прибуток підприємств. Резерви відносять 

до витрат банків і суттєво впливають на фінан-

совий результат та на об’єкт оподаткування по-

датком на прибуток [4, с. 53]. 

З економічної точки зору об’єктом оподатку-

вання є дохід, прибуток, майно, капітал або роз-

мір споживання. Кожний податок, збір та обо-

в’яз ковий платіж має самостійний об’єкт оподат-

кування, який визначається чинним податковим
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законодавством. Об’єкт оподаткування чітко ви  -
значений у податковому законодавстві і без-
посередньо стосується платника податку.

Значні зміни Податкового кодексу України 
(ПКУ), що набули чинності з 01.01.2015, об’єк-
том оподаткування податком на прибуток бан-
ків визначають фінансовий результат до оподат-
кування, сформований за даними фінансової 
звіт ності відповідно до МСФЗ, відкоригованого 
на податкові різниці, які передбачені ПКУ [5]. У 
чинній редакції ПКУ серед податкових різниць 
можна виділити ті, які є особливо актуальними 
для банківських установ: при формуванні резер-
вів (+/–); за операціями з цінними паперами; за 
сумою боргових зобов’язань, що виникає за опе-
раціями з пов’язаними особами-нерезидентами 
та перевищує розмір власного капіталу більш 
ніж у 3,5 раза, сумою всіх відсотків за кредитами, 
позиками та іншими борговими зобов’язанням 
(а також депозитами, операціями репо, фінансо-
вим лізингом), що перевищує 50% суми фінансо-
вого результату до оподаткування, збільшеного 
на фінансові витрати і суму амортизаційних від-
рахувань за даними фінансової звітності.

Розглянемо вплив податкових різниць на 
об’єкт оподаткування податком на прибуток.

1. Різниці при формуванні резервів. Зміне-
но розрахунок суми резервів, які можуть вно-
ситися в оподаткування. Для розрахунку ліміту 
резервів застосовується одна з менших величин 
(п. 139.3.3 ПКУ): 20% сукупної балансової вар-
тості активів (на період з 1 січня 2015 року до 
31 грудня 2015 року – 30 відсотків, на період з 
1 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року – 25 
відсотків), знецінення яких визнається шляхом 
формування резервів відповідно до даних фі-
нансової звітності звітного періоду.

Підпункт 139.2.2 ПКУ доповнено новою різ-
ницею, що зменшує фінансовий результат до 
оподаткування, – на суму списаної дебіторської 
заборгованості (у тому числі за рахунок створе-
ного резерву сумнівних боргів), яка відповідає 
ознакам безнадійної заборгованості.

Крім того, у новій редакції викладено  під-
пункт 1 пп. 139.3.3 ПКУ щодо розрахунку пере-
вищення розміру резерву банків та небанківсь-
ких фінансових установ, який розраховується 
для визначення різниці, що збільшує фінансовий 
ре зультат до оподаткування. Так, розмір переви-
щення резерву над лімітом визначається лише за 
оцінкою однієї величини і не потребує, як було 
передбачено раніше, порівняння резерву з вели-
чиною кредитного ризику за активами, визна-
ченими на кінець звітного періоду відповідно до 

вимог органу, що регулює діяльність банків, або 
органу, що регулює діяльність небанківських 
фінансових установ.

На 01.01.2018 банки зобов’язані здійснити 
перерахунок резерву за вимогами МСФЗ. Якщо 
сума резервів, перерахована за МСФЗ, не пере-
вищує або дорівнює 30-відсотковому ліміту, 
така сума резервів і вважатиметься резервом, 
створеним на 1 січня 2015 року відповідно до 
нових правил ПКУ, а різниця (+/–), яка виник-
не між сумою резервів за МСФЗ і за правилами, 
затвердженими Постановою НБУ № 23 (втратив 
чинності), буде амортизуватися в податковому 
обліку рівними частинами протягом трьох ро-
ків. Якщо сума резервів, розрахована за МСФЗ 
на 01.01.2015, перевищує 30-відсотковийй ліміт, 
то сума такого перевищення не приймається в 
розрахунок коригувань оподатковуваного ре-
зультату на 01.01.2015, тобто фактично відбува-
ється прощення.

Крім того, змінено правила використання 
страхового резерву, витрати на створення якого 
до 01.01.2015 вносилися в об’єкт оподаткування 
[6]. Правила списання безнадійної заборгова-
ності за рахунок страхового резерву за умови 
прострочення кредиту або відсотків більше ніж 
на 180 днів, відповідно до вимог Постанови НБУ 
від 01.06.2011 № 172, для цілей оподаткування з 
01.01.2015 не діють.

Списання активу за рахунок податкового ре-
зер ву можливо лише за умови відповідності його 
оновленим у 2018 році ознакам безнадійної за-
боргованості, викладеним у п. 14.1.11 ПКУ. Суми 
резервів, використаних на покриття проб лемної 
заборгованості, яка не відповідає наведеним 
вище критеріям, збільшуватиме фінансовий ре-
зультат до оподаткування відповід ного звітного 
періоду.

2. Різниці за операціями з цінними папе-
рами. Спрощено податковий облік операцій із 
цінними паперами. Позитивний фінансовий 
результат не обкладається окремо податком на 
прибуток, як це було до 01.01.2015, а вноситься 
в загальний фінансовий результат до оподатку-
вання:

– позитивний фінансовий результат від 
продажу цінних паперів вноситься в загальний 
результат до оподаткування;

– негативний фінансовий результат врахо-
вується в окремому обліку і може бути зарахо-
ваний у зменшення позитивного результату на-
ступних звітних періодів до повного закриття.

3. Різниці, що виникають при здійсненні 

фінансових операцій (ст. 140 ПКУ). 
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4. Податковий облік окремих операцій. На 
відміну від попередньої редакції, чинна не міс-
тить обмежень щодо внесення в об’єкт оподат-
кування податком на прибуток таких витрат: 
на організацію представницьких витрат; забез-
печення співробітників форменим/спецодягом, 
взуттям, засобами індивідуального захисту; 
професійну підготовку, перепідготовку та під-
вищення кваліфікації співробітників (але при 
цьому, як і раніше, ці суми підлягають оподат-
куванню ПДФО за умови відсутності контракту 
про відпрацювання у роботодавця не менше ніж 
три роки); витрати на відрядження співробіт-
ників, при цьому документальне підтвердження 
витрат і дотримання встановленого ліміту та-
ких витрат необхідно для вилучення таких сум з 
оподатковуваного доходу фізичних осіб (п. 170.9 
ст. 170 ПКУ).

5. Витрати за операціями з нерезидентами 
і трансферне ціноутворення (ТЦО). З 2018 року
суттєво змінено умови оподаткування кон тро-
льованих операцій. Найголовніша зміна – пере-
глянуто перелік платників, на яких поширюєть-
ся трансфертне ціноутворення. Щодо визначен-
ня порогу контрольованості операцій, 50-міль-
йонний критерій у чинній редакції ПКУ скасова-
но. Вартісних критеріїв сьогодні два. У статті 39
ПКУ ці критерії викладені таким чином:

1) масштаб діяльності – річний дохід платни-
ка податків від будь-якої діяльності, визначений 
за правилами бухгалтерського обліку, переви-
щує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням 
непрямих податків) за відповідний податковий 
(звітний) рік;

2) вартість операцій – обсяг таких госпо-
дарських операцій платника податків з кожним 
контрагентом, визначений за правилами бухгал-
терського обліку, перевищує 10 мільйонів гри-
вень (за вирахуванням непрямих податків) за 
відповідний податковий (звітний) рік.

Як власники приміщень і земельних ділянок, 
банки стають платниками податку на майно 
(який тепер з 2015 року містить податок на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділянки і зе-
мельний податок), отже, мають ураховувати за-

значені платежі при оцінюванні загального рів-
ня свого податкового навантаження. Об’єктом 
податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, з 1 січня 2015 року є всі об’єкти не-
рухомості – як житлової, так і нежитлової, у тому 
числі – їхня частина, що перебуває у власності 
юридичної або фізичної особи. Раніше об’єктом 
оподаткування була лише житлова нерухомість. 
Виняток становлять: держвласність; нежитлова 
нерухомість аграрного сектору, промисловості; 
мафи, кіоски, ринки; гуртожитки. Базою опо-
даткування є загальна площа об’єкта житлової 
та нежитлової нерухомості (в тому числі – її час-
тина). База оподаткування визначається платни-
ком податку – юридичною особою самостійно на 
підставі документів на право власності на відпо-
відний об’єкт. 

Отже, підсумовуючи зміни в механізмі опо-
даткування банківського сектору, можна ствер-
джувати, що в частині рівня податкового на-
вантаження вони є справедливими для банків, 
але з огляду на загальну складну ситуацію в 
банківському секторі очікувано призведуть до 
прискорення падіння податкових надходжень 
до бюджету. Таким прикладом є хронічне недо-
виконання показників надходжень податку на 
прибуток до бюджету від банківського сектору 
[7], що підтверджує його низьку фіскальну ефек-
тивність для державного бюджету та невисокий 
регуляторний потенціал на відміну від розвину-
тих країн світу [8, с. 125].

Найважливішими показниками для оцінки 
ефективності функціонування банківського сек-
тора в динаміці є: доходи, витрати, витрати на 
сплату податків (податкові платежі), витрати на 
оплату праці, суми податкових зобов’язань (на-
рахованих і сплачених), вартість активів, що під-
лягають оподаткуванню, фінансовий результат. 
Ці показники є факторами, що формують подат-
кове навантаження [9, с. 184]. 

Податкове навантаження з податку на прибу-
ток у фінансовому результаті банку розрахову-
ється як відношення розміру сплаченого подат-
ку на прибуток до різниці між валовими дохода-
ми і витратами (табл. 2).

Таблиця 2 
Податкове навантаження з податку на прибуток 

у фінансовому результаті банків України за період 2009–2017 роки

Роки
Доходи, 
млн грн

Витрати,
млн грн

Податок на прибуток,
млн грн

Прибуток (збиток),
млн грн

Податкове навантаження,
%

2009 142 996 181 445 –675 –38 450 1,76

2010 136 848 149 875 –129 –13 027 0,99

2011 142 778 150 486 1212 –7 708 –15,7

2012 150 449 145 550 379 4 899 7,74



ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 1 (29) 

20 

Закінчення табл. 2

Роки
Доходи, 
млн грн

Витрати,
млн грн

Податок на прибуток,
млн грн

Прибуток (збиток),
млн грн

Податкове навантаження,
%

2013 168 888 167 452 1 630 1 436 113,5

2014 210 201 263 167 –2 383 –52 966 4,5

2015 199 193 265 793 –406 –66 600 0,6

2016 190 691 350 078 –418 –159 388 0,26

2017 178 235 202 595 3 293 –24 360 –13,5

За офіційними даними НБУ, що наведені в 
табл. 2, величина доходів банків, починаючи з 
2015 року зменшується. Упродовж 2009–2011 і 
2014–2017 років спостерігався від’ємний фінан-
совий результат загалом у банківській системі 
України, проте значення цього показника, як 
уже зазначалось, значно зменшилось – у 6,5 раза 
з 159 388 млн грн у 2016 році до 24 360 млн грн у 
2017 р.

Банківська діяльність була прибутковою ли-
ше у 2012–2013 роках, що підтверджується до-
дат ним значенням величини чистого прибутку – 
4 899 млн грн та 1 436 млн грн відповідно.

У 2016 році спостерігається колосальна збит-

ковість банківського сектору України. З одно-

часним зменшенням доходів банків 2016 року-

порівняно із 2015 роком на 4,3%, витрати зросли 

майже на 32%. Збиток на банківському ринку 

за 2016 рік становив близько 160 млрд грн, що є 

надзвичайно високим показником збитку. 

За таких умов, коли більшість вітчизняних 

банків працюють у збиток (за винятком 2012 і 

2013 років), розрахунок податкового наванта-

ження є неможливим. Разом з тим витрати з по-

датку на прибуток у деяких роках мають додатне 

значення, а цео пояснюється тим, що деякі бан-

ки за результатами звітного періоду зафіксували 

прибуток, а отже, сплатили до бюджету податко-

ві платежі. 

Представлені дані відображають загальну си-

туацію в банківському секторі України, а не кон-

кретних банків, тому загальне значення фінан-

сового результату більшості комерційних банків 

є від’ємним, що унеможливлює розрахунок по-

даткового навантаження.

Зважаючи на вплив оподаткування на фі-

нансові результати банку, недостатня увага до 

оцінки податкових ризиків може призвести до 

прийняття економічно неефективних управлін-

ських рішень у сфері податкового менеджменту 

банку [10]. Результатом податкового менедж-

менту як процесу є забезпечення оптимального 

співвідношення податкового навантаження з 

показниками ефективності діяльності банку та 

контрольованого рівня податкових ризиків від-

повідно до цілей і завдань діяльності банку. 

Висновки. За результатами проведеного до-

слідження можна зробити висновок про те, що 

фіскальна неефективність для державного бю-

джету податкового навантаження банківського 

сектору та ухилення від оподаткування пов’язані 

з низькою рентабельністю комерційних банків 

(майже половина банків мінімізують свої при-

бутки), яка викликана хронічною збитковістю 

банківської системи і зростанням рівня недовіри 

до банківських установ з боку населення. 

Управління всіма напрямами діяльності бан-

ку повинне бути зорієнтоване на досягнення 

стратегічних цілей і завдань. Оскільки податко-

вий менеджмент є складовим елементом систе-

ми управління банку, то цілі і завдання функціо-

нування і розвитку банку в цілому є визначаль-

ними для цілей і завдань податкового менедж-

менту. 

Зважаючи на вплив оподаткування на фінан-

сові результати банківських установ, недостатня 

увага до оцінки податкових ризиків може при-

звести до прийняття економічно неефективних 

управлінських рішень у сфері податкового ме-

неджменту банківського сектору. Тому резуль-

татом податкового менеджменту як процесу по-

винно бути забезпечення оптимального співвід-

ношення податкового навантаження з показни-

ками ефективності діяльності банку та контро-

льованого рівня податкових ризиків відповідно 

до цілей і завдань діяльності банку. 

Виходячи з необхідності мінімізації негатив-

ного впливу оподаткування, основною метою 

впровадження податкового менеджменту в бан-

ку є розроблення комплексної системи управ-

ління податковою діяльністю, що забезпечить 

досягнення оптимального рівня податкового на-

вантаження в контексті стратегічних цілей роз-

витку банку.
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Abstract. Research of current changes in the tax legislation regarding the taxation of banking institutions was 
conducted in the article. Analysis of the current condition of development of the banking system by the main indicators 
infl uencing the formation of the tax burden of banking institutions was performed. Based on the relevant statistical data 
the tax burden from the tax on profi t in the fi nancial result of Ukrainian banks for the last years was determined. A role 
of tax management in the system of optimizing the tax burden of commercial banks in the framework of the current tax 
legislation was revealed. 
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Th e article is devoted to the study of current 

changes in tax legislation regarding the taxation of 

banking institutions and the assessment of the level 

of tax burden of the banking sector in conditions 

of increasing international capital mobility, macro-

economic instability, signifi cant budget defi cits and 

aggravation of debt problems.

Th e development of the banking system in 

Ukraine takes place under such economic conditions 

as the dominance of state-owned banks in the 

banking sector with a capital share of over 50%. Th is 

situation poses a threat to the state’s economy in the 

long-term and requires prediction of future changes 

in the external environment and adaptation to them 

for successful functioning. Th e main systemic risks 

that may aff ect the state of fi nancial stability of the 

state should be the pressure on the state budget 

(high expenses from the state budget for the 

capitalization of banks), the conservation of existing 

ineffi  ciencies in managing the costs of banks, and 

most essentially, the likelihood of fi nancial and non-

fi nancial losses as a result of realization of tax activity 

of the bank.

Th e authors, based on the offi  cial data of the 

National Bank of Ukraine in recent years, evaluated 

the current state of the tax burden on the payment 

of corporate income tax by banking institutions. Th e 

statistics show that the profi tability of commercial 

banks is low (almost half of the banks are working 

to minimize their profi ts), which is explained by 

tax evasion, chronic bankruptcy of the banking 

system, and a rise in the level of distrust of banking 

institutions by the population. Th e loss in the banking 

market in 2016 amounted to about 160 billion UAH, 

which is an extremely high loss index. Under such 

conditions, when majority of domestic banks work 

at a loss (with the exception of 2012 and 2013), and 

the total value of the fi nancial result of majority of 

commercial banks is negative, the calculation of 

objective indicators of the tax burden of the banking 

sector is impossible. Th is tendency suggests that the 

banking sector falls out of the number of productive 

taxpayers and does not fulfi ll expected fi scal load on 

account of their turnover.

According to the results of the study, the general 

conclusion was made that the goals and objectives of 

the bank’s functioning and development as a whole 

are crucial for the purposes and objectives of tax 

management, and the latter should provide optimal 

conditions for the achievement of the fi rst. Given the 

impact of taxation on the fi nancial results of banking 

institutions, insuffi  cient attention to the assessment 

of tax risks can lead to making of economically 

ineff ective management decisions in the fi eld of 

tax management in the banking sector. Th erefore, 

the result of tax management as a process must be 

to ensure an optimal ratio of tax burden with the 

performance indicators of the bank and a controlled 

level of tax risks in accordance with the goals and 

objectives of the bank.
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Анотація. Виявлено економічну сутність резервів 
за кредитними операціями банків. Досліджено зміни, 
які відбулись у вітчизняному законодавстві за часів 
незалежності України в процесі створення норма-
тивно-правової бази формування резервів за кре-
дитними операціями. 

Розглянуто міжнародний досвід формування ре-
зервів за активними банківськими операціями. Про-
ведено дослідження порядку формування резервів 
та запропоновано підхід до розрахунку резервів за 
кредитними операціями на груповій та на індивіду-
альній основі. Проведено аналіз якості кредитного 
портфеля вітчизняних банків.

Ключові слова: кредитні операції, кредитний ризик, 

резерви за кредитними операціями, непрацюючі кредити, 

забезпечення, клас боржника.

Аннотация. Определено экономическую сущ-
ность резервов по кредитным операциям банков. 
Ис сле дованы изменения, которые произошли в оте-
чественном законодательстве за время незави си-
мости Украины в процессе создания нормативно-
правовой базы формирования резервов по кредит-
ным операциям. Рассмотрен международный опыт 
формирования резервов по активным банковским 
операциям. Проведено исследование порядка фор-
мирования резервов и предложен подход к расчету 
резервов по кредитным операциям на групповой и на 
индивидуальной основе. Проведен анализ качества 
кредитного портфеля отечественных банков.

Ключевые слова: кредитные операции, кредитный 

риск, резервы по кредитным операциям, неработающие 

кредиты, обеспечение, класс должника.

Постановка проблеми. Адекватна оцінка 

кре  дит них ризиків та формування відповідних 

ре зер вів сприяють посиленню довіри до бан-

ків з боку кредиторів і вкладників. Разом з тим 

якість та обсяги кредитного портфеля, до стат ній 

рівень резервування є підґрунтям для під трим -

ки ліквідності, стабільності та прибут ковості 

банківської діяльності. Варто відмі тити, що за 

останні роки підвищення ризиковості кре дит-

ної діяльності банків призвело до необхід ності 

формування значних обсягів ре зер вів для від-

шкодування можливих втрат за кредитними 

операціями банків (далі – резервів за кредит-

ними операціями), що негативно вплинуло на 

фінансові результати діяльності вітчизняних 

банків. 

Як зазначає Р. Коцовська, упродовж 2013–

2015 рр. виведено з ринку понад 60 банківських 

установ, головним чином через значний обсяг 

проблемних кредитів. Часто банки під час на-

дання кредитів переоцінювали фінансові мож-

ливості позичальників, унаслідок чого подавали 

не завжди правдиву інформацію про проблемні 

активи, не формували у повному обсязі резервів 

для покриття збитків від неякісних кредитних 

операцій [ 1]. Зазначене обумовлює необхідність 

проведення ґрунтовних досліджень у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню проблем формування резервів за 

кредитними операціями присвячено праці таких

вітчизняних і зарубіжних науковців, як: Г. Жи-

гайло, О. Коренєва, Т. Косова, С. Котлл, Р. Коцов-

ська, Т. Манжелес, Р. Мюррей, Є. Поздняков.

Протягом останніх років у вітчизняному за-

конодавстві відбувались неодноразові зміни по-

рядку розрахунку кредитних ризиків та резерв-

них вимог, які спричинили потребу подальших 

досліджень науково-методичних підходів до по-

рядку формування резервів за кредитними опе-

раціями банків.

Виклад основного матеріалу. Згідно з п. 5 

розділу І Положення «Про визначення банками 

України розміру кредитного ризику за актив-

ними банківськими операціями» № 351 (далі 

– Положення № 351), під кредитною операцією 

розуміють вид активних банківських операцій, 

пов’язаних із розміщенням залучених банком 

коштів таким шляхом: надання їх у тимчасове 

користування або прийняття зобов’язань про 

надання певної суми коштів; надання гарантій, 

порук, акредитивів, акцептів, авалів; розміщен-

ня депозитів; проведення факторингових опера-

цій та операцій фінансового лізингу; видача кре-

дитів у формі врахування векселів, у формі опе-
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рацій зворотного репо; будь-якого продовження 
строку погашення боргу, яке надано в обмін на 
зобов’язання боржника щодо повернення за-
боргованої суми, а також на зобов’язання щодо 
сплати процентів та інших зборів за такою су-
мою (відстрочення платежу); розстрочення пла-
тежу за продані банком активи  [2]. При цьому 
кредитні операції є найбільш прибутковими 
та найбільш ризиковими банківськими опера-
ціями. 

З метою зниження ризиковості проведення 
кредитних операцій, підвищення надійності та 
стабільності діяльності банків, захисту інтере-
сів кредиторів і вкладників банки створюють 
резерв для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями банку.

Як зазначає Г. Жигайло, у результаті діяль-
ності банку активи можуть втрачати свою ко-
рисність, а за наявність об’єктивного свідчення 
про зменшення корисності формуються відпо-
відні резерви; результатом процедури форму-
вання резерву під зменшення корисності ак-
тиву є зменшення результату діяльності банку 
(збільшення витрат банку) і зменшення вартості 
активів (сума сформованого резерву зменшує 
балансову вартість активу). Зазначений метод 
дає змогу регулювати вартість активу та забез-
печує інформацію про реальну заборгованість 
боржника  [3, с. 43]. 

Світова практика свідчить про значні відмін-
ності у методичних підходах до визначення об-
сягів резервів за кредитними операціями. У кра-
їнах, що розвиваються, встановлено обов’язкові 
правила класифікації кредитів, визначаються 
конкретні рівні створення резервів для просто-
ти їх формування і контролю, а їх дотримання 
забезпечується правовими санкціями. Навпаки, 
у країнах, які орієнтуються на використання за-
гальних рекомендацій із класифікації, розміри 
створюваних резервів, здебільшого, засновані на 
оцінках вірогідних збитків, іноді на базі внутріш-
ніх моделей і оцінок вірогідності дефолту і збит-
ків у разі дефолту. У країнах останньої категорії 
може допускатися встановлення розмірів ство-
рюваних резервів у рамках деяких діапазонів. 
У більшості країн світу дозволяється викорис-
товувати заставне забезпечення для змен шення 
обсягу створюваних резервів, але не існує прос-
тої й однозначної відповідності між ринко вою 
вартістю заставного забезпечення і компен-
сацією, яку воно може забезпечуват и [4, с. 404–
405]. 

У багатьох країнах органи регулювання 
встановлюють обов’язкові рівні формування 

таких резервів, але водночас надають банкам 
право самостійно визначати їхні обсяги, що, 
на наш погляд, сприяє виникненню при цьому 
суб’єктивних підходів. Унаслідок банки, залеж-
но від потреби збільшити чи зменшити фінансо-
ві результати, не завжди адекватно до реально-
го ризику визначають його рівень і, відповідно, 
обсяги резервів. Це підтверджують дослідники 
Сідні Коттл, Роджер Ф. Мюррей та інші, які за-
значили, що «…банківські резерви на покриття 
неповернених боргів можна використовувати 
одночасно і як механізм згладжування прибутку, 
і як прихований резер в» [5, с. 186]. 

Розглянувши механізм визнання резервів під 
кредитні операції згідно з міжнародною прак-
тикою можна виділити такі етапи: первісне ви-
знання кредиту; відбулась подія, яка впливає 
на попередньо оцінені майбутні грошові пото-
ки за кредитом; понесення збитків; об’єктивне 
свідчення зменшення корисності кредиту; роз-
рахунок суми зменшення корисності кредиту. 
Відповідно до вітчизняного законодавства після 
первісного визнання кредиту відбувається етап 
оцінки кредитного ризику на основі фінансово-
го стану позичальника і стану обслуговування 
боргу та безпосередньо розрахунок суми резер-
ву під кредитні опера ції [6].

Формування резервів під можливі втрати за 
кредитними операціями банків в Україні розпо-
чалось із затвердження постановою Правління 
НБУ № 9 від 16.01.1995 Положення про поря-
док формування і розмір резервних і страхових 
фондів комерційних банків, розробленого від-
повідно до рекомендацій Міжнародного валют-
ного фонду і Базельського комітету з питань 
банківського наг ляду [7]. Згідно з цим положен-
ням розмір відрахувань до страхового фонду за 
кредитними операціями залежав від оцінки кре-
дитного ризику позички, наданої банком (стан-
дартні – 2%, задовільні – 5%, граничні – 30%, 
сумнівні – 80% і безнадійні – 100%) та форму-
вався за рахунок щомісячних відрахувань від 
прибутку банку після оподаткування і відраху-
вань у резервний фонд банку.

Це Положення втратило чинність від 
30.06.1995 із затвердженням Постанови «Про хід 
виконання постанови Правління Національно-
го банку  України № 40 від 25 лютого 1995 року 
“Про невідкладні  заходи щодо фінансового оздо-
ровлення комерційних банків та відновлення їх 
ліквідності” № 167». Згідно з нею з 01.09.1995  
введено в дію оновлене Положення про поря-
док формування і розміри страхових фондів 

комерційних банків та запроваджено систему 
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створення страхових фондів на підставі оцінки 
якості кредитного пор тфеля [8].

Від 29.09.1997 введено в дію Положення про 
порядок формування і використання резерву 
для відшкодування можливих втрат за позиками 
комерційних банків №  323, у якому надано ре-
комендації щодо визначення фінансового стану 
позичальника, визначено класи надійності по-
зичальника і порядок списання безнадійної за-
боргованості за рахунок р езерву [9].

Упродовж 06.07.2000–25.01.2012 діяло Поло-
ження про порядок формування і використання 
резерву для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями банків № 279, у якому: 
визначено структуру заборгованості за кредит-
ними операціями; виявлено категорії кожної 
кредитної операції («стандартна», «під контро-
лем», «субстандартна», «сумнівна», «безнадій-
на»); розроблено критерії класифікації кредит-
них операцій та критерії прийняття забезпечен-
ня; надано рекомендації щодо оцінки фінансо-
вого стану позичальника; визначено класи пози-
чальників юридичних і фізичних осіб; визначено 
групи кредитних операцій за станом обслугову-
вання позичальником боргу; надано класифі-
кацію кредитного портфеля залежно від класу 
позичальника та стану обслуговування боргу; 
визначено коефіцієнт резервування залежно від 
категорії кредитної о перації [10].

З метою гармонізації вітчизняних вимог до 
загальноприйнятої міжнародної практики фор-
мування спеціальних резервів банків, відобра-
ження більш достовірної та повної інформації 
про фінансовий стан і результати діяльності 
банків було ухвалено Положення про порядок 
формування та використання банками України 
резервів для відшкодування можливих втрат за 
активними банківськими операціями, затвер-
джене Правлінням НБУ від 25.01.2 012 № 23 [11].

До 2015 року банки формували резерви для 
відшкодування можливих втрат за всіма видами 
кредитних операцій (за винятком позабалан со-
вих та гарантій) коштами, розміщеними на ко-
респондентських рахунках в інших банках, прид-
баними цінними паперами (у т. ч. іпотечними

серти фікатами з фіксованою дохідністю), інши-
ми активними банківськими операціями згідно
із законодавством, включаючи нараховані за всі-
ма цими операціями проценти та комісії відпо -
відно до п. 159.2 ст. 159 Податкового кодек су (ст. 
159 виключено на підставі Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів Украї ни щодо по-
даткової реформи» № 71-VIII від 28.12.2014).

У сучасних умовах формування резервів за 
кре дитними операціями банків здійснюється 
від повідно до Міжнародних стандартів фінансо-
 вої звіт ності (далі – МСФЗ) і Міжнародних стан-
 дар тів бухгалтерського обліку (далі – МСБО).

За участі експертів МВФ, Світового банку, 
між народної компанії Oliver Wyman, USAID 
роз роблено Положе ння № 351 [2] від 30.06.2016, 
сумісне з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 
Для розрахунку величини кредитного ризику 
згідно з рекомендаціями Базельського комітету 
з питань банківського нагляду розраховуються:

– імовірність дефолту боржника (PD – pro-
bability of default);

– рівень втрат у разі дефолту (LGD – loss given 
default);

– борг за активом (EAD – exposure at default).
Діапазони значень коефіцієнта PD (наведено 

в Додатку 9 до Положення № 351) залежать від 
класу боржника (п’ять класів для фізичних осіб, 
банків і бюджетних установ, 10 класів – для юри-
дичних осіб), валюти кредиту і виду заставного 
майна. Діапазони значень коефіцієнта LGD зале-
жать від виду заставного майна, валюти кредиту 
і рівня покриття боргу заставою.

Існування кредитних ризиків обумовлює не-
обхідність формування банками резерву за кре-
дитними операціями. Створення резерву – це 
визнання витрат для відображення реального 
результату діяльності банку з урахуванням імо-
вірності підвищення кредитного ризику. Фор-
мування резервів є одним з методів зниження 
кредитного ризику на рівні банку. Банк формує 
резерви за кредитами, наданими фізичним та 
юридичним особам, які обліковуються за група-
ми балансових рахунків, наведеними в табл. 1.

Таблиця 1
Групи балансових рахунків, за якими банки формують резерви

Кошти, надані: Групи балансових рахунків

банкам – строкові вклади (депозити);
– кредити;
– кошти на вимогу (активні залишки)

суб’єктам господарювання – кредити, що надані за операціями репо;
– кредити, що надані за врахованими векселями;
– вимоги, що придбані за операціями факторингу;
– кредити в поточну діяльність;
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Закінчення табл. 1

Кошти, надані: Групи балансових рахунків

– кредити в інвестиційну діяльність;
– іпотечні кредити; 
– кошти на вимогу (активні залишки)

органам державної влади та місце-
вого самоврядування

– кредити;
– іпотечні кредити

фізичним особам – кредити на поточні потреби;
– фінансовий лізинг (оренда);
– кредити, що надані за врахованими векселями;
– іпотечні кредити;
– кошти на вимогу (активні залишки);

Примітка. Складено автором за даними [ 2].

Банк не формує резерву:

– за кредитними операціями між уста-

новами в системі одного банку (наприклад, за 

розрахунками банку зі 100% іноземним капіта-

лом з материнською компанією, яка має кредит-

ний рейтинг не нижчий, ніж «інвестиційний 

клас»);

– за коштами, що перераховані Національ-

ному банку України.

Формування резервів за кредитними опера-

ціями банк здійснює на індивідуальній основі 

(Individual Loan Loss Provisions – ILLP) і на гру-

повій основі (Portfolio-based Loan Loss Provisions 

– РLLР) (табл. 2).

Таблиця 2
Визначення підходів для розрахунку резерву (на індивідуальній / груповій основі)

Підхід Суттєвість фінансового активу Наявність ознак зменшення корисності

PLLP

Несуттєві активи – кредити, надані фі-
зичним особам (які не є суб’єктами гос-
подарювання) і суб’єктам господарюван-
ня (в т. ч. фізичним особам), якщо сума 
зобов’язань позичальника перед банком 
≤ 5 000 дол. США

-

ІLLP

– значні фінансові труднощі позичальника;
– невиконання зобов’язань чи прострочення платежів, 
відсотків або основної суми (за договорами з фіз. осо-
бами понад 30 днів; за договорами з юр. особами понад 
15 днів);
– надання позичальникові (крім співробітників банку) 
пільгових умов, що банк не розглядав би за інших умов;
можливість оголошення банкрутства позичальника або 
інша фінансова реорганізація

Суттєві активи – кредити, надані фізич-
ним особам (які не є суб’єктами госпо-
дарювання) і суб’єктам господарюван-
ня (в т. ч. фізичним особам), якщо сума 
зобов’язань позичальника перед банком 
> 5 000 дол. США

+/-

Примітка. Складено автором за даними НБУ.

Для розрахунку резерву на груповій основі 

фінансові активи об’єднують у групи на основі 

подібних характеристик кредитного ризику:

– кредити, надані фізичним особам: іпо-

течні кредити, автокредити, овердрафти, спо-

живчі кредити тощо;

– кредити, надані юридичним особам та 

фізичним особам – суб’єктам господарювання: 

торгівля, будівництво, сільське господарство, 

промисловість.

Розрахунок суми резерву на груповій основі 

здійснюється за кожною групою фінансових ак-

тивів за формулою:

 PLLP GE PD LGD,

де GE (Gross Exposure) –  балансова вартість кре-
дитів (основний борг, дисконт/премія, нара-
ховані доходи) у групі фінансових активів на 
звітну дату; 

  РD – показник вірогідності дефолту, який по-
казує частку прострочення платежів, відсот-
ків або основної суми понад 90 днів або інші 
ознаки дефолту за кожною групою фінансо-
вих активів;

LGD – показник рівня втрат за дефолту.

(C K) RC
LGD 1 ,

GE
 

де C K  – справедлива вартість забезпечення за 
кредитом з урахуванням коефіцієнта ліквід-
ності забезпечення;
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  RC – інші надходження, зокрема страхове 
відшкодування, фінансова порука, реаліза-
ція майна боржника/майнового поручителя, 
крім наданого в заставу.

У свою чергу, розрахунок суми резерву на ін-

дивідуальній основі ІLLP здійснюється залежно 

від кількості днів прострочення платежів, відсо-

тків або основної суми боргу за такими форму-

лами:

– від 0 до 90 днів включно:

 ILLP = GE – PV,

– більше ніж 90 днів:

ILLP = GE – WCV,

де  РV – теперішня вартість попередньо оцінених 
майбутніх грошових потоків за кредитом;

  WCV – дисконтована вартість забезпечення 
за кредитом. 

Аналіз якості кредитного портфеля вітчиз-

ня них банків показав, що упродовж 01.02.2017 

– 01.03.2018 обсяг наданих кредитів збільшився 

на 35,12%, частка непрацюючих кредитів – на 

40,67%, обсяг резервів за кредитними операці-

ями – на 13,05%. При цьому, якщо на початок 

2017 р. частка непрацюючих кредитів була 

в межах 53,99% за загальним кредитним порт-

фелем, то станом на 01.03.2018 вона становила 

56,2%. 

Резерви за кредитними операціями упродовж 

періоду дослідження становили близько 50% 

кредитного портфеля (рис.). 
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Рис. Якість кредитного портфеля вітчизняних банків упродовж 01.02.2017 – 01.03.2018.

Примітка. Складено автором за офіційними даними НБУ.
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Слід зазначити, що поняття «непрацюючий 

актив/кредит» у світовій практиці визначається 

як «non-performing exposures/loans» (NPE/NPL). 

Відповідно до Положення № 351 непрацюючим 

кредитом, або дефолтним кредитом (з вірогід-

ністю дефолту 100%), вважається кредит, за 

яким боржника – юридичну особу віднесено до 

10 класу, а боржника – фізичну особу до 5 класу. 

Тобто непрацюючими є кредити із простро чен-

ням платежу на понад 90 днів (30 для бан ків), 

або за якими погашення боргу є малоймо вір-

ним без стягнення забезпечення. 

Значні обсяги непрацюючих кредитів зумов-

люють величезні збитки банків, погіршують 

їхню фінансову стійкість та обмежують можли-

вості відновлення кредитування. Заборгованість 

за такими кредитами в подальшому буде списа-

на за рахунок резерву за кредитними операція-

ми.  Рішення про списання приймає Правління 

банку та затверджує Спостережна Рада. Банки 

зобов’язані продовжувати роботу з клієнтами 

щодо повернення списаного боргу протягом 

строку позовної давності.

Висновки. Формування резерву за кредит-

ними операціями є одним з методів управлін-

ня кредитним ризиком банку, який дозволяє 

зменшити ризиковість проведення кредитних 

операцій, підвищити надійність та стабільність 

діяльності банків, захистити інтереси кредито-

рів і вкладників. Формування резервів за кре-

дитними операціями здійснюється відповідно 

до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка», МСБО 39 «Фінансові інструменти: ви-

знання та оцінка» і Положення № 351 на індиві-

дуальній та на груповій основі. 

Проведений аналіз якості кредитного порт-

феля вітчизняних банків дозволив виявити зна-

чні резерви, що свідчать про низьку якість кре-

дитного портфеля (високу частку непрацюючих 

кредитів у кредитному портфелі), негативно по-
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значаються на рівні прибутковості та капіталіза-

ції банку. За таких умов подальших досліджень 

потребують зарубіжні методики формування 

резервів за кредитними операціями банків.
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Abstract. The article deals with the economic essence of reserves for bank credit operations. The author has researched 
the changes, which took place in the domestic legislation during the period of independence of Ukraine in the process 
of creation of the legal basis for the formation of reserves for credit operations. The international experience of forming 
reserves under active banking operations has been considered. The study of the order of reserves formation has been 
conducted and the approach to the calculation of reserves on credit operations on the group and individual basis with 
consideration of signs of fi nancial asset materiality has been proposed. An analysis of the quality of the loan portfolio of 
domestic banks has been carried out.
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Th e article deals with the economic essence of 

reserves for bank credit operations. It has been 

found that an adequate assessment of credit risks 

and formation of appropriate reserves contribute to 

increasing trust in banks by creditors and depositors, 

and are the basis for maintaining liquidity, stability 

and profi tability of banking activities.

Th e international experience of forming re ser-

ves under active banking operations has been con-

si  dered. 

Th e author has made conclusions on the signi-

fi cant diff erences in methodological appro aches 

to determining the volume of reserves for cre dit 

operations, namely based on estimating pro bable 

losses, estimating the probability of default, esti-

mating losses in the event of default.

Th e author has researched the changes, which 

took place in the domestic legislation during the 

period of independence of Ukraine in the process 

of creation of the legal basis for the formation of 

reserves for credit operations. It has been revealed 

that the main goal of such changes was to harmonize 

domestic requirements with the generally accepted 

international practice of forming reserves for bank 

credit operations, to display more reliable and 

complete information about the fi nancial state and 

results of their activities.

Th e study of the order of reserves formation has 

been conducted and the approach to the calculation 

of reserves on credit operations on the group and 

individual basis with consideration of signs of 

fi nancial asset materiality has been proposed.

An analysis of the quality of the loan portfolio of 

domestic banks has been carried out. It has shown 

an increase in the riskiness of credit activities of 

banks, which led to the need to form large volumes 

of reserves for credit operations of domestic banks 

and negatively aff ected their fi nancial results.
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Анотація. Розглянуто основні проблеми функціо-
нування та розвитку банківської системи України 
з урахуванням макроекономічних умов та світових 
тенденцій. Проведено порівняльний аналіз  основних 
індикаторів розвитку банківських систем України, 
США, Великобританії і Німеччини та надано пропо-
зиції щодо підвищення ефективності та стабільнос-
ті банківської системи України. Розроблено можливі 
сценарії розвитку банківської системи України на 
перспективу. Запропоновано сучасні інноваційні під-
ходи до управління банківською діяльністю в сучас-
них умовах.

Ключові слова: банківська система, прогнозування, 

сценарії розвитку, ризики, макроекономічне середовище, 

інновації.

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы 
функционирования и развития банковской системы 
Украины с учетом макроэкономических условий и 
мировых тенденций. Проведен сравнительный ана-
лиз основных индикаторов развития банковских 
систем Украины, США, Великобритании, Германии и 
даны предложения по повышению эффективности 
и стабильности банковской системы Украины. 
Разработаны возможные сценарии развития банков-
ской системы Украины на перспективу. Предложены 
современные инновационные подходы к управлению 
банковской деятельностью в современных условиях.

Ключевые слова: банковская система, прогнозирова-

ние, сценарии развития, риски, макроэкономическая сре-

да, инновации.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення 

банківська система України переживає склад-

ний період. Низка проблем від попередніх криз, 

які не були вирішені, економічні та політичні 

потрясіння продовжують негативно впливати 

на банківську систему, роблячи її неефективною 

та нестійкою, вразливою до різноманітних шо-

ків. Важливість дослідження обумовлена й тим, 

що високі ризики, неякісні активи та низька 

результативність діяльності банків обмежують 

можливості її позитивного впливу на розвиток 

економіки України. До того ж протягом остан-

ніх років низка банків була визнана неплато-

спроможними і перебуває у стадії ліквідації, з 

них частина ліквідувалися самостійно. Гострою 

є проблема підвищення стабільності та ефектив-

ності державних банків, зниження їх частки на 

ринку банківських послуг. У зв’язку з цим важ-

ливого значення набуває комплексне досліджен-

ня проблем та перспектив розвитку банківської 

системи в умовах динамічних змін з урахуван-

ням впливу ендогенних і екзогенних факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемі становлення банківської системи 

України  та її розвитку значну увагу приділяли 

такі вітчизняні вчені, як: В. Геєць, О. Дзюблюк, 

І. Д’яконова, В. Корнєєв, Г. Крамаренко, А. Куз-

нєцова, В. Міщенко, С. Ніколайчук, Л. Примост-

ка, О. Примостка,  Ю. Половньов, Т. Смовженко, 

С. Циганов та ін. Зокрема, О. Дзюблюк [1, c. 4] 

розглядає актуальні проблеми розвитку банків-

ської системи України, зазначаючи, що в ниніш-
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ніх умовах банківська система перестала вико-
нувати свою основну, посередницьку, функцію – 
акумуляції й перерозподілу грошових капіталів 
в економіці задля стимулювання виробничого 
зростання і перетворилася на фактор генеру-
вання фінансової нестабільності з негативними 
наслідками для економічного розвитку. Нато-
мість, О. Примостка [2, с. 208], проводячи ана-
ліз за формальними та змістовними критеріями 
Комплексної програми розвитку фінансового 
сектору України до 2020 р. та Проекту Стратегії 
розвитку банківської системи України на 2016–
2020 рр., відмічає, що суттєвими недоліками до-
сліджуваних стратегічних документів є відсут-
ність таких значимих складових, як ґрунтовний 
аналіз очікуваних змін у зовнішньоекономічній 
ситуації та оцінка їх впливу на економіку країни, 
також відсутність сценаріїв розвитку економіки 
та фінансово-банківського сектору. Відсутність 
альтернативних сценаріїв суттєво знижує мож-
ливість адаптації впроваджуваних заходів до 
динамічних змін зовнішнього середовища. За-
слуговує на увагу й модель макроекономічного 
прогнозування [3, с. 6–7]. Однак ця модель не 
дозволяє оцінити можливі сценарії розвитку 
економіки залежно від розвитку грошово-кре-
дитного сектору України. 

Незважаючи на численні наукові досліджен-
ня щодо проблем розвитку банківської системи 
України, розгляду стратегій та моделей прогно-
зування грошово-кредитного сектору, в той же 
час залишаються недостатньо дослідженими 
можливі сценарії розвитку банківської систе-
ми України в посткризовий період, базуючись 
на нормативному та адаптивному підході, які б 
передбачали розв’язання наявних проблем і ста-
більний розвиток банківської системи України 
на перспективу.

Мета статті. Розкрити актуальні проблеми 
функціонування банківської системи України в 
умовах макроекономічної нестабільності і роз-
робити можливі сценарії та прогнозні показни-
ки розвитку банківської системи на інновацій-
них засадах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні банківська система України про-
довжує функціонувати у складному, геополітич-
ному, соціальному та правовому середовищі, 
більшість чинників якого ускладнюють стабіль-
ний розвиток банківської системи, підвищення 
її конкурентоспроможності та ефективності. Не 
сприяє підвищенню стабільності банківської 
системи і складна макроекономічна ситуація в 
Україні, яка характеризується низькими тем-

пами зростання ВВП, високим рівнем інфляції, 
безробіття, «тінізації» економіки (рис. 1). Так, 
за даними Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі, рівень тіньової економіки становить 
37% від офіційного ВВП [4 ].
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Рис. 1. Рівень тіньової економіки, 
% до офіційного ВВП

Примітка. Розроблено авторами за даними [4].

Слід зазначити, що за видами економічними 

діяльності на першому місці за рівнем «тінізації» 

саме фінансова та страхова діяльність, що стано-

вить 51% від офіційного обсягу ВВП. Тому деті-

нізація економіки є важливим чинником, який 

має враховуватися при розробленні сценаріїв 

розвитку банківської системи та економіки в ці-

лому.

Зауважимо, що за таких умов складно досяг-

нути стійкого економічного зростання, забезпе-

чення належного рівня добробуту і високих со-

ціальних стандартів життя. Так, за рівнем життя 

населення Україна суттєво відстає від розви-

нених країн. ВВП на душу населення в Україні 

майже у 25 разів нижче, ніж у розвинених краї-

нах Європи та США, і становить лише 2 906 дол. 

США (рис. 2). Низький рівень доходів населення 

не тільки негативно впливає на якість життя, а 

й обмежує обсяги заощаджень населення, які є 

важливим ресурсним забезпеченням кредитно-

інвестиційної діяльності банків.
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Рис. 2. ВВП на душу населення, 
дол. США станом на 01.01.2017

Примітка. Розроблено авторами за даними [5 ].

Через складну макроекономічну та геополі-

тичну ситуацію, неефективний ризик-менедж-

мент, недосконале регулювання і нагляд за бан-

ками банківська система України виявилася не-

спроможною ефективно виконувати властиві їй 
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функції і, насамперед, посередницьку функцію 

– залучення коштів клієнтів і спрямування їх на 

кредитування економіки і населення. Відбулося 

різке погіршення якості кредитно-інвестицій-

ного портфеля, що призвело до втрати капіталу, 

зростання ризику ліквідності, кредитного, ва-

лютного, процентного та інших ризиків. Банки 

виявилися неспроможними ефективно управля-

ти активами і пасивами, витратами, ризиками, 

що спричинило значні збитки та втрати капіталу 

і платоспроможності, включаючи великі систем-

ні банки. 

Відбулися негативні структурні зміни в бан-

ківській системі, що призвели до зниження кон-

курентоспроможності, надмірної концентрації в 

руках держави активів (55% активів банківської 

системи) за відсутності чіткої політики щодо 

державних банків. Відомо, що надмірний рі-

вень монополізації та зосередженості переваж-

ної більшості ресурсів у руках обмеженого кола 

осіб має негативний вплив на економіку і бан-

ківську систему. З одного боку, цей фактор обме -

жує ринкові можливості ціноутворення на осно-

ві вільної конкуренції, що призводить до суттє-

вих проблем із повноцінним розвитком саме під 

дією ринкових сил, а з другого – нівелює ринок 

праці, визначаючи вкрай низький рівень доходів 

працездатного населення і, як наслідок, відсут-

ність можливості для здійснення заощаджень, 

які є основним джерелом ресурсної бази банків 

[6, c. 66].

Наслідком зазначених проблем стало по-

гіршення основних показників функціонуван-

ня банківської системи України, розрахованих 

щодо ВВП. Банківська система України суттєво 

зменшилася щодо економічної системи, про що 

свідчать показники, розраховані щодо ВВП, за-

лишаючись малою за обсягом активів, капіталу, 

наданих кредитів, залучених депозитів, які ма-

ють тенденцію до зниження (табл. 1), а це об-

межує можливості банківської системи щодо 

позитивного впливу на соціально-економічний 

розвиток країни. Так, порівняно з 2013 роком 

активи щодо ВВП скоротилися з 96,8 до 67,2% на 

01.10.2017; балансовий капітал – з 13,2 до 6,0%; 

кредити в економіку – із 48,0 до 31,7%.

Таблиця 1 
Основні показники розвитку банківського сектору України в 2013–2017 рр. до ВВП, %

Показник 2013 2014 2015 2016 01.10.2017

Активи 96,8 97,1 79,4 72,9 67,2

Капітал балансовий 13,2 9,4 5,2 5,2 6,0

Кредити в економіку 48,0 51,2 42,0 35,5 31,7

Кредити, надані фізичним особам 11,5 11,4 7,7 6,6 6,2

Кошти фізичних осіб населення 29,8 26,6 20,3 18,3 17,4

Кошти суб’єктів господарювання 16,1 16,7 16,1 15,5 14,7

Примітка. Розраховано авторами за даними [7].

І хоча 2017 року почало відновлюватися спо-

живче кредитування, але його вплив на рівень та 

динаміку споживчих витрат домогосподарств за-

лишається незначним. В Україні обсяг кредитів, 

наданих фізичним особам, є значно меншим по-

рівняно із західними країнами і за період фінан -

сової кризи 2014–2017 рр. скоротився з 11,5 до 

6,2% до ВВП на 01.10.2017 (у Польщі – 35% до 

ВВП, у Туреччині – 16% [8]. Слід звернути увагу

на низьку якість кредитів, наданих фізичним 

особам. Станом на 01.01.2018 частка непрацю ю-

чихкредитів (5 клас) становила більше ніж 50% 

у 47 з 82 банків, інформація про які була опри-

люднена.

Через низький рівень доходів населення в 

Україні має місце й невисокий рівень заоща-

джень. І хоча населення залишається основним 

кредитором банківської системи (на 01.01.2018  

кошти фізичних осіб становили 40,8% від 

зобов’я зань банків України), залучені банками 

кошти від фізичних осіб щодо ВВП порів няно з 

2013 р. знизилися з 29,8% від ВВП до 17,4% на 

01.10.2017, що свідчить про незнач ний інвести-

ційний потенціал банків. Зауважимо, що обсяги 

депозитів населення у Польщі становлять 52% 

від ВВП, у Туреччині – 44% від ВВП [8].  

Показник відношення кредитів до депози-

тів населення (loan-to-deposit ratio, LtD) на 

01.01.2018 становив 35,7%, тобто залучені кошти 

від фізичних осіб залишаються важливим дже-

релом для вкладень у цінні папери, кредитуван-

ня економіки та інші активні операції (рис. 3).

Водночас для банківської системи України 

залишається актуальною проблема підвищення 

фінансової стабільності, про що свідчать висо-

кі ризики, низькі темпи кредитування, знач-

ний обсяг стресових активів, величезні збитки 

і значна кількість фінансово нестабільних 

низькорентабельних банків, чутливих до ризи-

ків.
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Рис. 3. Динаміка кредитів і депозитів фізичних осіб в банках України 
за 2005–2018 рр., млрд грн

Примітка. Розраховано авторами за даними [7].

Посткризовий період характеризується обме-

женим кредитуванням економіки, тоді як значне

падіння ВВП під час фінансової кризи та орієн-

та ція на модернізацію економіки вимагають роз-

ши реного кредитування. Особливо загостри ло ся 

питання ефективного використання кредитів. 

Тоді як без кредитування економічний прогрес 

стає обмеженим, а вихід економіки зі стану депре-

сії може настати тільки через тривалий період [9].

Зауважимо, що в останні роки встановилася 

нова модель поведінки банків – жорсткої еконо-

мії і надання переваги надійності та ліквідності 

перед прибутковістю. Маючи достатній рівень 

ліквідності, банки обережно здійснювали креди-

тування економіки для забезпечення її якісного 

відновлення, для них привабливішими були опе -

рації з державними цінними паперами через їх-

ню високу дохідність. 

Водночас банки залишаються вкрай ураз-

ливі до кредитного ризику. Більшість кредитів 

упортфелях банків відносять до непрацюючих 

(табл. 2). 

Таблиця 2
Обсяги наданих кредитів і частка непрацюючих активів у розрізі груп банків станом на 01.01.2018 

Показник

Надані кредити Непрацюючі кредити  Частка 
непрацюючих кредитів 

у загальній сумі 
наданих кредитів

млн грн
% до заг. 

суми
млн грн

% до заг. 
суми

Надані кредити – усього 1 090,9 100 594 999 100 54,5

у т. ч. банки:

з державною часткою, з них 558 974 51,2 397 563 66,8 71,1

ПАТ КБ «ПриватБанк» 269 532 24,7 236 211 39,7 87,6

з державною часткою, 
крім ПАТ КБ «ПриватБанк»

289 442 26,5 161 352 27,1 55,7

іноземних банківських груп 382 417 35,1 156 834 26,4 41,0

з приватним капіталом 125 270 11,5 30 169 5,1 24,1

неплатоспроможні 24 253 2,2 10 433 1,8 43,0

Примітка. Розраховано авторами за даними [7].

Відповідно до міжнародної практики банк 

вважається проблемним, якщо частка непра цю-

ючих активів становить більше ніж 10% [10]. Cта-

ном на 01.01.2017 у банківському секторі США

непрацюючі кредити становили лише 1,3%, Ні-

меччини – 1,7%, Великобританії –1,9% (табл. 3). 

Зауважимо, що станом на 01.01.2018 в Україні 

лише у 18 банків частка непрацюючих кредитів 

становила менше ніж 10%. 

Усе це малі банки і три банки з іноземним ка-

піталом – ПАТ «СІТІ БАНК» (1,4%), ПАТ «Дойче 

Банк ДБУ» (0,0%), ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВ-

НИЙ БАНК» (0,0%). При цьому частка непра-

цюючих кредитів менше ніж 10% у кредитному 

портфелі фізичних осіб була лише в 10 банків. 

Наслідком значних обсягів проблемних кре-

дитів є зниження ліквідності та прибутковос-

ті через неповернення кредитів і необхідність 

фор мувати у значних обсягах резерви під кре-

дитні ризики, неефективна діяльність багатьох 

банків, зниження інвестиційної привабливості.

За результатами 2017 року, 20 банків були збит-

ко вими, з них один банк з державною часткою 

капі талу, сім банків іноземних банківських груп, 

10 при ватних банків і два неплатоспроможні 

банки.
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Таблиця 3
Порівняння основних показників розвитку банківських систем станом на 01.01.2017

Показник США Німеччина
Велико-
британія

Україна,
01.10.2017

Активи до ВВП% 85,9 99,8 145,0 67,2

Кредити у приватний сектор до ВВП% 51,92 77,5 134,6 34,03

Депозити суб’єктів господарювання і фізичних осіб 
до ВВП%

65,3 96,6 134 18,91

Адекватність капіталу,% 14,0 18,1 19,6 16,1*

Частка непрацюючих кредитів у кредитному порт-
фелі, %

1,3 1,7 1,9 55,4*

Адміністративні витрати, % до активів 2,5 1,64 1,67 3,5*

Частка активів іноземних банків,% до всіх активів 10 12 14 29,2*

ROA,% 1,02 0,04 0,25 –1,94*

ROE,% 9,15 2,12 4,9 –15,96*

Облікова ставка,%
0,5 0,25 0,25

17,0
01.03.2018

* Дані на 01.01.2018.

Примітка. Розроблено авторами за даними Світового банку (https://data.worldbank.org) і джерела [7].

При розробленні можливих сценаріїв ефек-

тивного функціонування та стабільного роз-

витку банківської системи України доцільно 

не тільки передбачити вирішення актуальних 

проб лем, а й проаналізувати індикатори розви-

тку банківської системи України в порівнянні з 

розвиненими банківськими системами світу, та-

кими як США, Німеччини, Великобританії. 

Ці країни демонструють протилежно поляр-

ні моделі банківських систем: США орієнтова-

на на інвестиційний банкінг, Великобританія 

та Німеччина мають банкоцентричні системи. І 

хоча для розвинених країн в умовах активного 

впровадження банківських інновацій і розвитку 

дистанційного обслуговування клієнтів про-

стежується скорочення кількості банків та їхніх 

відділень, водночас відділення (філії) залиша-

ються важливим каналом надання банківських 

послуг. 

Для розвинених країн характерним є високий 

рівень забезпеченості банківськими послугами, 

про що свідчить кількість банків і відділень на 

100 тис. населення, зокрема у США – 32,29 відді-

лення на 100 тис. населення, у Німеччині – 26,41; 

у Великобританії – 26,41; тоді як в Україні – лише 

0,76 відділень на 100 тис. населення (табл. 4). 

Таблиця 4
Рівень забезпеченості банківськими послугами в Україні та розвинених країнах 

станом на 01.01.2017
США Німеччина Великобританія Україна

Загальна кількість банків

5033 1988 1251 88

Кількість відділень банків на 100 тис. чол.

32,39 14,54 26,41 0,76
Примтіка: Розроблено за даними Міжнародного валютного фонду (http://fas.imf.org). 

Зрозуміло, що банківська система України 

буде поступатись розвинутим банківським сис-

темам, які пройшли довгий та складний шлях 

становлення та вироблення інструментів забез-

печення їхньої стабільності. Банківська система 

України порівняно з банківськими системами 

розвинених країн має значно нижчі показники 

щодо кредитування економіки, залучення депо-

зитів, рівня капіталізації. Натомість має неякіс-

ний кредитний портфель, високий рівень адмі-

ністративних витрат і, як наслідок, великі збит-

ки в умовах високих процентних ставок.

Слід відмітити, що частка іноземного і дер-

жавного капіталу в банківських системах розви-

нених країн є невисокою, оскільки вважається 

недоцільним залишати банки в державній влас-

ності в довгостроковій перспективі через наяв-

ність великих ризиків – це корупція, викорис-

тання банків у політичних цілях, фінансування 

дефіциту бюджету та державних підприємств. 

Зауважимо, що в Україні відповідно до затвер-

дженої Стратегії розвитку державних банків – 

2022, держава контролюватиме менше ніж 20% 

банківських активів до 2022 року. 



 37

ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 1 (29) 

Стабілізація та розвиток банківської систе-

ми у посткризовий період значною мірою зале-

жатиме від розроблення ефективних сценаріїв 

розвитку банківської системи, які б передба-

чали її перехід від екстенсивної до інтенсив -

ної моделі розвитку, що характеризується якіс-

ними змінами та орієнтацією на довгостро -

кову (стратегіч ну) ефективність і системну стій -

кість. 

При роз робленні сценаріїв необхідно бра-

ти до уваги те, що для стабільного соціально-

економічного роз витку країни надзвичайно 

важливе значення має стабільне та ефективне 

функціонування бан ківської системи, фінан-

сових ринків, забезпе чення їхньої ліквідності, 

а також безперервне виконання покладених 

на них функцій. На сьогодні фінансові струк-

тури постсоціалістичних країн мають низьку 

диверсифікацію порівняно з більшістю країн 

Центральної і Східної Європи, і це знижує їхню 

ефективність і конкурентоспроможність. Їхні 

фінансові системи − банкоорієнтовані. 

В Україні станом на 01.10.2017 частка банків-

ських послуг на фінансовому ринку становить 

92% за активами і 82% – за капіталом. 

У розвинених країнах частка банківсько-

го сектору залежить від моделі економіки і по-

в’язаною з нею моделлю фінансування бізнесу 

і перебуває в межах 30−80% (зона середніх зна-

чень – 60−70%) [9].

Таблиця 5
Структура фінансового ринку України на 01.10.2017

Назва
Активи Капітал Кількість установ

млн грн % млн грн % млн грн %

Ломбарди 3 493,9 0,18 398,5 0,20 427 20,5

Фінансові компанії 87 109,7 4,57 20 729,1 10,17 814 39,1

Кредитні спілки 2 164,6 0,11 1 099,5 0,54 397 19,0

Страхові компанії 56 813,8 2,98 12 928,7 6,34 296 14,2

Пенсійні фонди 2 326,8 0,12   0,00 64 3,1

Банки 1 754 000 92,03 168 746 82,76 86 4,1

Разом 1 905 909 100 203 901,8 100,00 2084 100,0

Примітка. Розроблено авторами за даними [7; 12].

Базуючись на оптимістичному сценарії та ви-

користовуючи адаптивний і нормативний під-

ходи, а також ураховуючи вплив ендогенних та 

екзогенних факторів, розроблено прогнозовані 

показники розвитку банківської системи Украї-

ни до 2020 і 2025 років (табл. 6), які ґрунтуються 

на припущенні пожвавлення кредитування еко-

номіки, активному впровадженні банківських 

інновацій та економічного зростання в умовах 

активного розвитку цифрової економіки. 

Таблиця 6
Прогнозовані показники розвитку банківської системи України

Показники 2020 рік 2025 рік

Активи до ВВП, % 70–80 90–100

Капітал до ВВП, % 8–10 13–14

Кредити нефінансовим організаціям і населенню 40-50 60–70

Кошти фізичних осіб 18–20 25–30

Частка непрацюючих кредитів в кредитному портфелі, % 10–15 5–7

Частка банківського сектору на ринку фінансових послуг 85–90 70–80

Облікова ставка, % 8–10 5–7

Частка державних банків за активами 30–40 15–20
Примітка. Розроблено авторами.

За оптимістичного сценарію відбуватимуться 

реформи в усіх сферах економічної діяльності, 

зорієнтовані на поступове входження України 

до ЄС. 

Проте в найближчі роки темпи економічно-

го зростання будуть помірними, а рівень соці-

ального забезпечення залишатиметься доволі 

низьким і не відповідатиме високим стандартам 

якості життя, характерним для більшості кра-

їн Європи. Банківський сектор буде проходити 

непростий шлях якісного зростання і розвитку, 

спрямований на підвищення фінансової стій-

кості, рівня капіталізації та ліквідності, знижен-

ня ризиків в умовах посилення регулювання і 

нагляду за банками, активного впровадження 

міжнародних стандартів.
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Окремо хотілося б зробити акцент на тому, 

що оптимістичні сценарії ґрунтуються на інно-

ваційному шляху розвитку банківської системи 

України, адже саме під час криз та періодів за-

гострення конкуренції на ринку банківських 

послуг банки повинні вести пошук додаткових 

шляхів отримання конкурентних переваг, зо-

крема завдяки активному впровадженню інно-

ваційних концепцій «Банк 3.0» і «Банк 4.0». 

Щодо песимістичного та інерційного сцена-

ріїв розвитку банківської системи України, то 

їх вважаємо не зовсім прийнятними, оскільки 

такі сценарії не забезпечать системну стійкість, 

ефективність та стабільний розвиток банківсь-

кої системи України, позитивний вплив на соці-

ально-економічний розвиток регіонів та країни 

в цілому, підвищення рівня доступності банків-

ських послуг для населення та підприємств. 

Для реалізації оптимістичного сценарію та 

досягнення прогнозованих показників стабіль-

ного розвитку банківської системи України на 

інноваційних засадах потрібно застосовувати 

сучасні методи ризик-менеджменту і регулюван-

ня діяльності банків, зокрема:

• підвищення ефективності банківського 

нагляду, розширення його повноважень 

щодо підтримання фінансової стабіль-

ності, приведення інструментів регулю-

вання до міжнародних стандартів, вклю-

чаючи механізми виявлення проблем 

у діяльності банків (так званого carly 

warning systems) і негайного наглядового 

реагування (як prompt corrective actions), 

упровадження міжнародних підходів до 

фінансового регулювання з урахуванням 

рекомендацій Базелю ІІ і Базелю ІІІ;

• створення Компанії з управління проб-

лемними активами (КУПА) з метою ви -

рі шення питань щодо непрацюючих кре -

дитів банків. Ухвалення законопроекту

«Про діяльність з управління заборгова-

ністю» дасть змогу банкам швидше роз-

чистити баланси від проблемних креди-

тів, поліпшить їхній фінансовий стан і 

розпочати кредитування економіки;

• упровадити механізм bail-in для віднов-

лення платоспроможності проблемних 

банків та підвищення капіталізації [12]; 

• забезпечення ефективного управління 

діяльністю банку з використанням КРІ, 

BSC-моделі – системи збалансованих по-

казників ефективності, що враховує при-

чинно-наслідкові зв’язки, фактори досяг-

нення результатів, взаємозв’язки з фінан-

совими показниками;

• орієнтація банків на інноваційний роз-

виток у рамках концепцій Банк 3.0 і 

Банк 4.0, застосування високоефектив-

них цифрових технологій, які орієнтовані 

на потреби споживачів, що дозволить по-

вернути їхню довіру, та підвищити ефек-

тивність банківської системи.

Висновки. На сьогодні основними проблема-

ми в діяльності банків є високі ризики, неякісні 

кредитні портфелі, низька ефективність, рівень 

капіталізації, висока концентрація державної 

частки в банківському секторі. Розв’язувати ці 

проблеми потрібно комплексно, здійснюючи 

структурні зміни в економіці та банківсько-

му секторі України, застосовуючи сучасні ме-

тоди управління та регулювання діяльністю 

банків. 

Реалізація запропонованого оптимістичного 

сценарію розвитку банківської системи України 

має забезпечити перехід банківської системи на 

якісно новий етап її розвитку, до нового атрак-

тора формування сучасної високорозвиненої, 

конкурентоспроможної, стабільної і ефективної 

банківської системи на інноваційних засадах, 

що позитивно впливатиме на розвиток економі-

ки і забезпечить надання високого рівня банків-

ських послуг населенню та суб’єктам господарю-

вання. 

Оптимістичний сценарій розвитку передба-

чає якісне та кількісне поліпшення в банківсь-

кому секторі та економічній сфері країни. Буде 

відбуватися зростання стійкості банківської 

системи до впливу зовнішніх і внутрішніх 

шоків, зменшення рівня ризиків, банки обира-

тимуть інноваційний шлях розвитку.
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In the article were researched the main problems 

of functioning and development of banking system 

of Ukraine considering macroeconomic conditions 

and world trends. 

Due to diffi  cult macroeconomic and geopolitical 

situation, ineff ective risk-manage ment, incomplete 

regulation and banks supervision, banking system 

of Ukraine today appears to be in capable to perform 

eff ectively, do it`s functions, manage assets and 

liabilities, expenditure and risks, which have caused 

great losses, including equity losses, so many banks 

became insolvent.

Th ere have been made the comparative analysis 

of main indicators of development of banking in 

Ukraine, USA, England and Germany, which stated 

that banking system of Ukraine has lower indexes of 

capitalization, loans in private sector and attracted 

deposits. Instead, it has bad loan portfolio, high 

level of overhead costs and as a result, huge losses in 

conditions of high interest rate.

Stabilization of banking system of Ukraine in 

post-crisis period mostly depends on development of 

eff ective scenarios of banking system development, 

which means its transition from extensive to in ten-

sive development model, characterized by qua li ta-

tive changes and orientation on long-term eff ec tive-

ness and systematical stability.

For solving problems and negative factors, which 

slows down the development of banking system of 

Ukraine were developed the optimistic scenarios 

of banking system development till 2020 and 2025 

considering internal and external factors. Developed 

scenarios are based on assumption of loans refre-

shing, active implementation of innovations in ban-

king and economical growth in conditions of active 

improvement of digital economy.
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Adnotacja. Kształtowanie świadomości ubezpie-
czeniowej jest ważnym elementem dobrze funkcjo-
nującego rynku ubezpieczeń. Pozwala ona na racjonalne 
korzystanie przez społeczeństwo z dostępnej oferty 
ubezpieczeń, która zapełnia ochronę przed skutkami 
realizacji niekorzystnych zdarzeń losowych. Niniejszy 
artykuł szeroko omawia problematykę kształcenia 
świado mości ubezpieczeniowej w polskim i ukraińskim 
systemach edukacji w szkołach wyższych. Zaprezentowane 
zostały programy kształcenia studentów ekonomicznych 
kierunków wybranych uniwersytetach. 

Słowa kluczowe: świadomość ubezpieczeniowa, edukacja, 

nauka ubezpieczeniowa, uniwersytet.

Аннотация. Формирование страхового сознания 
является важной частью хорошо функционирующе го 
рынка страховых услуг. Оно позволяет рациональ но 
использовать обществом имеющееся предложение 
страховых услуг, обеспечивающих защиту от по-
следствий реализации неблагоприятных случай ных 
событий. Интерпретируется пробле матика фор-
мирования страхового сознания в польской и украин-
ской системах высшего образования. Представлены 
программы обучения студентов эко номических спе-
циальностей, отдельных университетов.

Ключевые слова: страховое сознание, образование, 

наука страховая, университет.

Problem badawczy. Świadomość ubezpiecze-

niowa jest to wiedza na temat swojej roli na rynku 

ubezpieczeniowym, swych celów oraz zadań. Dotyczy 

to zarówno – klientów, jak również podmiotów, które 

zajmują się sprzedażą ubezpieczeń. Świadomość 

ta naturalnie determinowana jest: poprzez wiedzę, 

doświadczenie oraz poprzez cele, które posiada 

każdy z wspomnianych podmiotów obecnych na 

rynku. Faktycznie świadomość ubezpieczeniowa 

konsumenta to wiedza, jaką posiadamy o rynku 

ubezpieczeń, to zdawanie sobie sprawy z potrzeby 

ubezpieczenia nie tylko dla siebie, ale i rodziny czy 

majątku. 

Cel artykułu: Celem tego artykułu jest próba 

zdefi niowania samoświadomości ubezpieczeniowej 

i znaczenie studiowania przedmiotów ubezpie cze-

niowych na uczelniach wyższych. W szczegółowej 

analizie zostały porównane programy edukacji 

ubez pieczeniowej na Ukrainie i w Rzeczpospolitej 

Polsce. Przeanalizowano odpowiednie kierunki na 

Wydziale Finansów w Tarnopolskim Narodowym 

Uniwersytecie Ekonomicznym i w Instytucie Finan-

sów na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na 

Uniwersytecie Łódzkim w Polsce. Przedstawiony 

zostanie związek edukacji ubezpieczeniowej ze 

świadomością ubezpieczeniową obywateli. 

Metodologia: Przedstawione w publikacji 

wnioski oparte zostały na badaniach własnych 

autorów oraz na studiach literatury przedmiotu. 

Przyjęta metodologia pozwoliła na zebranie mate-

riału porównawczego programów edukacji studen-

tów. Została określona ewolucja programów edukacji 

ubezpieczeniowej studentów. 

Analiza badań i publikacji: Kształtowanie świa-

do mości ubezpieczeniowej przez doświadczenie i 

edukacje ubezpieczeniową w Polsce i na Ukrainie 

jest równie trudne, jak i formowanie samego 

rynku ubezpieczeniowego. Podstawy defi niowania 

faktycznej świadomości ubezpieczeniowej można 

szukać w początku lat 90-ch XX wieku, kiedy 

w obu krajach zaczęło formować się rynkowe 

rozwiązania w zakresie rynku ubezpieczeniowego 

(wcześniej obowiązywały ścisłe regulacje w zakresie 

ubezpieczeń obowiązkowych). Na Ukrainie pod-

stawę badań o świadomości ubezpieczeniowej 

założyli: V. Bazylevych, O. Baranovsky, N. Vnukova, 

O. Zaletov, M.  Klapkiv, S.  Osadets, N.  Tkachenko, 

V. Trinchuk, J. Szumełda. W Polsce dany temat miał 

miejsce w opracowaniach naukowych: J. Handschke, 

T. Sangowskiego, Z. Szymańskiego, S.Witeski.  

Należy jednak podkreślić, iż świadomość ubezpie-

czeniowa jest czynnikiem, który ulega zmianom 

mimo istniejących tendencji rynkowej. Natomiast, 

jeżeli zachodzą zmiany w obszarze świadomości 

ubezpieczeniowej to są one wyrazem długoletnich 

i systematycznych działań i z pewnością przenoszą 

się na kształtowanie rynku ubezpieczeniowego. 

Świadomość ubezpieczeniowa jest także odzwier-

ciedle niem rozwoju cywilizacyjnego oraz poziomu 
intelektualnego społeczeństwa [1, 72]. Takie 
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podejście pozwala postrzegać okres kształcenia świa-
domości nie w kategorii zmienności mierzonych w 
latach, ale raczej w odrębnych pokoleniach. 

Prezentacja głównej treści. Powszechnie wiado-
mo, że podstawą wyznaczania celów w działalności 
gospodarczej jest etyczny system, z którym na rynek 
wychodzą właściciele i zarządzający daną organizacją. 
Jeszcze A. Smith wskazywał, że kluczem do zro-
zumienia polityczno-ekonomicznych poglądów 
czło wieka («Nauka o naturze i przyczynach bogactwa 
narodów») jest wbudowany w niego etyczny system 
– «Teoria uczuć moralnych». On prowadził swoje 
opracowania na bazie określonej chrześcijańskiej 
etyki, ale świat dziś podlega zmianom i również w 
tym zakresie być może konieczne są modyfi kacje. 
W szczególności, A. Smith wyszedł z założenia, że 
podstawą uczestnictwa ludzi w ekonomicznym 
życiu jest moralność, przekonanie o poprawności 
działania (sumienie), i to one określają motywy 
gospodarczej działalności człowieka [2].

A. Smith stawiał również pytania w zakresie 
ekonomicznej wolności działalności gospodarczej. 
W jasno określonych ramach swojego ogólnego 
fi lozofi czno-teologicznego poglądu przewidywał 
ko nieczność obecności kultury fi nansowej rozu-
mianej, jako harmonia w wolnej grze interesów 
uczestników życia gospodarczego, które z kolei 
kierują się motywami znanymi z etyki chrześcijań-
skiej. A. Smith zdecydowanie zaprzeczył stoso-
wa nie utylitarnych podstaw do realizacji etyki 
działalności gospodarczej, będąc pewnym, że te lub 
inne działania muszą być korzystne lub szkodliwe, 
nie z powodu ich użyteczności lub szkodliwości 
dla poszczególnych jednostek gospodarczych, a 
z powodu poziomu wywołanego kulturą ekono-
micznego życia uczestników.

Później w 1913 roku Werner Sombart, ba da-
jąc genezę współczesnego «cywilizowanego» spo-
łe czeństwa, udowadniał, że podstawą jego twor-
zenia i funkcjonowania jest niechrześcijański 
etyczny system. W konsekwencji chrześcijańska 
moralność, jako podstawa motywacji działalności 
przedsiębiorcy została zniesiona [3]. 

Te zmiany zastosował w swoim dorobku nauko-
wym Friedrich August von Hayek, Laureat Nagrody 
Nobla z 1974 roku. Rozwijając swoją teorię ewolucji 
etyki, doszedł do wniosku, że «wrodzona moralność» 
ludzkich «instynktów», solidarności, «altruizmu», 
kolektywizmu i wynikające z niej «zwyczaje» (tj. 
społecznych praktyki, formy organizacji życia 
gospodarczej itp.), są «nie do końca odpowiednie» 
dla współczesnego społeczeństwa. 

W ostatnich latach świat i poszczególne państwa 
stopniowo uświadomiły sobie rolę, jaką odgrywa 

kształcenia świadomości ubezpieczeniowej poprzez 
zrozumienie, przewidywanie i rozwiązywanie prze-
widywanych i matematycznie określanych proble-
mów fi nansowych, spowodowanych realizacją ry-
zy ka ubezpieczeniowego. Wiadomo już, że u pod-
staw kształcenia świadomości ubezpieczeniowej 
leżą czynniki społeczne, gospodarcze i kulturowe. 
Należy oddziaływać przede wszystkim na systemy 
wartości, postawy oraz zachowania jednostek i grup 
ludzkich w środowisku ekonomicznym. Dlatego 
właśnie niezbędna jest edukacja ubezpieczeniowa, 
rozumiana, jako ogół oddziaływań dydaktycznych 
w szkole wyższej i działań własnych w trak cie 
prak tycznego kontaktu z rynkiem ubezpiecze-
nio wym oraz zarządzaniem ryzykiem lub własną 
przyszłością.

Przywołane powyżej wytyczne pozwalają 
zdefi nio wać edukację ubezpieczeniową, jako jeden 
z podstawowych czynników kształtujących samo-
świadomość ubezpieczeniową, a w efekcie określić 
znaczenie studiowania przedmiotów ubezpiecze-
niowych na uczelniach wyższych. 

O edukacji ubezpieczeniowej mówi się na trzech 
różnych płaszczyznach [4, 197], jeśli jako bazę 
rozpatrywania przyjąć jej „klientów”, odbiorców:

– ogólnospołecznej (raczej brak jest tej od-
po wia dającej poziomowi średniemu w szkolnictwie 
powszechnym Polsce, jak i na Ukrainie),

– zawodowej, na poziomie wyższego wyk-
ształce nia, przygotowującej przyszłych profe sjo-
nalnych uczestników rynku ubezpieczenio wego,

– zawodowej, uzupełniającej poziom wiedzy i 
umiejętności.

Narzekanie na nikły poziom wiedzy o ubez-
pieczeniach w społeczeństwie polskim i ukraińskim, 
wynikający z braku zrozumienia dla ich znaczenia 
z punktu widzenia potrzeb zarówno osobistych 
i rodzinnych, jak i zawodowych znajduje swoje 
potwierdzenie w liczbie podmiotów, które nie rea-
lizują ubezpieczeń obowiązkowych. 

Edukacja ubezpieczeniowa ma w Polsce, jak i 
na Ukrainie, długą tradycję, – ale głównie przez 
funkcjonujący obowiązek ubezpieczeń. Jego początek 
wywodzi się z XVIII-wiecznych kas ogniowych, 
początkowo opartych na wzorach zagranicznych. 
Jednak faktyczny rozwój ubezpieczeń, – jako działal-
ności handlowej – przypada na ziemiach polskich 
na okres zaborów. Dla tego w zakresie edukacji, jak 
i praktyki działalności ubezpieczeniowej, historia 
Polski i Ukrainy jest w pewnej mierze wspólna. 
Pierwsze towarzystwa ogniowe działały, jako 
zak łady ubezpieczeń wzajemnych. Wykupienie 
polisy chroniącej budynek przed pożarem było 
obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców miast, 
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potem rozszerzono ten obowiązek również na 
budynki wiejskie. Z początkiem XIX wieku pojawiły 
się również ubezpieczenia na życie.

Poziom wykształcenia kadry ubezpieczeniowej 
zwracał na siebie uwagę jeszcze z 1870 lat. Wpływ 
na ten fakt miał jak wysoki poziom inteligencji 
na terenach Galicji. Tak i aktywna działalność 
ubezpieczycieli w tum kierunku. Na-przykład 
urzędnicy w Krakowskim TUW Florianka nie tylko 
mieli wyższe wykształcenie i byli społecznie bardzo 
wyrobieni. Najlepiej uzdolnione mieli możliwość 
kosztem pracodawcy skończyć studia wyższe, jak 
w kraju tak i zagranicą, m. in na Uniwersytecie w 
Getyndze czy na kursach techniczno- asekuracyjnych 
Wiedniu[5, 32]. Badania wiedzy w tum TUW miało 
miejsce od 1888 roku przez obowiązkowy egzamin z 
dziedziny ubezpieczeń.

O wysokim standardzie nauki ubezpieczeniowej 
świadczy i fakt ze po uzyskaniu II Rzeczypospolitej 
niepodległości osoby z wykształceniem w dziedzinie 
ubezpieczeń zajmowali wysokie stanowiska nie tylko 
w nowo powstałych instytucjach ubezpieczeniowych, 
ale i w innych państwowych i samorządowych 
instytucjach [6, 169]. 

Kolejnym atutem rozwoju edukacji ubezpie-
czeniowej mającej na celu kształcenia świadomości 
ubezpieczeniowej jest założenie odpowiednich 
media. W Warszawie już z 1892 roku, mając na 
celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej i 
określenie zagadnień ubezpieczeniowych zaczęto 
drukować «Tygodnik Asekuracyjny». Niestety perio-
dyk ten był wydawany tylko jeden rok, a powodem 
ograniczenia działalności był brak prenumeratorów 
[6, 141]. Ale czasopismo to nie zostało absolutnie 
zlikwidowane, a ewoluował w zeszyt «Przegląd ase-
kuracyjny» [7].

Możemy zauważyć niewielki postęp w rozwoju 
popularności edukacji ubezpieczeniowej za 
więcej jak stuletni okres, jak zaznacza niemiecki 
ekonomista i publicysta Profesor Alfred Manes w 
1906 r., kiedy właśnie jeszcze Polska i Ukraina byli 
pod zaborem Cesarstwa Rosyjskiego. «Niestety, 
znajomość biz nesu ubezpieczeniowego w Rosji jest 
obecnie bardzo słaba; nawet wśród tych, którzy 
realizują te działania oraz tych, którzy zmuszeniu są 
korzystać z usług fi rm ubezpieczeniowych, ... odnosi 
się to nie tylko do prawidłowego zrozumienia operacji 
ubezpieczeniowych, ale nawet samej istoty i celów 
działalności ubezpieczeniowej» [8].

Po drugiej wojnie światowej zmieniło się podej-
ście do ubezpieczeń gospodarczych i odpowiednio 
do edukacji w tym zakresie. Właśnie w tym czasie 
zaczynają się formować szkoły wyższe w Łodzi i 

Tarnopolu, które jako państwowe uczelnie wyższe 
zostały poddane ocenie w niniejszym artykule.

Jak zaznaczają autorzy książki «185 lat ubez-
pieczeń gospodarczych w Polsce» (1988), w Łodzi 
zagadnienia ubezpieczeniowe, bezpośrednio po 
II wojnie światowej, były prowadzone głównie 
przez Z. Szymańskiego właśnie na Uniwersytecie 
Łódzkim. 

W roku akademickim 1946–1947 z inicjatywy 
prof. dr K. Secomskiego powołano roczne Studium 
Ubezpieczeniowe (fi lia warszawskiej SGH) dla pot-
rzeb Centrali PZUW. 

Ubezpieczeniom swoją uwagę w działaniach 
naukowych i dydaktycznych poświęca również 
A. Szpunar [9, 102–104].

Drugą wybraną do analizy placówką jest Tarno-
polski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, gdzie 
w 1985 roku została utworzona druga w ZSRR i 
pierwsza na Ukrainie – Katedra Ubezpieczeń. 

Na szczególną uwagę zasługuje analiza oferty 
przedmiotów o treści ubezpieczeniowej oferowana 
przez Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekono-
miczny (Wydział Finansów) i Uniwersytet Łód zki 
(Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny). Tabela 1 
reprezentuje przedmioty o charakterze ubez pie-
czeniowym.

Większość prezentowanych przedmiotów to pro-

gram kształcenia studentów specjalności «Ubez-

pie czenia», ale w obu uczelniach w ostat nich latach 

zmniejszała się popularność tej spe cjal ności/

kierunku. Zwraca uwagę prowad zenie w Tar no-

polskim Narodowym Uniwer sytecie Ekono micz-

nym przedmiotu «Usługi ubezpiecze niowe» na 3 

roku studiów licencjackich (18 godzin wykładu, 

9 god zin ćwiczeń) w języku polskim i przedmiotu 

«Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności» (18 

godzin wykładu, 18 godzin ćwiczeń) w języku polskim. 

Przedmioty te zostały uruchomione w październiku 

1998 roku, poprzez otwarcie Ukraińsko-Polskiego 

Wydziału Finansów i Ubezpieczeń – Dziekan Jaros-

ław Szumełda (w okresie od grudnia 2005 roku do 

grudnia 2013 roku – Ukraińsko-Polski Program Fi-

nan sów i Ubezpieczeń). Wydział prowadzący zajęcia 

w ramach tego programu składał się tylko z jednej 

katedry – Katedry Ubezpieczeń, której kierownikiem 

buł Michał Klapkiv (1949–2002), ale Wydział miał 

własną bibliotekę, metodyków i lektorów języka 

polskiego. 

Katedra Ubezpieczeń uczelni ukraińskiej na 

początku 90-tych lat XX-wieku zrealizowała szereg 

nowatorskich kroków w zakresie naukowego i 

metodycznego doskonalenia procesu przygotowania 

specjalistów dla rynku ubezpieczeniowego. 
Tabela 1 
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Zestawienie przedmiotów specjalistycznych w zakresie edukacji ubezpieczeniowej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Przedmiot Język

1 Analiza danych w ubezpieczeniach Polski

2 Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach Polski

3 Powszechne ubezpieczenia zdrowotne Polski

4 Rachunek składek w ubezpieczeniach na życie Polski

5 Ryzyko i ubezpieczenia w handlu zagranicznym Polski

6 Ubezpieczenia Polski

7 Ubezpieczenia emerytalne i rachunek świadczeń Polski

8 Ubezpieczenie fi nansowe Polski

9 Ubezpieczenia gospodarcze z elementami aktuariatu Polski

10 Ubezpieczenia majątkowe Polski

11 Ubezpieczenia od katastrof antropogenicznych i naturalnych Polski

12 Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Polski

13 Ubezpieczenia społeczne Polski

14 Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze Polski

15 Ubezpieczenia w logistyce Polski

16 Ubezpieczenia życiowo-majątkowe Polski

Tarnopolski narodowy uniwersytet ekonomiczny (Wydział Finansów)

1 Ubezpieczenia Ukraiński

2 Usługi ubezpieczeniowe Ukraiński

3 Usługi ubezpieczeniowe Polski

4 Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności Ukraiński

5 Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności Polski

6 Ubezpieczenia społeczne Ukraiński

7 Ubezpieczenia osobowe Ukraiński

8 Działalność pośredników ubezpieczeniowych Ukraiński

9 Ekonomika i fi nanse fi rm ubezpieczeniowych Ukraiński

10 Operacje reasekuracyjne Ukraiński

11 Rynki usług ubezpieczeniowych Ukraiński

12 Rachunkowość i Audyt w instytucjach ubezpieczeniowych Ukraiński

13 Ubezpieczeniowy menedżment i marketing Ukraiński

14 Przestępczość ubezpieczeniowa i jej przeciwdziałanie Ukraiński

15 Ubezpieczenia międzynarodowe Ukraiński
Źródło: opracowanie własne na bazie programów studiów analizowanych kierunków. 

W efekcie, na wniosek Katedry, do programu 

edukacyjnego specjalizacji zostały w latach 1992–1993

wprowadzono nowe przedmioty: «Podstawy rease-

ku racji», „Ubezpieczeniowy management i mar ke-

ting», «Ubezpieczeniowe rynki krajów zagranicz-

nych», «Ubezpieczenia Międzynarodowe», «Aktua-

rialne rozliczenia». Począwszy od roku akade-

mickiego 1994–1995, w Tarnopolskim Narodowym 

Uniwersytecie Ekonomicznym, przedmiot «Ubez-

pie czenia» został wprowadzony, jako obowiąz kowy 

dla innych specjalizacji na kierunku «Finanse i 

bankowość». 

Należy podkreślić, iż takie działanie prze pro-

wadził również Kijowski Ekonomiczny Uniwersytet 

– największa ekonomiczna uczelnia wyższa na Uk-

rainie. Właśnie na podstawie programu tej uczelni 

Naukowo-Metodyczna Komisja ds. Ekonomicznej 

Edukacji Ministerstwa Edukacji Ukrainy utworzyła 

zakres przedmioty «Ubezpieczenia». Od 1997 roku 

na Ukrainie był to obowiązkowy przedmiot dla 

wszystkich kierunków ekonomicznych [10, 162–

173]. Do 1 lipca 2014 roku, kiedy weszła Ustawa 

«O szkolnictwie wyższym» na Ukrainie. Jaka 

jest już bardziej demokratyczna i przybliżona do 

europejskich rozwiązań i standardów właściwych dla 

Rzeczpospolitej Polski. Przedmiot «Ubezpieczenia» 

jest obecnie do wyboru i pojawia się w programach 

przygotowania ekonomistów tylko w oparciu o 

decyzje samych studentów lub poszczególnych rad 

wydziałów.

Uważamy ze takie rozwiązanie nie sprzyja 

edukacji ubezpieczeniowej i odpowiedniemu roz-

woju świadomości ubezpieczeniowej czy jej pasio-

nar ności. Jaką rosyjski etnograf Lev Gumilyov 
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określił w swoich publikacjach – passionarity 
(Passionamost’) uzupełnienia dla istniejących 
opisów rzeczywistości w zakresie socjologii, nauk 
społecznych. Twierdził on, że ludzie są zjawiskiem 
organicznym, w którym można obserwować pewne 
okresy życia – «etapy»: wzrost, rozwój, kulminacja, 
inercja, splatanie i memoriał. Fazy te są bezpośrednio 
związane z wielkością passionarity, czy «the ability 
for single-minded super-eff orts» [11, s. 52]. W wielu 
sytuacja to wydawałoby się nieadekwatne pojęcie, 
zaciągnięte wprost z etnografi i, można również 
stosować do zjawisk obserwowanych na rynkach 
fi nansowych [12].

U podstawy kształtowania świadomości ubez-
pieczeniowej współczesnego Ukraińca czy Polaka 
leży doświadczenie z wykorzystania ubezpieczeń 
w życiu codzienny. Aktywność zachowania konsu-
menta na rynku fi nansowym zwiększa się w razie 
korzystania z usług ubezpieczeniowych, jednak 
tylko w sytuacji pozytywnego doświadczenia z 
wykorzystania produktu ubezpieczenia. Nabyte 
negatywne doświadczenie lub jego brak nie sprzyjają 
popytowi konsumentów na ubezpieczeniowe usługi. 
Ten czynnik należy uwzględniać i przy segmentacji 
rynku przez ubezpieczycieli, i przy wprowadzaniu 
nowych produktów na rynek. Wynika to z faktu, 
że metody stymulacji konsumentów, którzy już 
posiadali status ubezpieczonych, są inne od 
stymulacji potencjalnych klientów. 

Wydawać się może, że nieco mniejsze znaczenie, 
w aspekcie świadomości ubezpieczeniowej ma 
edukacja, jako taka i w sposób szczególny edukacja 
ubezpieczeniowa. Wynika to z faktu, że trudno 
znaleźć jednoznaczną zależność pomiędzy rodzajem 
wykształcenia (technicznego, pedagogicznego, eko-
no  micznego lub innego), a korzystaniem przez 
konsu mentów z usług ubezpieczeniowych. 

Edukacją ubezpieczeniową są nie tylko studia 
wyższe z specjalności «Ubezpieczenia», ale i poziom 
wiedzy nabyty w skutek poszukiwania informacji 
o ubezpieczeniu, uczestnictwo w odpowiednich 
seminariach tematycznych, kursach z tematyki 
ubezpieczeniowej i tym podobne.

Specyfi cznym czynnikiem wpływającym na 
zachowanie konsumentów usług ubezpieczeniowych 
i odpowiednie kształtowanie świadomości 
ubezpieczeniowej jest wspomniana wcześniej «pas-
sio narity». Rozumiem przez to wrodzoną zdolność 
człowieka, uwarunkowania genetyczne oraz właści-
wości formowane pod wpływem zewnętrznych 
i fi zjologicznych czynników oraz zmieniającego 
się otoczenia w ciągu życia. Jej efektem jest swego 
rodzaju pobudzenie motywujące do aktywności 
w życiu osoby albo grupy ludzi, w pragnieniu 

do spełnienia ich potrzeb, a wręcz ideałów [13, 
с. 406].

Passionarity odnosi się do zjawisk behawioralnych 
spowodowanych przez ludzką biochemiczną 
energię, która określa zdolność grup etnicznych 
do celowej aktywnej działalności (przekształcanie 
natury, działania gospodarcze, wojskowe, 
migracyjne, kulturowe itd.). W społecznościach 
etnicznych poziom passionarity zależy od ilości 
energii w systemie jej członków, która wytwarza i 
gromadzi siłę do działania, a kierunek i «produkty» 
tego napięcia zależą od stopnia ich świadomości i 
spójnego ukierunkowania w każdym z kierunków 
oraz powiązań pomiędzy nimi. Każde społeczeństwo 
składa się z ludzi o różnym poziomie  passionarity i 
posiadających uśrednione znaczenie w wymiarze 
ogółu. Należy jednak podkreślić, iż poziom ten 
ma zdolność do zmiany w czasie. W literaturze 
stwierdzono, że ubezpieczenie jest wynikiem 
dążenia osoby do stabilności w życiu, zmniejszenia 
ryzyka, a więc rozwija się w warunkach zapewnienia 
stabilnego dobrobytu obywateli [14]. Kiedy poziom 
passionarity w zakresie stabilizacji życia dąży do 
optymalnego poziomu, kwota wydatkowana na 
ubezpieczenia jest coraz wyższa.

W konsekwencji można ocenić odchylenie 
poziomu passionarity od normy, a zatem – od 
stopnia rozwoju mentalności ubezpieczeniowej [15, 
s. 37]. Tak więc, analizując czynniki wpływające na 
zachowanie konsumentów ubezpieczeniowych i 
stopień świadomości ubezpieczeniowej trzeba brać 
pod uwagę poziom passionarity w społeczeństwie, 
którego wartość bezpośrednio wypływa z czyn-
ników kulturowych, jak kultury i mentalności ubez-
pieczeniowej. Najprawdopodobniej konsu men ci 
usług ubezpieczeniowych to ludzie z przeciętnym 
poziomem passionarity w zakresie kształtowania 
stabilności swojego życia. Osoby z małym lub 
wysokim stopniem wymagań pod względem 
stabilności swojego funkcjonowania potrzebują 
odpowiedniej edukacji w zakresie wykorzystania 
produktów ubezpieczeniowych. Osoby z małymi 
oczekiwaniami pod względem stabilności w 
umowie ubezpieczenia mogą znaleźć rozwiązanie 
codziennych trudności, które do tej opory obciążały 
wprost ich budżet. Osoby o zbyt dużym oczekiwaniu 
stabilności najczęściej podejmują inne działania 
(prewencyjne), które niwelują zagrożenia lub 
łagodzą skutki negatywnych zdarzeń losowych. Dla 
nich usługa ubezpieczeniowa jest alternatywą dla 
ponoszonych nakładów na działania zapobiegawcze. 

Wnioski: Problem zaufania w stosunkach 

pomiędzy ubezpieczycielem i konsumentem 

usług ubezpieczeniowych powoduje konieczność 
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zwiększenia wymagań, co, do jakości wykształcenia 

i edukacji konsumenta. Podstawą kształcenia 

świadomości ubezpieczeniowej jest doświadczenie 

z wykorzystania ubezpieczeń w życiu codziennym 

i edukacja. Aktywność zachowania konsumenta na 

rynku fi nansowym zwiększa się w razie korzystania 

z usług ubezpieczeniowych, tylko w sytuacji 

pozytywnego doświadczenia z wykorzystania 

produktu ubezpieczenia. 

Podstawą edukacji ubezpieczeniowej są nie tylko 

studia wyższe z specjalności «Ubezpieczenia», ale 

i poziom wiedzy nabyty w skutek poszukiwania 

informacji o ubezpieczeniu, uczestnictwo w od-

powiednich seminariach tematycznych, kursach z 

tematyki ubezpieczeniowej i tym podobne.

Niedostateczność edukacji studentów-ekonomii 

w zakresie ubezpieczeń, zwiększa zapotrzebowanie 

na profesjonalnych i wykształconych pośredników 

ubezpieczeniowych. Ale dla osiągnięcia odpowied-

niego poziomu wiedzy u pośredników, również 

potrzebne są stosowne programy studiów lub 

szkoleń specjalistycznych. W obecnych trudnych 

warunkach rynkowych kwestia te staje się szczególnie 

aktualne.
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ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ І В ПОЛЬЩІ

КЛАПКІВ Юрій Миколайович,
кандидат економічних наук,
Лодзський університет,
Тернопільський національний економічний університет 

Анотація. Формування страхової свідомості є важливою частиною добре функціонуючого ринку страхо-
вих послуг. Вона дозволяє раціонально використовувати суспільству наявні пропозиції страхових послуг, що 
забезпечують захист від наслідків реалізації несприятливих випадкових подій. Висвітлюється проблемати-
ка формування страхової свідомості в польській та українській системах освіти у вищих навчальних закла-
дах. Репрезентовано програми навчання студентів економічних спеціальностей, окремих університетів.

Ключові слова: страхова свідомість, освіта, наука страхова, університет.

Формування страхової свідомості є важли-

вою частиною добре функціонуючого ринку 

страхових послуг. Вона дозволяє раціонально 

використовувати суспільству наявні пропозиції 

страхових послуг, що забезпечують захист від 

наслідків реалізації несприятливих випадкових 

подій. 

Метою статті є спроба виокремити осно-

ви страхової свідомості та значення вивчення 

предметів страхування у вищих навчальних за-

кладах. У детальному аналізі було порівняно 

страхову освіту в Україні і в Польщі. Ми про-

аналізували відповідні напрями на факультеті 

фінансів у Тернопільському національному еко-

номічному університеті та в Інституті фінансів 

економіко-соціологічного факультету Лодзького 

університету в Польщі. 

Методологія. Представлені у статті висновки 

ґрунтуються на опрацюванні відповідної літера-

тури і власних дослідженнях автора. Розроблена 

методика дозволила зібрати та порівняти про-

грами навчання студентів. Було визначено ево-

люцію програм навчання страхових предметів, 

студентів-економістів у Польщі і в Україні. 

У статті висвітлюється проблематика фор-

мування страхової свідомості в польській та 

українській системах освіти у вищих навчаль-

них закладах. Основою формування страхової 

свідомості є вища освіта і досвід використання 

страхування в повсякденному житті та само-

освіта. Активність поведінки споживачів з ви-

користання послуг страхування на фінансовому 

ринку збільшується, та лише в разі позитивного 

досвіду використання продукту страхування. 

Основою страхової освіти є вища освіта, яка 

включає страхові дисципліни і знання, отримані 

в результаті пошуку інформації про страхуван-

ня, участі у відповідних тематичних семінарах, 

курсах страхування тощо. Недоопрацювання 

вищої економічної освіти в галузі страхування 

підвищує попит на професійних та освічених 

страхових посередників.
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Анотація. Досліджено проблеми трансформації 
інституціонального середовища фінансового сек то-
ру економіки України. Окреслено види транс фор ма-
цій реального та фінансового секторів еконо міки в 
умовах загальної системної трансфор мації. 

Виділено три підходи до оцінки перехідних (транс-
формаційних) процесів. Описано ключові харак те-
ристики інституціональних змін у рамках інститу-
ціональної трансформації. Дослід жено складові 
індексу моніторингу реформ як базового показника 
оцінки трансформації інституціонального середо-
вища в Україні. Показано, що трансформація 
являє собою зміну формальних інститутів, може 
призвести до поліпшення інституціонального се-
ре довища та зниження трансакційних витрат, 
але сама по собі призводить до виникнення транс-
формаційних трансакційних витрат. Оцінку резуль-
татів трансформації доцільно проводити на основі 
зіставлення трансакційних витрат, що були поне-
сені в процесі її проведення, з отриманими виго-
дами та оцінки динаміки глобальних індексів, що 
дозво ляють визначити якість інституціонального 
середовища.  

Ключові слова: фінансовий сектор, економіка України, 

інституціональне середовище, трансформаційні зміни, 

соціально-економічний розвиток, індекс моніторингу ре-

форм.

Аннотация. Исследованы проблемы транс фор-
мации институциональной среды финансового 
сек тора экономики Украины. Определены виды 
тран с формаций реального и финансового секто-
ров экономики в условиях общей системной транс-
фор мации. Выделены три подхода к оценке пере-
ход ных (трансформационных) процес сов. Опи саны 
клю чевые характеристики институ циональ  ных
из ме нений в рамках институ циональ ной транс -
фор  мации. Исследованы состав ляющие ин дек  са
мо ни торинга реформ как базо вого пока за  теля 
оцен ки трансформации институ цио наль ной среды
в Украине. Показано, что транс фор ма  ция пред -
став ляет собой замену формаль ных ин сти тутов, 
мо жет привести к улуч шению институ циональной 
среды и сниже нию трансак цион ных затрат, но при 
этом генери рует транс фор ма ционные транс-
акционные затраты. Оценку резуль татов транс-
формации следует проводить на основе сопо-
став ления трансакционных затрат, поне сенных в 
процессе ее проведения, с полученными выгодами и 
оценки динамики глобальных индек сов, позволяющих 
определить качество институцио нальной среды.  

Ключевые слова: финансовый сектор, экономика 

Украины, институциональная среда, трансформаци-

онные изменения, социально-экономическое развитие, 

индекс мониторинга реформ.

Постановка проблеми. Традиційно фінан-

со ві ринки розвиваються динамічніше за інші, 

виступаючи своєрідними «агентами змін» 

траєк то рій соціально-економічного роз витку 

та за про ва джуючи нові методи, прин ципи та 

ін стру менти реалізації операцій. Сьогод ні тен-

ден ції розроблення, запровадження та центра-

лізо ваного переходу на масове вико ристан ня 

тех но логії управління великими маси вами ін-

фор  мації та систем їх захисту на основі «block 

chain» прийшли саме з фінансового сектору. На-

віть ідея запровадження нової систе ми децен-

тра лізо ваних платежів, в основі яких лежить 

використання криптовалют, яка на сьо годні

є вельми дискусійною та має неодно значне 

сприйняття як у суспільстві, так і в експерт-

ному середовищі, сама по собі є достат ньо 

інно ваційною для формування нових напря мів 

транс формації не тільки фінансового сектору, 

а й сут тєвої зміни інституціонального середо-

вища, у рамках якого функціонують соці ально-

економічні системи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми трансформації фінансового сектору 

економіки в умовах інституціональних змін до-

сліджували представники як західної економіч-

ної науки, так і вітчизняні вчені. Серед закор-

донних науковців виділимо роботи Дж. Гелбрей-

та, Я. Корнаї, С. Кузнеця, В. Леонтьєва, Д. Норта, 

А. Ноува, Дж. Сакса, Дж. Стігліца, М. Фрідмана 
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та багатьох інших. Питання інституціональ-

них трансформацій фінансового сектору еко-

номіки України досліджували О.  Барановський 

[1], В. Геєць [2], Ю. Коваленко [3], С. Міщенко, 

В. Опа рін, В. Федоров, С. Циганов [4], Д. Чис-

тилін, А. Чухно [5] та інші. Проте проблеми 

трансформації інституціонального середовища 

фінансового сектору економіки України потре-

бують поглибленого аналізу та оцінки в контек-

сті виявлення швидкості та глибини процесу ре-

форм в Україні.

Метою статті є дослідження процесів транс-

формації інституціонального середовища фі-

нансового сектору економіки України на основі 

аналізу інституціональних змін, пов’язаних із 

запровадженням економічних реформ, оцінка 

їхніх потенційних результатів та напрямів.

Виклад основного матеріалу. Трансфор мація 

фінансового сектору проводиться під впливом 

загальних трансформаційних процесів та змін 

інституціонального середовища, у рамках якого 

відбувається розвиток реального і фінан сового 

секторів економіки [6, c. 25]. У цілому необхід-

но розглядати три основні види трансформацій, 

що пов’язані з реформуванням як соціально-

економічної системи, так і окремих секторів 

економіки:

1) загальна системна трансформація, що пе-

редбачає перехід від одного типу або під-

типу економічної системи до іншого;

2) трансформація реального сектору еконо-

міки;

3) трансформація фінансового сектору еко-

номіки. 

Загальна системна трансформація змінює 

принципи побудови економічної системи, функ-

ціонування товарного та фінансового ринків, 

механізми розвитку національної економіки. 

Таким чином, вона впливає на розвиток як 

реального, так і фінансового секторів економіки. 

У свою чергу, трансформація окремих секторів 

економіки може або впливати, або не впливати 

на хід загальної системної трансформації та 

трансформацію інших секторів. Можливі варі-

анти взаємного впливу вказаних видів транс-

формації відображені у табл. 

Таблиця
Трансформація реального і фінансового секторів економіки 

в умовах загальної системної трансформації

Види трансформацій
Загальна системна 

трансформація
Трансформація

реального сектору
Трансформація

 фінансового сектору

Загальна системна 
трансформація

+ + +

Трансформація
реального сектору

–/+ + –/+

Трансформація 
фінансового сектору

–/+ –/+ +

Примітка. Складено автором.

Трансформація соціально-економічної систе-
ми та фінансового сектору економіки держави 
також визначається обраною концепцією, яка 
може бути обрана серед основних видів: «шоко-
вої терапії» та «градуалізму». 

Концепції «шокової терапії» і «градуалізму» 
найчастіше використовуються при описі транс-
формації національної моделі господарювання 
від командно-адміністративної до соціально-
орієнтованої ринкової економічної системи.

При цьому внесок вітчизняних учених у 
розробку теорії швидкості і характеру про ве-
дення інституціональних трансформацій є сут-
тєвими. Однак вони, по суті, є описом двох до-
сить протилежних варіантів інституціональної 
транс формації. Серед основних варіантів по-
даль шого розвитку системи після проходження 
точки біфуркації спинимося на двох класичних: 
«шокова терапія» і «градуалізм».

Країни колишнього соцтабору при переході 
до ринкової економічної системи зіштовхну-
лися з багатьма проблемами, пов’язаними з цим 
про цесом. Найголовніше питання, яке хвилю-
вало реформаторів, – який шлях трансформації 
о брати? Існує дві абсолютно протилежні кон-
цепції проведення ринкових реформ – це «гра-
ду алізм» і «шокова терапія». Під терміном «шо-
кова терапія» традиційно розглядається комп-
лекс радикальних економічних реформ, спрямо-
ваний на оздоровлення економіки і виведення 
її з кризової ситуації. Автором терміна «шокова 
терапія» стосовно економічної трансформації 
вва жа ється професор економіки Гарвардського 
уні верситету, економіст Джефрі Сакс, який роз-
ви нув неоліберальну концепцію Мільтона Фрід-
мана, яка, у свою чергу, була пов’язана із транс-

формацією саме фінансового сектору економіки 

держави та її монетарної політики [7, с. 57–58].
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Елементи «шокової терапії» як теорії еконо-
мічної трансформації сформувалися ще в 1940-х 
роках у рамках ліберальної концепції в Німеч-
чині, коли відмова від адміністративних методів 
господарювання стала стартом для формуван-
ня основ ринкової економіки. Уперше ж теорія 
«шо кової терапії», заснована на пропозиціях 
М. Фрід мана, була застосована відносно Чилі. 
Ос новними напрямами шокової терапії М. Фрід-
мана стала децентралізація державного управ-
ління, індивідуалізм, взаємозв’язок при ско рен-
ня інфляції і спаду виробництва. Державі, як 
вважав Фрідман, потрібно відмовитися від по-
слідовної грошово-кредитної політики і, фак-
тично, «залишити» економічну сферу. На його 
думку, «розумно тільки те, що приносить при-
буток», а «ринок (ринковий механізм) абсолютно 
все відрегулює» [8]. Прихильники фрідманского 
підходу до економічної трансформації ґрунтува-
лися на успішності проведення монетарної по-
літики на початку 1980-х років. Довівши свою 
результативність у розвинених європейських 
країнах, де ринковий механізм уже був сфор-
мований, політика монетаризму була покладе-
на в основу трансформації країн Центральної 
та Східної Європи. Передбачалося, що за допо-
могою концепції шокової терапії досить внес-
ти зміни в економічні інститути і сформується 
ринковий механізм, який буде приносити свої 
позитивні результати. На думку Дж. Сакса, існу-
ють три принципи, що лежать в основі переходу 
до ринкової економіки, – економічна свобода, 
економічні угоди і приватна власність. Тому всю 
трансформацію можна укласти в три етапи:

– перший етап – етап стабілізації (боротьба з 
інфляцією, безробіттям та іншими можливими 
наслідками трансформації соціалістичної еконо-
міки в ринкову);

– другий етап – це період становлення ринку, 
період створення інститутів ринкової економі-
ки;

– третій етап – це період, коли змінюється ха-
рактер виробництва та зайнятості.

У такому разі політика формування рин кової 
економіки полягала у практично повній відмові 
від регулятивних функцій держави, ситуа-
ція покладалася на волю ринкового механізму, 
який повинен був почати працювати і все 
вре гулювати. Держава ж повинна була лише 
підтримувати стабільність фінансової системи 
та протидіяти інфляції.

Отже, в основі реформ, які проводили 
монетаристи в Центральній Європі, була по лі-
тика «шокової терапії», яка передбачала різку 

лібералізацію цін, зниження державних ви-
трат і формування бездефіцитного бюджету як 
основні інструменти формування ринку. Багато 
країн колишнього соціалістичного табору прак-
тикували «шокову терапію», у деяких з них цей 
досвід мав позитивні результати (Чехія, Естонія, 
Польща), особливо на першому етапі. Однак у 
низці країн, наприклад у Росії, шокова терапія 
не створила необхідних ринкових інститутів і 
тільки посилила складну обстановку.

Американський економіст Дж. К. Гелбрейт в 
інтерв’ю російським журналістам наголошував 
на небезпеці прямого дотримання рекомендацій 
Вашингтонського консенсусу пострадянським 
країнам: «Перш за все, хочу вам порадити збе-
рігати певну стриманість щодо рекомендацій, 
що йдуть із Заходу. Наскільки я можу про це 
судити, виходячи з публікацій у пресі, ці реко-
мендації часто дають люди, чия сліпа при-
хильність ідеології вільного підприємництва і 
переконаність у тому, що держава не повинна 
відігравати ніякої ролі в економічному житті, 
були б згубними навіть і для нас, якщо б ми їх 
слухали» [9, с. 6].

Практика показала, що не завжди можливе 
швидке створення ринкового механізму, особ-
ли во в країнах, де тривалий час придушувалася 
особиста свобода громадян і царювала найжор-
стокіша адміністративно-командна система. Та-
ким чином, сліпе копіювання позитивного до-
свіду однієї або декількох країн не обов’язково 
призведе до аналогічних результатів у даній 
конкретній країні. Як правильно відзначав 
Я. Кор наї, «необхідно враховувати своєрідні 
стар тові умови перетворень. Точкою відліку є 
переважання суспільної власності і всесилля 
бюрократії, мільйонами рук досягає кожне під-
приємство, кожну родину, кожну людину. У цих 
країнах десятиліттями придушувалися суве ре-
нітет індивідуума, його незалежність, приватна 
власність і приватне підприємництво, політична 
та інтелектуальна свобода, демократичні засади 
і панування закону. Вони не можуть з’явитися 
миттєво. Ці цінності можуть бути відновлені 
або створені тривалим історичним процесом» 
[10, с. 87].

Слід зазначити, що багато відомих західних 
економістів, такі як В.  Леонтьєв, Дж. Гелбрейт, 
С. Кузнець, А. Ноув, відзначали той факт, що 
застосування концепції «шокової терапії» укра-
ї нах пострадянського табору може бути не-
без печним і критично ставилися до реформи 
1992 року. Оптимальним для країн – республік 
колишнього СРСР вони вважали поступовий і 
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більш тривалий перехід від командно-адміні-
стративної економіки до ринку, який би вра-
ховував особливості радянської економічної 
си стеми і не зруйнував існуючі економічні ін-
ститути, а трансформував їх до ринкових.

Безумовно, побудова ринкового механізму 
го сподарювання не є нереальним завданням для 
країн, де методи шокової терапії не принесли 
бажаних результатів. Просто для таких країн 
необхідний більш тривалий період часу і по-
сту пове реформування. Власне на цьому і ґрун-
тується градуалістська концепція переходу до 
ринкової економіки.

Градуалізм – це науковий напрям, при-
хильники якого вивчають способи поступового 
переходу економічної системи з одного стану в 
інший. Градуалістська концепція трансформа-
ції економіки була покладена в основу реформ 
у Китаї, Україні, Білорусі та Росії після невдач, 
пов’язаних із реалізацією методів «шокової 
терапії». Китай є найбільш яскравим прикла-
дом успішності реалізації методів градуалізму. 
Поступове реформування, збереження певного 
державного регулювання і контролю, а також 
створення інституту приватної власності сфор-
мували в Китаї умови для розвитку ринкової 
економіки.

Багато економістів підкреслювали той факт, 
що різка лібералізація економіки в країнах, які 
звикли до тотального регулювання і контролю, 
може призвести до краху економіки і створення 
далеко нелегітимних структур, альтернативних 
державним, які візьмуть на себе функції управ-
ління і контролю. Крім того, люди, які звикли 
тривалий час жити в умовах тоталітарної еко-
номіки, можуть виявитися не готові до різких 
змін. Тому градуалізм мав досить велике число 
прихильників. Так, академік І. І. Лукінов від-
значав, що в інтересах людини, так і суспільства 
в цілому, необхідно приймати виключно творчі 
типи трансформаційних моделей, керуючись 
оціночним критерієм приросту ВВП і НД на 
душу населення, розвитку інтелекту нації, ду-
хов ного її збагачення, піднесення рівня життя 
народу [11, c. 9].

По суті, відмінності між «шоковою тера пією» 
і «градуалізмом» складаються тільки в періоді 
здійснення економічних реформ, у швид кості, 
з якою здійснюються перетворення, набір же 
інструментів побудови ринкової еконо мі ки в 
цілому один і той самий. Кінцевою метою рефор-
мування є створення міцних основ ринкової 
системи господарювання, стабі лі зація економіки 
і підтримання сталого економічного зростання. 

У зв’язку з цим багато вчених справедливо 
вважають, що неокласичні концепції, які лежать 
в основі і «шокової терапії», і «градуалізму», не 
забезпечили бажаних результатів, а копіювання 
чужих моделей без урахування історичних та 
соціально-економічних особливостей кон крет-
ної країни небезпечно призводить до се р йоз них 
негативних наслідків.

Таким чином, проблема створення концепції 
трансформації економіки набула особливої 
гостроти наприкінці ХХ століття. 

Економісти країн Заходу і країн із перехід-
ною економікою знаходять підходи та інстру-
менти переходу до ринку на основі наявних 
теорій і досвіду проведених у постсоціаліс тич-
них країнах реформ.

З позиції сьогодення можна виді лити три 
підходи до оцінки перехідних (транс фор ма-
ційних) процесів:

1) неоліберальний підхід (заснований на іде-

ях монетаристів),

2) інституціональний;

3) системний.
Неоліберальний підхід був описаний вище, на 

прикладі «шокової терапії» і градуалізму, тому 
розглянемо інституціональний і системний.
Сьогодні інституціоналізм є одним з найбільш 
популярних і результативних напрямів еко-
номічних досліджень. Інституціоналісти реа-
лістично підходять до вивчення економічних 
процесів, застосовують широкий міждисциплі-
нарний підхід і не обмежуються використан-
ням лише економічних методів. Використання 
інституціонального підходу дозволяє глибше 
зрозуміти трансформаційні процеси. Вивчен-
ня інститутів (законів, організацій та установ, 
що створюють закони) та інституцій (звичаїв, 
норм поведінки в суспільстві, традицій) змен-
шує невизначеність економічного середовища, 
дозволяє більш точно спрогнозувати характер 
функціонування економічної системи. Створен-
ня та забезпечення прав власності, на думку ла-
уреата Нобелівської премії Д. Норта, є однією з 
основних передумов до виникнення ефективних 
інституцій [12, c. 73–74].

Крім інституціонального підходу, практика 

реформування диктує необхідність розроб лен-

ня системного підходу до аналізу перехідних 

про цесів. Одним з найбільш відомих еконо-

містів, який використовує системний підхід 

до ви вчен ня економічних систем, є угорський 

еко но міст Я. Корнаї. Системний підхід дозво-

ляє враховувати всі елементи і частини склад-

ної мінливої перехідної економічної системи, 
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вивчати її окремі економічні об’єкти, виявляти 
роль кожного з них у функціонуванні системи 
в цілому і, навпаки, вплив економічної системи 
на окремі її елементи. При цьому під системою 
розуміють як економічну систему в цілому, 
так і юридичні та інституціональні рамки еко-
номічної активності [10, c. 92].

Ключовими характеристиками інститу ці о-
нальних змін у рамках інституціональної транс-
формації, що визначають їхні види, в тому числі 
й у розрізі традиційних концепцій «шоко вої 
терапії» і «градуалізму», є такі:

– швидкість, під якою розуміється їхня ін-
тенсивність, тобто кількість змін протягом 
певного періоду. Швидкість інституціональних 
трансформацій на відміну від інших характе-
рис тик може бути досить точно виміряти кіль -
кісно;

– сила, під якою розуміється їхня загальна 
кількість і ступінь змін. У цьому сенсі також ви-
користовується поняття характеру і радикаль-
ності змін;

– якість, під якою розуміється їхня незво-
ротність, можливість імплементації та резуль-
тативність як показник того, наскільки реально 
реформована інституціональне середовище в 
результаті інституціональної трансформації;

– системність або цілісність змін, під чим ро-
зуміється їхня всеосяжність і взаємозв’язок у 
рамках єдиної трансформаційної політики.

Фінансовий сектор економіки країни не роз-
ривно пов’язаний з функціонуванням на ціо-
нальної моделі соціально-економічного роз вит-
ку та наявними зв’язками між ним та реаль ним 
сектором економіки. Результат транс формації 
окремих секторів національної економіки країни 
залежить і від того, наскільки вони взаємо-
діють між собою та як ця взаємодія впливає на 
розвиток кожного з них [13, c. 78].

Ключовими характеристиками інституціо-
нальних змін, які найчастіше використовують 
та аналізують, є швидкість і сила, які є також і 
їхніми індикаторами. В окремих випадках, якщо 
процес реформування інституціонального сере-
довища є одним з основних пріоритетів дер-
жав ного регулювання траєкторії соціально-еко-
номічного розвитку, то застосовуються спеці-
ально розроблені індикатори. 

Якщо процес реформування інституціо наль-
ного середовища є одним з основних пріо ритетів 
державного регулювання траєкторії соці ально-
економічного розвитку, то слід застосо вувати 
спеціально розроблені індикатори. На приклад, 
для оцінки інституціональних змін в Україні 
група експертів зі складу громадського центру 
підтримки реформ «VoxUkraine» розробила 
індекс моніторингу реформ (іМоре), який розра-
ховують раз на два тижні і відповідно до при-
йнятої методології цей індекс може набу вати 
значень від –5 до +5 (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка індексу моніторингу реформ в Україні у 2015–2018 рр. [14]

Таким чином, цей підхід поєднує вико-
ристання методу експертних оцінок та ін те-
грального показника. Індекс моніто рингу 
реформ  – це аналітичний інструмент, при-
зна чений надати кількісну оцінку про гресу 
економічних реформ в Україні. Він базується 
на оцінці експертами змін у регуляторному 
середовищі, які можна вважати рефор матор-
ськими або антиреформаторськими.

Цей індекс дозволяє на основі використання 
методу експертних оцінок кількісно визначити 
вплив реформ на соціально-економічний роз-
виток держави, встановивши межі для їх оцінки 
від «–5» до «+5» та орієнтир для умовного 
прийнятного темпу реформ на рівні «+2». Хоча 
сама методика складання подібного рейтингу 
завжди є суб’єктивною і кількісна оцінка кон-
кретних реформ може сприйматися по-різному, 
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але заслуговує на увагу саме складання подібно-
го рейтингу, фокус якого зосереджений на про-
цесах трансформації інституціонального сере-
довища.  

Індекс моніторингу реформ призначений 
для комплексної оцінки інституціональних 
змін у різних сферах соціально-економічного 
роз витку, пов’язаних з проведенням реформ 
в Україні, та базується на експертних оцінках 
інституціональних змін у сфері державного 
регу лювання соціально-економічного розвитку 
в рамках п’яти основних напрямів:

1) урядування;
2) державні фінанси;
3) монетарна система;
4) бізнес-середовище;
5) енергетика. 
Як вказують розробники, «головною метою 

індексу є інформування суспільства щодо 
швидкості та глибини процесу реформ в країні. 

Недостатня інформованість пов’язана з тим, 
що кожна державна інституція виконує свою 
частину роботи в межах певного вузького на-
прямку, а ЗМІ найчастіше приділяють увагу 
лише найбільш резонансним темам. Крім того, 
неспеціалістам часто важко оцінити, наскільки 
суттєвими та важливими були ті чи інші норма-
тивні зміни» [14]. Потрібно вказати, що індекс 
ІМоРе є першим подібним показником у віт-
чизняній практиці, основним завданням яко-
го є відслідковування інституціональних змін, 
що пов’язані із запровадженням економічних 
ре форм, оцінка їхніх потенційних результатів, 
напрям ів, визначення швидкості трансформації 
у роз різі п’яти вказаних напрямів. 

Кожен напрям трансформації інституціо-
нального середовища, у рамках якого відбува-
ється соціально-економічний розвиток держави, 
досліджено у розрізі його складових. Усі вони 
представлені схематично на рис. 2. 
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Рис. 2. Основні складові індексу моніторингу реформ 
як базового показника оцінки трансформації інституціонального середовища в Україні

Примітка. Складено автором.

Вибір саме цих напрямів ніяк не поясню-

ється, однак у них проглядаються основні за-

явлені напрями проведення реформ в Україні 

з 2015 року. Разом з тим сам факт створення 

системи моніторингу інституціональних змін у 

рамках інституціональної трансформації є важ-

ливим атрибутом досягнення цілей, за де кла ро-

ваних у процесі її реалізації. Вихо дячи зі значень 

й оцінки представлених вище харак теристик 

і формуються висновки про їхню загальну 

результативність, а також може бути розроб лена 

класифікація типів інсти туціональних транс-

формацій, у тому числі й у рамках «шокової 

терапії» і «градуалізму» як основних концепцій 

трансформації соціально-економічної системи у 

цілому та фінансового сектору зокрема.

Крім того, незважаючи на певну суб’єк-

тивність методики розрахунку ІМоРе, він може 

використовуватися для виявлення факту про-

ведення конкретних трансформацій фінансо во-

го та інших секторів економіки, а також оцінки 

їх сили та швидкості. Це є дуже важливим для 

виявлення та оцінки синергетичного ефекту при 

трансформації фінансового сектору економіки 

в умовах розвитку глобального інформаційного 

постіндустріального суспільства.

Висновки. У результаті трансформації фінан-

сового сектору економіки країни змінюється
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інституціональне середовище, що представляє 

собою певний набір інститутів: правил, норм, 

процедур та ін., які можуть виникати як спон-

танно, так і свідомо, та навіть імпортуватися. 

Кожен інститут може по-різному (позитивно, 

нейтрально, негативно) впливати на розвиток 

фінансового сектору, має свої базові атрибути та 

сферу застосування, а щодо його гене зису може 

бути формальним і неформальним. 

Трансформація являє собою зміну саме фор-

мальних інститутів і ставить за мету поліп шен-

ня інституціонального середовища та зни жен ня 

трансакційних витрат у майбутньому, але сама 

по собі призводить до виникнення транс фор-

маційних трансакційних витрат, які зни жують 

синергетичний ефект. Крім того, ре зультат 

трансформації залежить від багатьох фак торів, 

у тому числі від швидкості та сили її прове дення 

й обраної концепції: «градуалізму» або «шокової 

терапії». 

Якість інституціонального середовища ви-

мірюється доволі складно, а результат певним 

чином є суб’єктивним, що ускладнює процес 

визначення синергетичного ефекту у прямий 

спосіб, тобто шляхом порівняння стану 

фінан сового і реального секторів економіки 

до та після трансформації. Попри це, вже є 

певний напрацьований теоретичний та прак-

тичний інструментарій для розв’язання цієї 

проблеми, зокрема для визначення точки бі-

фур кації, оцінки швидкості та сили реформ 

доцільно використовувати індекс моніторингу 

реформ, а для оцінки якості інституціонального 

середовища в рамках подальших досліджень 

оцінювати зміни глобальних індикаторів, які 

різнобічно вимірюють стан інституціонального 

середовища, а саме: 1) індекс глобальної конку-

рентоспроможності (GCI); 2) індекс якості біз-

нес-середовища («Doing business»); 3) індекс 

сприйняття корупції (СРІ).  
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Th e problems of the transformation of the 

institutional environment in the fi nancial sector 

of the Ukrainian economy are researched in the 

article.

Th e types of transformations of the real and fi -

nancial sectors of the economy are described in the 

conditions of the general system transformation, 

which are connected with the reformation of both 

the socioeconomic system and separated sectors of 

the economy: general system transformation, which 

involves the transition from one type or subtype of 

the economic system to another; transformation of 

the real sector of the economy; transformation of the 

fi nancial sector of the economy.

Th ree approaches to evaluation of transient 

(transformational) processes are distinguished: neo-

liberal approach (based on the ideas of monetar-

ists); institutional systemic. Th e neoliberal approach 

is described in the study on the example of «shock 

therapy» and gradualism. Th e institutional approach 

is feasible for the study of economic processes ap-

plies a broad interdisciplinary approach and is not 

limited to the use of only economic methods. 

Using an institutional approach allows a deeper 

understanding of transformational processes. Th e 

study of institutions (laws, organizations, and insti-

tutions that create laws) and institutions (customs, 

norms of behavior in society, traditions) reduces the 

uncertainty of the economic environment, allows 

more exactly predict the nature of the functioning of 

the economic system.

Th e system approach allows taking into account 

all elements and parts of a complex transitional 

economic system, to study its separate economic 

objects, to identify the role of each of them in the 

functioning of the system as a whole and, conversely, 

the impact of the economic system on its individual 

elements. In this case, the system refers to both the 

economic system as a whole and the legal and insti-

tutional frameworks of economic activity.

Th e key characteristics of institutional changes 

within the framework of institutional transforma-

tion are described. Th e component of the monitor-

ing index of reforms as the basic indicator of the as-

sessment of the transformation of the institutional 

environment in Ukraine is explored. Transforma-

tion is a change informal institutions, and it can 

lead to an improvement in the institutional environ-

ment and lower transaction costs, but itself leads to 

transformational transaction costs. It is advisable 

to evaluate the results of transformation on the ba-

sis of comparing transaction costs incurred in the 

course of its implementation, with the gained ben-

efi ts and assessing the dynamics of global indexes, 

which determine the quality of the institutional 

environment.
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Постановка проблеми. Вплив глобалізації на 

сучасну світову економіку змушує держави по-

силити захист власних інтересів та їхню націо-

нальну безпеку. Загалом, цей процес проявля-

ється через зростання військово-економічного 

потенціалу, підвищення продуктивності обо-

ронно-промислового комплексу та ефективне 

функціонування на світовому ринку озброєння 

та військової техніки (ОВТ). Протягом останніх 

років у цьому сегменті міжнародного ринку спо-

стерігається тенденція до постійного зростання 

попиту на технології виробництва продукції вій-

ськового призначення подвійного використання 

(військові технології), що являється одним із 

найважливіших аспектів зовнішньої діяльності 

держави. Необхідно зазначити, що на даному 

етапі розвитку Україна має певний позитивний 

досвід здійснення трансферту військових техно-

логій. Значний потенціал нашої держави щодо 

розвитку цього виду економічних відносин ро-

бить експорт військових технологій одним із 

перспективних напрямів оборонно-промисло-

вого комплексу (ОПК) в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Міжнародний ринок озброєнь завжди викликав 

підвищений інтерес з боку світової спільноти. 

Вагомий внесок у дослідженнях міжнародного 

трансферу військових технологій зробили як 

зарубіжні вчені (М. Ханоуз, Т. Джейдер, К. Омає, 

В. Відяпін), так і вітчизняні: О. Р. Ярема, А. Шев-

цов, Манчуленко, В. Мунтіян, А. Сухоруков, 

Г. Удовенко, О. Гончаренко, М. Єрмошенко, 

Є. Й. Майовець та інші.

Мета дослідження. Метою статті є визначен-

ня конкурентної позиції України та аналіз її ді-

яльності на міжнародному ринку військово-тех-

нологічної продукції.

Викладення основного матеріалу. Світо-

вий ринок озброєнь та військових технологій 

– один із найбільш складних секторів світового 

господарства. Його можна визначити як сукуп-

ність економічних відносин між його суб’єктами 

продажу та купівлі, тобто торгівлі виробленою 

зброєю на міжнародній арені, що ґрунтується 

на взаємній згоді, еквівалентності та конкурен-

ції. Саме тут найгостріше проявляється супер-

ництво між державами не тільки за окремі при-

бутки, потенційних покупців, а й за військово-

технічну перевагу та лідерство на глобальному 

рівні.

Анотація. Досліджено сучасний стан і динаміку 
розвитку світового ринку зброї. Виокремлено осно-
вних експортерів та імпортерів у цьому сегменті. 
Проведено оцінку місця України як експортера озбро-
єння на світовий ринок. 

Запропоновано напрями підвищення ефективнос-
ті використання військово-технологічного потен-
ціалу України.

Ключові слова: світовий ринок озброєнь, військово-

технологічна продукція, глобалізація, міжнародна еконо-

міка, імпортери-експортери зброї.

Аннотация. Исследовано современное состоя-
ние и динамику развития мирового рынка оружия. 
Определены основные экспортеры и импортеры на 
данном сегменте. Проведена оценка места Украины 
как экспортера вооружения на мировой рынок. 
Предложены направления повышения эффек тив-
ности использования военно-технологического по-
тенциала Украины.

Ключевые слова: мировой рынок вооружения, военно-

технологическая продукция, глобализация, международ-

ная экономика, импортеры-экспортеры оружия.
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На даному етапі розвитку світового госпо-

дарства спостерігається поступове зростання 

частки експорту озброєнь та послуг військово-

го призначення у загальносвітовому масштабі, 

про що свідчать дані Стокгольмського міжна-

родного інституту проблем миру (SIPRI). Крім 

того, світова торгівля зброєю сягнула найви-

щих масштабів із часу завершення холодної ві-

йни. Так, за даними останнього щорічного звіту 

«СІПРІ: Озброєння, роззброєння та міжнарод-

на безпека», загальний обсяг продажу озбро-

єння 2016 року становив 374,8 млрд дол. США. 

У порівнянні до попереднього року цей показ-

ник зріс на 1,9%. П’ять найбільших експортерів 

зброї – США, Росія, Китай, Франція і Німеччи-

на, які забезпечують 74% міжнародних поставок 

озброєння [1] (табл. 1). 

Дані таблиці свідчать про безперечне лідер-

ство вищезгаданих країн та їхню стійку позицію 

на світовому ринку озброєння понад десять ро-

ків. Лідером у світі з торгівлі зброєю є США – 

країна забезпечує 33% поставок. Між тим, про тя-

гом останніх п’яти років обсяг продаваної зброї

США збільшився на 21%. Інші крани, що вхо-

дять до першої п’ятірки, розміщуються із та ки  ми 

результатами: частка Росії на ринку становить 

23%, Китай довів свою частку на ринку оз бро єнь 

до 6,2%, Франція – до 6%, а ФРН – до 5,6%.

Основними світовими покупцями зброї є 

країни Азії та Океанії, а також держави Серед-

нього і Близького Сходу. Найбільші ім пор те-

ри зброї – Індія і Саудівська Аравія. Та кож в 

десятку входять Китай, ОАЕ, Австралія, Туреч-

чина, Пакистан, В’єтнам, США, Південна Корея 

[1] (рис. 1).

На Азію та Океанію загалом припадає близь-

ко 46% глобального імпорту озброєнь, тоді як на 

охоплений конфліктами Близький Схід – 25%.

Таблиця 1
Розподіл світового ринку озброєнь за експортерами

Країна-експортер
Частка військового експорту, %

2002–2006 рр. 2007–2012 рр. 2012–2016 рр.

США 30,2 30 33

Росія 28,9 24 23

Китай 2,0 3,8 6,2

Франція 8,3 6,9 6,0

Німеччина 8,6 9,4 5,6

Примітка. Розроблено авторами за даними [1–3].

Рис. 1. Найбільші світові імпортери зброї
Примітка. Розроблено авторами за даними [1].

Підвищення попиту Індії дослідники пояс-

нюють тим, що в самій країні не надто розвину-

те виробництво зброї, на відміну від суперника 

Китаю. Зростання потреб В’єтнаму пояснюють 

територіальними суперечками у Південно-Ки-

тайському морі. Сучасні тенденції розвитку сві-

тового ринку ОВТ свідчать про постійне зрос-

тання впливу передання військових технологій 

на відносини держав у галузі військово-техно-

логічної співпраці, що відкриває додаткові екс-

портні перспективи перед Україною. У країні є 

значні ресурси та потенціал виробляти конку-

рентоздатну та безаналогову у світі продукцію. 

Ринок озброєнь чи не єдиний, на якому Україна 
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Розміщення України на передових позиціях 

у рейтингу забезпечене, перш за все, наявністю 

розгалудженої мережі науково-дослідних цент-

рів. Українські науково-дослідні інститути брали 

участь у розроблення 17-ти із 21 «критичних 

техно логій», які розроблялися у складі СРСР. Ве-

ликий попит на міжнародному ринку ОВТ мають 

надлишки озброєнь, які залишилися від зброй-

них сил колишнього СРСР в Україні. Саме ці 

успадковані військові технології досить довгий 

час тримали Україну на провідних позиціях се-

ред світових експортерів зброї [4, c. 336]. 

Згідно з даниим ЗСУ, з 2005 до 2014 рр. було 

розпродано військового майна, техніки та зброї 

на суму майже 2 млрд грн. Протягом тих років 

було продано 832 танки, 232 вертольоти, 202 

літаки, 714 БМП і БТР, 4 930 автомобілів, 28 555 

одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 

1 млн 824 тис. одиниць стрілецької зброї та 

боєприпасів – на 560 млн грн [5]. За даними 

звітів SIPRI щодо світового експорту зброї, 

навпроти більшості українських контрактів на 

продаж можна було побачити позначку – second 

hand. Переважна більшість того, що лишилося, 

потребувало ремонту або списання. Такі дії 

сприяли розташуванню України на 12-й позиції 

в рейтингу СІПРІ 2014 року. 

Як результат, в Україні фактично не зали-

шилося радянських запасів. А тому, щоб утри-

мати позиції на світовому ринку ОВТ, україн-

ському ОПК довелося нарощувати вироб -

ниц тво нової техніки та озброєнь.

Першочергову роль у цьому відіграв, ство-

рений 2010 року державний концерн «Укр-

оборон пром», що об’єднує понад ста підпри-

ємств українського ВПК, які займаються ви-

робництвом військово-технологічної про дук-

ції, у тому числі: «Укр спец експорт», «Укр обо-

рон сервіс», «Укр ін маш», «Спец техно експорт», 

«Пром оборон екс порт», спеціалізовані зовніш-

ньо тор го вельні фірми «Прогрес», і «Таско-екс-

порт». Основними завданнями цього кон церну 

є розроблення і виробництво, а також продаж 

української зброї за кордон [4, c. 337]. 

Звичайно ж розвиток цього концерну по тре-

бував збільшення видатків з українського бюд-

жету на його утримання. Особливо значні зміни 

відбулися у період з 2014 до 2016 року, коли 

ви датки на розвиток озброєння та військової 

тех ніки ЗСУ зросли майже в дев’ять разів 

(рис. 3).

Рис. 3. Видатки Міністерства оборони України 
на розвиток озброєння 

та військової техніки ЗСУ, млн грн 
Пимітка. Розроблено авторами за даними [6].

поки що займає лідируючі позиції у світі, а саме: 

входить у десятку найбільших країн – експорте-

рів зброї за даними СІПРІ (рис. 2).

На даному етапі розвитку Україна займає 

2,6% ринку військового експорту і посідає 9-те 

місце в десятці найбільших світових експорте-

рів зброї. Протягом незалежності місце Украї-

ни усписку світових експортерів зброї є більш-

менш стабільним: найвище – шосте (1998 і 1999 

рр.), найнижче – чотирнадцяте (2008 р.). 

Рис. 2. Місце України у світовому рейтингу країн – експортерів зброї 
Примітка. Розроблено авторами за даними [1].
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Таблиця 2
Обсяги міжнародних передач окремих видів важкого озброєння, 

здійснених Україною у 2014–2016 роках 

Озброєння
2014 рік 2015 рік 2016 рік

Держава кінцевого 
споживача

К-сть
Держава кінцевого 

споживача
К-сть

Держава кінцевого 
споживача

К-сть

Бойові танки
Ефіопія
Нігерія

11
12

Ефіопія
Нігерія
Таїланд

4
11
5

ДР Конго
Таїланд

25
10

Бойові броньовані 
машини

США
Таїланд
Нігерія

1
17
10

Таїланд 20
Таїланд

Індонезія
ОАЕ

34
5

108

Артилерійські 
системи великого 
калібру

Нігерія 6 Нігерія 12 - -

Бойові літаки
Хорватія

Чад
5
1

- - - -

Бойові вертольоти
Білорусь
Нігерія

6
2

Південний Судан 5 - -

Військові кораблі Китай 1 - - Індонезія 3

Ракети і ракетні 
пускові установки

Алжир 18 Індонезія 2 Польща 40

Примітка. Розроблено авторами за даними [10].

Збільшення видатків однозначно посприяло 

великому стрибку вперед із розширення ви-

робничої діяльності військово-технологічного 

при значення. За останні три роки ДК «Укр-

обо рон пром» створив десятки новітніх зразків 

оз броєння. 

Протягом цього періоду, транспортний літак 

Ан-132D довів повну незалежність української 

авіабудівної галузі від Росії, безпілотний міні-

БТР «Фантом» став наочною демонстрацією 

перспективних розробок українського оборон-

ного комплексу. З 2014 року були розроблені нові 

модулі для бронетехніки, ракети, артилерійські 

системи (в тому числі, залпового вогню), без-

пілотники та радіолокаційні системи [7].

Одним із останніх досягнень «Укробо-

рон прому» є гідне представлення України на 

щорічній Міжнародній виставці IDEX. На по-

чатку 2017 року Україна продемонструвала 

таку продукцію, вироблену 2016 року: БТР-4 з 

новим бойовим модулем зі спареними 30-мм 

гарматами; протитанкові комплекси «Корсар» 

і «Стугна-П» та інші високоточні боєприпаси 

від ДержКББ «Луч»; артилерійський керований

боєприпас «КВІТНИК»; багатоцільовий транс-

портний засіб «Фантом» в оновленій вер сії 

(роз робку супроводжує компанія «Спец техно-

експорт»), який посів друге місце на ви став-

ці; бойова колісна машина «Дозор-Б»; ма ши  на

розвідки для артилерійських підрозділів на базі 

«Барс-8» (розробку супроводжує ком панія «Укр-

оборонсервіс»); бойовий модуль «Тай пан»; безпі-

лотні комплекси Anser, Patriot R2 і «Лелека-100». 

Також значна частина україн сь кого ОПК була 

представлена макетами та пре зен таційними ма-

те ріалами. Серед них – лінійка бронетехніки, 

катерів, дизельних дви гу нів, високо частотних 

генераторів, радіо локаційних станцій [8].

Загалом, за останні три роки підприємства – 

учасники ДК »Укроборонпром» передали 15 903

оди ниці озброєння та воєнної техніки для укра-

їн  ської армії. З 2014 по 2016 рік ЗСУ по си ли-

лися на 5 281 одиниць нової та модернізованої 

техніки, 7 164 одиниці відновленої та відремон-

тованої техніки, а також було передано 3 458 

одиниць ЗІП, вузлів та агрегатів [9].

У світових поставок української зброї гео-

графія досить широка. Більша частина експорт-

них поставок військової продукції направлена у 

країни із недосить розвиненим власним ОПК, а 

саме: Південний Судан, Таїланд, Нігерія, ОАЕ, 

Індонезія, Демократична Республіка Конго, 

Ефіопія тощо. Так, наприклад, лише до Таїлан-

ду протягом останніх трьох років надійшло 

86 одиниць військової техніки, до Нігерії – 53 

одиниці. Високими поставками відзначилися 

2016 року Об’єднані Арабські Емірати, які 

отримали від України 108 бойових броньованих 

машин. 

Крім цього, п’ять військових літаків у 2014 

ріці було експортовано до Хорватії, один – до 

Чаду; шість бойових вертольотів були продані 

до Білорусі, ще два – до Нігерії, а 2015-го п’ять 

надійшли до Судану [11] (табл. 2).
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Окремої уваги потребує питання, якими ти-

пами української зброї цікавляться у США, Ка-

наді, Німеччині, Туреччині та Китаї, які й самі є 

лідерами у виробництві зброї.

Згідно з даними Державної служби експорт-

ного контролю України, протягом трьох попе-

редніх років США закуповували в Україні пере-

важно карабіни та гвинтівки, придбавши за цей 

час трохи більше ніж 30 000 одиниць такої зброї. 

Крім того, Америка цікавилася вітчизняними 

переносними протитанковими гранатомета-

ми, переносними керованими протитанковими 

раке тами та переносними зенітно-ракетними 

комп лексами (ПЗРК), хоча загальна кількість та-

ких закупівель становить близько 100 на рік.

Канада за цей час придбала в України лише 

трохи більше ніж 10 000 одиниць гвинтівок і ка-

ра бінів, Німеччина купила в нас рівно 10 ПЗРК,

а Туреччина придбала менш ніж 50 легких куле-

метів і чотири пістолети. Щодо Китаю, то 2014-го

він придбав в України один військовий корабель 

(який може бути й катером) [11] (табл. 3).

Таблиця 3
Обсяги міжнародних передач окремих категорій легких озброєнь, 

здійснених Україною у 2014–2016 роках 

Категорія / підкатегорія 
стрілецької зброї 

та легких озброєнь

2014 рік 2015 рік 2016 рік

Держави – 
кінцеві 

споживачі
К-сть

Держави – 
кінцеві 

споживачі
К-сть

Держави – 
кінцеві 

споживачі
К-сть

Стрілецька зброя

ДР Конго
Молдова

Перу
США
Грузія

Канада
Чехія

Уганда
Південний Судан

6
2

580
10 166

100
10 400
5 000
3 000
830

ОАЕ
Перу
США

Замбія

2
4

10 000
2 665

Туреччина
США

Монголія

4
10 000

10

Легкі озброєння
Південний Судан

Білорусь
62
1

США
Білорусь

89
18

Південний Судан
США

88
25

Переносні 
зенітно-ракетні комплекси

Німеччина 10
США
ОАЕ

229
16

- -

Примітка. Розроблено авторами за даними [10].

Загалом у грошовому вираженні український 

експорт 2016 року становив 528 млн дол. США,  

2015-го – 347 млн дол. США, а 2014-го – 640 млн

дол. США. Якщо порівнювати з експортом 

країн-лідерів, що входять у трійку найбільших 

експортерів зброї, то перспективи нашої країни 

є не досить втішними. 

Так, 2016 року експорт зброї США становив 

9 849 млн дол. США, у Росії – 6 423 млн дол. 

США, у Китаї – 2 123 млн дол. США. Навіть 

Італія, яка лише на одну позицію вище, ніж 

Україна у рейтингу SIPRI, має значно кращий 

показник експорту, який становить 802 млн дол. 

США [12]. 

Висновки. Отже, незважаючи на досить ви-

сокий військово-промисловий потенціал, Укра-

їні є ще куди прагнути в розвитку експортної 

діяльності зброєю та розширенні частики на 

світовому ринку ОВТ. Для нарощення військо-

вого експорту та збереження передових позицій 

українського ОПК на міжнародній арені потріб-

но, перш за все, удосконалити коопераційні і 

виробничо-технологічні зв’язки з іншими кра-

їнами, забезпечити стабільне інвестування під-

приємств – виробників військових технологій, 

а також підвищити її конкурентоспроможність 

продукції, налагодити канали надійного поста-

чання та збуту.
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At this stage of development of world economy 

there has been a gradual increase in the share of 

export of arms and military services, as evidenced 

by the data of the Stockholm international Institute 

of world problems (SIPRI). Th e fi ve largest arms 

exporters are the US, Russia, China, France and 

Germany, which provide 74% of all international 

arms supplies. 

Th e biggest importers of weapons – India and 

Saudi Arabia. Also the top ten includes China, UAE, 

Australia, Turkey, Pakistan, Vietnam, USA, South 

Korea.

At this stage of development, Ukraine occupies 

2.6% of the military export market and ranks 9th in 

the top ten largest arms exporters in the world.

Most of the exports of military goods is directed 

to countries with poorly developed private defence 

industry: South Sudan, Th ailand, Nigeria, UAE, In-

do nesia, Democratic Republic of the Congo, Ethio-

pia and others. For example, over the past three 

years Th ailand received 86 pieces of military equip-

ment, Nigeria – 53 pieces. High supply distinguished 

in 2016 in the United Arab Emirates, which has re-

ceived from Ukraine 108 armoured fi ghting vehicles.

Special attention requires the question of what 

types of Ukrainian weapons the United States, 

Canada, Germany, Turkey and China are interested 

in, who are leaders in the production of weapons.

According to the data of the State service of 

export control of Ukraine, for the past three years, 

the US mostly bought carbines and rifl es in Ukraine, 

having purchased a little more than 30,000 units of 

this weapon during this time. Canada during this 

time has acquired slightly more than 10,000 units of 

Ukrainian rifl es and carbines, Germany have bought 

exactly 10 portable anti-aircraft  missile systems, and 

Turkey gained less than 50 light machine guns and 

4 pistols. Regarding China, while 2014 it purchased 

from Ukraine a military ship (which may be 

a boat).

In general, in monetary terms, Ukrainian exports 

in 2016 amounted to 528 million dollars USA. 

Compared with the export of the leaders of the three 

largest arms exporters, the prospects of our country 

are not quite comforting. In 2016, the export of US 

weapons amounted to $ 9849 million. In the United 

States, in Russia – 6423 million dollars. USA, in 

China – 2123 million dollars USA.

Th us, despite of the relatively high military-

industrial potential, Ukraine is still room for 

improvement in the export of weapons and 

expanding share of the global market of AME.
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Анотація. Розкрито суть міжбюджетних відно-
син, проаналізовано їх вплив на систему державного 
регулювання розвитку сільських територій та об-
ґрунтувано пропозиції щодо вдосконалення бюд-
жетних відносин між державним та місцевими (сіль-
ськими) бюджетами.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, Державний 

бюджет України, місцеві бюджети, державне регулювання, 

сільські території.

Аннотация. Раскрыта суть межбюджетных отно-
шений, проанализировано их влияние на систе му го-
сударственного регулирования развития сель ских
территорий и обосновано предложения по со вер-
шен ствованию бюджетных отношений между го  су-
дарственным и местными (сельскими) бюдже тами.

Ключевые слова: межбюджетные отношения, Госу-

дарственный бюджет Украины, местные бюджеты, госу-

дарственное регулирование, сельские территории.

Постановка проблеми. Еволюція міжбюд-

жетних відносин виражається в послідовному 

підвищенні рівня бюджетного самозабезпечен-

ня регіонів, районів та сільських громад. Осно-

вним завданням органів місцевого самовряду-

вання є забезпечення комплексного розв'язання 

проблем обслуговування населення і досягнення 

тим са мим соціальної стабільності в регіоні, ра-

йоні, сіль ській громаді за допомогою погодже-

них дій органів державної влади та місцевого 

само врядування.  

Однією з організаційних умов проведення 

ефективної місцевої політики є забезпечення 

оптимального розмежування функцій та повно-

важень між центральним і місцевими органами 

виконавчої влади і місцевого самоврядування 

щодо надання послуг, стосовно питань бюджету, 

власності, влади, розширення прав та посилен-

ня відповідальності цих органів за вирішення 

соці ально-економічних проблем розвитку тери-

то ріальних громад. При проведенні бюджетного 

регулювання, орієнтованого на розвиток сіль-

ських територіальних громад, необхідно чітко 

розмежовувати доходи і видатки між державним 

та сільськими бюджетами, а також добиватись 

підвищення частки сільських бюджетів у струк-

турі доходів Зведеного бюджету України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Дослідженню міжбюджетних відносин присвя-

чені праці багатьох вітчизняних науковців-еко-

номістів, таких як: М. П. Бадида, Т. Г. Барабаш, 

І. С. Волохова, В. В. Зубриліна, В. Н. Кузьминчук, 

Л. М. Мельник, О. М. Тищенко, В. О. Степанова,

В. М. Федосов, О. В. Чеберяко, С. І. Юрій, С. О. Юш -

ко та інших. Але праці цих учених в основному за-

лишають поза увагою вплив між бюд жет них від-

но син на державне регулювання розвит ку сіль  -

сь ких територій у цілому та сіль ських громад

зо крема. Саме цьому і присвячена стаття.

Мета статті. Метою статті є аналіз впливу 

міжбюджетних відносин на систему дер жавного 

регулювання розвитку сільських територій та 

обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення 

цих відносин.

Виклад основного матеріалу. У Бюджетному 

кодексі України під міжбюджетними відносина-

ми розуміють відносини між державою, Авто-

номною Республікою Крим і територіальними 

громадами щодо забезпечення відповідних бю-

джетів фінансовими ресурсами, необхідними 

для виконання функцій, передбачених Консти-

туцією та законами України [1, ст. 81].

Проаналізувавши основи міжбюджетних від-

носин, думки вчених, економістів і фінансистів, 
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що дають характеристику міжбюджетним від но-
синам, автори сформулювали свою точку зору 
про поняття міжбюджетних відносин. Під між-
бюджетними відносинами слід розуміти су куп-
ність відносин між органами державної вла ди
України, органами управління регіонами і орга-
нами місцевого самоврядування, що ґрун ту-
ються на рівності всіх бюджетів країни у вза є-
мо стосунках на всіх рівнях бюджетної си стеми, 
а також рівності бюджетних прав суб’єктів 
бюд жет них відносин між собою, роз поділі і за-
кріп ленні нормативів витрат, норма т ивів, що 
ре гулю ють доходи бюджетів на постійній осно-
ві за певними рівнями бюджетної системи, ви-
рів ню ванні рівнів мінімальної бюджет ної за без-
пе че ності, що ґрунтується на дотриманні прав, 
обов’язків і відповідальності влади у сфе рі скла-
дання, за твердження та виконання бюджетів.

Саме залежність, що виникає між бюджетами 
різних рівнів, а також органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування з приводу 
пере розподілу і використання фінансових ре-
су р  сів, відображає сферу дії міжбюджетних від-
но син. Об’єктом дії міжбюджетних відносин 
є фі нансові ресурси, які розподіляються між 
бюд жетами різних рівнів. Суб’єктами системи 
міжбюджетних відносин виступають органи 
дер жав ної влади і місцевого самоврядування. 
Кожен з них має власні функції, завдання та 
фінансову автономію. 

Міжбюджетні відносини мають ґрунтуватися 
на принципах:

 – рівності всіх місцевих бюджетів у стосун-
ках з державним бюджетом;

 – створення дворівневої системи бюджет-
них відносин і чіткого розмежування 
функцій між цими рівнями;

 – розмежування (закріплення) і розподі-
лу регулятивних доходів за рівнями бю-
джетної системи України;

 – вирівнювання рівнів мінімальної бюд-
жетної забезпеченості регіонів (районів, 
сільських рад);

 – самостійність кожного бюджету і високий 
ступінь автономії сільських бюджетів.

Термін «міжбюджетні відносини» на 2/3 можна 
ототожнити з терміном «місцеве самоврядування», 
адже коли йдеться про незалежність і фінансову 
стійкість сільських громад, ми розуміємо під цим, 
перш за все, самодостатність сільських бюджетів. 

У Законі України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» визначено основні параметри 
сільського самоврядування [2]. Органи сільсь-
кого само врядування самостійно керують кому-

наль ною власністю, формують, затвер джують і 
ви ко нують сільський бюджет, а також вирі шу ють 
інші питання місцевого значення. Сіль ське само-
врядування має право на судовий захист, ком-
пенсацію витрат, що понесені в резуль таті рішень, 
ухвалених державними орга нами влади, закон 
за бороняє обмежувати права місце вого само-
врядування, що встановлені зако нами України. 
Однак модель місцевого самовря дування знач-
ною мірою ідеалізована і досить складно реалізу-
ється в рамках сучасного стану україн ського 
суспільства. Звичайно, до неї по трібно прагнути 
як до своєрідних орієнтирів, висо ких демо кра-
тичних стандартів.

З огляду на значення органів місцевого само-
врядування в проведенні бюджетної рефор ми 
державне регулювання у сфері місцевого само-
врядування варто розвивати за такими на пря-
мами:

 – завершити формування правової бази 

для забезпечення становлення місцевого 

самоврядування;

 – реалізувати конкретні заходи державної 

підтримки розвитку місцевого самовря-

дування;

 – створити необхідні умови для розвитку 

фінансово-економічної бази самовряду-

вання.
Реальність і ефективність місцевого само-

вря дування визначаються, здебільшого, мате рі-
ально-фінансовими ресурсами, що становлять у 
своїй сукупності фінансово-економічні основи 
місцевого самоврядування, чим компетенцією у 
вирішенні управлінських питань або юридичним 
статусом, тобто повинен діяти принцип відпо-
відності конституційної компетенції фінансовим 
можливостям.

У період становлення нашої держави, після 
ухвалення 1991 року. Акту проголошення не за-
лежності України, трансформація міжбюд жет-
них відносин як одного з методів державного 
регу лювання відбувалася під впливом двох про-
тилежних тенденцій:

– відцентрова, що характеризує самодо-
статність регіонів, територіальних громад і по-
в’язана з відокремленням сфери фінансування 
від центру та інших регіонів з тією метою, щоб 
в умовах соціально-економічної стабільності 
можна було самостійно розв’язати свої внутріш-
ні проблеми;

– доцентрова тенденція, пов’язана з тим, 
що без центру неможливо самостійно забезпечи-
ти соціально-економічну стабільність більшос-
ті фінансово незабезпечених регіонів, а також 
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розв’язати низку правових і нормативних про-
блем, розробити науково обґрунтовані методи, 
інстру менти та механізми міжбюджетних відно-
син на рівні «держава – регіон – район – село».

Становлення і розвиток вітчизняної системи 
міжбюджетних відносин як методу державного 
регулювання відбувається під впливом тих 
транс  формаційних перетворень, які притаман ні 
всій системі суспільних відносин нашої дер жави. 
Проблема розподілу грошових коштів завжди 
була предметом суперечок і дискусій. Тому 
міжбюджетні відносини – це один із основних 
чинників суперечки між представниками цент-
ральної і місцевої влади та місцевого само-
вря дування з приводу пропорцій розподілу 
дер жавних коштів. Проте невирішеність пев-
них питань і загострення проблем у цій сфері 
– значною мірою не лише відбиток тран зи-
тивного стану, в якому перебувають еконо мі-
к а країни та її політична система. Відсут ність 
науково обґрунтованої концепції рефор му ван-
ня міжбюджетних відносин не дає змоги не-
гайно розв’язати суперечності між суб’єк тами 
державного управління та місце вого само вря-
дування щодо доцільності та ефектив ності роз-
ширення бюджетних повноважень місцевих рад 
(зокрема сільських), а також підвищення рівня 
надання громадянам України суспільних благ 
і послуг кожною з ланок бюджетної системи. 
Це, безумовно, гальмує процес реформування 
міжбюджетних відносин і спричиняє збере-
жен ня старих, неадекватних сучасним умовам 
принципів побудови бюджетної системи країни.

Реформування міжбюджетних відносин в 
Україні, яке було орієнтовано на розв’язання 
поточних бюджетних проблем, не дозволило 
створити зважену систему розподілу повно-
важень між органами влади різних рівнів (на-
ціонального, регіонального і районного) та орга-
нами місцевого самоврядування і прова ди ти 
адекватні механізми формування місцевих бюд-
жетів та вирівнювання їхніх фінансових мож ли-
востей. В Україні до цього часу відсутній чіт кий, 
економічно обґрунтований розподіл функціо-
нальних повноважень між державною владою і 
місцевим самоврядуванням. Деякі види видат ків 
фінансуються не тільки із сільських бюджетів, а 
й з районного, обласного, державного – за леж-
но від підпорядкованості організацій і установ 
охо рони здоров’я, освіти, фізичної культури та 
спорту. 

Часто трапляється, що держава (в особі 

район ної влади) делегує сільським радам пов-

но ва жен ня на управління та утримання певних 

об’єктів соціальної інфраструктури, не під кріп-
лю ючи ці повноваження грошовими кош тами. 
Разом з тим чинний сьогодні роз поділ об’єк тів 
державної та комунальної влас ності між орга-
нами державної влади і місце вим самовряду-
ванням може не відповідати еко но мічно до-
цільному розподілу повноважень. Оскільки в 
більшості сільських бюджетів кош тів вистачає в 
основному лише на утримання органів місцевого 
самоврядування, а заклади освіти і медицини 
утримуються, зазвичай, за рахунок трансфертів 
з державного бюджету, то чи не краще було 
б закріпити їх саме за держа вою (районною 
владою), враховуючи при цьому та кож те, що ці 
установи не підпорядковані сільському голові, а 
керівництво ними здійснює саме районна влада. 

Склад сільських бюджетів України, як і в 
інших країнах, відображає особливості адміні-
стра тивно-територіального поділу та специ фі ку 
функціонування місцевого самоврядування. Із 
коштів сільських бюджетів фінансуються важ-
ливі заходи держави в соціально-еконо міч ній 
сфе рі. Наприклад, утримуються заклади освіти, 
охо рони здоров’я, будинки культури, біб ліо те  ки, 
фінансуються молодіжні програми. Дохід ний 
по тенціал окремих сільських рад є не одна ковим, 
тому неоднаковими є можливості здійснювати 
за значені видатки. «Багатші» сільські ради мо-
жуть дозволити їх фінансування на рівні навіть 
вищому за мінімальний, у той час як «бідніші»не 
можуть забезпечити ці видатки навіть у міні-
мальному обсязі. За такої ситуації мінімальний 
рівень соціальних видатків на одного громадя-
нина, гарантом якого виступає держава і який 
має забезпечуватись приблизно на однаковому 
рівні в усій країні, значною мірою залежить 
від місця проживання громадян. Оскільки 
ці видатки гарантує, визначає їхній обсяг та 
порядок здійснення держава, то вона повинна 
перебрати на себе їх фінансування шляхом 
забезпечення централізації коштів на соціальну 
сферу в дер жавному бюджеті.

Тому першим кроком на шляху становлення 
економічно ефективної системи міжбюджетних 
відносин в Україні має стати чіткий розподіл 
функціональних повноважень між державною 
владою і місцевим самоврядуванням. Децент ра-
лізація бюджетної системи потребує також упо-
рядкування системи державного регулю ван ня 
та управління об’єктами комунальної влас ності, 
а за потреби – їх пере роз по діл між державною 

владою та місцевим самоврядуванням відпо-

відно до розподілу їхніх повноважень щодо на-
дання суспільних благ і послуг.
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Згідно із статистичними даними, най більшу 
питому вагу в доходах сільських бюджетів 
сьогодні мають надходженням від загально дер-
жавних податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів, які практично не пов’язані з власною 
діяльністю органів місцевого самоврядування і 
становили за останні десять років понад 50% до-
ходів загального фонду. Водночас частка надхо-
джень від власних джерел, насамперед від місце-
вих податків і зборів, за цей час не перевищувала 
10%. Збереження такої структури грошо вих над-
ходжень і надалі не дасть можливості сільським 
органам влади бути дійсно фінансово незалеж-
ними і, у свою чергу, дозволить їм перекладати 
відповідальність за власні прорахунки в еконо-
мічній діяльності на державні органи влади. 

Згідно із завданнями щодо розмежування до-
ходів між окремими ланками бюджетної систе-
ми України законодавством установлено такий 
порядок регулювання доходів бюджетів. З Дер-
жавного бюджету України до сільських бюдже-
тів може передаватись частка доходів шляхом 
процентних відрахувань від загальнодержавних 
податків, зборів і обов’язкових платежів, які 
справляються на цій території, або дотацій та 
субвенцій. Обсяг цих відрахувань затверджу-
ється Верховною Радою України в законах про 
державний бюджет на відповідний рік.

Головним інструментом переміщення фінан-
сових ресурсів від одного рівня влади до іншого 
є система бюджетних трансфертів. Трансферти 
– головний інструмент організації міжбюджет-
них відносин. Трансфертами в Україні є дотації, 
субсидії, субвенції, а також міжбюджетні вза-
єморозрахунки.

Трансферти у науковій літературі тлумачаться 
як «передавальні платежі», «односторонні пере-
кази», характерними рисами яких є те, що 
рух коштів у формі трансфертів не супро-
воджується зустрічним одержанням товарів, 
послуг або грошей [3, с. 21].

Трансферти становлять значну частину до-
ходів сільських бюджетів (близько 50 %), що свід-
чить про високу залежність бюджетів місцевого 
самоврядування від держави. 

У Законі України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» [2] визначається послідовність 
спрямування дотацій та субвенцій від держав-
ного бюджету України до сільських бюджетів. Ці 
дотації та субвенції спрямовуються до обласних 
бюджетів і розподіляються обласними радами 
між районними бюджетами та бюджетами міст 
обласного значення. Потім районні ради роз-
по діляють отримані кошти між сільськими 

бюджетами. Необхідність такого розподілу до-
та цій і субвенцій обласними і районними рада-
ми забезпечує формування дохідної части ни не 
нижче від мінімальних обсягів сільських бюд-
жетів, визначених законодавчими актами.

Зростання абсолютних і відносних розмірів 
дотацій та субвенцій свідчить про значні 
масштаби перерозподільних процесів усередині 
бюджетної системи, спричинені недостатніми 
обсягами власних і закріплених на постійній 
основі дохідних джерел сільських бюджетів, 
розміри яких не дозволяють здійснити запла-
новані бюджетні видатки.

Такі тенденції свідчать про зниження фінан-
сової достатності органів місцевого само вря-
дування та зростання навантаження на ви дат-
кову частину Державного бюджету України в 
умовах необхідності забезпечення пріоритетів 
поточної бюджетної політики, в тому числі щодо 
соціальних гарантій.

На даний момент можна дати таку оцінку 
чинної системи міжбюджетних відносин щодо 
сільських територій:

 – недосконала законодавча база;

 – немає механізму використання соціаль-

них стандартів і нормативів для розра-

хунку фонду фінансової підтримки сіль-

ських територій;

 – нерозв’язані проблеми міжбюджетних 

від носин по вертикалі: держава – регіон – 

район – село.
Модель міжбюджетних відносин щодо сільсь-

ких територій має нтакі переваги і недоліки. 
Переваги: 1) єдність джерел усіх бюджетів, а 

тому досягається зацікавленість органів держав-
ної влади всіх рівнів у розвитку економіки сіль-
ських території як податкоутворюваної бази; 2) 
створюється механізм надання фінансової до-
помоги сільським територіям; 3) з’являються 
реальні важелі для регулювання економічного 
та соціального розвитку сільських територій. 
Практично ця модель реалізується в даний час у 
взаєминах державного і сільських бюджетів. 

Недоліки: 1) низька частка власних доходів 
сільських бюджетів, 2) суб’єктивність верхніх рів-
нів державної влади при визначенні обсягів від-
рахувань з податків у сільські бюджети, 3) така 
система сприяє розвиткові утриманства деяких 
сільських територій, 4)  невиправдано великі зу-
стрічні потоки фінансових ресурсів; 5) це веде до 
централізації коштів у вищий бюджет і до обме-
ження територіальних потреб.

Серед головних недоліків чинної системи фі-
нансового управління в Україні виділяють над -
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мірну централізацію влади та низьку ефек тив-
ність її організації на місцях. На нашу думку, 
ос нов ним способом вирішення цих проб лем є 
під вищення рівня фінансової достат ності орга-
нів місцевого самоврядування за таки ми напря-
мами: формування достатніх та неза леж них від
центральних органів управління дер жа вою дже-
рел доходів; спрощення правил роз рахун ків
та зменшення обсягів міжбюджетних транс фер -
тів, що передаються органам місцевого самовря-
дування від Державного бюджету України.

У сфері податкових відносин необхідно ухва-
лити відповідні зміни, що зобов’язуватимуть 
державні органи влади забезпечувати сільським 
громадам мінімальні бюджетні доходи шляхом 
закріплення за сільськими бюджетами дохід-
них джерел. Захист об’єктивно незабезпечених 
у фі нансовому плані сільських громад вима гає 
фі нан сового вирівнювання або еквівалентних 
захо дів. Такі заходи не повинні обмежувати 
ор га ни сільського самоврядування в межах їх-
ньої ком петенції. Сільським громадам, яким не 
виста чає коштів для забезпечення мінімуму до-
хо дів населення, необхідно виділяти державні 
кош ти, обсяг яких повинен визначатися з ура-
ху ван ням регіональних мінімальних соціальних 
стандартів. 

Мінімальні соціальні та фінансові норми і 
нормативи розробляє Уряд України. Прагнення 
державних органів забезпечити формування 
бюд жетів хоча б у мінімальних розмірах гово-
рить про їхню істотну соціально-економічну 
роль. Визначення мінімального бюджету здій с-
ню ється таким чином: видаткова частина такого 
бюд же ту визначається за мінімальними соці-
аль ними і фі нансовими нормативами, що вста-
новлені Кабінетом Міністрів України. Дохідна 
части на мінімального бюджету повинна ціл ком 
по кривати зазначені суми витрат.

Розмежування бюджетних повноважень між 
рівнями бюджетної системи повинне вклю ча ти 
розроблення процедур установлення і реалі за ції 
нормативів бюджетного забезпечення соці аль-
них гарантій та механізмів, дотримання форму-
вання системи критеріїв оцінки розвитку гро-
мад, що забезпечує фінансування пріоритетних 
і високоефективних програм, і багато інших 
ас пектів, що пов’язані з реалізацією принципів 
міжбюджетних відносин; відповідність фінансо-
вих ресурсів органів влади і управління їхнім 
повноваженням і функціям, що означає «верти-
кальне вирівнювання» бюджетів виходячи з 
принципу: фінансові запити (видаткова части-
на сільських бюджетів) повинні виходити з 

фак тичного фінансового потенціалу (дохідної 
частини бюджету).

Регулювання міжбюджетних відносин у дер-
жаві має відбуватися в напрямі децентралізації 
бюджетних коштів, що передбачено Консти ту-
цією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування» [2]. Для забезпечення стабіль-
ності йобґрунтованості розвитку сільських тери-
торій на основі системи районних та сільських 
бюджетів необхідне чітке розмежування відпо-
відальності між районними і місцевими (сіль-
ськими) органами влади у вирішенні завдань со-
ціального розвитку на основі закріплення за міс-
цевими бюджетами мінімально достатніх джерел 
доходів.

Збільшення повноважень на вирішення соці-

альних завдань місцевих органів влади в міру 

розвитку в селах місцевого самовряду ван ня не-

обхідно супроводжувати збільшенням за без пе-

ченості власними коштами. Реалізація со ці ально 

орієнтованого механізму бюджетної де цен тра-

лізації в сільських громадах по винна про ходити 

шляхом розмежування повно ва жень і об’єктів 

ведення органів влади району і місце вого само-

врядування в соціально-культур ній сфері та ін-

женерній інфраструктурі. Для цього потрібно: 

 – забезпечити самостійність сільських бю-

джетів шляхом гарантування їм джерел 

надходжень, достатніх для фінансуван-

ня мінімально необхідних витрат, обу-

мовлених урахуванням державних соці-

аль них стандартів;

 – розмежувати компетенції органів влади 

на рівні держави, області, району, міста, 

селища, села; 

 – створити прозорий порядок надання до-

тацій, у разі якщо закріплених бюд жет  них 

коштів недостатньо для фінан сування мі-

німального бюджету;

 – забезпечити паралельне планування бюд-

жетів усіх рівнів.
Для цього потрібно таке.
1. Для підвищення ефективності збирання 

загальнодержавних податків розділити в певно-
му співвідношенні податок на прибуток підпри-
ємств, податок на додану вартість та акцизи між 
Державним і місцевими бюджетами України. Але 
встановити, що в разі недовиконання планових 
показників надходжень, у першу чергу має вико-

нуватися план збору податків до Державного бю-

джету України. Таким чином, буде підвищено за-

цікавленість органів місцевого самоврядування
у забезпеченні виконання планових показників
надходжень загальнодержавних податків. Це 
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та кож дасть змогу вирішити завдання щодо 
збіль шення частки податкових надходжень до 
міс це вих бюджетів у доходах Зведеного бюдже-
ту Украї ни та розвантажити видаткову частину 
Держав ного бюджету України.

2. Надати право органам місцевого самовря-
дування самостійно ухвалювати рішення про 
рі вень і структуру власних доходів, а також, за 
потреби, установлювати додаткові податки і 
збори в межах власної податкової компетенції, 
але обов’язково за погодженням із Міністер-
ством фінансів України.

3. До місцевих (сільських) податків і зборів 
необхідно віднести податок з доходів фізичних 
осіб, збір за спеціальне використання природ-
них ресурсів та збір за забруднення навколиш-
нього природного середовища. Ці податки за 
своєю природою є місцевими і у зв’язку зі своєю 
ста більністю могли б стати основним джерелом 
надходжень до сільських бюджетів, як це є в 
усьому світі.

Специфікою місцевих видатків є те, що вони 
створюють, здебільшого, додаткові умови щодо 
благоустрою та поліпшення життя на се лен-
ня. Мінімальні соціальні блага повинна за без-
печити держава, а решту – місцева влада. Тому 
органи місцевого самоврядування по вин ні мати 
тісний зв’язок із громадянами, бути їм підконт-
роль ними. Саме населення має ви зна чати, чи 
потрібна йому якась додаткова послуга і чи 
готове воно ви трачати частину свого доходу для 
її отри мання. 

Для розвитку принципу самофінансування, 
перебудови механізму формування сільських 
бюд жетів автори пропонують підійти до їх фор-
мування із принципово нової позиції – пере-
йти до п’ятирічних нормативів відрахувань від 
тери торіальних бюджетних доходів громад у 
бюд жети вищих рівнів. Суть цієї позиції в тако-
му: не держава утримує за свої кошти (дотації, 
суб сидії) сільські території, а навпаки – сільські 
бюд жети, маючи достатньо коштів, направ ля-
ють їх за встановленими нормативами у відсот-
ках від загальної суми у вищі бюджети, а решта 
зали шається на потреби сільських громад. Саме 
тоді вищі державні посадовці почуватимуться 
дійсно «слугами народу», його утриманцями, а 
не розпорядниками.

З позицій політичних реальностей сього-
дення ця ідея видається «утопією»: держава не 
від дасть своїх юридичних повноважень та еко-
номічної вла ди. Але, з іншого боку, без децен-
тралізації бюд жет ної системи годі чекати ініці-
ативи на місцях. 

Пропонують [крім переведення до категорії 

місцевих (сільських) податків збору за спеціаль-

не використання природних ресурсів, збору за 

за бруд нення навколишнього природного сере-

до ви ща та податку з доходів фізичних осіб] такі 

обсяги передання до сільських бюджетів коштів 

від регулятивних податків:

 – податок на прибуток підприємств – не 

менше ніж 10%;

 – податок на додану вартість – не менше 

ніж 10%;

 – акцизи – не менше ніж 10%.

При розподілі цих коштів потрібно врахову-

вати такі фактори:

 – чисельність населення сільської громади;

 – кількість дітей у громаді;

 – частка осіб пенсійного віку в сільській 

громаді;

 – площа території громади;

 – інші фактори, що визначають особливос-

ті кожного суб’єкта бюджетного процесу.
Для усунення диференціації в рівні економіч-

ного і соціального розвитку сільських територій 
пропонують такі шляхи:

– виділення дотацій і субвенцій тим сіль-
ським територіям, у бюджеті яких буде недостат-
ньо коштів для фінансового забезпечення соці-
альних нормативів;

– сільські території, в яких у результаті за-
стосування єдиного нормативу відрахувань від 
територіального бюджету буде виявлено коштів 
більше, ніж потрібно для задоволення соціаль-
них нормативів, повинні перерахувати ці кошти 
(а краще лише їхню частину) у вищий бюджет;

– для регулювання бюджетів пропонується 
створення фонду фінансової допомоги, встано-
вити єдиний норматив відрахувань у цей фонд 
від територіальної доходної бази, а обсяги виді-
лення коштів з цього фонду визначати з ураху-
ванням не тільки потреби кожної сільської гро-
мади, але і її внеску.

Пропонується також формування двох сіль-

ських бюджетів – бюджету експлуатаційних 

ви трат (для фінансування соціальних нормати-

вів) та інвестиційного бюджету, сформованого 

за рахунок ресурсів, що залежать від кінцевого 

результату господарської діяльності конкрет-

ного суб’єкта бюджетного процесу. Запропоно-

вана мо дель формування сільських бюджетів, 

встанов лює рівні обов’язки для всіх суб’єктів 

бюджетних відносин у формуванні державного 

бюджету і фонду фінансової допомоги, а також 

знижує вплив цих суб’єктів та інших факторів 

на формування сільських бюджетів. Деякі еле-
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менти цієї моделі уже використані державою 

при розробленні механізмів удосконалення між-

бюджетних відносин. 

Але в основу повинен бути покладений прин-

ципово новий підхід до формування сільських 

бюджетів, а саме врахування державних соціаль-

них стандартів та фінансових нормативів. Усі ці 

параметри повинні бути регіонально диферен-

ційовані і законодавчо закріплені на загально-

державному рівні. 

Висновки. Проблема обґрунтованого розме-

жування витрат між бюджетами різного рівня 

залишилася однією з неров’язаних проблем між-

бюджетних відносин в Україні. Основним прин-

ципом розмежування витрат між бюджетами 

різного рівня є принцип адекватності витрат по-

вноваженням, що закріплені за відповідним рів-

нем управління. Цей принцип не може бути реа-

лізований повною мірою у зв’язку з відсутністю 

чіткого розмежування об’єктів спільного веден-

ня. З одного боку, існують повноваження, що на-

лежать до об’єктів спільного ведення, витрати за 

якими проходять за різними рівнями бюджетів, 

а з другого боку – частина повноважень одними 

органами влади передається іншим. На підставі 

цього можна зробити висновок, що відносини 

мають ситуативний контекст.

Резюмуючи, можна сказати, що економічні і 

соціальні проблеми міжбюджетних відносин на 

місцевому рівні повинні вирішуватися з вико-

ристанням комплексного підходу, що враховує 

правові, економічні і методологічні фактори, 

тільки за цієї умови реформи будуть ефективно 

працювати.
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In article the essence of the inter-budgetary re-

lations is opened, their infl uence on the system of 

state regulation of development of rural territories 

is analysed and proved suggestions for improvement 

of the budgetary relations between state and local 

(rural) budgets.

Subject to action of the inter-budgetary relations 

are fi nancial resources which are distributed be-

tween budgets of diff erent levels.

As subjects of system of the inter-budgetary re-

lations public authorities and local government act. 

Each of them has own functions, tasks and fi nancial 

autonomy.

Th e main objective of local governments is pro-

viding the complex solution of problems of service 

of the population and achievement of social stability 

in the region, the area, rural community.

Th e main instrument of movement of fi nancial 

resources from one level of the power to another is 

the system of the budgetary transfers. Transfers in 

Ukraine are grants, subsidies, subventions.

Condition of carrying out eff ective local policy is 

ensuring optimum diff erentiation of functions and 

powers between central and local executive authori-

ties and local government on rendering of services, 

concerning questions of the budget, property, the 

power, expansion of the rights and strengthening of 

responsibility of these bodies for the solution of so-

cial and economic problems of development of ter-

ritorial communities.

Increase in powers of local authorities needs to 

be accompanied with increase in security with own 

means. For this purpose it is necessary:

For increase in effi  ciency of collecting nation-

wide taxes to divide in a certain ratio income tax 

of the enterprises, a value added tax and excises 

between State and local budgets of Ukraine.

To grant the right to local governments 

independently to make decisions on level and 

structure of own income and also, if necessary, to 

establish surtaxes and collecting in coordination 

with the Ministry of Finance of Ukraine.

It is necessary to carry an income tax, charge 

for special use of natural resources and charge for 

pollution of the surrounding environment to local 

taxes and fees.
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Анотація. Досліджено особливості маркетингу 
цифрових інновацій на ринку банківських послуг, 
обґрунтовано, що в сучасних умовах банки повинні 
орієнтуватися на використання цифрових тех-
но логій на основі онлайн- і мобільних сервісів, а 
оптимальним напрямом їхньої діяльності є поєд-
нання традиційних банківських технологій з інно-
ваціями фінтехкомпаній, що дозволить сфор му вати 
нову структуру індустрії банківських послуг.

Ключові слова: маркетинг, банківські послуги, циф-

рові інновації, платежі, кредитування, цифровий банкінг, 

цифрова інфраструктура.

Аннотация. Исследованы особенности марке тин-
га цифровых инноваций на ринке банковских услуг, 
обосновано, что в современных условиях банки долж-
ны ориентироваться на использование цифро вых 
технологий на основе онлайн- и мобильных сер ви сов,
а оптимальным направлением их развития – соче-
тание традиционных банковских тех нологий с ин но -
вациями финтехкомпаний, что позволит сфор ми ро-
вать новую структуру инду стрии банковских услуг.

Ключевые слова: маркетинг, банковские услуги, циф-

ровые инновации, платежи, кредитование, цифровой бан-

кинг, цифровая инфраструктура.

Постановка проблеми. Необхідність забез-
печення стабільного розвитку банківської систе-
ми потребує переходу на нові цифрові сервіси та 
використання інноваційних технологій на дан ня 
послуг. Останнім часом поширення на бу ває ви-
користання інтелектуальних алгорит мів і про-
грам, які дозволяють визначати та ефектив но
аналізувати споживчі настрої та побажання клі-
єнтів і сприяють впровадженню нових банків сь-
ких продуктів і послуг [1, с. 25; 2, с. 53]. Новітні 
цифрові сервіси сприяють суттєвій транс фор ма-
ції всіх фінансових технологій, а в перс пективі 
будуть ще більш різноманітними та комп лекс-
ни ми [3, с. 368; 4, с. 23]. Крім того, по си лю  ється 
конкуренція між банками і не банків ськими фі-
нансовими установами, пере  важно fi ntech-ком-
паніями, які вже сьогодні спро можні надавати 
значну кількість банківсь ких послуг на більш 
ви гідних для клієнтів умовах [5, с. 47; 6, с. 141].

Уже 2016 року порівняно з 2008-м світові інвес-

тиції в цифрові фінансові технології збільши ли-

ся у 12 разів – майже до 60 млрд дол. США. Ліде-

рами в цьому напрямі є США, Китай, Велико-

 бри танія, Індія, Південна Корея, Австралія. Очі-

кується, що у 2020 р. з використанням цифрових 

техно логій буде здійснено близько 25–28% пла-

тежів і переказів та надано до 25% інших видів 

банків ських послуг [7, с. 12; 8, с. 165], а це потре-

бує розроблення нових методів і підходів до 

здійс нення маркетингу цифрових інновацій на 

ринку банківських послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

науковій літературі дослідженню питань мар-
кетингу цифрових інновацій на ринку банків-
ських послуг до останнього часу приділялось 
недостатньо уваги. Лише окремі аспекти цієї 
проб леми знайшли відображення у наукових 
пра цях В. Кравця [21], В. Кротюка [31], В. Куз-
нецова [22], І. Лютого [1], С. Науменкової [12], 
П. Сенища [21], Б. Соколова [8], Є. Тимка [13], 
І. Шумила [17] та інших учених. Однак банків-
ська практика наполегливо ставить завдання 
щодо пошуку нових методів та інструментів 
здійснення маркетингу цифрових інновацій на 
ринку банківських послуг.

Метою статті є дослідження методів та ін-
стру ментів здійснення маркетингу цифрових 
ін  новацій на ринку банківських послуг в умовах 
запровадження нових цифрових бізнес-моделей 
діяльності вітчизняних банків.
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Виклад основного матеріалу. У контексті 

організації маркетингу цифрових інновацій на 

ринку банківських послуг основна увага дослід-

ників зосереджена на процесах здійснення пла-

тежів, розрахунків і переказу грошей [9, с. 64; 10,

с. 36]; кредитуванні [11, с. 42; 12, с. 54]; розви-

тку механізмів функціонування цифро вих бан-

ків і небанківських фінансових установ [13; 14, 

с. 15]; удосконаленні методів управління персо-

нальними фінансами [15, с. 29; 16, с. 24], а також

на формуванні принципово нової інфра струк-

тури та допоміжних сервісів, що пов’язані з на-

данням банківських послуг [17, с. 10; 18, с. 25].

Тому ключовими складовими проведення мар ке-

тингу таких послуг є визначення ємності пев но-

го сегмента ринку, потенційного попиту, оскіль-

ки клієнту заздалегідь складно визначити свою

по требу в інноваційній послузі, а також те, що 

голов ним завданням маркетингу є не просто фор-

му вання пропозиції банківської послуги, а чіт ке 

визначення її переваг для клієнта. При цьому

слід мати на увазі, що специфікою марке тин гу 

цифрових інновацій на ринку бан ківських по-

слуг повинен бути підхід, що орієн тований на мо-

 лод ші вікові групи клієнтів [19, с. 87; 20, с. 148].
На нинішній день найбільш популярною 

цифровою банківською послугою є здійснення 
розрахунків і платежів з мобільних пристроїв. 
Оплата в один дотик стає загальним глобальним 
трендом. Поряд із традиційними інструментами 
електронних платежів розраховуватися можна за 
допомогою смартфонів або інших електронних 
пристроїв, які обладнані спеціальними чипами, 
що зберігають необхідні для здійснення транс-
акцій дані [21, с. 58; 22, с. 124].

На ринку мобільних платежів функціонують 
як банки, так і небанківські установи. Зокрема, 
в цьому сегменті активно працюють Google, 
Apple, платіжні платформи Samsung, LG, Micro-
soft , створюються національні платіжні систе ми. 
А 2017 року світовий обсяг мобільних плате жів 
перевищив 700 млрд дол. США, а їхня част ка у 
загальному обсязі роздрібної торгівлі поки що 
становить лише 4–5%. Однак ситуація розви ва-
ється динамічно. Важливість такої послу ги об-
умовлена, перш за все, тим, що значна кіль кість 
людей – близько 2 млрд осіб, особливо в краї-
н ах, що розвиваються, не мають банківських 
рахунків [23, с. 34].

Найбільших успіхів у сфері мобільних плате-
жів досягла Південна Корея, яка вже найближ чим 
часом планує повсюдне поширення Інтернет-
банкінгу. Серед небанківських платіжних циф-
ро вих сервісів, які надають перевагу індиві-

дуальним та клієнтоорієнтованим підходам, 
можна назвати англійські електронні платіжні 
системи Skrill та Transfer Wise, а також американ-
ські компанії Venmo/Braintree, яка ввійшла до 
складу міжнародної платіжної системи PayPal, та 
WePay. З 2015 року партнером системи Transfer 
Wise є ПриватБанк.

Сучасні системи грошових онлайн-перека зів 
включають сервіси з переказу грошей, елект-
ронні гаманці, канали виведення грошей, шлюзи 
приймання онлайн-платежів тощо. Перс пек-
ти ви для здійснення переказу грошей має ви-
користання технології blockchain, яка може 
стати новим способом укладення угод без участі 
третіх сторін [13].

Однією із головних банківських операцій 

є кредитування, на яке припадає близько 60% 

прибутку банків [11, с. 36; 24, с. 192]. Однак і ця 

доволі традиційна банківська послуга в умовах 

цифрової економіки набуває суттєвих змін. По-

чи наючи 2008 року, у світовій практиці активно 

розвивається так зване «P2P-кредитування», яке 

ви ко ристовують, переважно, небанківські уста-

нови, хоча останнім часом його активно почи-

на ють застосовувати й банки. Суть P2P-креди-

тування полягає в тому, що банки або небанків-

ські фінансові установи надають інформаційну 

платформу для зв’язку між розрізненими кре-

диторами та інвесторами, завдяки чому фі зичні 

особи можуть безпосередньо надавати кошти в 

позику іншим фізичним особам або бізнесу. Як 

зазначається у науковій літературі, 2015 року 

світові обсяги Р2Р-кредитування становили 

близько 64 млрд дол. США, а 2020-гоможуть до-

сягти 300 млрд дол. США [13].

Найбільш відомим провайдером послуг Р2Р-

кредитування є британська компанія Zopa. Ак-

тив но працюють на цьому ринку американські 

ком панії Prosper і Lending Club, британська 

Funding Circle, канадська Communitylend, ні-

мець ка Smava, міжнародна компанія Kiva та 

інші. Очікується, що 2020 року лише в США об-

сяг P2P-кре дитувания становитиме понад 120 

млрд дол. США. 2017-го в Китаї функціонувало 

вже близь ко 4 000 майданчиків для P2P-креди-

тування. 
Метод «народного кредитування» активно 

вико ристо вується у Швеції, Німеччині, Франції, 
Голландії, Австралії, Польщі та інших країнах 
[13].

У зв’язку з тим, що в багатьох країнах P2P-
кредитування законодавчо ще не врегульовано, 
його розглядають по-різному, зокрема, як: бан-
ківську послугу (кредитну або депозитну), фі-
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нан совий інструмент, форму «придбання то-
ва рів у групах», різновид цифрової послуги, 
за сно ваної на електронних грошах, інструмент 
довір чого управління, інструмент надання кон-
сультаційних послуг з пошуку потенційних 
позичальників тощо [25; 26, с. 72; 27, с. 48].

Національний банк України визначає P2P-
кредитування «як спосіб позичання коштів між 
особами, які не пов’язані між собою, без залу-
чення фінансового посередника (банку, кре-
дит ної спілки тощо)» [25]. При цьому важливо 
зазначити, що в моделі Р2Р-кредитування банк 
функціонує не як фінансовий посередник, а ви-
конує суто технічні функції, які полягають у 
наданні послуги щодо пошуку потенційних кре-
диторів і позичальників, за що банк отримує 
певну суму комісійних. Разом з тим банк не 
несе відповідальності за повернення наданого 
кре диту і не гарантує одержання доходу. Однак 
банк обов’язково докладає зусиль до зменшення 
рівня ризику, перевіряючи платоспроможність 
позичальника на основі оцінки його кредитного 
рейтингу, проведення скорингу тощо. Роль до-
дат кового запобіжника може виконувати стра-
ху вання кредиту, але головним фактором зни-
ження ризику залишається репутація самого 
банку.

Переваги для банків при використанні меха-
нізму P2P-кредитування полягають у тому, що 
для них відсутній ризик ліквідності, вони не 
зобов’язані формувати резерви під кредитні 
опе рації, а ризик неповернення кредиту пере-
кла дається на третю особу.

Для вкладників переваги полягають, перш за 

все, у можливості одержати значно вищу дохід-

ність, порівняно з дохідністю депозитів. Однак 

такі операції потребують більш висо кого рівня 

компетенції та схильності до ри зику, оскільки 

через відсутність правового врегулювання такі 

операції ще залишаються не достатньо стандар-

ти зованими та прозорими. Серед головних ри-

зиків P2P-кредитування НБУ виділяє відсут-

ність чітко визначеної відпо відальності учасни-

ків угоди і гарантування вкладів з боку ФГВФО, 

а також можливість здійсню вати банками опо-

середковане кредиту вання пов’язаних осіб, не 

відображаючи такі операції у бухгалтерській 

звітності [25].
Розвиток Р2Р-кредитування спонукав окре мі 

країни до запровадження нормативних і регу-
ляторних актів. Так, у Великобританії регулятор 
має право встановлювати для окремих груп 
компаній граничні суми таких кредитів, розмір 
процентної ставки, а також певні критерії відпо-

відності, які характеризують його кредитний 
рейтинг, рівень платоспроможності тощо.

В Україні вперше послуги P2P-кредиту ван ня 
2015 року розпочав надавати ПриватБанк, про-
по нуючи вищу дохідність (у середньому +5% 
річ них від базових ставок за вкладами). Ста ном 
на 01.04.2016 обсяг Р2Р-кредитування в Україні 
становив 1,5 млрд грн [25]. Проте такі інвестиції 
для фізичних осіб ще залишаються більш ризи-
ковими, ніж банківські вклади.

Перспективним напрямом використання 

ци фрових технологій, які принципово зміню ють 

традиційну структуру банківської системи, є по-

ява необанків – цифрових банків нового поко-

ління, які почали з’являтися у всьому світі після 

2008 року спочатку на базі наявної бан ківської 

інфраструктури, а пізніше – як нові само стійні 

банки [13; 22]. Специфіка діяльності необанків 

полягає в тому, що вони функціонують в онлайн-

режимі на основі використання техно логій циф-

рового доступу та управління рахун ками, що є 

у мобільному додатку. Спів робітництво з тради-

ційними банками дає необанкам офіційне право 

на проведення опера цій і дозволяє мінімі зу вати 

свої витрати за рахунок економії на персоналі та 

приміщеннях.
У Польщі 2012 року з’явився Mbank – он-

лайн-структура з високотехнологічною IT-плат-
формою, що має понад 200 функцій. Угорська 
група OTP Group створила аналогічний Touch 
Bank, який орієнтується на клієнтів сегмента 
affl  uent – «середній клас і вище». У Великобрита-
нії упродовж 2014–2016 рр. було зареєстровано 
шість необанків. Разом з тим слід відмітити, що 
створення таких банків є достатньо дорогою 
інвестицію і потребує значних коштів на під-
тримку діяльності [28, с. 8; 29, с. 16].

В Україні перший необанк – Monobank ство-
рено 2017 року. Відкриття і використання ра-
хун ку в цьому банку безплатні, а клієнт під-
ключається до платіжної системи MasterCard. 
Сьо годні Monobank працює у партнерстві з ПАТ 
«Універсал банк» та активно формує власну клі-
єнтську базу.

Останнім часом з’являються цифрові техно-

логії, які дають можливість формувати пев ну 

структуру портфеля цінних паперів з вико ри-

стан ням цифрових алгоритмів (робо-адвай зинг), 

управляти персональними фінансами тощо [30, 

с. 94]. Так, американська Credit Karma за без пе чує 

своїм клієнтам доступ до кредитного рей тин гу 

та кредитної історії, а також веде облік усіх фі-

нан сових продуктів, якими корис ту ється клієнт.

Крім того, використання бан ками цифрових
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технологій у поєднанні з ши ро кою клієнтською 

базою і регуляторними мож ливостя ми сприяє 

формуванню цифрових фі нансових установ но-

вого покоління – ІТ-корпорації. Так, у структу-

рі корпорації Google вже налічується понад 30 

fi ntech-стартапів у сфері автентифікації, безпе-

ки, API для банківських послуг, кредитування, 

платіжних і розрахункових технологій тощо.

У зв’язку з поширенням цифрових технологій 

зростають і обсяги кібершахрайства. Як свідчать 

дослідження, вітчизняні банки ще недостатньо 

уваги приділяють захисту коштів своїх клієнтів 

від шахраїв. Майже половина банків віддають 

перевагу боротьбі з наслідками кібератак, а не 

ін вестуванню коштів у захист даних і рахунків

клієнтів та попередження таких випадків у май-

бутньому [8; 12; 22]. Поліпшення ситуації по тре-

бує від банків посилення уваги до організації 

процесу надання цифрових послуг і побудо ви

адекватної системи внутрішнього контролю та 

мо ніторингу авторизаційних запитів і еква йрин-

го вих трансакцій з метою зниження ризику шах-

райства.

Крім того, у зв’язку з активним поширенням 

цифрових технологій важливого значення набу-

ває забезпечення гарантій відшкодування втрат 

клієнтів, що виникли через шахрайські дії третіх 

осіб [31, с. 7; 32, с. 34]. Для цього, на наш погляд, 

у законодавчих і нормативних документах необ-

хідно передбачити реалізацію принципу «нульо-

вої відповідальності», згідно з яким такі втрати 

з рахунків клієнтів банки повинні компенсувати 

автоматично за власний кошт або з використан-

ням коштів спеціально створених для таких ці-

лей спільних страхових фондів.

Висновки і пропозиції. Проведене дослід-

жен ня дозволяє зробити висновок, що в сучас-

них умовах банки повинні орієнтуватися на ви-

ко ристання цифрових фінансових технологій 

шля хом активного запровадження онлайн- і мо-

 біль них сервісів та підвищення рівня їхньої тех-

ніч ної надійності. Оптимальним напрямом по-

даль шого розвитку і забезпечення стабільного 

функціонування систем банківського маркетин-

гу стає поєднання традиційних банківських тех  -

но логій із перевагами та технологічними ін нова-

ціями fi ntech-компаній, що дозволить сфор му ва-

ти нову структуру індустрії надання фі нан со вих 

послуг і забезпечити реалізацію клієн то орієн-

тованої стратегії розвитку банківського бізнесу.
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In the context of the development digital innova-

tions in the banking services market, the main direc-

tions of the use of innovative technologies are the 

implementation of payments, calculations and mon-

ey transfer; lending; development of mechanisms 

for the functioning of digital banks and non-bank 

fi nancial institutions; improvement the personal fi -

nance management methods, as well as the forma-

tion of a new infrastructure.

Th e most popular digital banking service is the 

implementation of payments payments from mo-

bile devices. It is determined that the market share 

of mobile payments is still only 4–5% of the total 

world retail trade. Lending is undergoing signifi cant 

changes in the digital economy, in particular, P2P 

lending appears, the essence of which is that fi nan-

cial institutions provide a certain information plat-

form for communication between disparate lenders 

and investors, so that individuals can directly con-

tribute loan to other individuals or businesses.

It is determined that in the P2P-lending model, 

the bank does not function as a fi nancial intermedi-

ary, but performs purely technical functions. Among 

the main risks of P2P lending is the lack of clear re-

sponsibilities of the participants in the transaction, 

the guarantee of deposits, as well as the ability to 

provide banks with indirect lending to related par-

ties without refl ecting such transactions in the fi nan-

cial statements.

A promising trend in the use of digital tech-

nologies that change the traditional structure of the 

banking system is the emergence of non-banks. Th e 

specifi cs of their activities is that they operate in an 

online mode based on the use of digital access tech-

nologies and account management in the mobile ap-

plication.

In order to provide guarantees of compensa-

tion for losses of clients arising from fraudulent ac-

tions of third parties, it is proposed in the legisla-

tive documents to provide for the implementation 

of the principle of «zero liability», according to 

which such losses should be off set automatically 

by banks.

It is concluded that under current conditions 

banks should be guided by the use of digital fi nan-

cial technologies based on online and mobile ser-

vices. Th e optimal direction of further development 

and ensuring the stable functioning of the banking 

system is the combination of traditional technolo-

gies with the advantages and innovations of fi ntech 

companies, which will create a new structure of the 

fi nancial services industry.
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Анотація. Досліджені основні проблеми формуван-
ня та практичного застосування системи компла-
єнс у вітчизняних банках. Визначені роль та місце 
підрозділу комплаєнс у банківській установі відповід-
но до моделі «трьох ліній захисту» та сформульо-
вано основні вимоги, що мають враховуватись при 
організації його діяльності. 

Проаналізовано сутність і причини комплаєнс-
ризиків та розроблено критерії ефективності сис-
теми комплаєнс у банку. 

Ключові слова: комплаєнс, банк, банківський нагляд, 

банківська система, комплаєнс-ризики, комплаєнс-діяль-

ність, комплаєнс-контроль.

Аннотация. Исследованы основные проблемы фор-
мирования и практического применения системы 
комплаенс в банках Украины. Определены роль и мес-
то подразделения комплаенс в банковском учреж-
дении в соответствии с моделью «трех линий за-
щиты» и сформулированы основные требования, 
которые должны учитываться при организации его 
деятельности. Проанализированы сущность и при-
чины комплаенс-рисков и разработаны критерии 
эффективности системы комплаенс в банке.

Ключевые слова: комплаенс, банк, банковский надзор, 

банковская система, комплаенс-риски, комплаенс-дея-

тельность, комплаенс-контроль.

Постановка проблеми. Ураховуючи кризову 
ситуацію, в якій в останні роки перебуває бан-
ківська система України, визначення основних 
принципів організації ефективної системи комп-
лаєнс-контролю в банках набуває непересічного 
значення. Особливо необхідність дотримання 
банками встановлених вимог та стандартів ак-
туалізується у зв’язку з масовим банкрутством 
багатьох вітчизняних банківських установ, у 
зв’язку із чим кількість банків за останні чотири 
роки зменшилась на 54% [3], що суттєво змен-
шило рівень довіри українців до банківської 
системи. Так, за даними фонду «Демократичні 
ініціативи», на кінець 2017 року рівень недовіри 
населення до банків становив 73%, тоді як 2013 
року цей показник сягав лише 33% [6]. Результа-
том став масових відплив депозитів з банківської 
системи, падіння прибутків банківських установ 
та звуження їхніх можливостей щодо виконання 
своїх функції, особливо в царині кредитування 
реального сектору економіки. Такий стан речей 
вимагає кардинально нових рішень, насамперед 
управлінського та організаційного характеру, 

для підвищення стійкості банків, що є основною 
умовою збільшення довіри населення до цих ін-
ституцій та їхньої стабільної роботи.

Основною умовою конкурентоспроможності 
банківської установи як на внутрішньому, так і 
на зовнішньому ринках є дотримання обов’яз-
кових норм і правил здійснення банківської ді-
яльності, у тому числі встановлених Національ-
ним банком України (далі – НБУ). Згідно з укра-
їнським законодавством діяльність банку має 
відповідати принципам, визначеним Базельсь-
ким комітетом з питань банківського нагляду. 
Водно час їх імплементація передбачає врахуван-
ня специфіки кожної конкретної фінансової 
установи та необхідність певного процесу адап-
тації, особли во в частині впровадження нових 
форм управ лінської діяльності, до яких нале-
жить ком плаєнс. 

Брак у нашій країні законодавчого забезпе-
чення та регламентації принципів і процедур з 
комплаєнс, а також належного контролю цієї 

діяльності з боку регулятора створює значні за-

грози для забезпечення стійкості вітчизняної 
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банківської системи. Упровадженню комплаєнс 
в Україні перешкоджають відсутність стратегіч-
ного бачення керівництвом банків ролі компла-
єнс і недооцінка комплаєнс-ризиків. У багатьох 
вітчизняних банках відсутнє усвідомлення зна-
чення комплаєнс-діяльності для забезпечення 
конкурентоспроможності банку, має місце фор-
мальний підхід до її здійснення, а комплаєнс не 
став елементом корпоративної культури.

У сучасних умовах особливого значення на-
буває проблема оцінки ефективності діяльності 
системи комплаєнс у банку, вдосконалення ме-
тодики виявлення причин виникнення компла-
єнс-ризиків та участі усіх працівників банку в 
цій діяльності, що потребує відповідної їх підго-
товки та мотивації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання організації комплаєнс у банку набуває 
дедалі більшої актуальності, що відображається 
у працях багатьох дослідників. Зокрема цьому 
питанню присвячені роботи таких українських 
науковців, як: О. М. Бережний, О. І. Барановсь-
кий, Т. А. Васильєва, В. В. Вітлінський, С. О. Дмит-
ров, Л. О. Примостка, М. Е. Хуторна, Н. Р. Швець
та ін. Однак питання визначення єдиних прин-
ципів організації ефективної системи ком плаєнс 
і проблем їх упровадження у банках України ще 
недостатньо досліджене у вітчизняній науковій 
літературі. 

Метою дослідження є визначення основ-
них принципів організації системи комплаєнс-
контролю в банках України, аналіз проблем 
усфері імплементації цих принципів у вітчиз-
няне банківництво та визначення характерних 
ознак ефективної системи комплаєнс-контролю 
в банківській установі.

Виклад основного матеріалу. Сутність кате-
горії «комплаєнс» у банківській діяльності до-
слідники розглядають у двох основних форма-
тах: як елемент процесу корпоративного управ-
ління в банку або ж як інструмент внутрішнього 
контролю [2; 12]. Функція комплаєнс передбачає 
дотримання банком будь-яких установлених ви-
мог, а під комплаєнс-ризиком розуміється ри-
зик юридичних санкцій, фінансових збитків або 
втрата репутації внаслідок невиконання таких 
вимог.

Слід зазначити, що функція комплаєнс за-
вжди існувала в будь-якій фінансовій установі, 
проте не завжди була формалізованою. Кожен 
банк, ураховуючи особливості свого становища 
на ринку (позиція за розміром активів, розга-
луженість мережі відділень, розмір клієнтської 
бази, схильність до ризиків, ділова практика 

тощо), забезпечує комплаєнс у широкому розу-
мінні, що передбачає дотримання у своїй діяль-
ності встановлених вимог. Насамперед, основ-
ним чинником активного впровадження такого 
напряму діяльності в банку, як комплаєнс, ста-
ло прагнення власників і менеджменту банків 
уникнути значних фінансових і репутаційних 
втрат у зв’язку з виявленням порушень. 

При побудові ефективної системи комплаєнс 
потрібно зважати як на організаційну форму, в 
якій забезпечується діяльність підрозділу комп-
лаєнс, так і на ресурси, необхідні для компла-
єнс-контролю (людські ресурси, матеріальні ре-
сурси, можливості для навчання працівників та 
автоматизації процесів). 

Принципи комплаєнс стосуються інститу-
ційної організації комплаєнсу, тобто встанов-
лення відповідальних органів та наділення їх 
повноваженнями у сфері комплаєнс-політики 
[11, с. 87–88].

Основні стандарти функції комплаєнс у бан-
ках уперше були визначені Базельським коміте-
том з питань банківського нагляду в документі 
«Комплаєнс та комплаєнс-функція в банках», що 
був затверджений 2005 року. 

Зокрема, до основних принципів організації 
комплаєнс були віднесені такі:

Принцип 1. Наглядова рада несе відпові-
дальність за здійснення загального контролю за 
управлінням комплаєнс-ризиками.

Принцип 2. Виконавчі органи несуть відпо-
відальність за ефективність управління компла-
єнс-ризиком.

Принцип 3. Виконавчі органи несуть відпо-
відальність за прийняття і доведення до відома 
працівників політики комплаєнс, забезпечення 
її дотримання і звітність перед Наглядовою ра-
дою з питань комплаєнс.

Принцип 4. Виконавчі органи несуть відпові-
дальність за створення постійної та ефективної 
функції комплаєнс у банку.

Принцип 5. Функція комплаєнс повинна бути
незалежною.

Принцип 6. Функція комплаєнс повинна мати
достатні ресурси для своєї ефективності.

Принцип 7. Функція комплаєнс сприяє ефек-
тивному управлінню комплаєнс-ризиками.

Принцип 8. Предмет і масштаб діяльності 
функції комплаєнс повинна регулярно переві-
рятися службою внутрішнього аудиту.

Принцип 9. Банки повинні дотримуватися 
законів і підзаконних актів в усіх юрисдикціях, 

у яких вони здійснюють свою господарську ді-

яльність.
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Принцип 10. Управління комплаєнс-ризика-
ми має вважатися одним з основних напрямів 
управління ризиками в банку [10].

Базельський комітет з питань банківського 
нагляду означив 2015 року комплаєнс дев’ятим 
принципом серед принципів корпоративного 
управління у банках [8].

Окремі вимоги Базельського комітету з пи-
тань банківського нагляду до функції комплаєнс 
в Україні вперше були означені 2007 року в Ме-
тодичних рекомендаціях Національного банку 
України щодо вдосконалення корпоративного 
управління в банках України [9]. Зокрема, цим 
документом незалежні служби дотримання за-
конодавства і внутрішніх процедур (комплаєнс) 
були визначені як одна із форм контролю, що 
мають бути включені до організаційної структу-
ри банків.

Спостережна рада, правління та відповідні 
підрозділи банку були визначені головними ор-
ганами, які відповідають і забезпечують належ-
не дотримання банком законодавства та внут-
рішніх процедур. 

Незважаючи на непересічне значення цьо-
го документа для формування системи комп-
лаєнс в Україні слід зазначити, що він не надав 
вітчизняним банкам достатніх інструментів для 
її ефективного впровадження через низький рі-
вень регламентації норм та вимог, а також від-
сутність відповідного базового методологічного 
підґрунтя [1].

Слід зазначити, що значним поштовхом для 
розвитку системи внутрішнього контролю (у 
тому числі комплаєнс) у банках України стало 
затвердження Національним банком України 
у грудні 2014 року Положення про організацію 
внутрішнього контролю в банках України. У 
Положенні було визначено, що комплаєнс є од-
нією з цілей ефективної системи внутрішнього 
контролю в банку, а підрозділ, що забезпечує 
комплаєнс, – суб’єктом системи внутрішньо-
го контролю, та визначались окремі вимоги до 
внут рішніх документів з питань комплаєнс [7]. 

Для розуміння причин виділення системи 
комплаєнс як окремого підрозділу системи бан-
ківського контролю необхідно визначити особ-
ливості виникнення комплаєнс-ризиків, які мо-
жуть суттєво відрізнятися для кожного банку, 
залежно від його структури, рівня корпоратив-
ної культури, рівня відповідальності менедж-
менту та акціонерів тощо. Основними чинника-
ми комплаєнс-ризиків є:

 – недоліки в організації системи внутріш-
нього контролю банку;

 – можлива участь окремих працівників 
бан ку в сумнівних операціях;

 – неякісне програмне забезпечення;
 – недостатній рівень підготовки і дисциплі-

нованості працівників банку;
 – невиконання працівниками банку вста-

новлених вимог;
 – відсутність механізму управління кон-

фліктами інтересів у банку;
 – нерозуміння менеджментом банку цілей 

та значення комплаєнс;
 – неефективність внутрішньобанківської 

си стеми фінансового моніторингу;
 – залежність підрозділу комплаєнс і брак 

достатніх ресурсів для його ефективної 
діяльності.

Одним із ключових принципів організації 
функції комплаєнс у банку є незалежність, що 
передбачає мінімізацію перешкод для неуперед-
женого виконання підрозділом комплаєнс своїх 
функцій. Незалежність комплаєнс передбачає:

 – наявність у банку окремого незалежного 
підрозділу комплаєнс, що звітує і підпо-
рядковується безпосередньо Наглядовій 
раді банку;

 – надання керівнику підрозділу комплаєнс 
прямої та необмеженої можливості об-
говорення питань щодо ризиків безпосе-
редньо з наглядовою радою банку;

 – визнання незалежності підрозділу комп-
лаєнс правлінням банку;

 – погодження з Національним банком 

Укра ї ни призначення і звільнення керів-

ника банку з питань комплаєнс;
 – достатньо високий статус керівника під-

розділу комплаєнс;
 – наявність необхідного доступу підрозділу 

комплаєнс до інформації та документів;
 – організаційне та функціональне відо-

кремлення підрозділу комплаєнс від під-
розділів першої та третьої ліній захисту.

Для ефективності комплаєнс-діяльності 
особливого значення набуває її забезпеченість 
необхідними ресурсами. Базельський комітет 
відзначає, що ресурси, які виділяються на комп-
лаєнс, повинні бути достатніми і відповідати за-
вданням забезпечення ефективного управління 
комплаєнс-ризиком у банку. Персонал, задіяний 
у функціях комплаєнс-контролю, повинен воло-
діти необхідною кваліфікацією, досвідом, про-
фесійними і особистими якостями, що дозво-
ляють виконувати свої обов’язки, добре знати 

законодавство, правила і стандарти, що стосу-

ються управління комплаєнс-ризиками і їхнього 
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впливу на діяльність банку. Професійні вміння 
і навички працівників підрозділу комплаєнс, 
особливо щодо відстеження останніх змін у за-
конодавстві, правилах і стандартах, що стосу-
ються управління комплаєнс-ризиками, повинні 
підтримуватися шляхом організації регулярної 
систематичної освіти і навчання [10]. 

Базельським комітетом також визначено, що 
наглядові органи банку повинні відслідковувати 
ефективність політики і процедур управління 
комплаєнс-ризиками, а керівництво банку має 
здійснювати необхідні дії для забезпечення якіс-
ного управління комплаєнс-ризиками. 

Контроль за якістю та ефективністю здій-
снення комплаєнс з боку регулятора стимулює 
підвищення уваги керівництва банку до такої 
діяльності. Такий контроль має здійснюватись 
у рамках комплексних інспекційних перевірок 
банків, у тому числі шляхом включення комп-
лаєнс до окремого напряму перевірки. При цьо-
му доцільно, щоб такий контроль здійснювався 
з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, з 
оцінкою загальної ефективності та адекватності 
комплаєнс, а також відповідності такої системи 
встановленим принципам організації компла-
єнс. Для здійснення контролю Національному 
банку України доцільно використовувати такі 
інструменти:

 – аналіз внутрішньобанківської звітності з 
питань комплаєнс;

 – аналіз повноти внутрішньої регламента-
ції з питань комплаєнс та якості впрова-
дження вимог внутрішніх документів;

 – проведення співбесіди з працівниками 
банку (у тому числі керівниками);

 – аналіз результатів самооцінки з питань 
комплаєнс;

 – перевірка якості організації бізнес-про-
цесів та ролі комплаєнс у них;

 – аналіз обсягу та якості взаємодії підроз-
ділу комплаєнс з органами управління 
банку.

У свою чергу, для якісного управління комп-
лаєнс-ризиками банк має використовувати усі 
доступні джерела отримання інформації:

 – дані аналізу звернень працівників у рам-
ках процедури інформування про пору-
шення в діяльності банку (Whistleblowing 
procedure);

 – дані з бази внутрішніх подій операційно-
го ризику;

 – зведені дані щодо скарг клієнтів;
 – інформація, отриману в результаті звер-

нень до підрозділу комплаєнс;

 – дані звітів підрозділу внутрішнього ауди-
ту та перевірок зовнішніх аудиторів;

 – дані, отримані від НБУ.
Особливого значення набуває активна участь 

кожного підрозділу та кожного працівника бан-
ківської установи у виявленні порушень й наяв-
ність ефективного внутрішнього механізму та 
засобів передачі інформації про них. Так, згідно 
зі звітом Асоціації сертифікованих спеціалістів з 
розслідування розкрадань за 2016 рік 47,3% ви-
падків порушень було виявлено в тих компаніях, 
де була гаряча лінія зв’язку. У разі її відсутності 
– лише 28,2% випадків) [4].

Найбільш ефективною, на нашу думку, мо-
деллю організації функції комплаєнс у банку є 
модель «трьох ліній захисту», яка передбачає, 
що комплаєнс-контроль здійснюється:

– на першій лінії захисту – підрозділами, 
що володіють та управляють комплаєнс-ризика-
ми, а також здійснюють за ними первинний на-
гляд і забезпечують контроль у межах процесів 
чи операцій банку.

– на другій лінії захисту – окремим підроз-
ділом комплаєнс, що забезпечує подальше вияв-
лення, вимірювання, моніторинг та звітування 
щодо комплаєнс-ризику на усіх рівнях діяльнос-
ті банку.

– на третій лінії – підрозділом внутріш-
нього аудиту, що здійснює перевірку та оцінку 
ефективності організації комплаєнс.

Ураховуючи зазначене, найбільш актуальни-
ми для українських банків є такі принципи орга-
нізації системи комплаєнс:

 – Забезпечення комплаєнс вищим керів-

ницт вом банку. Це означає, що наглядова 

рада банку створює систему комплаєнс, 

а правління забезпечує функціонування 

комплаєнс та управління комплаєнс-ри-

зиками.

 – Імплементація комплаєнс у корпоратив-

ну культуру банку. Стандарти корпора-

тивної культури банку мають спонукати 

до безумовного дотримання кожним пра-

цівником банківської установи встанов-

лених вимог, а також до активної участі в 

їх виявленні та протидії. 

 – Незалежність. Органи управління банку 

мають забезпечувати і визнавати неза-

лежність функції комплаєнс під час ухва-

лення будь-яких рішень. Оцінка якості 

та ефективності комплаєнс має перевіря-

тись внутрішнім аудитом і регуляторни-

ми органами. Матеріальне стимулю вання 

працівників підрозділу комплаєнс не по-
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винне залежати від результатів бізнес-ді-

яльності банку.

 – Достатність ресурсів. Органи управлін-

ня банку забезпечують достатню чисель-

ність підрозділу комплаєнс та розробля-

ють його бюджет із врахуванням необхід-

ності автоматизації процесів. 

 – Усеохопність. Функція комплаєнс стосу-

ється усіх працівників та забезпечується 

усіма працівниками під час їхньої щоден-

ної діяльності.

 – Доступність. Консультації підрозділу 

ком п лаєнс мають бути доступними для 

будь-яких працівників банку.

 – Ризик-орієнтованість. Функція компла-

єнс має здійснюватись із урахуванням 

ри  зи к орієнтованих підходів, що передба-

чають залучення максимальних ресурсів 

на управління суттєвими комплаєнс-ри-

зиками.
Окремі дослідники серед основних принци-

пів комплаєнс виділяють також принципи ін-
вестиційної привабливості бізнесу для акціоне-
рів, відповідальності за комплаєнс, усеосяжнос-
ті, системності реалізації, законності та безпеки 
[11]. 

Особливістю ефективної внутрішньо бан-
ків ської системи комплаєнс-контролю в банку 
є те, що наглядова рада, правління та підрозділ 
комплаєнс є головними органами управління, 
які забезпечують належне дотримання бан-
ком законодавства та внутрішніх документів. 
Під розділ комплаєнс має бути повноцінним 
суб’єктом системи внутрішнього контролю бан-
ку, який забезпечує координацію системи комп-
лаєнс. 

У будь-якому разі, в банку мають також іс-
нувати відповідні механізми співпраці між усіма 
підрозділами, а також з підрозділом, що забезпе-
чує комплаєнс (у т. ч. в частині надання консуль-
тацій та інформаційного обміну). Ці механізми 
повинні бути достатніми для забезпечення мож-
ливості ефективного виконання функцій комп-
лаєнс [7]. 

Висновки. Ефективне функціонування ком-
плаєнс як складової системи внутрішнього кон-
т  ро  лю, дозволить банку мінімізувати ризи ки 
втрат та застосування заходів впливу, а також 
під  ви щити прозорість його діяльності.

Ефективність комплаєнс у банку визнача-
ється як зовнішніми, так і внутрішніми чинни-
ками. 

Основними з них є:

 – рівень формалізації вимог регулятора;

 – усвідомлення значення і завдань компла-
єнс керівниками та акціонерами банку;

 – наявність комплаєнс-культури в банку та 
її просування керівництвом;

 – рівень кваліфікації працівників банку за-
галом та підрозділу комплаєнс зокрема;

 – достатність ресурсів, необхідних для 
здійснен ня комплаєнс;

 – якість розроблених внутрішніх норма-
тивних документів;

 – обрана модель організації функції комп-
лаєнс.

Недооцінка значення побудови ефективної 
системи комплаєнс-контролю в банку може при-
звести до низки негативних наслідків, що безпо-
середньо впливають на його стійкість та конку-
рентоспроможність. 

Це може бути:
 – участь працівників банку в незаконній ді-

яльності;
 – використання банку для здійснення неза-

конної діяльності клієнтів;
 – застосування санкцій щодо банку та/або 

його керівництва з боку регулятора та/
або правоохоронної системи;

 – фінансові та репутаційні втрати;
 – розірвання кореспондентських відносин 

іншими банками.
На жаль, часто заходи із забезпечення ефек-

тивного комплаєнс у банку вживаються вже 
після того, як було виявлено порушення. Так, 
згідно з дослідженням, проведеним компанією 
KPMG 2016 року в країнах СНД, частка праців-
ників підрозділу комплаєнс у компаніях, до яких 
раніше було застосовано санкції за порушення 
вимог, була у 4,5 раза вища, ніж у компаніях, до 
яких такі санкції ще не застосовувались. Тобто 
в багатьох випадках посилення функції комп-
лаєнс відбувалось лише після застосування до 
установи заходів впливу [5].

Водночас позитивний досвід вітчизняних із-
арубіжних банків, які вже створили ефективну 
систему комплаєнс і успішно її застосовують, 
мінімізувавши комплаєнс-ризики, дозволяє ви-
значити її основні ознаки:

 – наявність окремого підрозділу комплаєнс 
та високий посадовий статус його керів-
ника;

 – незалежність підрозділу комплаєнс від 
правління і його підзвітність наглядовій 
раді;

 – наявність механізму управління компла-
єнс-ризиками та звітності з питань комп-

лаєнс;
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 – наявність системи інформування про по-

рушення працівників та обробки скарг 

клієнтів;

 – практика успішного врегулювання кон-

фліктів інтересів;

 – наявність системи моніторингу норма-

тивних вимог;

 – неформальні підходи при здійсненні 

комплаєнс;

 – відповідність функції комплаєнс особли-

востям банку;

 – систематичне навчання працівників з пи-

тань комплаєнс та розвиток комплаєнс-

культури в організації.

Упровадження ефективної системи комп-

лаєнс-контролю дозволяє органам управління 

банків отримувати консультації та звітність, 

необхідні для ухвалення управлінських рішень, 

зменшити ризики втрат і застосування заходів 

впливу за порушення встановлених вимог, а та-

кож підвищити рівень довіри населення до віт-

чизняної банківської системи.
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Given a crisis the banking system of Ukraine 

being in the recent years, development of basic 

principles of organisation of an eff ective compliance-

control system becomes of particular importance. 

Th e essence of “compliance” in banking is examined 

by researchers as two main elements: the element 

of corporate governance in a bank or an internal 

control tool. Compliance function envisages that the 

bank complies with any set of requirements, while a 

compliance risk refers to the risk of legal sanctions, 

fi nancial losses or loss of reputation due to failure to 

comply with such requirements.

When developing the eff ective compliance sys-

tem, you need to consider an organisational form in 

which a compliance division is functioning, as well as 

resources required for compliance-control (human 

resources, assets, opportunities for employees’ lear-

ning and development, processes automation).

Th e most eff ective model of organisation of 

the compliance function in the bank is the model 

of «three lines of defense», which envisages that 

compliance control is implemented:

On the 1st line of defense: divisions that own 

and manage compliance risks, as well as carry out 

initial supervision and control over them in frame of 

processes or operations of the bank;

On the 2nd line of defense: a separate compliance 

division, which ensures further detection, measure-

ment, monitoring and reporting of the compliance 

risk at all levels of the bank’s activities;

On the 3rd line of defense: an internal audit 

division that verifi es and evaluates eff ectiveness of 

compliance function.

Implementation of the eff ective compliance 

system allows management bodies of banks to 

receive consulting and reporting necessary to take 

management decisions and reduce risks of losses 

and enforcement actions for breaking imposed 

requirements, as well as increase the level of public 

trust to the domestic banking system.
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Анотація. Проаналізовано наявні підходи до роз-
роблення стратегії розвитку аграрних підприємств 
з іноземними інвестиціями. Відображено класифіка-
цію та систематизацію інвестиційних стратегій, 
їх спрямованість та галузева діяльність, що дозво-
ляє їм досягати й використовувати ефект синер -
гізму. 

Розглянуто переваги і недоліки інвестування 
аграрних підприємств в Україні за допомогою SWOT-
аналізу.

Ключові слова: стратегії розвитку, галузеві страте-

гії, стратегії зростання, аграрні підприємства з іноземни-

ми інвестиціями.

Аннотация. Проанализированы существующие 
подходы к разработке стратегии развития аграр-
ных предприятий с иностранными инвестиция-
ми. Отражены классификация и систематизация 
инвестиционных стратегий, их направленность 
и отраслевая деятельность, что позволяет им 
дости гать и использовать эффект синергизма. 

Рассмотрены преимущества и недостатки ин-
вестирования аграрных предприятий в Украине с по-
мощью SWOT-анализа.

Ключевые слова: стратегии развития, отраслевые 

стратегии, стратегии роста, аграрные предприятия с 

иностранными инвестициями.

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-

витку світової економіки свідчить про те, що 

прямі іноземні інвестиції виступають одним 

із чинників сталого, якісного та збалансовано-

го економічного розвитку, а також підвищен-

ня міжнародної конкурентоспроможності для 

більшості держав. Україна як країна, націлена на 

структурні зміни в економіці, зростання загаль-

нонаціонального доходу, інтеграцію в загально-

світовий економічний простір, значною мірою 

зацікавлена в активному надходженні прямих 

іноземних інвестицій.

Створення підприємств з іноземними інвес-

тиціями в аграрній сфері країни сприяє: розвит-

кові аграрних підприємств; підвищенню якості 

людського капіталу; створенню нових робочих 

місць; залученню передових технологій і стиму-

лювання їх поширення в суміжні галузі. Тому в 

даний час спостерігається посилення конкурен-

ції щодо залучення іноземних інвестиції, що, у 

свою чергу, ставить перед національним урядом 

виклики, пов’язані з розробленням і проведен-

ням комплексних заходів економічної та аграр-

ної політики, спрямованих на підвищення при-

вабливості країни для прямих іноземних інвес-

тицій у вітчизняні аграрні підприємства.

Водночас, попри наявність великої кількос-

ті розроблених стратегій залучення іноземних 

інвестицій в аграрні підприємства України, які 

вже реалізуються протягом тривалого періоду, 

вони не надають очікуваного впливу на аграр-

ну сферу країни. У зв’язку з цим актуальними є 

дослідження, спрямовані на виявлення проблем 

стратегій залучення іноземних інвестицій та ви-

значення шляхів їх активізації в аграрну сферу 

України. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Питання стратегій залучення інвестицій в 

аграрну сферу та подальшим розвитком аграр-

них підприємств з іноземними інвестиціями 

досліджено у працях відомих учених-економіс-

тів, зокрема Ю. Лупенка, В. Месель-Веселяки, В. 

Плаксієнка, Н. Танклевської, Р. Тринька, В. Худа-

вердієвої, Л. Чернишової та інших. Разом із тим, 
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незважаючи на величину і значимість наукових 

досліджень, присвячених цій проблемі, окремі 

питання стратегії залучення іноземних інвести-

цій у сільськогосподарські підприємства зали-

шаються недостатньо вивченими й потребують 

подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження стратегій залу-

чення та розвитку аграрних підприємств з іно-

земними інвестиціями.

Виклад основного матеріалу. Розвитком ме-

тодологічних засад здійснених розрахунків кіль-

кісних показників та моделювання інвестицій-

ної діяльності спільних аграрних підприємств 

й оцінки її впливу на процеси інвестиційного 

забезпечення і зростання обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції служить визна-

чення методологічних засад формування їхніх 

подальших інвестиційних стратегій, у т. ч. на 

прикладі великих агрохолдингів, які взаємоді-

ють з місцевими сільськогосподарськими ви-

робниками в Україні.

Політика залучення іноземних інвестицій в 

аграрну сферу полягає у стимулюванні надхо-

дження іноземного капіталу не лише на макро-

рівні, а й на рівні власне аграрних підприємств. 

Оптимізація інвестиційної діяльності повинна 

проходити на всіх ієрархічних рівнях управ-

ління. Вона має бути націлена не тільки на вза-

ємовигідне співробітництво й інтереси у межах 

підприємств з іноземним капіталом, а й на спри-

яння соціально-економічному розвиткові сіль-

ських територій свого розміщення.

Іноземний капітал може стимулювати в 

аграрній сфері досягнення науково-технічного 

прогресу й управлінського досвіду, тим самим 

підвищувати рівень розвитку і престиж роботи 

у спільних аграрних підприємствах. Прямі інвес-

тиції забезпечують підвищення продуктивності 

праці, ресурсів і технічного рівня вітчизняних 

аграрних підприємств. Розміщуючи свій капітал 

в Україні, іноземні учасники спільних підпри-

ємств приносять зі собою нові технології, нові 

способи організації виробництва і прямий вихід 

на європейський та світовий аграрний ринок. 

Досвід організації виробництва, маркетингово-

го процесу створюють умови для підвищення 

якості та конкурентоспроможності продоволь-

чої продукції, виробленої в Україні [1, с. 265].

Ефект спільного підприємництва також може 

бути вигідним і для сільських територій. Оскіль-

ки їхня стабільність забезпечується управлін-

ням, у тому числі й західними фахівцями та ме-

неджерами, які впроваджують уже виправдані 

методи організації виробничого процесу. При 

цьому оптимізується процес адаптації вироблю-

ваних продуктів і послуг до сегментів спожива-

чів. В умовах освоєння нових аграрних ринків 

провідне значення має саме гнучкість реагуван-

ня на специфіку конкретного аграрного ринку і 

можливість оперативного ухвалення управлін-

ських рішень.

Однак процес інвестиційної діяльності під-

приємств з іноземними інвестиціями в аграрній 

сфері країни в умовах лібералізації може мати 

й низку негативних наслідків: поглинання най-

більш перспективних підприємств іноземни-

ми корпораціями, загострення конкуренції на 

місцевому аграрному ринку не на користь ві-

тчизняних сільськогосподарських виробників, 

несприятливий вплив на екологічну ситуацію, 

використання і відтворення природних агро-

ресурсів та ін. Вивчення опублікованих звітів 

найбільших аграрних підприємств з іноземни-

ми інвестиціями, наукової літератури, а також 

результатів досліджень, проведених ЮНКТАД, 

дозволило розробити критерії класифікації та 

систематизувати їхні інвестиційні стратегії, що 

представлені в табл. 1.

Таблиця 1 
Типологія інвестиційних стратегій аграрних підприємств з іноземними інвестиціями

Ознака Види стратегій

За ступенем концентрації 
виробництва

Глобальні

Національні 

За типом аграрного ринку Стратегії на великих ринках, що розвиваються

Стратегії на ринках країн, що розвиваються

Стратегії на розвинених ринках

Відповідно до темпів зростання Стратегія інвестиційної підтримки прискореного зростання підприємства

Стратегія інвестиційного забезпечення стійкого зростання підприємств

Антикризова інвестиційна стратегія

За галузевою спрямованістю Стратегія галузевої концентрації

Стратегія галузевої диверсифікації в рамках суміжних галузей

Стратегія галузевої диверсифікації в рамках непов’язаних галузей
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Закінчення табл. 1

Ознака Види стратегій

За способом ринкової поведінки Наступальна інвестиційна стратегія

Захисна інвестиційна стратегія

Конкурентна інвестиційна стратегія

Портфельна стратегія

У структурі інвестиційних стратегій аграр-

них підприємств з іноземними інвестиціями 

можна виділити два основні аспекти: глобаль-

ний і національний. В умовах глобалізації 

аграрної економіки об’єктами докладання ка-

піталу таких підприємств стають національні 

економіки не тільки розвинених країн, а й країн 

з перехідною економікою та третього світу. 

Тому найважливішим елементом розроблен-

ня інвестиційних стратегій є їх пристосування 

або адаптація до умов ринків, що розвиваються. 

Більшість аграрних підприємств з іноземними 

інвестиціями пристосовують свою інвестиційну 

й виробничу діяльність до регіональних і націо-

нальних особливостей [1, с. 265]. 

Це підтверджується дослідженнями амери-

кан  ських учених, які показали, що 2017 року 

із двад цяти найбільших за величиною індексу 

транс на ціоналізації спільних підприємств всього

лише три були глобальними [2, с. 96]. Тобто 

вони використовували ідентичну інвестиційну 

стра тегію на всіх ринках, інші дотримувалися 

на ціо нальних стратегій. Стратегії проникнення 

на аграний ринок значною мірою залежать від 

роз мірів і мотивацій спільного підприємництва. 

Най більші з них здійснюють інвестування відра-

зу набагато рішучіше від середніх, що вважають 

за краще тривалий час вивчати ринок, зва жу ва-

ти ризики, перш ніж здійснювати будь-які інвес-

тиції у виробництво. Однак із зростанням кон ку-

ренції багато з них зіштовхуються з посту повим 

зниженням обсягів початкових прибутків.

Стратегія великих (глобальних) агрокорпо-

рацій при проникненні на вітчизняний аграр-

ний ринок змінювалася від простої торгівлі (екс-

порт-імпорт) до прямих інвестицій, які перед-

бачали: а) використання іноземних філій; б) ін-

вестування з нуля; в) захоплення і поглинання; 

г) створення спільних підприємств. Протягом 

останніх років вказані форми, а також створен-

ня великих багатопрофільних або спеціалізова-

них агрохолдингів, меншою мірою стратегічних 

альянсів, залишалися їхніми головними інвес-

тиційними стратегіями. Це пов’язано з тим, що 

в умовах насиченого аграрного ринку будува-

ти нові спільні підприємства з нуля невигідно. 

Адже є значні ризики, що додаткова продукція 

на освоєних аграрних ринках може не знайти 

збуту. 

У цих умовах конкурентних переваг мож-

ливо досягти не за рахунок створення додатко-

вих структур, а за рахунок перегрупування або 

реструк туризації діючих. У розвинутих країнах 

злиття і поглинання, зазвичай, перебувають під 

контролем антимонопольного законодавства, 

тому що вони можуть пригнічувати місцевий 

ри нок. У країнах з перехідною економікою, по-

ряд з організацією філій, підприємства з інозем-

ними інвестиціями залучають і місцевих парт-

нерів, що дозволяє їм подолати мовний бар’єр 

і зрозуміти правила неформального контролю 

над місцевими ринками.

Стратегії глобальних агроформувань на вели-

ких ринках, що зростають, здебільшого, засно-

вані на створенні філій. Це пов’язано з тим, що 

початковий період залучення прямих іноземних 

інвестицій є найбільш ризикованим для їхніх 

власників. Такі ризики здатний подолати великий 

капітал, оскільки він має у своєму розпоряджен-

ні великі ресурси для забезпечення фінансово-

економічної стійкості. Середні іноземні агрофор-

мування почали проникати на великі зростаючі 

ринки порівняно недавно, що пов’язано з їхньою 

недостатньою фінансово-економічною стійкістю. 

Вони розпочали з Китаю, що має найбільш 

передову систему залучення прямих іноземних 

інвестицій. Так, країна 2014 року зайняла 1-ше 

місце, а 2015-го 3-тє місце у світі за показником 

надходження прямих іноземних інвестицій) [3, 

с. 108]. Вивчення інвестиційних стратегій спіль-

них підприємств в інших країнах показує, що 

країна-реципієнт повинна орієнтуватися на все 

більше залучення середніх і малих, а не виключ-

но глобальних іноземних інвестицій. Їх дії ма-

ють менш виражений монополістичний харак-

тер у порівнянні з великими агрокорпораціями.

Інший тип стратегій – стратегії зростання – 

забезпечують підтримку базової стратегії спіль-

них підприємств і реалізацію основних інвести-

ційних цілей. Стратегія інвестиційної підтримки 

прискореного зростання передбачає зростання 

обсягів реальних інвестицій. Стратегія інвести-

ційного забезпечення стійкого зростання засно-

вана на забезпеченні збалансованості портфелів 
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реальних і фінансових інвестицій. При здійснен-
ні антикризової інвестиційної стратегії пріори-
тетним напрямом стає формування достатнього 
обсягу іноземних інвестицій у цілому.

При цьому галузева спрямованість інвести-
цій є предметом постійного моніторингу мене-
джерів аграрних підприємств з іноземним ка-
піталом. Діяльність у рамках декількох галузей 
дозволяє їм досягати й використовувати ефект 
синергізму. Для досягнення такого ефекту в про-
цесі диверсифікації галузевої діяльності доціль-
но обрати три стратегії. 

1. Галузевої концентрації, яка передбачає осво -
єн ня виробництва у рамках однієї галузі. При
цьому виникає високий рівень ризику. Зде біль-
шого, ця стратегія застосовується на перших 
трьох стадіях життєвого циклу спільного аграр -
ного підприємства. Її основною перевагою є мож-
 ли вість досягнення високої якості продукції, але 
при цьому існує загроза перенасичення ринку.

2. Стратегія галузевої диверсифікації в рамках 
суміжних галузей має високий рівень гнучкості 
і передбачає мінімізацію ризиків. СП отримує 
можливість диверсифікації продуктового порт-
феля і формує стратегічні зони господарювання. 
Для забезпечення цієїї стратегії потрібне підви-
щення ефективності маркетингової, виробничої 
і збутової діяльності на основі всебічного моні-
торингу аграрного ринку та його динаміки. 

3. Стратегію галузевої диверсифікації в рам-
ках непозв’язаних галузей обирають, коли тра-
диційні галузі стримують темпи перспективного 
розвитку. Ця стратегія забезпечує нові можли-
вості розвитку. Відбувається формування «стра-
тегічних центрів господарювання», які наділені 
самостійністю у формуванні інвестиційної полі-
тики, що забезпечує зниження рівня інвестицій-
них ризиків.

За типом ринкової поведінки виділяють на-
ступальну, захисну, конкурентну і портфельну 
інвестиційні стратегії. Наступальна інвестицій-
на стратегія передбачає використання конку-
рентних переваг місцевих товаровиробників як 
критерію пошуку об’єктів інвестування. При за-
хисній інвестиційній стратегії пошук об’єктів ін-
вестування спрямований на усунення недоліків 
окремих галузевих виробництв. Конкурентна 
інвестиційна стратегія спрямована на забезпе-
чення максимізації інвестиційного при бутку в 
рамках окремої галузі. Портфельна ін вестиційна 
стратегія дозволяє максимізувати ін вестиційний 
прибуток за одночасного знижен ня рівня інвес-
тиційного ризику за рахунок правильного поєд-
нання підрозділів міжгалузевої спрямованості.

Одночасно при формуванні програми залу-
чення іноземних інвестицій також необхідно 
вра ховувати й національні вподобання у страте-
гіях спільних аграрних підприємств. Наприклад, 
біль шість англійських і голландських інвесторів 
вважають за краще поглинання. Німецькі, іта-
лійські та японські інвестори обирають, в осно-
вному, продаж ліцензій, створення спільних 
підприємств та інвестування з нуля [4, с. 69]. В 
останнє десятиріччя інвестори із США схильні 
здійснювати стратегію глибокої інтеграції, яка 
передбачає створення цілісних інтегрованих ме-
реж виробництва і збуту.

Запропонована класифікація інвестиційних
стратегій спільних підприємств агросфери 
вклю чає критерії, що визначають характер їхньої
рин кової поведінки. Відомості про інвестицій-
ні стра тегії іноземних інвесторів можуть бути 
вико ристані при формуванні програм залучен-
ня іноземних інвестицій на всіх ієрархічних 
рівнях. На макроекономічному – для створення 
сприятливих умов діяльності інвесторів, які мо-
жуть забезпечити розвиток підприємствам-ре-
ципієнтам, а на мікроекономічному – з метою 
вибору необхідного типу іноземного інвестора. 
На сучасному етапі розвитку аграрного вироб-
ництва існує об’єктивна необхідність у вдоско-
наленні систем регулювання прямих іноземних 
інвестицій і виявленні стимулювальних заходів.

Більш швидкому зростанню іноземних ін-
вестицій перешкоджає низка проблем загаль-
ноекономічного і галузевого характеру, таких 
як: недоліки нормативно-правової бази на на-
ціональному і регіональному рівнях, що зумов-
лює неоднозначність трактування і відсильний 
характер окремих норм чинних законів, а також 
можливість дискримінаційних змін після того, 
як були здійснені інвестиції. Необхідно вказа-
ти на відсутність ефективного корпоративного 
управління, рідкісне використання сучасних 
методів управління (системного, контролінгу та 
ін.). Це завдає значної шкоди сільськогосподар-
ським підприємствам і зумовлює брак коштів 
для оплати праці і фінансування пріоритетних 
проектів [5, с. 87].

Також виявляється недостатня розробленість 
інвестиційної політики держави і системи сти-
мулювання приватних інвестицій в аграрній 
сфері; недосконалість механізму реалізації за-
ставних форм для іноземних інвесторів. При 
цьому відзначено позитивне ставлення країн-
донорів і міжнародних фінансових організацій 
до стимулювання інвестиційної діяльності в 
аграрній сфері; сприятливі можливості накопи-
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чення значних обсягів фінансових ресурсів за-
вдяки наявності приватного сектору; наявність 
досвіду, набутого вітчизняними інвесторами, 
банками, страховими компаніями, інвестицій-
ними й гарантійними фондами.

Однак стабілізація макроекономічних умов, 
перетворення правового поля у сфері прямих 
іно земних інвестицій і зовнішньоторговельної 
діяль ності, а також деяке поліпшення інвес-
тиційної привабливості аграрної сфери, саме 
через аграрні підприємства з іноземним капі-
талом. Біль ше того, міжнародна інвестиційна 
діяльність розвиватиметься хаотично, якщо не 
сформується ефективна система регу лю  вання 
прямих іноземних інвестицій на засадах спіль-
ної аграрної політики. Перевага у ви борі об’єктів 
інвестицій (галузей, підприємств, земель і т. д.), 
як і раніше, залишиться за іноземним інвесто-
ром, в інтересах якого проникнути в найбільш 
рентабельні галузі аграрної сфери [6, с. 204]. 

До того ж прямі іноземні інвестиції повинні 
розглядатись як один з чинників стійкого розви-
тку вітчизняних агроформувань, а не як спосіб 

позбавлення від кризових явищ. Здебільшого, ім-
порт прямих іноземних інвестицій відбувається
тоді, коли намічаються позитивні кроки еконо-
мічного зростання. Тому прямі іноземні інвести-
ції зазвичай здійснюються із запізненням щодо 
очікуваного пожвавлення економіки. Отже, для 
виходу із стагнації підприємств аграр ної сфери 
необхідно використовувати націо наль ні меха-
нізми, ефективність яких можна поси лити за до-
помогою прямих іноземних інвестицій.

Таким чином, можна визначити головну дов-
гострокову мету розроблення стратегії залучен-
ня прямих іноземних інвестицій у створенні 
спільних аграрних підприємств – збільшення 
обсягів прямих іноземних інвестицій, що спри-
яють досягненню збалансованого зростання 
галузей аграрної сфери. Ефективна стратегія 
повинна за стосовуватися на основі чіткого ро-
зуміння гос по дарського середовища, в якому ця 
стратегія буде здійснюватися. Визначення кіль-
кісних і якіс них характеристик цього середови-
ща дозволяє здійснити більш реальну і ефектив-
ну програму дій [7, с. 108].

Таблиця 2
SWOT-аналіз створення аграрних підприємств з іноземними інвестиціями в Україні 

Переваги Недоліки

• Демократична політична система, функціонуван-
ня ринкового механізму господарювання.

• Сприятлива аграрна політика щодо іноземних 
інвесторів.

• Дешеві кваліфіковані трудові й управлінські 
ресурси, розвинена науково-дослідна база.

• Сприятливе становище між західними. і східними 
аграр ними ринками, наявність значних земельних 
ресурсів.

• Розвинена торговельна мережа.
• Розвинені супутні виробництва і наявність 

місцевих постачальників, великий ринок збуту, 
можливості експорту в країни ЄС. 

• Деформація галузевої структури сільського 
господарства.

• Недостатня орієнтація вітчизняних товаро-
виробників на підвищення конкурентоспро-
можності продукції.

• Недостатній рівень ділової етики в аграрних 
підприємствах 

• Тіньове управління аграрних підприємств 
та ринків, корупція.

• Слабке використання стратегій маркетингу 
та логістики. 

• Недостатнє використання нових технологій, 
сильна конкуренція з боку імпортерів. 

Можливості Загрози

• Екологічні – можливість виробництва 
й експорту екологічно чистої й органічної 
продовольчої продукції. 

• Членство в СОТ, процеси європейської інтеграції 
є стимулом до розширення експорту. 

• Зміщення від зовнішньої торгівлі продовольчою 
продукцією до прямих іноземних інвестицій.

• Довірчі переваги національних споживачів 
у ставленні до вітчизняних продуктів харчування 
допоможуть зміцнитися іноземним інвесторам 
на аграрному ринку.

• Зниження рентабельності аграрного виробниц тва.
• Конкуренція з боку інших аграрних ринків, 

що розвиваються; позиція сили з боку іноземних 
спільних підприємств.

• Внутрішній опір змінам на підприємствах 
сільського господарства; деградація сільських
територій.

• Зниження світових цін на продовольство 
і сільськогосподарську сировину, зростання цін 
на енергоресурси.

Особливістю стратегії залучення прямих іно-

земних інвестицій в аграрну сферу є мож ливість 

використання інтересів інозем них інвесторів для

вирішення національних проблем. Для цього 

не обхідна тісна взаємодія державних владних 

струк тур, сільських громад і приватного секторуа.

 Отже, стратегія залучення прямих іноземних ін-

вестицій повинна охоплювати всі ієрархічні рів-

ні управління і спиратися на загальноприйняті 

принципи стратегічного розвитку: постійний 
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моніторинг внутрішнього потенціалу і зовніш-

нього оточення, формування досяжних цілей, 

отримання відчутних результатів, встановлен-

ня реальних часових рамок, складання багато-

крокових стратегічних планів та їх реалізація [8, 

с. 62].

З табл. 2 видно, що діяльність аграрних під-

приємств з іноземними інвестиціями на терито-

рії України мають низку переваг і можливостей 

для іноземних інвесторів, головними з яких є: по-

літична й економічна стабільність, що встанови-

лася в країні в цілому; лібералізація зовнішньої 

торгівлі, великий ринок збуту продукції; розви-

ток ринкових відносин в аграрній сфері; можли-

вість орендувати або використовувати зе мельні 

площі значних розмірів. Важливим факто ром є 

наявність дешевої кваліфікованої робо чої сили 

й інноваційно орієнтованого менедж менту, на-

лагоджених збутових або маркетингових кана-

лів реалізації сировини й готової продукції.

Такий фактор, як можливість виробництва 

екологічно чистої продукції, можна викорис-

товувати для залучення інвесторів у ці сфери з 

метою виробництва такої продукції на території 

України та її реалізації як усередині країни, так і 

за кордоном. Сформовані переваги споживачів, 

лояльні до вітчизняним продуктам харчування, 

підвищують попит на продукцію іноземних ком-

паній, що виробляють її в на території Україні [9, 

с. 60].

Звичайно ж, в аграрній сфері України існує 

чимало труднощів і проблем, які визначають 

його слабкі сторони та відлякують інвесторів, 

і не тільки іноземних. До їх числа можна від-

нести деформацію галузевої структури аграрної 

сфери, диспаритет цін, слабку організацію мар-

кетингу на аграрних підприємствах, високий рі-

вень заборгованості сільгоспвиробників, низьку 

рентабельність окремих галузей аграрного ви-

робництва, старіння технологічного устаткуван-

ня, сильну конкуренцію з боку імпорту. Всі ці 

фактори гальмують загальний розвиток аграр-

них підприємств і, як наслідок, знижують їхню 

інвестиційну привабливість у цілому [10, с. 117].

Такі негативні сторони вітчизняного аграр-

ного виробництва, як слабка орієнтація товаро-

виробників на підвищення якості і конкуренто-

спроможності продукції, низький рівень корпо -

ративного управління та ділової етики в аграр-

ній сфері, «непрозорість» управління на підпри-

ємствах, корупція всіх гілок влади, перешкоджа-

ють співпраці з іноземними інвесторами і парт-

не ра ми. Фактори, розглянуті у графі «загрози»,

умовно можна розділити на дві групи. Перша гру-

па загроз – ризики появи тенденції до поси лен ня

слабких сторін підприємств агросфери. Друга 

гру па – ризики виникнення явища, яке роз ціню-

єть ся як позиція сили з боку іноземних інвесто-

рів або спільних підприємств, які витісняють віт -

чизняних товаровиробників з аграрного ринку.

Висновок. Отже, процес іноземного інвес-

тування аграрного виробництва не повинен 

відбуватися спонтанно. Він вимагає чітко сфор-

мованої стратегії залучення прямих іноземних 

інвестицій, що включає різноманітні методи 

управління (нормативно-адміністративні, еко-

номічні, соціальні, психологічні). З визначенням 

цілей залучення іноземних інвестицій необхід-

но здійснити вибір прийнятного (відповідного) 

типу інвестиційної стратегії.
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Creation of enterprises with foreign investments 

in the agrarian sector of the country contributes 

to: development of agrarian enterprises; improving 

the quality of human capital; creating new jobs; 

attraction of advanced technologies and stimulation 

of their distribution in related industries. Th erefore, 

there is currently a growing competition for 

attracting foreign investment, which in turn 

challenges the national government to develop and 

implement comprehensive measures of economic 

and agrarian policy aimed at increasing the country’s 

attractiveness for foreign direct investment in 

domestic agricultural enterprises.

In the structure of investment strategies of 

agrarian enterprises with foreign investments, 

two main aspects can be distinguished: global and 

national. In the conditions of the globalization of 

the agrarian economy, the objects of capitalization 

of such enterprises are national economies not only 

of developed countries, but also of countries with 

a transition economy and third world. Th erefore, 

the most important element of the development 

of investment strategies is their adaptation or 

adaptation to the conditions of emerging markets. 

Most agrarian enterprises with foreign investments 

adapt their investment and production activities to 

regional and national peculiarities.

At the same time, the sectoral orientation of 

investments is the subject of continuous monitoring 

of managers of agrarian enterprises with foreign 

capital. Activity within a few industries allows them 

to achieve and use the synergy eff ect. In order to 

achieve such an eff ect in the process of diversifi cation 

of branch activities, it is advisable to choose three of 

the following strategies:

1. Analuse concentration, which involves the deve-

lopment of production within a single industry. At the 

same time there is a high level of risk. As a rule, this 

strategy is applied at the fi rst three stages of the life 

cycle of a joint agrarian enterprise. Its main advantage 

is the ability to achieve high quality products, but 

there is a threat of over-saturation of the market.

2. Th e sectoral diversifi cation strategy in the 

adjacent industries has a high degree of fl exibility 

and involves minimizing risks. Th e joint venture gets 

the opportunity to diversify the product portfolio 

and forms strategic business areas. To ensure this 

strategy it is necessary to increase the effi  ciency of 

marketing, production and marketing activities 

on the basis of comprehensive monitoring of the 

agrarian market and its dynamics.

3. Th e sector diversifi cation strategy within non-

related industries is chosen when traditional indust-

ries restrain the pace of future development. Th is 

strategy provides new development opportu nities.

Consequently, the process of foreign investment 

in agricultural production should not take place 

spontaneously. It requires a well-developed strategy 

to attract foreign direct investment, which includes a 

variety of management methods (regulatory, admini-

strative, economic, social, psychological). With the 

defi nition of the objectives of attracting foreign 

investment, it is necessary to choose the appropriate 

(appropriate) type of investment strategy.



 99

ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 1 (29) 

References

1. Lynda, A. S.  (2008). Problemy ta perspektyvy inozemnoho investuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky 

Mykolaivskoi oblasti [Problems and Prospects of Foreign Investing in the Agrarian Sector of the Mykolaiv 

Oblast]. Tavriiskyi naukovyi visnyk : zbirnyk naukovykh prats KhDAU – Tavriysky Scientifi c Bulletin: Collection of 

scientifi c works of KSIAU, 58, 263–266. Kherson: Ailant [in Ukrainian].

2. Lupenko, Yu. O., & Mesel-Veseliaka, V. Ya. (2012). Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy 

na period do 2020 roku [Strategic directions of development of agriculture of Ukraine for the period till 2020]. Kyiv: 

NTC «IAE» [in Ukrainian].

3. Trynko, R. I. & Biliak, N. I. (2012). Diahnostyka investytsiinykh protsesiv v ahrarnii sferi: teoriia, metodyka, praktyka 

[Diagnostics of investment processes in agrarian sphere: theory, methodology, practice]. Lviv [in Ukrainian].

4. Khudaverdiieva, V. A. (2010). Khudaverdiieva V. A. Stratehiia zaluchennia inozemnykh investytsii u ekonomiku 

Ukrainy [Strategy of attraction of foreign investments into the economy of Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finance 

of Ukraine, No. 6, 62–71 [in Ukrainian].

5. Chernyshova, L. O., Sazanova, V. V. (2013). Osoblyvosti zaluchennia ta stymuliuvannia inozemnoho investuvannia 

v Ukraini [Features of attraction and stimulation of foreign investment in Ukraine]. Biznes Inform – Business 

Inform, No. 2, 87–90 [in Ukrainian].

6. Plaksiienko, V. Ya. (2011). Formuvannia investytsiinoho klimatu v pidpryiemstvakh ahrarnoho sektoru Ukrainy 

[Formation of the investment climate in enterprises of the agrarian sector of Ukraine]. Visnyk Poltavskoi 

derzhavnoi ahrarnoi akademii – Th e Bulletin of the Poltava State.agrarian academy, № 2, (t. 2), pp. 202–206 [in 

Ukrainian].

7. Tanklevska, N. S. (2010). Finansova polityka rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy: teoriia, metodolohiia, 

praktyka [Financial Policy of Agricultural Development in Ukraine: Th eory, Methodology, Practice]. Candidate’s 

thesis. Kyiv [in Ukrainian].

8. Yurchyk, I. B., & Matsenko, A. A. (2016). Inozemni investytsii v Ukraini: problemy i perspektyvy [Foreign 

Investments in Ukraine: Problems and Prospects]. Molodyi vchenyi – Young scientist, No. 5 (32), pp. 204–207 [in 

Ukrainian].

9. Zharun, O. V.  (2008). Faktory aktyvizatsii investytsiinoho klimatu v APK [Factors of intensifi cation of the 

investment climate in APC]. Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh – Materials of 

the All-Ukrainian Scientifi c Conference of Young Scientists, (pp. 59–61). Uman: UDUA [in Ukrainian]. 

10. Hlukha, H. Ya. (2014). Priami inozemni investytsii u konteksti ekonomichnoho zrostannia [Direct Foreign 

Investments in the Context of Economic Growth]. Ekonomichnyi nobelivskyi visnyk – Economic Nobel Bulletin, 

No. 1 (7), 113–121 [in Ukrainian].



ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 1 (29) 

100 

УДК 341.232

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

ЗА УЧАСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПАНТЄЛЄЄВА Ксенія Олександрівна,
аспірант, 
ДВНЗ «Університет банківської справи»
e-mail: kseniapantieleeva@gmail.com

Анотація. Досліджено генезу поняття «інвести-
ції» в основних положеннях класичних економічних 
теорій, систематизовано сучасні наукові підходи 
тлумачення сутності цього поняття. Значущість 
інвестиції для досягнення завдань стратегічного 
розвитку підтверджено аналізом нормативно-пра-
вових актів деяких країн світу. Це дозволило сфор-
мувати власну позицію щодо розуміння понять «ін-
вестиції міжнародних фінансових організацій» та 
«інвестиційне кредитування за участі міжнародних 
фінансових організацій». 

Обґрунтовано специфічні функції та принципи 
останнього. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційне кредитуван-

ня, міжнародні фінансові організації.

Анотация. Исследованы генезис понятия «инвес-
ти ции» в основных положениях классических эконо-
ми ческих теорий, систематизированы совре менные 
научные подходы толкования сущности этого поня-
тия. Значимость инвестиции для достижения задач 
стратегического развития подтверждено анали-
зом нормативно-правовых актов некоторых стран 
мира. Это позволило сформировать собственную 
позицию относительно понимания понятий «инвес-
тиции международных финансовых организаций» и 
«инвестиционное кредитование при участии между-
народных финансовых организаций». Обоснованы 
специфические функции и принципы последнего.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное кре-

дитование, международные финансовые организации.

Постановка проблеми. Питання інвестицій 

для економічного розвитку завжди було і є акту-

альним для всіх країн світу, адже прогресивний 

рух неможливий без двох взаємопов’язаних і 

взаємозалежних факторів – інновацій та інвес-

тицій. Вплив цих факторів eже зараз є достат-

ньо відчутним. Країни намагаються реалізувати 

власні стратегії побудови цифрової економіки як 

першого етапу переходу до постіндустріального 

суспільства. У свою чергу, досягнення цього не-

можливо без активізації інвестиційно-іннова-

ційної діяльності, спираючись на узагальнення 

методологічного і теоретичного підґрунтя, зо-

крема верифікації понятійного базису.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вагомий внесок у формування теоретико-мето-

дологічних засад інвестиційної діяльності й ін-

вестиційного кредитування зокрема зроблено 

представниками зарубіжних і вітчизняної еко-

но мічних наукових шкіл, зокрема Г. Алексан де-

ром, І. Балабановим, І. Бланком, Дж. Бейлі, Т. Ва-

сильєвою, О. Вовчак, Дж. Кейнсом, Л.  Краса-

віною, М. Крупкою, А. Кузнєцовою, О. Лавруши-

ним, Т. Майоровою, А. Пересадою, М. Портером, 

М. Савлуком, Р. Соллоу, Дж. Фрідманом, В. Усо-

скіним, У. Шарпом та іншими. Водночас питан ня 

інвестиційної діяльності й інвестиційного кре-

дитування за участі міжнародних фінан сових 

організацій потребують подальшого до слід жен-

ня, спираючись на ґрунтовний науковий базис.

Мета статті полягає в узагальненні теоре-

тичних засад інвестиційного кредитування, роз-

критті його головних характеристичних аспек тів 

за участі міжнародних фінансових організа цій 

з погляду сучасної економічної науки та прак-

тики.

Виклад основних результатів дослідження 

та їх обґрунтування. Інвестиційне кредитуван-

ня як економічна категорія має глибинний зміст, 

який формується двоєдністю сутності таких по-

нять, як «інвестиції» і «кредит».

Еволюція категорії «інвестиції» прослідкову-

ється, починаючи з основних положень класич-

них економічних теорій (табл. 1). 

Так, К. Маркс, визначаючи кругообіг грошей 

як капіталу «Д – Т – Д», де Д'  =  Д  +  ΔД, наго-

лошує, що «…спочатку авансована вартість не 

тільки зберігається в обігу, а й змінює свою ве-

личину, приєднує до себе додаткову вартість, 

або зростає. … цей рух перетворює її в капітал» 

[ 1, с. 144], уточнює, що «…всі рушійні пружини 

виробництва діють енергійніше, що сильніше 

розширюється разом із масою авансованого ка-

піталу масштаб виробництва» [1, с. 453–454]. 
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Водночас К. Маркс стверджує, «…якщо роз-

ширення виключно кількісне, то прибутку вели-

ких і менших капіталів однієї і тієї самої галу-

зі виробництва ставляться один до одного так 

само, як величини авансованих капіталів. Якщо 

кількісне розширення веде до якісної зміни, то 

одночасно підвищується норма прибутку для 

більшого капіталу» [1, с. 467]. 

Отже, за К. Марксом, інвестиції мають склад-

ну природу і розглядаються як процес перетво-

рення суспільного продукту в капітал, а також 

фаза кругообігу капіталу.

Таблиця 1
Генеза поняття «інвестиції» в основних положеннях класичних економічних теорій

Економічна теорія Характеристична сутність інвестицій розкривається через

К. Маркс 
Теорія капіталу 
Теорія відтворення

авансовану вартість та авансований капітал;
доктрину економічної кризи [1]

М.І. Туган-Барановський 
Інвестиційна теорія циклів 

фази промислового циклу визначаються процесом інвестування;
«Вільний капітал є потенційною купівельною силою, яка постійно накопичу-
ється в роки промислового застою, не справляє ніякого впливу на товарний 
ринок доти, доки капітал залишається вільним. Але коли капітал розміщу-
ється, в будь-якій формі, вся його потенційна купівельна сила переходить 
в активну, капітал проникає в промисловість, витрачається на розширення 
виробництва, як наслідок – промисловість оживає» [2, с. 499–500]

Дж. Кейнс
Теорія зайнятості, 
процента і грошей 

«поточний приріст цінності капітального майна в результаті виробничої ді-
яльності …», або «…та частина доходу за даний період, яка не була викорис-
тана на споживання», «…інвестиції, а не заощадження, викликають зміни 
в доході та є його носієм» [ 3, с. 23].

відтворювальний ланцюг «споживання – заощадження – накопичення»
«…загальна сума заощаджень є сукупним результатом дії безлічі окремих 
споживачів, а величина інвестицій – сукупний результат дії індивідуальних 
підприємців, ці дві величини повинні бути рівні між собою, оскільки кожна 
з них дорівнює перевищенню доходу над споживанням» [2, с. 24]

П. Самуельсон, Дж. Кейнс, 
Дж. Р. Хікс, У. У. Ростоу та ін.
Теорія економічного 
зростання

визначення домінуючих факторів економічного зростання;
«…інваріантність механізмів інвестування виробництва для різних еконо-
мічних систем і загальні закономірності, що характеризують вплив цих ін-
вестицій на економічне зростання» [4, с. 136] 

Примітка. Сформовано автором на підставі опрацювання наведених вище публікацій.

Дж. Кейнс, розкриваючи сутність теорії за-

йнятості, визначає, що «рівноважний рівень за-

йнятості залежить: а) від функції сукупної про-

позиції; б) від схильності до споживання; в) від 

обсягу інвестицій» [3, с. 13].

Положення класичних економічних теорій 

набули подальшого розвитку в сучасних на-

укових дослідженнях. Так, С.  Брю, Р.  Дорнбуш, 

П. Кухта, К. Макконнелл, Е. Фішер, Р. Шмален-

зі, спираючись на витратний підхід, деталізують 

напрями спрямування інвестицій – на житлове, 

сільськогосподарське, промислове будівництво, 

створення, розширення, реконструкцію і тех-

нічне переозброєння основного капіталу, по-

ліпшення освіти тощо [5–7]. Науковці І. Вере-

тенникова, Л. Гітман, М. Джонком, М. Крупка, 

І. Сергєєв вважають, що інвестиції – спосіб роз-

міщення капіталу, який має забезпечити його 

збереження та зростання, або створення нового 

капіталу [8–10]. Натомість А. Пересада підкрес-

лює, що «поняття “інвестиції” значно ширше, 

ніж довготермінове капіталовкладення у вироб-

ничі активи, оскільки можуть здійснюватися в 

найрізноманітніших формах (реальній, фінансо-

вій, інтелектуальній, інноваційній)…» [11, с. 10].

Л.  Кльоба визначає технократичний, психо-

ло гічний і відтворювальний підходи [12, с. 8–11]; 

І. Бланк акцентує увагу на об’єктному підході

та підході потенційних можливостей [13, с. 

10–15]; Т. Васильєва обґрунтовує ресурсний, а 

також загальний – коли інвестиції визначають-

ся як засоби, що вкладаються з деякою метою, 

івідокремлений підхід – коли чітко визначається 

предмет, суб’єктно-об’єктні відносини інвести-

ційної діяльності [14, с. 88–90].

Підсумовуючи, можна зазначити, що на мак-

роекономічному рівні інвестиції – це частка 

ВВП, яка не споживається в поточному періоді 

та забезпечує приріст капіталу в економіці. На 

мікрорівні – процес створення нового капіталу 

внаслідок відтворення виробництва, активізації 

підприємницької діяльності тощо. 

Згідно з теорією фінансів – це витрати з метою

отримання майбутнього корисного резуль тату.
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Визнаючи здійснення інвестиції важливою 

умовою досягнення завдань стратегічного роз-

витку, уряди багатьох країн світу і міжнародні 

організації ухвалюють правові акти для під-

тримки і розвитку інвестицій та інвестиційної 

діяльності (табл. 2). 

Таблиця 2
Визначення сутності поняття «інвестиції» за нормативним підходом 

Джерело Інвестиції – це

Закон України 
«Про інвестиційну 
діяльність» [15]

усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти під-
приємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток 
(дохід) або досягається соціальний ефект

Закон Республіки 
Казахстан 
«Про інвестиції» [16]

усі види майна (крім товарів, призначених для особистого споживання), включа-
ючи предмети фінансового лізингу з моменту укладення договору лізингу, а також 
права на них, що вкладаються інвестором до статутного капіталу юридичної осо-
би або збільшення фіксованих активів, які використовуються для підприємницької 
діяльності, а також вироблені й отримані фіксовані активи в рамках договору кон-
цесії концесіонером (правонаступником)

Закон Республіки 
Білорусь 
«Про інвестиції» [17]

будь-яке майно та інші об’єкти цивільних прав, що належать інвестору на правах 
власності, інших законних підставах, що дозволяє йому розпоряджатися такими 
об’єктами, що вкладаються інвестором на території Республіки Білорусь спосо-
бами, передбаченими цим Законом, з метою отримання прибутку (доходів) і (або) 
досягнення іншого значимого результату або в інших цілях, не пов’язаних 
з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням

Організація 
з промислового 
розвитку ООН – 
методика ЮНІДО [18]

витрати на придбання об’єкта інвестицій і супутні інвестиції в пов’язані вироб-
ництва; витрати на транспортування та встановлення устаткування; витрати на 
збіль шення оборотних коштів, виключаючи приріст кредиторської заборгова ності 
за то варні поставки; виробничі витрати на матеріали, сировину і енергію, заробіт-
ну плату; витрати на ремонт і обслуговування устаткування; витрати на соціальне 
страхування, на виплату зборів, мит, податків; на маркетингову діяльність

Примітка. Складено автором на підставі вказаних публікацій.

Бачимо, що визначення базуються на витрат-

ному, суб’єктно-об’єктному підходах і підкрес-

люють: види предмету інвестицій – майнові й 

інтелектуальні цінності; цільову спрямованість 

– створення доходу (прибутку) і досягнення ін-

ших корисних ефектів; об’єктну і функціональну 

орієнтованість – підприємницька, фінансова та 

інші види діяльності.

Предметом дослідження є визначення харак-

теристичних особливостей інвестицій та інвес-

тиційного кредитування за участі міжнародних 

фінансових організацій. 

А.  Пересада, уточнюючи такий вид інвести-

ції, як іноземні, наголошує, що це «запозичені 

й кредитні ресурси міжнародних інвестицій-

них інституцій, зарубіжних корпорацій і фірм, 

спільних підприємств» [ 11, с. 11]. 

У своїх працях Т.  Говорушко, М.  Леус, 

Н.  Обушна достатньо повно розкривають сут-

ність іноземних інвестицій та їхню класифікацію 

[19; 20]. Виходячи з цих позицій, на нашу думку, 

інвестиції міжнародних фінансових організацій 

– це вкладення, консолідація і мобілізація капі-

талу на користь країн світу, які належать до кате-

горії найменш розвинених, з низькими дохода-

ми, доходами, меншими і вищими від середніх, 

на сприяння досягненню цілей розвитку тисячо-

ліття, а також проведення структурних і галузе-

вих реформ, розвитку конкуренції, приватизації 

та підприємництва, зміцнення фінансових ор-

ганізацій і правових систем, розвитку необхід-

ної інфраструктури для підтримки приватного 

сектору, що дозволяє отримати економічний, 

соціальний, екологічний та/або інші ефекти, ба-

зуючись на ринкових принципах і враховуючи 

національні пріоритети, фактори часу і ризики.

У міжнародній практиці міжнародні фінан-

сові організації для надання допомоги країнам, 

які відчувають брак капіталу для вирішення 

проблем розвитку, широко використовують ме-

ханізм інвестиційного кредитування. 

Утім, скажімо, Н. Попова, розглядає інвес-

тиційне кредитування як фінансування діяль-

ності, спрямованої на придбання, створення, ре-

конструкцію, модернізацію об’єктів, у результаті 

чого утворюється потік доходів, які забезпечу-

ють повернення банківських коштів і оплату за 

користування ними за принципами кредитуван-

ня [21]. 

На думку А. Пересади і Т. Майорової, інвес-

тиційне кредитування – це кредитний процес, 

що «включає сукупність механізмів реалізації 

кредитних відносин в інвестиційній сфері» [22, 

с. 38]. Таку позицію Т. Майорова ілюструє його 
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специфічними особливостями [23]: а)  об’єктом 

кредитування виступає не позичальник, а його 

інвестиційні наміри (інвестиційний проект), 

отже, у кредитора виникає необхідність у де-

тальному аналізі техніко-економічного обґрун-

тування інвестиційних заходів, що кредитують-

ся; б) відсоток з інвестиційного кредиту не по-

винен перевищувати рівень дохідності за інвес-

тиціями; в) строк інвестиційного кредиту зале-

жить від строку окупності інвестицій, отже, він 

може бути коротко-, середньо- та довгостроко-

вим; г) інвестиційна позичка може бути видана 

з пільговим терміном відшкодування (на строк 

реалізації інвестицій), упродовж якого сплачу-

ються лише проценти за кредит, а основна сума 

боргу відшкодовується в наступні періоди часу.

О. Семенюта вважає, що специфічною особ-

ливістю інвестиційного кредиту є те, що він не 

може бути використаний як додатковий ресурс, 

якого не вистачає. Учений аргументує це тим, 

що погашення такого кредиту може відхиляти-

ся від терміну окупності тільки за умови, якщо 

грошовий потік від таких інвестицій виявить-

ся вищим, ніж передбачений у проекті. В іншо-

му разі кредит буде використовуватися як ре-

сурс, якого не вистачає, і втратить властивості 

інвестиційного, тобто такого, який стимулює 

економічне зростання на мікро- та макрорівні 

[24].

Взаємозв’язок понять «інвестиція», «кредит», 

«інвестиційний кредит», «інвестиційне кредиту-

вання» зображено на рис. 
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Рис. Сутність і взаємозв’язок понять «кредит», «інвестиція», 
«інвестиційний кредит», «інвестиційне кредитування»

Спираючись на узагальнення наукових під-

ходів, пропонуємо уточнення поняття «інвести-

ційне кредитування за участі міжнародних фі-

нансових організацій», а саме, як: процес надання 

позичкового капіталу міжнародними фінансо-

вими організаціями в рамках багатосторонньої 

взаємодії учасників програми (проекту) міжна-

родної допомоги з метою реалізації цілей довго-

строкового розвитку на принципах гармонізації 

та уніфікації процедур і правил, узгодженості з 

національними пріоритетами, партнерства, орі-

єнтованості на результат.

Варто зазначити, що інвестиційне кредиту-

вання за участі міжнародних фінансових орга-

ніза цій виконує специфічні функції. Надане 

вище ви значення сутності інвестицій міжнарод-

них фі нансових організацій обґрунтовує функ-

цію до дат кового резерву для зміцнення інвес-

тиційного потенціалу розвитку національних 

економік.

Важливою є контрольно-стимулювальна 

фун к ція, де остання її складова реалізуєть-

ся шля хом визначення відповідних умов на-

дання, які зу мовлюють економічні відносини 
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і поведінку його суб’єктів. У свою чергу, перша 

складова полягає в моніторингу ефективного 

вкладення інвестицій, зокрема з боку міжнарод-

них організацій і держави.

Заслуговує на увагу інноваційна функція, 

адже цільове призначення цього виду кредиту 

реа лізується через фінансування інновацій та 

ін новаційних проектів пріоритетних галузей на -

ціо нальної економіки, що дозволяє забезпечити 

економічне зростання. Отже, наступною є функ-

ція драйвера і способу вирівнювання рівнів еко-

номічного зростання, також функція забезпе-

чен ня підвищення якості життя. З інновацій ною 

функцією пов’язана функція посилення кон ку-

рен ції, адже інвестиції, дозволяючи реалі зову-

ва ти інноваційний потенціал, зміцнюють конку-

рент ні позиції одних і послаблюють позиції 

інших. 

Безумовно, організація процесу інвестицій-

ного кредитування за участі міжнародних фі-

нансових організацій базується на загальних 

принципах кредитування, до яких належать: 

строковість, цільовий характер, платність і за-

безпеченість. Проте вважаємо, що такому виду 

кредитування властиві також особливі принци-

пи, які визначають його специфіку, а саме прин-

ципи: 1)  лібералізації та вільного руху міжна-

родного капіталу; 2) урегулювання правових ас-

пектів і розробка конкретних скоригованих дій 

реалізації інвестиційного кредитування за нор-

мами міжнародного права і відповідно до прак-

тики міжнародного співробітництва; 3) гаран-

тування захисту прав та інтересів міжнародних 

фінансових організацій; 4)  прозорості та про-

порційності інвестиційної політики задля забез-

печення національної безпеки; 5) пріоритетнос-

ті соціально орієнтованих інвестиційних проек-

тів і програм; 6) гармонізації та уніфікації про це-

дур і правил; 7) узгодженість із національними 

пріоритетами; 8) державно-приватне партнер-

ство.

Висновок. Отже, попри сформованість тер-

мінологічного базису сутності поняття «інвести-

ції», існують певні відмінності різних підходів, 

які варто відмітити: 1) ототожнення інвестицій 

і капітальних вкладень – предметом інвесту-

вання можуть бути основні засоби, оборотні 

активи, фінансові інструменти, нематеріальні 

активи, в той час як капітальні вкладення – це 

витрати праці, матеріально-технічних ресур-

сів, грошових коштів на відтворення основних 

фондів. Отже, капітальні вкладення є однією з 

форм інвестицій; 2) результативність інвести-

цій – частіше пов’язують з отриманням доходу, 

приростом капіталу, проте цілі інвестування та, 

відповідно, ефекти можуть не мати економіч-

ний характер, а бути соціально, екологічно, ін-

новаційно орієнтовані; 3) вкладення грошових 

коштів – це одна з форм інвестування капіта-

лу, але разом з нею можуть бути присутні інші 

– фінансові інструменти, нематеріальні активи 

(об’єкти інтелектуальної власності), рухоме і 

нерухоме майно, інформаційні ресурси тощо; 

4)  статичність – характеристики інвестиції за 

будь-яким підходом визначаються у статиці, 

проте інвестиції доцільно розглядати в динаміці 

процесу зміни форм вартості та взаємозв’язку 

її елементів. Сформульована авторська позиція 

щодо понять «інвестиції міжнародних фінансо-

вих організацій» і «інвестиційне кредитування 

за участі міжнародних фінансових організацій» 

відображає сутнісні характеристики та розши-

рює змістовний елемент. Для здійснення інвес-

тиційного кредитування за участі міжнародних 

фінансових організацій важливим є формуван-

ня його ефективного механізму, який повинен 

ураховувати принципи і функції інвестиційного 

кредитування, відповідати динамічним проце-

сам трансформації світової економіки в умовах 

поширення глобалізаційних процесів і підви-

щення значущості міжнародних інвестицій для 

розвитку національних економік.

Список використаних джерел

1. Маркс К. Капитал: критика политической экономии / К. Маркс ; под ред. Ф. Энгельса. – Москва 
: Издательство политической литературы. 1978. – Т. 2. – Кн. II : Процесс обращения капитала. 
– 648 с. 

2. Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и вли-
яние на народную жизнь [Электронный ресурс] / М. И. Туган-Барановский. – Режим доступа 
: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003636667/.

3. Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег [Электронный ресурс] / Д. М. Кейнс. – 
Режим доступа : http://socioline.ru/fi les/5/316/keyns.pdf.

4. Федулова Е. А. Теоретические аспекты экономического роста: ретроспективный анализ ин-
вестиций [Электронный ресурс] / Е. А. Федулова, О. И. Шалабанова // Вестник Кузбасского 



 105

ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 1 (29) 

государственного технического университета. – 2006. – № 5. – С. 136–140. – Режим доступа 
: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-ekonomicheskogo-rosta-retrospektivnyy-
analiz-investitsiy.

5. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю ; 
: пер. с англ. 11-го изд. Е. С. Иванова и др. – Репр. изд. – Киев : ХАГАР, 2000. – 785 с.

6. Фишер С. Экономика  / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи ; пер. с англ. Е. Е. Балашовой и др. 
; общ. ред. и предисл. Г. Г. Сапова. – Москва : Дело, 1993. – 829 с. 

7. Кухта П. Трактування поняття «інвестиції»: класичний і сучасний підходи [Електронний 
ресурс] / П. Кухта. – Режим доступу : http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/kukhta-p-
interpretation-the-term-investments-classic-and-modern-approaches_13997.pdf.

8. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования : учебник : пер. с англ. / Л. Дж. Гитман, М. Д. Джонк. – 
Москва : Дело, 1999. – 991 с.

9. Сергеев И. В. Инвестиции : учебник для бакалавров  / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, 
В. В. Шеховцов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2014. – 314 с.

10. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : мо-
нографія / М. І. Крупка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету 
ім. І. Франка, 2001. – 608 с.

11. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада. – Київ : Лібра, 2002. – 
472 с.

12. Реверчук С. К. Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю : монографія 
/ Реверчук С. К., Кльоба Л. Г., Паласевич М. Б. ; за ред. С. К. Реверчука. – Львів : «Тріада Плюс», 
2007. – 226 с.

13. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – Москва : Эльга, Ника-Центр, 2001. 
– 448 с.

14. Васильева Т. А. Банковское инвестирование на рынке инноваций : монография / Т. А. Василье-
ва. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2007. – 513 c.

15. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.
16. Закон Республики Казахстан «Об инвестициях» № 373-2 от 08 января 2003 г. 
17. Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» № 53-З от 12 июля 2013 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://kodeksy-by.com/zakon_rb_ob_investitsiyah.htm.
18. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : UNlDO http://www.bfm-ua.com/Part_1.pdf.
19. Говорушко Т. А. Сутність прямих іноземних інвестицій та їх класифікація / Т. А. Говорушко, 

Н. І. Обушна // Теорії мікро-, макроекономіки. – 2013. – Вип. 41. – С. 91–99.
20. Леус М. М. Суть та класифікація іноземних інвестицій [Електронний ресурс] / М. М. Леус. – 

Режим доступу : http://vlp.com.ua/fi les/27_17.pdf.
21. Попова Н. В. Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку : авто-

реф. дисе. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.04.01 / Н. В. Попова ; Тернопiльська 
академiя народного господарства. – Тернопіль, 2010. – 22 с.

22. Пересада А. А. Управління банківськими інвестиціями : монографія / А. А. Пересада, Т. В. Ма-
йорова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 388 с.

23. Майорова Т. В. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів / Т. В. Майорова 
// Фiнанси Украïни. – 2007. – № 5. – С. 48–51.

24. Основы банковского дела в Российской Федерации : учеб. пособие / под ред. О. Г. Семенюты. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 368 с.



ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 1 (29) 

106 

JEL Classіfіcatіon D92, E22, E62, F21, G24

THEORETICAL PRINCIPLES OF INVESTMENT CREDITING 

BY INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

PANTIELIEIEVA Kseniia,
Ph. D. student
of SHEI «Banking University»

Abstract. The article explores the genesis of the conception «investment» in the basic positions of classical economic 
theories, modern scientifi c approaches are systematized to interpret the essence of this term. Signifi cance of investment 
for achievement tasks for strategic development is confi rmed by analysis of laws and regulations of some countries of the 
world. This allows to form author own position on understanding the concepts of «investment of international fi nancial 
organizations» and «investment crediting by international fi nancial organizations». The specifi c functions and principles 
of the investment crediting by international fi nancial organizations are substantiated.

Keywords: investments, investment crediting, international fi nancial organizations.

Th e purpose of the article is to summarize the 

theoretical foundations of investment crediting, 

disclosing its main characteristic aspects with the 

participation of international fi nancial organizations 

in terms of modern economic science and practice. 

Th e scientifi c views on understanding the essence 

of the concept of «investment» and «investment 

crediting» from the standpoint of classical economic 

theories, as well as resource, regulation, cost, 

technocratic and other approaches are investigated 

and systematized in the article. Th is allows to reveal 

the relationship between conceptions «investment», 

«credit», «investment loan», «investment crediting».

Th e author’s position on the concepts of «invest-

ment of international fi nancial institutions» and 

«investment crediting by international fi nan-

cial institutions», which refl ects the essential 

characteristics and expands descriptive element 

is formulated. It is substantiated that investment 

crediting by international fi nancial organizations 

performs specifi c functions, in particular, an 

additional reserve for strengthening the investment 

potential of national economies development, 

control-stimulating, innovative, driver and a way 

of equalizing levels of economic growth, ensuring 

quality of life, and increasing competition. It is 

proved that the organization of the process of 

investment lending is based on general and special 

principles. Th e general ones include – timeliness, 

purposefulness, availability, provision. Special prin-

ciples include: liberalization, regulation, guarantee, 

transparency, consistency.

To implement investment crediting by interna-

tional fi nancial organizations, it is important to 

form its eff ective mechanism, which should take 

into account principles and functions of investment 

crediting, respond to the dynamic processes of 

transformation of the world economy in the con-

text of the expanding of globalization processes 

and increasing the importance of international 

investment for the development of national 

economies.
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Анотація. Досліджено теоретичні основи інсти-
туціональних змін національної економіки. Прове-
дено аналіз розуміння сутності категорії «інсти-
тут». Окреслено можливі варіанти виникнення 
інститутів, як невід’ємної частини теорії інститу-
ціональних змін. 

Проаналізовано причини інституціональних
змін, як результат взаємодії формальних і не-
фор мальних інститутів. Досліджено можли-
вість запозичення інститутів у краї нах, істо-
рія трансформації економіки яких є прикла-
дом для інших, та імплементація інституцій 
у національне інституціональне середовище. До-
ведено, що ефективні інституціональні зміни по-
требують правильного набору інститутів, які у 
даний час у конкретному місці є найбільш опти -
мальними.

Ключові слова: інституціональні зміни, національна 

економіка, імпортовані інститути, інституціональні 

трансформації, економічна система, трансакційні ви-

трати.

Аннотация. Исследованы теоретические основы 
институциональных изменений национальной эко-
номики. Проведен анализ понимания сущности ка-
те гории «институт». Определены возможные вари -
анты возникновения институтов, как не отъем ле-
мой части теории институциональных из  менений. 
Проанализированы причины институ цио нальных 
изменений, как результат взаимодей ствия формаль-
ных и неформальных институтов. Исследована воз-
можность заимствования инсти тутов в странах, 
история трансформации эко номики которых явля-
ется примером для других, и имплементация инсти-
туций в национальную ин ституциональную среду. 
Доказано, что эффек тивные институциональные из-
менения требуют правильного набора институтов, 
которые в настоящее время в конкретном месте яв-
ляются наиболее оптимальными.

Ключевые слова: институциональные изменения, 

национальная экономика, импортируемые институты, 

институциональные трансформации, экономическая 

система, транзакционные издержки.

Постановка проблеми. Перехід вітчизняної 

економіки на ринкові рейки характеризується 

наявністю цілого комплексу складних та невирі-

шених проблем, що викликані поступовим руй-

нуванням попередніх та формуванням нових 

ін сти туційних засад економіки. Незважаючи на 

проведені реформи, національна економіка має 

низькоефективну структуру з високою енерго-

ємністю виробництва та характеризується екс-

тенсивним розвитком сировинних галузей, ві-

дірваністю фінансового сектору від реальної 

економіки, недостатнім рівнем інноваційності 

та відверто слабким розвитком інфраструктури. 

Нехтування інституційними чинниками розви-

тку національного господарства призводить до 

структурних дисбалансів відтворювальних про-

цесів в українській економіці та потребує погли-

бленого аналізу, як інституційного середовища, 

так і причин інституційних змін національної 

економіки.

Розділяємо думку Коваленко Ю. М., що го-

ловним уроком, який дала економіці практика 

формування нових ринкових відносин, полягає 

в тому, що чинник інституційного середови-

ща є надзвичайно важливим. Його ігнорування 

істотно обмежує можливості науки у формуван-

ні адекватних уявлень про економічну реаль-

ність. Очевидно, засвоєння цього уроку в науко-

вих колах економістів на пострадянському про-

сторій стимулювало багатьох із них до актив-

ного оволодіння досягненнями інституційного 

напряму і проведенню численних досліджень з 

цієї проблематики [1, c. 92].

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Формуванню та розвитку інституційних 

ідей присвячено праці видатних західних вче-

них-економістів, серед яких Д. Белл, М. Вебер, 

Т. Веблен, О. Вільямсон, Дж. Гелбрейт, Л. Девіс, 

В. Зомбарт, Т. Еггертсон, Д. Коммонс, Р. Коуз, 

У. Мітчел, Г. Мюрдаль, Д. Норт, Дж. Окслі, Р. Ріх-
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тер, Дж. Ходжсон та багато інших. Вагомий вне-
сок у розвиток інституційного напряму дослі-
джень вітчизняної економіки зробили О. Амо-
ша, З. Варналій, З. Ватаманюк, А. Гальчинський, 
В. Геєць, А. Гриценко, В. Дементьєв, М. Долішній, 
А. Чухно, О. Яременко [2–9]. Окремі аспекти 
інституційного середовища та інституційних 
змін вивчали С.  Архієреєв, О.  Барановський, 
Т. Гайдай, В. Гунько, Ю. Коваленко, С. Колодій, 
В.  Кредісов, Ю. Лопатинський, Ю. Павленко, 
Р. Пустовійт, П. Саблук, В. Смагін [9–16]. Серед
російських науковців даного напряму дослі-
джень заслуговують уваги роботи А. Аузана, 
Р. Нурєєв, В. Тамбовцева, А. Шастітко [17–19]. З 
огляду на значні здобутки науковців у цьому на-
прямку, зауважимо, що питання виявлення при-
чин та наслідків інституційних змін національ-
ної економіки в умовах постійної трансформації 
середовища функціонування потребують додат-
кової уваги з боку наукової спільноти.

Метою статті є дослідження причин та на-
слідків інституційних змін національної еконо-
міки на основі використання методологічного 
апарату інституціональної економічної теорії 
шляхом аналізу фактичного набору інститутів 
та можливостей використання імпортованих ін-
ститутів у разі визначення напрямів трансфор-
мації національної економіки.

Виклад основного матеріалу. Процеси інсти-
туціональних змін національної економіки та 
окремих її секторів краще всього досліджувати 
на основі використання методологічного апара-
ту інституціональної економічної теорії, яка, на 
відміну від мейнстрімних теорій, основну увагу 
приділяє не проблемам ефективного функціо-
нування ринків та вивчення умов досягнення 
рівноваги або пошуку оптимальних варіантів 
використання обмежених ресурсів, а досліджен-
ню питань інституціональних змін, модернізації 
інституціонального середовища тощо.

Вважаємо за необхідне розглядати як транс-
формацію соціально-економічної системи, так і 
трансформаційні процеси, що характерні різних 
секторів економіки. Все це пов’язано із транс-
формацією «інституціонального середовища», 
яка є однією з ключових категорій інституці-
ональної економічної теорії. І приймаючи до 
уваги той факт, що вона є сукупністю різних ін-
ститутів, спочатку проаналізуємо, що саме розу-
міється під інститутами у сучасній економічній 
теорії.

На думку Тамбовцева В. Л., «інститут являє 
собою сукупність санкціонованих правил в єд-
ності з соціальним механізмом їхнього захисту» 

[20, с.  25], схожої думки дотримуються [2; 5; 8; 
13; 21]. Один із засновників сучасної інституці-
ональної економічної теорії, Норт Д., стверджує, 
що інститут – це «правила гри в суспільстві, або, 
точніше, придумані людьми обмеження, направ-
ляючі людську взаємодію в певне русло» [22, 
c. 35]. В подальшому він дещо видозмінює своє 
бачення економічної сутності інституту, вказу-
ючи, що «це правила, механізми, що забезпечу-
ють їх виконання, і норми поведінки, які струк-
турують повторювані взаємодії між людьми» 
[23, c. 73], «формальні правила, неформальні 
обмеження та способи забезпечення діє вості 
обмежень» [24, c. 307]. Професор Аузан А. А.
використовує таке визначення: «Інститут – це 
сукупність, що складається з правила або декіль-
кох правил і зовнішнього механізму примусу ін-
дивідів до виконання цього правила» [17, c. 23].

Тамбовцев В. Л. вказує, що інститут, як кате-
горія, має включати такі обов’язкові елементи 
«а) правила поведінки економічних агентів у 
певних ситуаціях; б) правила поведінки гаран-
тів виконання правил (а) у випадках виявлення 
відхилень від них» [20, c. 25]. Водночас науковці 
[2; 17] не розрізняють поняття «правило» і «нор-
ма», вважаючи їх в рамках інституціональної 
концепції синонімами.

Узагальнивши різні погляди на розуміння 
сутності категорії «інститут», зауважимо, що він 
повинен включати такі взаємопов’язані елемен-
ти: 

а) умови застосування інституту: опис ситуа-
цій, в яких він застосовується; 

б) суб’єкти застосування інституту: опис осіб 
(агентів), дії яких потрапляють під регулювання 
інститутом;

в) зміст інституту: опис набору дій, які 
суб’єктам необхідно виконати у разі настання 
умов застосування інституту;

г) санкції (покарання) за порушення змісту 
інституту: дії, які необхідно виконати у разі не-
виконання або неналежного виконання інститу-
ту;

д) перелік гарантів виконання інституту: 
характеристика агентів, наділених функціями 
примусу до виконання інституту або покарання 
за його порушення.

Також особливої уваги заслуговують питання 
виникнення інститутів як невід’ємної частини 
теорії інституціональних змін. Зважаючи на об-

межену раціональність індивідів і узагальнивши 

певні історичні факти, можна вказати такі варі-

анти виникнення інститутів:

1) спонтанне виникнення;
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2) свідоме виникнення, яке передбачає такі 
варіанти:

• примусове введення правила або норми;
• введення правила за домовленістю всере-

дині групи [25, c. 86].
Спонтанне виникнення інститутів зазвичай 

пов’язано із застосуванням сили (агресії) з боку 
особи, яка нею володіє або наділена певними 
правами, для того, щоб поведінка окремих ін-
дивідів збігалася з його очікуванням, аналогом 
сили. Іншими причинами спонтанного виник-
нення інститутів можуть бути постійно повто-
рювані ситуації, результати яких залишаються 
незмінними. Водночас, слід зауважити, що ре-
гулярність поведінки індивідів не завжди вказує 
на існування інституту. Багато регулярно повто-
рювані діють тому, що вони є раціональними, і 
часто не передбачають альтернативних варіан-
тів. Інститут же являє собою результат вибору 
того чи іншого варіанту поведінки індивідів вна-
слідок дії різних чинників, часто він є найбільш 
прийнятним варіантом вирішення конфліктів 
між індивідами [26, c. 216–217].

Інституціональне середовище є найважливі-
шим елементом у понятійному апараті сучасної 
інституціональної економіки. Окремі представ-
ники нетрадиційних течій сучасної економічної 
теорії вважають, що інституціональна економіка 
і еволюційна економіка поступово призводять 
до зміни парадигми економічних досліджень, і 
в такому випадку інституціональне середовище 
розглядається як найважливіший елемент по-
нятійного апарату теорії інституціоналізму [27, 
c. 23].

Інституціональне середовище характеризу-
ється сукупністю формальних норм, правил, 
процедур і неформальними інститутами, які 
пред ставляють собою «перелік неписаних пра-
вил» [28, c. 9]. Водночас дуже часто неформаль-
ні інститути мають вищу пріоритетність щодо 
фор мальних. Вперше цей феномен досліджував
латиноамериканський економіст Ернан де Сото, 
переконливо показавши на прикладі Перу важ-
ливість і силу неформальних інститутів. У ре-
зуль таті впливу інституціонального середовища 
у державі формуються найважливіші соці аль но-
економічні складові його розвитку. Формування 
та розвиток інституціонального середовища є 
однією з найважливіших складових становлен-
ня ефективної моделі національної економіки та 
функціонування окремих її секторів [29, c. 197–
199].

Інституціональні зміни є зміною інститутів,
що регламентують соціально-економічний роз-

виток держави. На відміну від інституціональних 
трансформацій, інституціональні зміни мають
місце практично завжди і пов’язані з різ ни ми 
складовими розвитку національної економіки, 
як загалом, так і в розрізі регіонів [30, c. 53–54]. 
У разі інституціональних трансформацій інсти-
туціональні зміни характеризуються своєю мас-
штаб ністю, силою і стосуються перетворень ос-
нов них елементів національної економіки у разі 
її переходу від одного типу/підтипу економічної 
системи до іншого.

Інституціональне середовище є сукупністю 
фундаментальних політичних, соціальних, еко-
номічних, адміністративних правил, яка утво-
рює своєрідний базис для виробництва, обміну і 
розподілу. Більшість з цих правил закріплено за-
конодавчими та нормативними актами, а також
конституцією держави (наприклад, закони, що 
регламентують процес виборів у країні, права 
власності, майнові відносини) – це, так звані, 
формальні норми. Д. Норт розглядає інститу-
ціональне середовище як відносини, що склада-
ються на макрорівні у вигляді інституціональ-
них обмежень для контрактних угод між індиві-
дами [24, c. 311].

Крім формальних норм найважливішою 
скла до вою інституціонального середовища є не-
 фор  мальні інститути – сукупність історично 
сфор  мованих традицій, звичаїв та інших шабло-
нів поведінки контрагентів, які ніде не закріп-
лені за коно давчо, однак стійко діють у даному 
суспіль стві. У реальному житті можлива ситуа-
ція, коли вплив неформальних інститутів у су-
спільстві посилюється, витісняючи з практики 
формальні, у результаті чого починає бурхливо 
розвиватися неформальний сектор економіки. 
Така ситуація характерна для багатьох держав. 
Так, на пострадянському просторі всім відо-
мі такі не формальні інститути як «кумівство», 
«повага перед ксивами». У деяких державах зло-
дійські та бан дитські угруповання «злодії в зако-
ні» істотно впливають на прийняття рішень на 
будь-якому рівні.

Поглиблено розглянемо теоретичні основи 
інституціональних змін. Економічні, соціальні, 
політичні відносини у суспільстві постійно змі-
нюються, у результаті й інститути (інституції) 
піддаються змінам. Це відображається в зміні
умов господарської діяльності людей, їхньої 
жит тє ді яльності, появі нових професій, техноло-
гій, ви ник ненні нових форм та об’єктів власнос-
ті і т. п.

Поряд з ситуацією постійних інституціональ-
них змін, Д. Норт – основоположник сучасного 



 111

ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 1 (29) 

інституціоналізму – передбачає існування ситу-
ації інституціонального рівноваги. Коли за пев-
ного співвідношення сил гравців і даному наборі 
контрактних відносин, що утворюють економіч-
ний обмін, жоден з гравців не вважає для себе 
вигідним витрачати ресурси на реструктуриза-
цію угод. Ситуація інституціонального рівнова-
ги – це, імовірніше, виняток з правил. Інститути 
частіше перебувають в стані зміни. Зміна спів-
відношення сил гравців і/або умов організації 
їхньої діяльності вимагає формування нових 
інституціональних норм, правил і обмежень. 
Причиною змін інституціонального середови-
ща є своєрідний конфлікт між «правилами гри» 
бажаними і діючими в суспільстві. Саме цей 
конфлікт і визначає основні чинники інститу-
ціональних змін. Отже, існування певної невід-
повідності діючих норм поведінки контрагентів 
наявним умовам їхньої життєдіяльності призво-
дить до інституціональних змін.

Розглянемо позицію Д. Норта щодо причин 
інституціональних змін. На його думку, інсти-
туціональні зміни є результатом еволюції по-
глядів економічних суб’єктів на фундаментальні 
складові соціально-економічних відносин [24]. 
Однією з головних складових соціально-еконо-
мічних відносин Д.  Норт розглядає категорію 
«власність». 

У даному випадку загальна схема інституціо-
нальних змін може мати такий вигляд:

1) зростання рівня знань призводить до змі-

ни технологій;

2) нові технології призводять до зміни цін 

на ресурси;

3) зміна цін на ресурси (підвищення) при-

зводить до прагнення трансформації 

прав власності на них з боку їхніх влас-

ників;

4) нові ціни ведуть до появи правил, що до-

зволяють максимізувати цінність вико-

ристання таких прав;

5) водночас, виникають ненульові трансак-

ційні витрати на політичному ринку, що 

перешкоджають реалізації всіх корисних 

для створення вартості потенційно мож-

ливих інституціональних змін [22, c. 123–

126].
Далі визначимо причини інституціональних 

змін як результат взаємодії формальних і нефор-
мальних інститутів.

По-перше, для того, щоб не виникало проти-
річ між формальними та неформальними інсти-
тутами, формальні інститути повинні форму-
ватися на основі складених століттями нефор-

мальних норм. Тобто формальні інститути – це 
втілення в життя, на законних підставах, що 
склалися в суспільстві традицій, звичаїв, звичок.

По-друге, формальні інститути повинні об-
межувати використання сформованих нефор-
мальних правил. Для цього створюються забо-
ронні інститути, які повинні впливати на не-
формальні правила шляхом їхньої заборони або 
перетворення. У даній ситуації можливе виник-
нення конфлікту, який можна описати у такий 
спосіб:

– може скластися ситуація, коли неформаль-
ні інститути поступово витісняють формальні 
через недосконалість та абсолютну невідповід-
ність дійсності останніх;

– інша ситуація, коли, навпаки, формальні ін-
ститути займають домінуюче становище, часто 
повністю витісняючи неформальні. Це можливо 
внаслідок введення гарантом норми жорстких 
санкцій;

– третя ситуація, коли формальні і нефор-
мальні інститути одночасно впливають на прак-
тику життєдіяльності. У цьому випадку часто 
буває, що неформальні інститути допомагають 
виконувати свої функції неефективним фор-
мальним інститутам, доповнюючи їх.

Формальні і неформальні інститути взаємо-
діють в умовах спеціального ринку інститутів. 
Автором поняття «ринок інститутів» є Пейович 
С. Ринок інститутів – це різноманіття наборів 
інститутів, що представляють собою всі наявні 
у даний час способи обмеження поведінки та 
взаємодії суб’єктів господарювання. На даному 
ринку зібрані різноманітні правила та норми, за 
допомогою яких здійснюється регулювання пев-
них процесів життєдіяльності господарюючих 
суб’єктів.

Економічні суб’єкти, які мають відповідні 
повноваження щодо вибору певного набору 
інститутів, реалізують його в рамках даної дер-
жави. Завдання уповноваженого щодо вибору 

набору інститутів суб’єкта полягає у тому, щоб 

обрати з великої кількості варіантів наборів той, 

що у даний час у конкретному місці є найбільш 

оптимальним. Однак, найчастіше, подібний 

вибір є дуже далеким від оптимального, і цьому 

є свої причини. Розглянемо основні з них.

1. Причина, що пов’язана з тим, що всім 

людям властиво помилятися. Було б набагато 

простіше, якби людина була машиною, запро-

грамованою на оптимальний результат, однак 

це не так, крім того, в природі не існує ідеальних 

людей. Тому суб’єкти, які приймають рішення 

щодо інституціональних змін, так звані суб’єкти 
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інституціональних змін, приймаючи рішення, 
можуть просто обрати помилковий набір інсти-
туціональних правил.

2. Вибір неефективного набору інститутів 
можна пояснити за допомогою ряду факторів:

– той набір інституціональних правил, який 
пропонується для вибору суб’єкту інституціо-
нальних змін не завжди є повним. Він може бути 
досить обмеженим, у результаті чого до нього 
можуть не входити найбільш ефективні варіан-
ти вибору набору інституціональних норм. При-
чиною такої ситуації може бути слабка кваліфі-
кація кадрів, які готують рішення, недостатня 
експертна оцінка проблем, що досліджуються 
або її відсутність, недостатній період часу, необ-
хідний для глибокого всебічного опрацювання 
проблеми, що досліджується;

– можлива ситуація, коли в практиці життє-
діяльності держави ще не було подібних виборів. 
У результаті не існує будь-якого історичного до-
свіду для здійснення подібного інституціональ-
ного вибору, відповідно немає ніякої інформації, 
яка б сприяла прийняттю ефективного рішення. 
Подібна ситуація вже кілька разів спостерігала-
ся в пострадянських країнах: на початку ХХ сто-
ліття, коли формувалася радянська командно-
адміністративна економіка, і наприкінці ХХ сто-
ліття, коли здійснювався перехід від командно-
адміністративної економіки до ринкової;

– навіть існування певного історичного до-
свіду використання тих чи інших інституціо-
нальних правил в одній державі не є гарантом 
їхнього успішного використання в інших. Тобто 
у разі вибору набору інституціональних правил 
необхідно обов’язково враховувати особливості 
інституціонального середовища, у рамках якої ці 
правила будуть діяти. Адже століттями сформо-
вані в країні історичні, культурні, етнічні, релі-
гійні особливості, звичаї і традиції обов’язково 
вплинуть на реалізацію та ефективність функ-
ціонування нових інституціональних правил. 
Саме тому використання однієї і тієї ж концеп-
ції перехідної економіки – «шокової терапії» – 
в одних країнах призвело до певного успіху, а в 
інших – до суттєвого падіння економіки;

– інституціональні зміни, як результат засто-
сування набору інституціональних правил, ма-
ють довгостроковий ефект. Точно прорахувати 
всі довгострокові ефекти від інституціональних 
змін, а також визначити те, як саме вони вплива-
тимуть на господарюючих суб’єктів, практично 
неможливо. Тому можлива така ситуація, коли 
набір інституціональних правил, що застосову-
ється сьогодні, приносить певні короткостроко-

ві позитивні результати, а в довгостроковій пер-
спективі ситуація змінюється у протилежному 
напряму.

3. Як вже зазначалося раніше, суб’єкти інсти-
туціональних змін – це люди, які можуть робити 
помилки під час прийняття рішень щодо вибо-
ру набору інституціональних правил, а також 
можуть вести себе не дуже чесно, переслідуючи 
свої особисті корисливі інтереси або інтереси 
певних зацікавлених груп людей.

Одним із прикладів існування неформальних 
інститутів, які пов’язані з реалізацією своїх ко-
рисливих інтересів, є корупція. У практиці гос-
подарювання часто трапляється ситуація, коли 
суб’єкт інституціональних змін зловживає своїм 
посадовим становищем для підвищення свого 
добробуту або родичів. Покарання, яке може (і 
повинно) йти за подібними діями, на жаль, часто 
малоефективне або просто формальне. У резуль-
таті чого неформальні інститути займають домі-
нуюче становище у порівнянні з формальними 
(адміністративним і кримінальним законодав-
ством). Тому доволі часто при прийнятті рішень 
щодо вибору певного набору інституціональ-
них правил, суб’єкт інституціональних змін діє 
в інтересах певних владних коаліцій і партій, 
проводячи пакетні рішення. Як результат,  
суб’єк ти інституціональних змін здійснюють 
простий обмін потрібних кожній групі рішень.

Тепер зупинимося на запозиченні інститутів, 
тому що саме це питання дуже часто викликає 
ве лику дискусію у разі визначення напрямів 
транс фор мації національної економіки. Дуже 
прос тий вихід: запозичення інститутів в краї-
нах, іс то рія трансформації фінансового ринку 
яких є при кладом для інших, та імплемен та-
ція інсти ту цій в національне інституціональне 
середовище. 

Історія імпорту інститутів має як позитивні, 
так і негативні приклади. Як вже зазначалося 
вище, результат використання імпортних ін-
ститутів у конкретній країні залежить від того 
інституціонального середовища, в якому вони 
будуть розвиватися, а також від того, чи є в 
державі інститути, які будуть доповнювати та 
сприяти реалізації імпортованого інституту. 
Позитивними прикладами імпорту інститу-
тів є трансформація економічних систем та фі-
нансових ринків країн південно-східної Азії, 
насамперед, Сінгапуру, Південної Кореї, Тайва-
ню. Успіх реформ як результат імпорту інститу-
тів у державах, які самі перебувають у процесі 
формування національної моделі економічного 
розвитку, є доволі малоочікуваним. 
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Здійснюючи реформи в процесі соціально-
економічних змін, нові інститути накладаються 
на вже сформоване інституціональне середови-
ще. І у даному випадку результат реформування 
залежить не тільки від того, за допомогою яких 
методів та інструментів здійснюються перетво-
рення, але й від інституціонального середовища 
та сучасних формальних і неформальних інсти-
туціональних норм.

Найкраще ситуацію, за якої вибір різних ін-
ститутів і здійснення відповідних інституціо-
нальних змін у результаті інституціональних 
трансформацій можуть призвести до абсолютно 
протилежних результатів, ілюструють графіки, 
що характеризують динаміку показників ВВП 
на душу населення (в дол. США, базовий 1990 
г.) у КНДР і Республіці Корея після закінчення 
корейської війни (рис.).
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Рис. Динаміка ВВП на душу населення у КНДР і Республіки Корея у 1970–2016 рр. (дол. США)
Примітка. Побудовано автором на основі [31].

На сьогодні дві держави, які представляють 
одну націю, і були до 1950 року частинами єди-
ної держави, мають абсолютно різні траєкторії 
соціально-економічного розвитку і за багать-
ма позиціями, що характеризують інституці-
ональне середовище, перебувають на різних 
полюсах. 

Ефективне використання імпортованих ін-
ститутів на початковій стадії інституціональ-
них змін у подальшому розвитку, за достатньо 
тривалої взаємодії формальних інститутів з на-
явними неформальними, може призвести до 
того, що останні витіснять формальні, які не 
«прижилися» у наявному інституціональному 
середовищі, або формальні і неформальні ін-
ститути певним чином підлаштовуватимуться 
один до одного.

Те, як саме відбуваються в країні інституціо-
нальні зміни, безпосередньо залежить від наяв-
них у ній формальних та неформальних інсти-
тутів. Інституціональні зміни бувають інкре-
ментними і дискретними, таку класифікацію 
інституціональних змін запропонував Д. Норт. 
Для вдосконалення сучасних норм і правил в 

інституціональному середовищі до діючих угод 
можуть вноситися несуттєві корективи – це 
інкрементні зміни. Істотні, радикальні коригу-
вання, що вносяться до формальних правил, що 
призводять до значних (історичних) змін – це 
дискретні зміни [24].

Коли відбуваються інкрементні зміни? По-
дібні зміни відбуваються тоді, коли змінюється 
інституціональне середовище та вимагає відпо-
відних їй інститутів. Тобто відбувається процес 
пристосування наявних інститутів до динаміч-
ного інституціонального середовища. Порівню-
ючи ступінь гнучкості формальних та нефор-
мальних інститутів слід зазначити, що першими 
на зміну інституціонального середовища від-
реагують неформальні інститути, які, на відміну 
від формальних, дуже швидко пристосовуються 
до нових соціально-економічних умов.

Якщо говорити про дискретні інституціо-
наль ні зміни, то вони призводять до ради каль-
них перетворень інституціонального середо в и-
ща, ви никнення абсолютно нових інститутів. У 
ре зуль таті дискретних змін з’являються проміж-
ні інститути. Причина їхнього виникнення – 
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швидкість, з якою здатні трансформуватися 
окремі складові інституціонального середовища.
Оскільки компоненти інституціонального сере-
довища реформуються не одночасно (одні швид-
ше, інші повільніше), а деякі можуть взагалі не 
змінюватися, то необхідні проміжні інститути, 
які б об’єднали старі, тобто ті, що трансформу-
ються, та вже сформовані нові інститути.

Окрім дискретних і інкрементних, можна ви-
ділити спонтанні і цілеспрямовані. Цілеспрямо-
вані інституціональні зміни виникають як ре-
зультат заздалегідь продуманих дій, спонтанні ж 
ніде не заплановані і носять стихійний харак тер. 
Щодо формальних і неформальних інститутів, 
природно, що, неформальні інститути мо жуть 
змінюватися як цілеспрямовано, так і сти хійно 
(що частіше і відбувається), у той час, як фор-
мальні інститути змінюються тільки цілеспря-
мовано.

Інституціональні зміни можуть займати різ-
ні проміжки часу. Швидкі інституціональні змі-
ни більш хворобливі, вони часто призводять 
до дисгармонії і конфлікту між формальними і 
неформальними інститутами у процесі їхнього 
перетворення. Повільні зміни небезпечні тим, 
що тривалий процес трансформації може ніко-
ли не закінчитися. Реформи можуть змінювати 
одна іншу, можуть відбуватися зміни у владі, які 
зупинять хід реформ або призведуть до проти-
лежних дій (контрреформ).

На основі теорії інституціональних змін 
Д. Норта та теорії самоорганізації відкритих 
систем Д. Лебедєв [32] ввів поняття «інститу-

ціональна трансформація соціально-економіч-

них систем», під яким автор розумів якісні змі-

ни елементного складу, структури, зв’язків та 

функ ціонування, які виражаються у змінах фор-

мальних правил системи, основних її гравців та 

трансакційних витрат. 

Д. Лебедєв наголошував, що будь-яка система 

може перебувати в двох станах: інституціональ-

ної рівноваги та інституціональної трансформа-

ції. За умов першого стану, система може бути 

як ефективною так і неефективною, що визнача-

ється співвідношенням ефективних та неефек-

тивних інститутів та оптимальним рівнем тран-

сакційних витрат. Якщо рівень трансакційних 

витрат не є оптимальним, тобто неефективних 

інститутів більше ніж ефективних, система од-

наково може перебувати в стані рівноваги, що 

штучно підтримується економічними інтереса-

ми ключових гравців та потенційною можли-

вістю підвищення рівня трансакційних витрат. 

Проте під впливом відносних змін цін та ідеоло-

гії соціально-економічна система може досягти 

точки інституціональної біфуркації і перейти із 

стану інституціональної рівноваги в стан інсти-

туціональної трансформації [32]. Більш деталь-

но трансформаційні зміни національної еконо-

міки у разі проходженні точок біфуркації дослі-

джено в роботі [33]. 

Інституціональні трансформації можуть бути 

різними за масштабом та характером взає модії, 

незначні за масштабом трансформації є просто 

інституціональними змінами, значні трансфор-

мації – інституціональними перетвореннями. 

Характер трансформацій визначається зміною 

кількості формальних правил, гравців та рівнем 

трансакційних витрат. Інституціональні транс-

формації можуть призвести до збільшення кіль-

кості неефективних інститутів та росту трансак-

ційних витрат (інституціональна деформація) і 

на впаки, – до зменшення кількості неефектив-

них інститутів і зниженню трансакційних ви-

трат (чиста інституціональна трансформація) 

[32].

Висновки. Отже, дослідивши теоретичні ос-

нови інституціональних змін національної еко-

номіки можна зробити такі висновки:

– інституціональне середовище представляє 

собою певний набір інститутів: правил, норм, 

процедур та ін., які є основою розвитку націо-

нальної економіки та окремих її секторів. Вони 

можуть виникати як спонтанно, так і свідомо, 

причому в останньому варіанті може мати місце 

й свідомий імпорт інститутів;

– можливість використання імпортних ін-

ститутів у нашій країні залежить від інституціо-

нального середовища, в якому вони будуть роз-

виватися та наявності державних інститутів, які 

будуть доповнювати та сприяти реалізації ім-

портованого інституту, забезпечуючи імплемен-

тацію інституцій в національне інституціональ-

не середовище, при цьому ефективність чистого 

імпорту західних інститутів є сумнівною; 

– ефективні інституціональні зміни потре-

бують правильного набору інститутів, які у да-

ний час у конкретному місці є найбільш опти-

мальними, проте в межах нашої держави по-

дібний вибір є далеким від раціонального, що 

значно ускладнює реалізацію концепції чистої 

інституціональної трансформації на шляху до 

якісних перетворень соціально-економічної 

системи.
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Abstract. The theoretical bases of institutional changes of the national economy are researched in the article. The 
analysis of understanding the essence of the category «institute» is carried out. Possible variants of institutes emergence 
as an integral part of the theory of institutional changes are outlined. The causes of institutional changes, as a result of 
the interaction of formal and informal institutions, are analyzed. The possibility of borrowing institutions in countries 
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the national institutional environment is explored. It is proved that eff ective institutional changes require a correct set of 
institutions which are the most optimal in currently moment and in a particular place.
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transaction costs.

Th e theoretical bases of institutional changes of 

the national economy are investigated in the article. 

Th e analysis of understanding of the essence of the 

category «institute» should include the following 

interrelated elements: conditions of application of 

the institute: description of the situations in which 

it is applied; subjects of application of the institute: 

description of persons (agents) whose actions are 

fallen under the regulation of the institute; content 

of the institute: a description of the set of actions 

that subjects must perform at the onset of the 

application of the institute; sanctions (punishment) 

for violation of the contents of the institute: actions 

to be performed in case of failure or improper 

performance of the institute; list of guarantors for 

the implementation of the institute: a description of 

agents with the functions of compulsion to perform 

the institution or punishment for its violation.

Possible variants of institutes emergence as an 

integral part of the theory of institutional changes 

are outlined. Th e causes of institutional changes, as 

a result of the interaction of formal and informal 

institutions, are analyzed. First, in order to ensure 

that there are no contradictions between formal and 

informal institutions, formal institutions should 

be formed on the basis of informal norms formed 

over the centuries. Th at is, formal institutions are 

the realization of the legally established traditions, 

customs and habits of the society. Secondly, 

formal institutions should limit the use of the 

existing informal rules. For this purpose, there are 

prohibitive institutions that must infl uence informal 

rules through their prohibition or transformation.

Th e situations of a possible confl ict between 

formal and informal institutions that can be 

described as follows: the situation may arise when 

informal institutions gradually displace formal due 

to imperfections and absolute discrepancies in the 

reality of the latter; another situation is when, on 

the contrary, formal institutions occupy a dominant 

position, oft en completely displacing informal 

ones. 

Th is is possible due to the introduction by the 

guarantor of the rules of strict sanctions; the third 

situation, when formal and informal institutions 

simultaneously infl uence the practice of life. In this 

case, it oft en happens that informal institutions 

help to carry out their functions ineff ective formal 

institutions, completing them.

It is determined that the possibility of using 

import institutes in our country depends on the 

institutional environment in which they will develop 

and the availability of state institutions that will 

complement and promote the implementation of 

the imported institute, ensuring the implementation 

of institutions in the national institutional environ-

ment, while the effi  ciency of net imports of Western 

institutions is questionable.

It is proved that eff ective institutional changes 

require a correct set of institutions that are currently 

the most optimal in a particular place, but within 

our country such a choice is far from rational, 

which greatly complicates the implementation of the 

concept of pure institutional transformation on the 

way to qualitative transformation of socio-economic 

systems.
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Анотація. Розглядаються вихідні положення фор-
мування регіональних ланцюгів постачання в умовах 
просторової пов’язаності відносин, як власти вості 
економічного розвитку регіону. 

Показано, що така пов’язаність – це вимірю-
ваний рівень інтен сивності всіх видів регіональ-
ної взаємодії елементів регіону, які стосуються 
формування ланцюга постачання. 

Представлено принципову схему типології 
еконо мічного простору взаємоузгодженого фор-
мування територіальних організаційно-вироб-
 ничих структур і регіональних ланцюгів поста-
 чання.

Ключові слова: методологічні засади, формирования 

ланцюгів постачання, регіон, просторова пов’язаність 

відносин, економічне середовище.

Аннотация: Рассматриваются исходные положе-
ния формирования региональных цепей поставок 
в условиях пространственной связанности отно-
шений, как свойства экономического развития 
региона. Показано, что такая связанность – это 
измеряемый уровень интенсивности всех видов ре-
гионального взаимодействия элементов региона, 
которые имеют отношение к формированию цепи 
поставок. Представлена принципиальная схема 
типологии экономического пространства взаимо-
согласованного формирования територриальных 
организационно-производственных структур и ре-
гио нальных цепей поставок. 

Ключевые слова: методологические основы, форми-

рование цепей поставок, регион, пространственная свя-

занность, экономическае среда.

Постановка проблеми. Проблеми ефектив-

но го формування ланцюгів постачання стають 

все більш важливими насамперед при розгляді 

регіо нальних джерел виробництва та реалізації

кінцевої продукції та послуг. Відповідно до цьо-

го відбувається постійний пошук рішення проб-

ле ми сукупної організаційно-економічної ді яль-

нос ті, насамперед проблеми адаптації суб’єк тів 

госпо дарювання у конкурентному середо вищі 

ре гіо нальної економіки. Водночас необхідно ура-

хо вувати економічні закономірності, які об’єк-

тив но відбивають наявні у конкретному про с-

то рі функ ціонування зв’язків між показника ми, 

що харак теризують параметри основних і суміж-

них регіо нальних ланцюгів постачання (РЛП), 

а також їхніх окремих елементів. Визначення 

та ких закономірностей дозволять встановити 

шляхи розвитку та результативність форму ван-

ня організаційно-виробничих відносин і сфор-

мованих на їхній основі економічних потоків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вивченню та узагальненню проблем формуван-

ня ланцюгів постачання присвячені роботи вче-

них Д. Бауерсокса, Х. Вільдеманна, Б. Геллінгра-

та, Б. Гетінга, Д.  Іванова, С. Кайзера, Д. Клосса, 

В.  Кротова, А.  Куна, Д.  Ламберта, В.  Сергєєва, 

Д.  Стока, Стадтлера, А.  Харрісона, М.  Крісто-

фера, О.  Гірної, М.  Григорак, Є.  Крикавського, 

Р.  Ларіної, Н.  Чухрай та ін. Водночас у фаховій 

літературі не отримали однозначного визначен-

ня й по різному трактуються ціла низка питань 

теорії і практики організації ланцюгів постачан-

ня із урахуванням управління просторовим роз-

витком регіону, основу якого складає суспіль-

ний розподіл праці, територіальний розподіл 

гос подарської діяльності тощо. Водночас у роз-

гляді питання формування РЛП, як нової орга-

нізаційно-економічної моделі розвитку регіону, 

практично відсутні науково обґрунтовані ме-

тодологічні положення типології економічного 
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середовища території, де у якості класифіка цій-
ної ознаки розглядається просторова пов’яза-
ність від носин, як методологічної основи іден-
тифікації потенційних територіальних зон дис-
локації РЛП.

Мета статті. Поглиблене дослідження мето-
дологічних проблем формування ланцюгів по-
стачання в умовах просторової пов’язаності ре-
гіональних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження та 
його обгрунтування. На думку більшості фахів-
ців, саме у 80-х рр. ХХ ст. були закладені методо-
логічні основи формування ланцюгів постачан-
ня як намагання розв'язати проблему зниження 
невизначеності відносин на основі методів і мо-
делей кооперації та багаторівневого управління 
запасами на декількох підприємствах одночасно 
(концепція Supply Chain Management – SCM). По-
ряд з тим, спостерігається слабка дослідженість 
процесів формування ланцюгів постачання на 
регіональному рівні, що призводить до відсут-
ності необхідної смислової єдності під час ви-
рішення різних завдань менеджменту РЛП на 
концептуальному рівні, сприяє логічній неко-
ректності, неоднозначності розуміння результа-
тів робіт та сфери застосування пропонованих 
підходів. Для багатьох з них типовою є точка 
зору про те, що будь-який ланцюг постачання – 
це лінійно-паралельно упорядкована сукупність 
учасників потокового процесу, які приймають 
участь у його формуванні та підтримці належ-
ного функціонування. Водночас акцентується 
увага на важливості інтеграційної функції, як 
такої, що визначає умову формування ланцюга 
поста чання. Такий підхід аргументується тим, 
що сутність та зміст ланцюга визначається про-
ходженням матеріальним потоком стадій заку-
півлі матеріалів, виробництва і розподілу (збу-
ту) кінцевої продукції. Кожна така стадія визна-
чається специфічними особливостями товаро-
руху й вирішує лише властиві їм завдання. Але 
ні одна із них не може розглядатися самостійно, 
поза єдиного процесу товароруху. 

За такого підходу, концепція SCM у дослід-
жен ні розглядається як методологічна основа 
для створення ефективної системи формуван-
ня ланцюгів постачання на регіональному рівні.
Водночас їхня структура буде визначатися про-
сто ровою взаємодією сукупності елементів ви-
робничо-територіальної системи, оскільки всі 
про міжні та кінцеві продукти формуються в умо-
вах конкретного стану регіону, споживаються 
ре сурси відповідної території з використанням
послуг її організаційно-виробничої інфрастури.

У такому зв’язку доцільно визначитися по-
няттям «регіональної просторовості», яке на 
дум ку Ю. Павлюка [7], ще не мають загально-
прийнятого підходу до встановлення суті і зміс-
ту, термін «простір» широко вживається в різ-
них сферах суспільної діяльності. Він зазначає: 
«Розширення меж вживання поняття простору 
в господарській діяльності зумовлене набут тям 
ним практичного господарського сенсу у ви разі 
єдиного економічного простору» [7].

Представлення економічного змісту понят-
тя «простір» (суто поняття «економічний про-
стір») може бути проілюстровано такими мірку -
ваннями. Так Н. Суріна вважає, що «Простір – 
це еволюційна організм енна суперсистема, яка 
функціонує на принципах саморозвитку, ієрар-
хічності та циклічності. У кожній точці цієї сис-
теми існує інформаційна програма розвитку (у 
проявленому чи не проявленому стані), котра 
зумовлює потенційність, наповненість і різно-
маніття форм розвитку простору» [9]. Тобто, 
простір – це сукупність точок з обов’язковою 
наявністю програми розвитку для кожної з них. 
На думку Т. Мірзодаєвої простір – це динаміч-
на система, яка включає потоки всіх наявних 
ресурсів розвитку (трудові ресурси, фінанси, 
інформацію, виробничий капітал тощо), інфра-
структурні канали (інженерні, комунікаційно-
інформаційні, фінансові, культурні), якими 
ру ха  ються ці потоки, та локалізовані центри 
логіс тич ного управ ління вказаними потоками. 
Про сто ровий розвиток – це відтворювальний 
про цес елементів простору, що функціонує як 
система речових і енергетичних потоків (сиро-
винних ресурсів, товарів і послуг, організацій-
них, фінансових і людських капіталів тощо) [1; 
2; 4]. У свою чергу Л. Зобова дає визначення про-
стору як організованого середовища, яке вини-
кає у результаті взаємодії (конкуренції) матері-
альних суб’єктів на певній території [3]. За таких 
умов, «…якщо ми говоримо про відносини між 
суб’єктами щодо використання наявних матері-
альних і нематеріальних об’єктів (тобто еконо-
мічні відносини на певній території), то йдеться 
вже про економічний простір» [10].

Водночас дослідники вказують на ускладення 
економічного простору, що проявляється у зрос-
танні кількості зв’язків, які повинні відбуватися 
щоденно для забезпечення нормальної життєді-
яльності спільноти [10]. І далі: «Посилення еко-

номічного простору, у тому числі у со ціальних і 

культурних сферах, веде не просто до збільшен-

ня кількості взаємозалежностей, але до посилен-

ня його цілісності і переростанню економічно-
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го простору у систему, яка керує колективним 
розу мом освітчених людей. Базовим елементом, 
який забезпечує успішне здійснення і самоор-
ганізацію такої системи, виступає інтелектуалі-
зація населення як вихідна база якісних змін у 
менталітеті людей, що включає у себе і моральні 
етичні цінності». Такі просторові системи утво-
рюють певні конструкції, які характеризуються 
розподілом елементів і зв’язків між ними, а тому 
їхні виділення дозволить вибрати найбільш до-
цільну на даний час конструкцію [6]. 

У разі узагальнення зв’язку територіального 
(регіо нального) і просторового аспектів еконо-
міки, варто звернутися до робіт П. Мінакіра, 
А. Де  м’яненка та Н. Суріної. У першому випад-
ку регіональна економіка представлена автором 
як дослідження закономірностей формування,
функціонування та взаємодії економічних ком-
плексів (економічних регіонів) у просторі [4]. У 
другому випадку просторова економіка вивчає 
економічні відносини (причинно-наслідкові 
зв’язки), просторові трансформації як у тери то-
ріальних утвореннях з вже усталеними кордо-
нами (область, місто), так і в утвореннях з не-
стійкими, чітко невизначеними межами (зони 
впливу великих міст, транскордонні території 
тощо [9]. Водночас відзначається, що просторо-
ва економіка не завжди збігається з діяльністю 
з регіонального розвитку. Вона розвивається на 
території, яка уже володіє певною економічною 
цілісністю, де відбуваються взаємопов’язані, 
взаємообумовлені процеси. Така діяльність по-
в’язана з пошуком додаткових ефектів від сукуп-
ності якостей простору. 

Використання просторового аспекту регіо-
нальної економіки у разі дослідженні пробле-
ми формування ланцюгів постачання означає 
встановлення реальної просторової конструкції 
взаємовизначених і взаємозалежних зв’язків, 
які формують інтегративну властивість відно-
син між суб’єктами економіки території і якою 
вони до об’єднання у таку ланцюгову структуру 
не володіли. Завдяки наявності у ланцюгу та-
ких зв’язків, сукупність його елементів (підпри-
ємств, процесів, видів робіт тощо) розглядається 
як єдине інтегроване ціле, де кожний елемент у 
кінцевому підсумку пов’язаний із всіма іншими 
елементами і його властивості не можуть бути 
зрозумілі без урахування цих властивостей.

Вищеозначені напрямки формування нової 
парадигми визначають принципо новий підхід 
до організації територіального виробництва на 
основі створення ланцюгових структур. Таке 
поєднання ставить перед територіальними орга-

нами управління нові завдання у сфері комплек-
сного формування та розвитку територіальних 
внутрішніх та зовнішніх відносин, які зумовлю-
ють параметри та зміст функціональних проце-
сів, розсереджених у просторі та часі. Основни-
ми у агрегованому виді є такі:

–  процеси системного прогнозу, організація 
договірних та інших відносин з конкретними 
споживачами зокрема територіальним ринком 
загалом;

–  процеси проектування, інвестування та 
бу дів ництва виробничо-територіальних потуж-
ностей і матеріально-технічної бази транспорт-
них організацій, закупівель чи виготовлення 
технологічного обладнання, засобів механізації 
для формування нового чи удосконалення тра-
диційного виробництва продукції необхідних 
споживачеві властивостей;

–  процеси гарантійного і післягарантійного 
обслуговування, утилізації;

– процеси транспортно-складського обслуго-
вування;

– процеси системної організації та управлін-
ня діючими виробництвами у комплексі з їхніми 
технологіями, матеріально-технічним забезпе-
ченням, збутом і реалізацією;

–  процеси системного інформаційного, фі-
нансового, соціального, у тому числі кадрового 
потокового забезпечення вищенаведених проце-
сів управління системою, яка включає процеси: 
виробничо-технологічні, торгово-технологічні, 
транспортно-складські та ін.

Залежно від того, які із відносин, відповід-
них їм процесів та їхнє поєднання є суб’єктами 
логістичного управління, формуються РЛП.

На концептуальному рівні формування РЛП 
розглядається як процес встановлення балансу 
між всіми видами діяльності, процесами та їхні-
ми елементами, які цілеспрямовано формують 
та реалізують сукупні відносини учасників тако-
го ланцюга на основі інтеграції та адаптації вну-
трішніх і зовнішніх функціональних процесів, 
елементів та ресурсів для забезпечення більшої 
конкурентоспроможності виробленого сукуп-
ного продукту.

Приймаючи до уваги дослідження [8], послі-
довність етапів формування РЛП може бути 
пред ставлена у такий спосіб (рис. 1):

а) налагодження взаємодії зацікавлених сто-
рін – реальних та потенційних учасників ланцю-
га постачання. Така взаємодія передбачає визна-
чення різних форм вигод та переваг, які можуть 
бути встановлені у термінах економічних показ-
ників та параметрів розвитку регіону. Результат 
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такої взаємодії – встановлення пріоритетів гро-
мади, бізнесу та регіональної влади у формуван-
ні регіональної взаємодії;

б) встановлення цільових орієнтирів розвит-
ку регіону, що базується на пов’язаності відно-
син з позицій формування регіональної взаємо-
дії агентів ланцюга постачання;

в) формування управлінських рішень, які 
спря мо вані на коригування (чи усунення не-
ефек тив них) нинішніх відносин чи створення 
нових між реальними і потенційними учасника-
ми лан цюга постачання;

г) відбір найбільш оптимального варіанту рі-
шення, який пов’язаний із оптимізацією від но син, 

їхнім коригуванням чи усуненням неефектив них, 
а також перенесення найбільш вдалих практик 
на формування ланцюга постачання. Водночас 
у якості основного критерія ефектив ності при-
ймається максимізація цільового параметру роз-
витку регіону (максимізація сил взає мо дії між 
учасниками формування ланцюга постачання);

д) побудова регіональної системи інформа-
ційного обміну на трьох базових рівнях: під-
система інноваційно-технологічної комунікації; 
підсистема координації взаємодії елементів РЛП 

(територіальні логістичні вузли і центри комуні-

кацій); підсистема формування «ядра» ланцюга 

постачання. 
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Рис. 1. Структура процесу формування ланцюга постачання регіону

Представлена на рис. 1 схема виходить із ві-

домої концепції розширюваної логістичної вза-

ємодії (Scaleable Logistics Interplay – SLI) [5], що 

визначає досягнення результатів: конкуренто-

спроможність товарів та послуг, більш ефектив-

не використання фінансових, інформаційних та 

людських ресурсів. Водночас питання форму-

вання РЛП розглядається у площині системного 

підходу до встановлення і аналізу взаємовизна-

ченої та взаємоузгодженої сукупності процесів 

змін виробничо-економічної діяльності його 

агентів, що складає собою один з найбільш про-

дуктивних підходів до вирішення означеної про-

блеми. За своїм функціональним призначенням 

будь-який РЛП не є однорідним послідовно-

паралельним поєднанням суб’єктів ринку. Та-

кий ланцюг, споживає ресурси певної території і 

одночасно використовує елементи її виробничо-

обслуговуючої інфраструктури. Тому під час до-

слідження РЛП необхідно розглядати не лише 

пропорційність внутрішніх зв’язків, але підда-

вати аналізу використання ресурсів та послуг 

загально територіального значення. Виробничо-

територіальний підхід до формування ланцюгів 

постачання визначається процесом встановлення 

пропорцій та раціональних взаємовідносин між 

всіми елементами виробництва та території на 

основі інноваційно-технологічних та соціально-

економічних розрахунків для підвищення ефек-

тивності ведення господарської діяльності за 

всебічного урахування ресурсів території. 

Виділенню РЛП передує дослідження проце-

сів змін функціонального, структурного, органі-

заційного і управлінського характеру у їхній 

взаємодії і взаємозалежності з подальшим виді-

ленням сукупності взаємодоповнюючих видів 

діяльності та їхніх взаємодіючих елементів, які 

цілеспрямовано формують ланцюг постачання 

на основі інтеграції і адаптації внутрішніх і зо-

внішніх процесів.

Схема типології економічного простору фор-

мування територіальних організаційно-вироб-

ничих структур і РЛП представлена на рис. 2.

У якості ознак представленої типології 

розглядають економічні, виробничо-техноло-

гічні, фінансові, соціально-демографічні та інші 
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ознаки, які формуються у досліджуваному еко-

номічному просторі регіону дислокації вироб-

ничих, транспортних, комерційних, торгових, 

фі  нансових, наукових, адміністративно-політич-

них, соціально-економічних та інших доцільних 

для формування ланцюгів постачання. Концеп-

туально пропонований підхід визначає струк-

турно-функціональну гнучкість РЛП залежно 

від стану і перспектив розвитку території його 

формування. 

Тобто, ланцюг (чи його окремі елементи) 

може «розширюватися/звужуватися» на основі 

наявної чи змінюваної структури економічного 

простору регіону.
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Рис. 2. Концептуальна схема формування ланцюгів постачання в умовах
просторової пов’язаності регіональних відносин.

Примітка: a
jin

 – множина постачальників j-го виду ресурсів, необхідних для виготовлення i-го виду кінцевої продукції 
РЛП за n-варіантом взаємодії, j = M1, ; r

jin
 – множина територій закупівлі j-го виду ресурсів, необхідні для виготовлення 

i-го виду кінцевої продукції РЛП за n-варіантом взаємодії, j = M1, ; b
in

 – множина споживачів i-го виду кінцевої готової  
продукції РЛП за n-варіантом взаємодії, i = N1, ; q

i
 – множина територій використання i-го виду кінцевої готової 

продукції РЛП, i = N1, ; Рjanqi(t) – встановленні показники параметрів постачання j-го виду ресурсу a
j
-го постачальника 

за n-варіантом взаємодії на q
j
-й території для виготовлення і-го виду його кінцевої продукції; Lianb(t) – встановленні 

показники параметрів випуску і-го виду його кінцевої продукції із ресурсів a
j
-го постачальника n-варіантом взаємодії 

для b
i
-го споживача; Kibng(t) – встановлені показники параметрів збуту і-го виду кінцевої продукції для b

i
-му споживачу 

за n-варіантом взаємодії на g
i
-й території; Gibng(t) – встановленні показники параметрів споживання/експлуатації 

і-го виду його кінцевої продукції b
i
-м споживачем за n-варіантом взаємодії на q

i
-й території; 

Тn – плановий період функціонування РЛП при n-варіанті взаємодії.

На стикові різних територіально розподі-

лених виробництв виникають нові соціальні та 

технологічні процеси, які посилюють взаємодію 

між учасниками РЛП.

У цьому випадку сформований ланцюг від-

биває певне поєднання виробництва і ресурсів, 

які містяться на певній території. Такий ланцюг 

виконує господарську, відтворювальну та со-
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ціальну функцію. Особливості виконання та-

ких функцій, відмінності у поєднанні ресурсів 

зумов люють формування для кожного РЛП від-

повідного соціально-економічного статусу. Та-

кий статус відбиває рівень залучення ланцюга у 

систему територіального розділення праці. 

За такого підходу РЛП можна визначити як 

до цільну сукупність видів діяльності та їхніх 

вза є модіючих елементів, що у межах певного 

адміністративно-територіального утворення 

фор  мує та реалізує сукупні відносини на всіх 

ета пах відтворення та розвитку його життєвого

цик лу на основі інтеграції та адаптації внутріш-

ніх та зов нішніх сукупних функціональних 

потоко вих процесів, елементів і ресурсів, для за-

без пе чення стійких у просторі та часі конкурент-

них переваг території.

Формування та реалізація відносин у РЛП, 

які зумовлюють параметри та зміст економічних 

потоків, включають достатньо складні, трудо-

ємні та розосереджені у просторі і часі функціо-

нальні процеси і операції. До основних із них у 

агрегованому виді відносять:

–  процеси і відповідні операції системного 

прогнозу, організації договірних та інших від-

носин із конкретними бізнес-партнерами і спо-

живачами (зокрема конкретним регіональним 

ринком загалом);

–  процеси і відповідні операції системного 

прогнозу, проектування, інвестування та будів-

ництва виробничо-комерційних потужностей і 

матеріально-технічної бази регіону для форму-

вання нового чи удосконалення традиційного 

виробництва продуктів та послуг;

–  процеси і відповідні операції системної 

організації та управління діючим виробництвом 

у комплексі з його технологією, матеріально-

технічним забезпеченням і збутом;

–  процеси і відповідні операції системного 

інформаційного, фінансового, соціального, у 

то му числі кадрового потокового забезпечен-

ня вище наведених операцій і системи основних 

тех но логічних операцій. 

Висновки. Безперечно, порівняти РЛП до-

статньо складно, оскільки вони у значній мірі 

відрізняються масштабами своїх економік, 

знач ними відмінностями та асиметрією у рів-

нях розвитку окремих підсистем, що входять у 

неї. За таким підходом, на першому етапі фор-

мування РЛП необхідно ураховувати еконо-

мічні закономір  ності, які об’єктивно відбива-

ють інтереси су б’єк тів регіонального відтворю-

вального про це су; взаємо зв’язків між ними та 

забезпечення умов для доцільного соціально-

економічного роз витку регіону. У досліджен-

ні вису ваються нові методологічні підходи до 

осмислен ня сутності інтегрованого управлін-

ня в умовах просторової пов’язанності регіо-

нальних від но син. Саме необхідність інте гро-

ва ного управління повинно складати одну із 

най більш важливих умов ефективного розвит-

ку со ці аль но-економіч ної си стеми регіону. Це 

означає, що питання економіч ного розвит-

ку регіону повин но розглядатися у площи-

ні тери торіальних змін, зокрема синхронізації 

всіх основих процесів, розробки стратегії та 

концептуальних моделей планування і управ-

ління РЛП. 
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Th e paper considers the initial positions of the 

regional supply chains formation in the conditions 

of the spatial connectivity of attitudes as properties 

of the region economic development. It has been 

shown that such interconnectivity is a measured 

level of intensity of all types of regional elements 

interaction, which are related to the supply chain 

formation. Economic space complication, which 

manifests itself in the connections number growth 

that must occur daily to ensure the normal society 

life, has been observed. It has been stated that the 

use of the spatial aspect of the regional economy will 

mean the establishment of a regional spatial structure 

of interdependent and mutually defi ned links, which 

form an interactive property of relations between 

the subjects of the territory’s economy and which 

they did not possess before joining this structure. 

Due to the presence of such links in the supply chain, 

the set of its elements is considered as a single unit, 

where each element is ultimately bound to all other 

elements, and its properties cannot be understood 

without taking into account such properties. At 

the conceptual level, the formation of a regional 

supply chain has been considered as a process of 

establishing a balance between all kinds of activities, 

processes and their elements that purposefully 

form and implement the aggregate relationships of 

participants in such a chain, based on the integration 

and adaptation of internal and external functional 

processes, elements and resources to ensure a large 

competitiveness of the manufactured product. 

According to its functional purpose, any regional 

supply chain is not a homogeneous sequential 

parallel combination of market participants. Such 

a chain uses the resources of a specifi c territory 

and, at the same time, uses elements of regional 

production and service infrastructure. In this re-

gard, the study of the conditions for the supply chain 

for mation should consider not only the degree of 

proportionality of internal ties, but also analyze the 

use of general territorial purpose resources. 

Th e presented production-territorial approach to 

the re gional supply chains formation is determined 

by the process of proportions and rational relations 

establishment between all elements of the territory’s 

production on the basis of innovative techno-

logical and socioeconomic calculations in order 

to increase the effi  ciency of economic activities, 

taking into account the territorial distribution of 

resources. 

Th e principal scheme of the economic space 

typology of the mutually agreed formation of 

territory organizational production structures and 

regional supply chains has been presented.
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Анотація. Розглянуто сутність поняття «аси-
метрія інформації», особливості її прояву на ринку 
банківських послуг, основні проблеми, пов’язані з нею, 
визначено її вплив на банківський сектор. Вказано, 
що рівень довіри до банківського сектору ґрунту-
ється на наявності інформації. 

Досліджено основні причини прояву асиметрії на 
банківському секторі та вплив на фінансову стій-
кість банків.

Ключові слова: банки, асиметрія інформації, фінан-

сова звітність, ринок банківських послуг.

Аннотация. Рассмотрена сущность понятия 
«асимметрия информации», особенности ее прояв-
ления на рынке банковских услуг, основные проблемы, 
связанные с ней, определены ее влияние на банков-
ский сектор. Указано, что уровень доверия к бан-
ковскому сектору основывается на наличии инфор-
мации. Исследованы основные причины проявления 
асимметрии на банковском секторе и влияние на 
финансовую устойчивость банков.

Ключевые слова: банки, асимметрия информации, 

финансовая отчетность, рынок банковских услуг.

Постановка проблеми. Банківська система в 
Україні, як і в інших країнах, є важливою складо-
вою внутрішнього фінансового ринку та єдиним 
джерелом зовнішнього фінансування для реаль-
ного сектору економіки. Проте одна з голов них 
функцій банківської системи, що передбачає 
акумулювання тимчасово вільних грошових ко-
штів для їхнього подальшого інвестування та 
реалізації масштабних проектів, в сучасних реа-
ліях України працює неефективно, внаслідок не-
достатнього ресурсного потенціалу банків, не-
стабільних передумов впровадження сучасних 
фінансових, комунікаційних і інформаційних 
технологій. Аби зрозуміти природу суперечнос-
тей, які виникають у сфері фінансів, необхідно 
брати до уваги такий факт, як асиметрія інфор-
мації, що виникає на фінансових ринках за вза-
ємовідносин між банками й користувачами бан-
ківських послуг. Розлади на фінансових ринках 
унаслідок асиметричності інформації можуть 
призвести до дисбалансів руху грошових пото-
ків, а відтак і спаду інвестицій та економічної 
активності. До того ж можливості потенційних 
вкладників у здійсненні вибору банку значно об-
межуються через відсутність прозорої системи 
розкриття інформації щодо обліку, звітності та 
нагляду за діяльністю банків, що, так само, зни-
жує потенціал банківського сектору в умовах іс-
нування неповної і недостовірної інформації на 
ринку банківських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
науковій літературі питанням асиметрії приді-
лена значна увага як зарубіжними, так і вітчиз-

няними науковцями. Вагомий внесок в дослід-
ження поняття та ринків з асиметричною інфор-
мацією було зроблено Дж. Стігліцом та Дж. Акер-
 лофом [1, с. 93], які довели, що джерелом інфор-
маційних асиметрій є несумісність інтересів еко-
номічних суб’єктів, які функціонують на ринку. 
Особливий науковий підхід щодо розуміння аси-
метрії інформації відображено також в працях
Ф. Мішкіна, Р. Фергюсона [2, с. 6], які, вважа ють 
її іманентною рисою функціонування фі нан со-
вої системи. Сучасні тенденції та пробле ми роз-
криття інформації банками України зна йшли 
ві до браження в наукових працях і україн сь ких 
до слідників таких як: В. І. Ричаківська [3, с. 4], 
Л. П. Снігурська [4, с. 46] та ін. Належне місце 
в розробці цієї проблематики займають праці 
ві до мих українських економістів, до яких нале-
жать В. Євдокимов, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, 
Г. Заграй, В. Іванова, О. Костюк, В. Огієнко, С. Чис-
 тяков та інші. Але недостатньо дослід же ни ми за-
лишаються питання щодо асиметрії ін фор мації 
в системі забезпечення антикризової фінан со вої 
стійкості банківської діяльності. Оці нюючи на-
копичені наукові здобутки вчених, слід відміти-
ти, що переважна більшість праць присвячена 
порядку складання та надання фінан сової звіт-
ності, а також розкриттю кількіс них показників 
в фінансовій звітності. Втім, основ ні чинники та 
причини, що впливають на розповсюдження не-
якісної інформації на ринку банківських послуг 

все ще залишається невирішеними і вимагають 

глибшого дослідження як у теоретичному, так і в 

організаційно-прикладному аспектах. 
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Метою дослідження є розвиток теоретико-
методологічних підходів щодо врахування аси-
метрії інформації на ринку банківських послуг 
та її впливу на формування розгорнутого звіту 
про фінансову стабільність.

Неповнота інформації завжди супроводжує 
еко номічні процеси в суспільстві, впливає на умо-
ви та специфіку функціонування ринків, ство-
рює додаткові транзакційні витрати для еконо-
мічних агентів. В сучасних умовах переходу до 
інформаційного розвитку, недостатніми є тільки
знання та вміння, які отримані одноразово. Екс-
по  ненціальний розвиток зовнішнього сере до ви-
ща вимагає значних змін, пов’язаних зі зростан-
ням обсягів інформації, що потребує оцінки, 
ана лізу та переробки, тому проблема асимет рії 
ін фор мації набуває особливої науко вої та прак-
тич ної значущості, а подолання асимет рич ності 
інформації стає нагальною світовою тенденцією.

Дослідженням асиметричного розподілу ін-
формації на ринку фінансових послуг приділя-
ли увагу багато зарубіжних вчених-економістів. 
Так, Нобелевську премію з економіки 1996 року 
було присуджено В. Вікрі і Дж. Міррлісу [5, с. 
165], які вперше розвинули теорію поведінки 
еко номічних суб’єктів в умовах асиметричної 
інформації. Джорж Акерлоф (Akerlof, 1970) од-
ним із перших серед економістів звернув увагу на 
інформаційну асиметрію в економіці й доклад-
но її розглянув у роботі [2], де розкрив прояви, 
негативні наслідки та шляхи уникнення або 
мінімізації цієї асиметрії. 

На практиці не всі економічні суб’єкти мають 
повний і рівноцінний доступ до інформаційних 
ресурсів. Як зазначають учені Е. Бленкеспур 
(Blanke spoor, 2011), Г. Міллер (Miller, 2003) та 
Х. Вайт (Whit, 2006), великі компанії в порівнян-
ні з невеликими фірмами і приватними інвесто-
рами, безсумнівно, володіють більшими можли-
востями одержати необхідну інформацію [3]. 
Б. Ай хен грін (Eichengreen, 2011) вважає, що аси-
мет рія навколишнього інформаційного сере до-
вища висуває перед інвесторами непросте зав-
дан ня вибору напрямів інвестування, оскіль ки в 
умовах відсутності достовірної й точної інфор-
мації досить складно визначити, коли і як аси-
мет рія інформації відіб’ється на їхньому біз несі 
[4]. Слід відмітити, що володіння інформа ці єю 
про параметри ринку та інші зовнішні фак тори 
дає можливість суб’єкту економічної ді яль ності 
знизити ступінь невизначеності зов ніш нього 
середовища, нестабільного розвитку влас ної 
діяльності. Отже інформація перетворюється у 
джерело отримання конкурентних переваг.

Отже, під асиметрією інформації слід розу-
міти недостовірний розподіл інформації між 
учасниками ринку. Водночас у науковому серед-
овищі наголошується, що ринок володіє інфор-
мацією щодо перехресного розподілу ознак у 
такий спосіб, що кожен учасник оцінюється як 
володар певної характерної інформаційної озна-
ки [1, с. 94]. 

Асиметричність інформації особливо пред-
став лена на ринку кредитних послуг: чим вища 
облікова ставка, за якою банки розраховують кре-
дитну ставку, тим більша частка прострочених
до сплати кредитів у загальному обсязі наданих 
кредитів. Наприклад, в Росії співвідношення об-
сягу кредитів до ВВП в 2–3 рази нижче, ніж у 
країнах Східної Європи, і в 4–5 разів нижче, ніж 
у країнах Західної Європи. Крім того, у процесі 
аналізу складу збитків у банківській системі ви-
значено, що в останні роки 70–80% їхнього за-
галь ного обсягу припадає на частку кредитного 
ризику та 20–30% – на ринковий та операційний 
ризики. У розвинених банківських системах си-
ту ація прямо протилежна. Подібні відмінності 
поясню ються наявністю в зарубіжних банках 
комп лексних систем аналізу, обслуговування і 
вима га ти погасити заборгованість за кредитами 
[4, c. 101]. 

Така ж тенденція спостерігається на ринку 
кредитних послуг України: чим вища облікова 
ставка НБУ, тим вищий показник простроченої 
дебіторської заборгованості за кредитами.

Це означає, що за умови високих кредитних 
ставок клієнти банків, які мають намір поверта-
ти кредит, відмовляться від послуг; користува-
чами залишається та частка клієнтів, яка допус-
кає можливість неповернення кредитів, і тому 
зміна облікової ставки не впливає на прийняття 
рішення.

Асиметрія інформації на ринку банківсь-
ких послуг має низку специфічних ознак, серед 
яких:

 – двохсторонній характер неналежного 
роз крит тя інформації як зі сторони бан-
ку, так і з боку клієнту; 

 – поглиблений характер інформаційної 
аси мет рії внаслідок зміни ситуації на рин-
ку, зокрема, погіршення макроекономіч-
ної кон’юктури;

 – може негативно вплинути на взаємодію 
продавця і покупця банківських послуг 
як до, так і після укладання угоди;

 – навмисне приховування не тільки бан-
ком, а й клієнтом правдивої інформації та 
створення інформаційних бар’єрів; 
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 – може викликати недовіру клієнта до про-
давця.

Основні чинники, що зумовлюють існування 

асиметрії інформації представлені на рис. 1.

 

 

 

 

 

 

   
 

-  

  

    
 

  

Рис. 1. Основні чинники, що визначають інформаційну асиметрію на ринку

Форми прояву впливу інформаційної асиме-

трії на ринки досить різноманітні. 

По-перше, у низці випадків асиметрія інфор-

мації може стати причиною формування рин-

кової влади продавців. Оскільки отримання ін-

формації для споживачів пов’язане з додаткови-

ми витратами, то воно має сенс для них тільки в 

тих випадках, коли очікувані вигоди перевищать 

витрати на пошук інформації.

Якщо покупці не знають величину витрат, 

пов’язаних з пошуком інформації, і величину 

вигод від її отримання, то цією необізнаністю 

можуть скористатися продавці, встановлюючи 

ціни на товари та послуги вищі рівноважної. 

По-друге, асиметрія інформації є джерелом 

цінової дискримінації. Часто покупці не здат-

ні визначити якісні характеристики придба них 

то варів та послуг за співвідношенням «ціна-

якість». Це дає можливість продавцям диферен-

ці ювати продукти і товари виходячи не з реаль-

ного стану їхніх якісних параметрів, а за допо-

могою їхньої імітації, яка називається фантом-

ною диференціацією. 

По-третє, від існування асиметрії інформації 

страждають виробники товарів і послуг. При-

ховані характеристики споживачів часто стають 

причиною недоотримання прибутку навіть для 

досить впливових фірм на ринку [8, c. 64].

Зрозуміло, що достовірна і повна інформація 

про економічні вигоди на ринку банківських по-

слуг не може бути загальнодоступною. 

Банки володіють значними обсягами інфор-

мації і тому можуть навмисно приховувати ін-

формацію від інших учасників ринку. Саме через 

цей факт від поведінки керівництва та власників 

банку залежить розповсюдження навмисно ви-

кривленої інформації. 

По-перше, банки володіють значно більши-

ми обсягами інформації щодо ситуації на ринку 

банківських послуг, що зумовлено:

 – банки як інститути платіжної системи, 

мають доступ до кредитної історії пози-

чальників, отримують інформацію щодо 

їхньої діяльності не тільки з даних, на-

даних третьою стороною, але й зважаю-

чи на власноруч зібраноий і оброблений 

великий обсяг інформації щодо поточної 

діяльності позичальників;

 – між банком і його клієнтами встановлю-

ються довготривалі стосунки, завдяки 

яким банк має в своєму розпорядженні 

надійні відомості про їхнє фінансове ста-

новище;

 – банки отримують неофіційну інформа-

цією на основі довгострокових відносин, 

а з огляду на неофіційний характер цієї 

інформації, тільки банкір може нею ско-

ристатися, що забезпечує йому перевагу 

перед іншими учасниками на ринку бан-

ківських послуг.

По-друге, банки, з огляду на довгострокові 

відносини та наявну кредитну історію позичаль-

ників витрачають менше коштів на збір та аналіз 

додаткової інформації щодо здійснення кредит-

них операцій та швидше приймають рішення 

щодо фінансування певного проекту, що забез-

печує банкам ще одну перевагу на ринку банків-

ських послуг.

По-третє, банківська кредитна угода є інфор-

маційним сигналом для інших учасників ринку 

щодо надійності позичальника. 

Зважаючи на вище зазначене можна ствер-

джувати, що саме банки формують певне інфор-

маційне поле не тільки для споживачів банків-

ських послуг, але й для інших учасників ринку 

– страхових компаній, інвестиційних фондів, 

рейтингових агентств тощо. Саме це можна 

вважати однією зі запорук забезпечення ста-

більного функціонування ринку. І намагання 

власників банків проводити операції на ринку 
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з підвищеною дохідністю водночас перекладаю-

чи підвищений ризик на споживачів є типовим 

проявом наявності інформаційних переваг в од-

нієї зі сторін банківської угоди і існуванням про-

блеми морального ризику.

В періоди загострення кризових явищ на фі-

нансових ринках, банківський сектор завжди ви-

ступає буфером між учасниками та підпадає під 

ризики з обох сторін угоди, що впливає на його 

стійкість чи взагалі на подальше існування. Тому 

банки потребують загальної інформаційної під-

тримки як на власному рівні – топ-менеджменту 

так і від НБУ.

З урахуванням постійно зростаючої концен-

трації банків України, можна стверджувати, що 

погіршення ситуації одного банку, негативно 

впливає на весь сектор через розповсюдження 

асиметрії інформації і загрожує всій системі. Це 

призведе до поглиблення і поширення кризо вих 

явищ на всьому фінансовому ринку (рис. 2). 
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Рис. 2. Вплив інформаційної асиметрії на фінансовий сектор

В цьому випадку можна стверджувати, що 

асиметрія інформації є спусковою кнопкою для 

початку банківської кризи, а, отже, потребує по-

стійного контролю та моніторингу.

Найбільше викривляється інформація у разі 

надання таких банківських послуг, як кредитні, 

страхові та депозитні послуги. Так, під час отри-

мання позички в банку, клієнт не володіє достат-

ньою інформацією щодо ряду факторів, що ха-

рактеризують якість кредитної послуги, а саме: 

розмір ефективної ставки, можливість пролон-

гації договору, тарифи щодо обслуговування 

кредиту, реальний строк розгляду заявки на кре-

дит тощо. У разі надання страхових послуг банк 

може не розповсюджувати інформацію щодо 

афільованих страхових компаніях, а також чітко 

не визначати види страхових випадків. Під час 

розміщення вкладу клієнт банку наражається на 

ризик недостовірності даних щодо комісійних 

платежів у разі зняття та зарахування нових сум 

у відділеннях банку або взагалі в інших банках. 

Проте банк може постраждати також: недосто-

вірна інформація щодо фінансового стану клі-

єнта, його платоспроможність, заставне майно, 

поручителі та інше.

Окремим чинником, що може впливати на ін-

формаційний ринок є швидкий розвиток інтер-

нет-комунікацій. Безперечним є той факт, що 

знач ний вплив на еволюцію ринку банківських 

по  слуг здійснюють розвиток  технологій, іннова-

цій, конкуренція. Проте зросла частка розпов сю-

д ження заздалегідь неправдивої інформації, а та-

кож шахрайських дій щодо банку, клієнтів тощо.

Ще одним каналом розповсюдження асиме-

тричної інформації є оприлюднення фінансо-

вими компаніями на своїх офіційних сайтах не-

достовірної фінансової інформації щодо свого 

фінансового стану (див. рис. 3) [6]. 

Проблема подання та оприлюднення недо-

стовірної інформації виявилася актуальною для 
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банків України. Аналіз показників фінансової 

звітності банків, в яких була запроваджена тим-

часова адміністрація упродовж кризового пе-

ріоду, довів, що показники більшості банків за 

квартал до введення тимчасової адміністрації 

відповідали показникам загалом по відповідній 

групі, а в деяких випадках навіть були кращими 

[7, с. 242].

Серед основних причин наведення банками 

асиметричної інформації є недосконала систе-

ма корпоративного управління та відсутність 

контролю з боку акціонерів банку, непрофесіо-

налізм працівників банку, неналежне виконання 

своїх функціональних обов’язків керівництвом 

банку. 

Останні чинники можуть бути розцінені не 

тільки як результат неупередженої поведінки 

персоналу, а й певні шахрайські дії з умисним 

приховуванням «поганих новин» для користува-

чів банківських послуг.

Рис. 3. Джерела інформації суб’єктів банківської угоди

Отже, з огляду на зазначені проблеми та на-

слідки асиметрії інформації, можна виділити та-

кі заходи для уникнення чи мінімізації асиметрії:

1) на рівні Національного банку України:

 – розробка та коригування законодавчо-

правових основ банківської діяльності 

для уникнення подвійного трактування,

 – підвищення вимог прозорості ведення 

фінансової звітності,

 – посилення контрольної функції НБУ за 

діяльністю банків з метою забезпечення 

проведення чесної роботи банківських 

установ,

 –  удосконалення вимог до інформаційної 

політики банків,

 – використання всіх можливих комуніка-

ційних каналів для висвітлення актуаль-

ної ситуації в банківській системі

 – інформування про наявність і результати 

діяльності спеціальних органів і інститу-

тів гарантування стабільності банківської 

та фінансової системи держави (Рада з фі-

нансової стабільності, ФГВФО),

 – створення загальнодержавних інформа-

ційно-аналітичних баз даних, доступних 

для всіх суб’єктів банківської системи,

 – розроблення та реалізація загально націо-

нальної програми фінансової грамот нос ті 

населення для підвищення рівня осві че-

ності споживачів фінансово-еконо міч них 

послуг;

2) на рівні банків:

 – здійснення систематичного навчання, 

ви ко рис тання якнайбільше можливих 

ін фор ма ційних каналів для підвищення 

рів ня компетентності працівників,
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 – підвищення рівня ефективності СRМ-

систем банкінгу для налагодження та під-

тримки діалогу «банк-клієнт»,

 – опублікування ключових фінансових по-

казників діяльності банку у доступній 

формі для легкого сприйняття та розу-

міння,

 – проведення політики соціально-відпові-

дального бізнесу та публікація її резуль-

татів у нефінансовому звіті – як інстру-

мент підвищення рівня довіри населення.

Отже, різна структура взаємовідносин банк-

клієнт по-різному буде впливати на розвиток 

ринку банківських послуг, причому негативні 

ефекти асиметрії інформації впливатимуть на 

всіх учасників, що володіють суттєвим обсягом 

інформації, якість і достовірність якої є різною. 

Зазвичай інформаційна асиметрія виявляється у 

формі банківської паніки: вкладники, прагнучи 

зберегти свої депозити, але не маючи інформа-

ції про якість кредитних портфелів банків, ви-

лучають вклади із банківської системи, що при-

зводить до краху банків. В умовах банківської 

паніки припиняють свою діяльність як плато-

спроможні, так і неплатоспроможні банки. Саме 

асиметрія інформації є головною причиною не-

довіри клієнтів до окремих банків, а недостатній 

рівень розкриття узагальнюючої банківської 

інформації, що має місце в фінансовій звітності 

банків України, унеможливлює ранню діагнос-

тику проблемності цих банків з боку наглядових 

органів.
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Abstract. In the article the essence of the concept of asymmetry of information, peculiarities of its manifestation in 
the market of banking services, the main problems associated with it is considered, its infl uence on the banking sector is 
determined. It is indicated that the level of confi dence in the banking sector is based on the availability of information. 
The main reasons for the asymmetry in the banking sector and the impact on the fi nancial stability of banks are investi-
gated.
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One of the main functions of the banking system, 

which involves the accumulation of temporarily 

free funds for their further investment and im-

plementation of large-scale projects, in the current 

realities of Ukraine is ineff ective, due to insuffi  cient 

resource potential of banks, unstable prerequisites 

for the introduction of modern fi nancial, commu-

nication and information technologies.

Th e purpose of the study is to develop theoretical 

and methodological approaches to take into account 

the asymmetry of information on the market of 

banking services and its impact on the formation of 

an expanded report on fi nancial stability.

Under the asymmetry of information, one should 

understand the inadequate distribution of infor-

mation between market participants. At the same 

time in the scientifi c environment it is noted that 

the market has information on the cross-division of 

characteristics in such a way that each participant 

is evaluated as the owner of a certain characteristic 

information feature.

Asymmetry of information on the banking 

market has a number of specifi c features, including: 

bilateral; the in-depth nature of the information 

asymmetry as a result of a change in the market 

situation; can negatively aff ect the interaction 

between the seller and the buyer of banking 

services; can cause distrust of the customer to the 

seller. 

Forms of manifestation of the infl uence of 

information asymmetry: can be the cause of the 

for ma tion of market power vendors, is a source of 

price dis crimination, suff er producers of goods and 

services.

Th erefore, the following measures can be identi-

fi ed to avoid or minimize asymmetry:

1) at the level of the National Bank of Ukraine: 

development and adjustment of legislative and legal 

frameworks, increase of transparency of fi nancial 

reporting, improvement of requirements for infor-

mation policy of banks, etc.

2) at the banking level: training, use of possible 

information channels for raising the level of com-

petence of employees, publication of key fi nan cial 

indicators of the bank, implementation of the policy 

of socially responsible business.
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Анотація. Розглянуто процес управління витра-
тами підприємства шляхом імплементації системи 
ощадливого виробництва. Визначено основні втра-
ти виробництва, їхні наслідки та запропоновані 
шляхи щодо їхнього усунення.

Ключові слова. Ощадливе виробництво, управлін-

ня витратами, втрата робочого часу, перевиробни-

цтво, прибуток, дохід від реалізації, продуктивність 

праці. 

Аннотация. Рассмотрен процесс управления 
затра тами предприятия путем имплементации 
си стемы бережливого производства. Определены 
основные потери производства, их последствия и 
предло жены пути их ликвидации.

Ключевые слова. Бережливое производство, управ-

ление затратами, потеря рабочего времени, перепроиз-

водство, прибыль, доход от реализации, производитель-

ность труда.

Постановка проблеми. Управління витрата-
ми є актуальним питанням, оскільки саме ви-
трати впливають на розмір прибутку підприєм-
ства, формують собівартість продукції, відбива-
ються у ціні готової продукції. Метою кожного 
підприємства є нарощення обсягів прибутку від 
діяльності і саме скорочення витрат підприєм-
ства прямо впливає на обсяг очікуваного при-
бутку. І тому, питання щодо прийняття ефек-
тивних управлінських рішень щодо зменшення 
суми витрат, зміни їхньої структури та уникнен-
ня втрат виробництва є спішним та щемливим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні дослідження провідних учених ведуть-
ся щодо вирішення проблеми скорочення обся-
гу витрат за рахунок зменшення суми основних 
елементів витрат. Дослідженням даної проблеми 
присвячені праці таких вчених, як Ф. Ф. Бути-
нець, С. Ф. Голов, Т. П. Карпова, Л. В. Нападов-
ська, Ю. С. Цал-Цалко, В. В. Лойко, Т. В. Омелья-
ненко, О. В. Щербини, але питання залишається 
дискусійним та невирішеним. 

Метою статті є дослідження процесу 
управління витратами підприємства з викорис-
танням системи «Ощадливого виробництва» 
та запропонування шляхів щодо імплементації 
такої системи у діяльність вітчизняних підпри-
ємств.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Кожне підприємство зацікавлене в 
отриманні максимальної суми прибутку від 
здійснення діяльності, для цього необхідно або 
збільшити ціну реалізації власної готової про-

дукції або зменшити витрати. Збільшення ціни 
неодмінно призведе до падіння попиту на таку 
продукцію, оскільки на ринку представлена 
інша продукція підприємств конкурентів за 
нижчою ціною. Ще одним із стримуючих чин-
ників підняття ціни, є зубожіння більшої части-
ни населення, що призвело до падіння покупної 
спроможності. Змен шення суми витрат під-
приємства, є більш результативним прийомом, 
оскільки ціна реалі зації такої продукції не зрос-
татиме, а навпаки може зменшуватися, що при-
зведе до зростання попиту на продукцію і тим 
самим до зросту обсягу прибутку підприємства. 

Управління витратами є складним еконо-
мічним процесом, скерований на формування 
оптимального розміру витрат підприємства. Го-
ловними задачами управління витратами є: ор-
ганізація обліку витрат за кожним підрозділом; 
здійснення аналізу структуру витрат та її вплив 
на результати діяльності підприємства; при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень; 
планування обсягів витрат; окреслення розмі-
ру очікуваного прибутку з урахуванням обсягів 
здійснюваних витрат та змін у ринковому серед-
овищі; утворення дієвої системи мотивації пра-
цівників щодо збільшення продуктивності пра-
ці; контроль за обсягом витрат [7, с. 61]. 

Наразі актуальним, у вирішенні проблеми 
управління витратами, залишається питання ім-
плементації основних концепцій системи ощад-

ливого виробництва у діяльність вітчизня них 

підприємств. Прикладом є підприємства Япо-

нії, які є новаторами запровадження системи
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ощадливого виробництва, що призвело до лі-
дерства у виробництві та збуті найрізноманітні-
ших товарів: від складних електронних виробів 
до виробів побутового призначення.

Концепція ощадливого виробництва – це 
один з новітніх напрямів розвитку менеджмен-
ту, яка стала ще одним каналом проникнення за-
хідних консультантів на український ринок [4]. 

Ощадливе виробництво (Lean production) – 
це система організації і управління розробкою 
продукції, виробництвом, взаємовідношеннями 
з постачальниками і споживачами, коли про-
дукція виготовляється в точній відповідності 
до запитів споживачів і з меншими втратами у 
порівнянні з масовим виробництвом великими 
партіями [5]. 

Провідною метою концепції ощадливого ви-
робництва є усунення всіх видів втрат та ефек-
тивного використання матеріальних, фінансо-
вих та трудових ресурсів шляхом постійного 
вдосконалення всіх бізнес-процесів підприєм-
ства, спрямованих на задоволення потреб спо-
живачів. 

Імплементація системи ощадливого вироб-
ництва в діяльність підприємства передбачає 
елімінацію витрат, які не приносять цінності та 
усунення максимального обсягу втрат під час 
виробництва продукції. До таких втрат нале-
жать: 

– перевиробництво продукції, така ситуація 
трапляється тоді, коли є обсяг виробленої про-
дукції, а попиту на неї немає, що призводить до 
відволікання фінансових та матеріальних ресур-
сів з обігу;

– очікування, коли матеріали, деталі, напів-
фабрикати чекають процесу обробки, що впли-
ває на збільшення собівартості продукції. Не-
ефек тивне планування, необов’язковість поста-
чальників, проблеми комунікацій та недо ско нале 
управління запасами призводять до про  стоїв, 
які потребують додаткових грошей та часу;

– неефективна побудова маршруту тран-
спортування готової продукції до покупця та 
складу готової продукції, що призводить до 
втрат робочого часу водія, а також та втрат паль-
ного;

– додаткові етапи обробки, які виникають 
як наслідок помилки розрахунків конструкто-
рів, технологів у процесі проектування процесу 
виробництва продукції;

– створення зайвих запасів сировини та ма-
теріалів на складі, що спричинює нагромаджен-

ня запасів і породжує витрати на облік та збері-

гання таких запасів;

– випуск неякісної або бракованої продук-
ції, реалізація якої відбувається за заниженими 
цінами, розмір яких впливає на зменшення при-
бутку підприємства;

– хибна організація робочого місця та часу 
працівників, яка спричинює втрату робочого 
часу та зниження продуктивності праці. Часто 
робітники виконують зайві переміщення зі сво-
єї дільниці до цехового складу і в зворотному 
напрямку, а також ходять навкруги непотріб-
ного їм обладнання. Такі переміщення доцільно 
усунути, і завдяки цьому прискорити процес. 
Це одна з найбільш неприємних втрат і для 
рядо во го персоналу, і для керівництва, тому що 
витрачений час і простої роблять неефективни-
ми більшість виробничих процесів, обтяжуючи 
пра цю робітників. Незважаючи на те, що біль-
шість виробничих процесів розроблялися за 
умов мінімізації зайвих переміщень та рухів, в 
основ ному, це одне з найбільших джерел втрат, 
які виникають непомітно і які призводять до 
збоїв [9];

– неправильна організація роботи облад-
нання, спричинена надмірною експлуатацією 
основних засобів, наслідком чого є передчасний 
знос та несправність таких засобів, усунення 
яких передбачає значних матеріальних витрат 
на ремонт обладнання.

Система ощадливого виробництва, як будь-
яка система складається з взаємопов’язаних еле-
ментів, що утворюють єдине ціле. До елементів 
системи ощадливого виробництва слід віднести 
суб’єкти та об’єкти системи, функції та цілі сис-
теми, мету та принципи (рис. 1).

Елімінація цих втрат з виробництва є досить 

проблематичною справою. Але якщо добитися 

зменшення частки цих втрат в організації ви-

робництва, можна значно зменшити витрати на 

виробництво і тим самим – собівартість виро-

бленої продукції без втрати її якості [10, с. 139]. 

За даними Інституту ощадливого виробни-

цтва, впровадження цих підходів дозволяє ско-

ротити в середньому: тривалість виробничого 

циклу – на 50%, обсяги незавершеного вироб-

ництва – на 60%, кількість випадків переробки 

продукції – на 70%, необхідні площі – на 30%, 

необхідний для переналадки обладнання час – 

на 65% [6, с. 55]. 

Ощадливе виробництво означає «виробни-

цтво», що очищене від всього «зайвого», спря-

моване на скорочення витрат, усіх видів втрат і 

зростання якості продукції. Зменшення усіх ви-

дів втрат, також призводить до зростання дохо-

ду від реалізації продукції та прибутку підпри-
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Рис. 1. Елементи системи ощадливого виробництва
Джерело: власна розробка автора.

ємства, так наприклад, неправильна організація 

робочого місця працівників, спричиняє втрату 

робочого часу у результаті чого знижується про-

дуктивність праці. Скорочення зазначених ви-

трат призводить до зростання продуктивності 

праці, робітники вчасно виконують свої функції, 

зменшується час на обробку деталей та перемі-

щення готової продукції з цеху на склад. Дово-

дами даного ствердження є економічні формули 

щодо визначення продуктивності праці та пря-

мої залежності обсягу виробництва від зростан-

ня продуктивності праці.

Отже, можна стверджувати, що умовно, у 

разі введенні системи ощадливого виробництва 

на підприємстві відбудеться зростання продук-

тивності праці, умовно, на 10% та збільшення 

доходу теж на 10%. Так, як:

  . (1)

  О = П · Ч
перс

. (2)

О – обсяг виготовленої продукції у звітному пе-
ріоді, од. (грн);

П – продуктивність праці 1 працівника, кіль-
кість одиниць або грн;

Ч
перс

 – чисельність персоналу підприємства за 
звітний період, люди;

Д – дохід від реалізації готової продукції за звіт-
ний період, грн;

В – витрати підприємства за звітний період, грн;

П – розмір прибутку підприємства за звітний 
період, грн.

  .   (3)

  Д = Ч
перс

 · (П · (1+0,1)) (4)

  В + П = Д  (5)

  Д – П = В (6)

Застосовуючи правила операційного левери-

джу у даному прикладі, коли зростання доходу 

від реалізації продукції становить 10%, то при-

буток підприємства зросте на 8,2%, оскільки у 

разі незмінних витрат на виробництво податок 

на прибуток є незмінним. Отже, імплементація 

системи ощадливого виробництва у діяльність 

вітчизняних підприємств надасть можливість 

підвищити якість продукції, зменшити обсяг 
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витрат, що спричинить зростання доходу від ре-

алізації та прибутку підприємства.

Повністю виключити видатки на забезпечен-

ня якості не є можливим, але вони можуть бути 

приведені до прийнятного рівня. 

Необхідно зазначити, що на нинішній день 

ощадливе виробництво застосовують майже 

100% японських компаній, 72% компаній США, 

у Великобританії – 56%, в Бразилії – 55%, в 

Мексиці – 42%, в той час як в Україні ощадли-

вим виробництвом займаються тільки одиночні 

компанії. Для підприємств України такий крок 

переходу на ощадливе виробництво був би ло-

гічним у зв’язку із вступом її у ВТО і значним 

підвищенням вартості енергоресурсів [2]. 

За останній час було розроблено багато те-

орій і концепцій (шість сигм, теорія обмежень, 

ощадливе виробництво, тотальна оптимізація 

виробництва та інші.), які спрямовані на підви-

щення керованості підприємства та поліпшення 

його діяльності. З усіх розглянутих концепцій 

найбільш перспективною для українських під-

приємств є концепція ощадливого виробництва, 

тому що вона враховує стратегічні цілі підпри-

ємства і дає можливість комбінувати вищезазна-

чені підходи до підвищення ефективності робо-

ти [3, с. 79]. 

Імплементація ідеології ощадливого вироб-

ництва на українських підприємствах є про-

блемним питанням, причиною є бар’єр у свідо-

мості людей, через те що, тільки в останні 4 роки 

українські громадяни, починають економити 

матеріальні, природні та фінансові ресурси, пе-

ред усім свої власні, а потім підприємства, на 

якому вони працюють. 

Система ощадливого виробництва є саме тим 

інструментом, з використанням якого можна 

значно зменшити витрати і суттєво скоротити 

втрати на українських підприємствах. Ідеологія 

ощадливого виробництва передбачає, що пра-

цівник, який влаштовується на підприємство, 

повинен виконувати усі поставлені завдання, 

бути готовим до навчання, змін та реформ. У 

свідомості українських людей відсутнє бажання 

підвищувати свою кваліфікацію, вчитися, ре-

формуватися. 

Таблиця 1 
Характеристика основних положень концепції ощадливого виробництва

Основні положення 
концепції ощадливого виробництва

Характеристика

Врахування потреб споживача На підприємстві може відбуватися безліч дій, що не важливі для 
споживача. Лише в тому випадку, коли відомо, що необхідно спо-
живачеві, на підприємстві можливо визначити, які процеси орієн-
товані на надання споживачеві цінності, а які ні.

Детальний опис процесу 
від отримання замовлення 
до поставки

Для оптимізації роботи і виявлення втрат необхідно детально опи-
сати всі дії від моменту отримання замовлення, до поставки про-
дукції споживачеві. За рахунок цього можна визначити потенційні 
можливості для поліпшення процесів.

Розробка процесу без втрат Дії в процесах необхідно вибудувати у такий спосіб, щоб між опера-
ціями не було очікувань, простоїв чи інших втрат. Це може вимага-
ти перепроектування процесів або застосування нових технологій. 
Усі процеси мають складатися з дій, додають цінність продукту.

Випуск лише необхідної споживачу 
продукції

Підприємство має випускати лише ту продукцію, і в такій кількості, 
що необхідна кінцевому споживачеві.

Сталість застосування концепції 
ощадливого виробництва

Реалізація концепції ощадливого виробництва не може бути разо-
вим заходом. Взявшись за впровадження цієї системи, необхідно 
постійно вдосконалювати роботу за рахунок пошуку та усунення 
втрат.

Помітною частиною мотивації за системою 

ощадливого виробництва є порядок оплати пра-

ці. Найчастіше в Україні використовується пого-

динна система оплати, яка не відповідає принци-

пам ощадливого виробництва, тому що вводячи 

таку систему, керівництво перекладає відпо-

відальність за ефективну організацію праці на 

плечі керівника підпрозділу, тому на виробни-

чих підприємствах доцільно застосовувати від-

рядну систему оплати праці [8].

Основними заходами впровадження системи 

ощадливого виробництва у діяльність вітчизня-

них підприємств є:

1. Правильна організація робочого місця, 

що дозволить швидко виявляти проблеми у ви-

робництві, спричинених невірно організованим 
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робочим місцем. Позбавлення від зайвого, при-

ведення до ладу, дотримання порядку та чисто-

ти, усунення небезпечних умов, розроблення 

покрокових інструкцій та підтримка порядку на 

робочому місці дасть можливість знизити втра-

ти робочого часу. 

2. Оптимальна побудова виробничого та 

технологічного процесу, у результаті чого змен-

шаться втрати на неправильне транспортуван-

ня, створення зайвих запасів, нераціональна 

втрата робочого часу.

3. Осмислення того, що основний процес від-

бувається на виробництві , а не в кабінеті керів-

ництва, що наблизить керівний склад підприєм-

ства до проблем виробничого процесу, зміцнить 

трудову дисципліну в колективі.

4. Запровадження ефективного планування, 

що спричинить усунення перевиробництва про-

дукції та створення зайвих запасів.

5. Формування особливої корпоративної 

культури та досягнення спільних цілей, синерге-

тичний ефект від об›єднання зусиль співробіт-

ників, спрямованих на зменшення витрат, стає, 

по суті «вічним двигуном» прогресування ощад-

ливого виробництва на підприємстві.

6. Ефективне використання обладнання, така 

стратегія дозволяє відстежити три види втрат, 

що відносяться до функціонування обладнання: 

якість, готовність, продуктивність.

7. Захист від помилки та браку, який перед-

бачає створення системи попередження здій-

снення помилки та браку, що дасть можливість 

значно скоротити витрати на виправлення бра-

ку продукції, адже витрати на попередження по-

милки та браку є завжди меншим ніж витрати на 

виправлення такого браку.

8. Постійний та розгорнутий аналіз витрат 

підприємства за структурою та у динаміці для 

уникнення втрат виробничого та невиробничо-

го характеру.

Досвід впровадження ідей ощадливого ви-

робництва у практику українських підприємств 

на сьогодні існує. Слід зазначити, що проек-

ти підвищення ефективності діяльності низки 

українських компаній (корпорація «Артеріум», 

корпорація «Агросоюз», поліграфічна компанія 

«Юнівест Прінт» тощо) не проходили під гас-

лом впровадження ощадливого мислення, але 

ж за характером змін, що відбулися в компанії і 

продовжують відбуватись, можна говорити про 

застосування багатьох елементів даної концеп-

ції. Тому є всі підстави наголошувати на тому, 

що будь-яка компанія в будь-якій країні світу, 

і Україна тут не є винятком, може успішно за-

своїти принципи ощадливого виробництва. 

Найважливіше, що треба усвідомлювати про 

не обхідність комплексного підходу. Тобто пере-

творення повинні охопити три найважливіші 

сфери: застосування інструментів ощадливого 

виробництва, оптимізації організаційної моделі 

й зміни управлінської культури [1]. 

Висновки. Проаналізувавши ситуацію, 

що склалася в Україні, можна сказати, що вже 

з’явилися реальні можливості для застосуван-

ня системи ощадливого виробництва, хоча 

вони досить обмежені. Керівники підприємств 

усвідомлюють, що одним із головних чинників 

зменшення собівартості продукції та підви-

щення прибутку підприємства є імплементація 

у діяльність підприємства ідей ощадливого ви-

робництва. Отже, впровадивши систему ощад-

ливого виробництва на підприємства можна 

було б не тільки значно зменшити затрати на 

виробництва але й підвищити культуру праців-

ників, що дало б позитивні зміни в економіці 

країни.
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Nowadays relevant in solving problem of 

costs management remains the question of the 

implementation of the basic concepts of lean 

production in the activity of domestic enterprises. 

An example is Japanese enterprises which are 

innovators in introduction of lean production, 

which led to the leadership in production and sales 

of diff erent goods: from complicated electronic 

products to the products of domestic purposes.

Th e concept of lean production is one of the 

newest lines of management development, which 

became one more channel in penetration of foreign 

consultants on the Ukrainian market.

Lean production is a system of organization 

and management of the development of products, 

production, relationship with suppliers and consu-

mers, when production is made in a strict accordance 

to the inquiry of consumers and with minor losses in 

comparison with mass production of big parties.

Implementation of the system of lean production 

in activity of the enterprise provides removal of 

costs, which do not bring values and elimination of 

maximum volume of losses during production. Such 

losses are:

– overproduction of products, such situation 

happens when there is a volume of production, but 

no demand which leads to distracting fi nancial and 

material resources from circulation;

– waiting, when materials, details, semi-

fi nished products are waiting for the processing, 

which infl uences on increasing the cost production;

– ineffi  cient building route of transportation of 

ready-made products to the buyer and warehouse of 

ready-made products, which leads to loss of working 

time of the driver and loss of fuel;

– additional stages of processing, which arise 

as a result mistakes of calculation constructors, 

technologists in the process of projection of the 

production. 

– creation of extra inventories of raw materials 

and materials in the warehouse, which causes 

accumulation inventories and creates expenses on 

accounting and storage of such inventories.

– issue of bad quality products or spoilage, 

implementation of which occurs at low prices, the 

size of which aff ects the reduction of the enterprise’s 

income;

– erroneous organization of the working place 

and time of employees, which causes loss of working 

time and decrease of labor produc tivity;

– incorrect organization of equipment, 

caused by excessive exploitation of the fi xed 

assets, which leads to untimely depreciation and 

inaccuracy of these inventories, removal of 

which provides signifi cant costs on equipment 

maintenance.

Analyzing the situation in Ukraine, we can say 

that real possibilities are appeared for application 

of the system of lean production, though they are 

considerably limited. 

Th e managers of the enterprises are aware, 

that one of the main factors of reducing the cost 

of products and increasing profi t of the enterprise 

is the implementation in the activity of enterprise 

ideas of lean production. 

Th us instilling the system of lean production 

on enterprises could not only signifi cantly reduce 

costs to production but also to increase culture of 

employees, which could give the positive changes in 

the economy of the country.
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Анотація. Висвітлено сутність фондового ринку з 
позиції різних дослідників. За допомогою методу ана-
лізу ієрархій Томаса Сааті виокремлено, проаналізо-
вано та систематизовано фактори, що впливають 
на стан розвитку фондового ринку. В результаті 
було отримано Модель ієрархії факторів впливу на 
фондовий ринок.

Ключові слова: фондовий ринок, цінні папери, фінансо-

вий ринок, емітенти цінних паперів, суб’єкти фондового 

ринку, фактори, інвестиції.

Аннотация. Рассмотрена сущность фондового 
рынка с позиции различных исследователей. С помо-
щью метода анализа иерархий Томаса Саати выде-
лены, проанализированы и система тизи ро ваны. 
факторы, которые влияют на состояние фон до-
вого рынка. В результате, была выстроена Модель 
иерархии факторов влияния на фондовый рынок.

Ключевые слова: фондовый рынок, ценные бумаги, 

финансовый рынок, эмитенты ценных бумаг, субъекты 

фондового рынка, факторы, инвестиции.

Постановка проблеми. Рoль фондового рин-

ку, однієї із найважливіших складових фінансо-

вого ринку, в сучасному глобалізованому світі 

є надзвичайно важливою, адже від ефективно-

го функціонування ринку цінних паперів зале-

жить стабільність як окремо взятої держави, так 

і світoвoї економіки в цілому. Фондовий ринок 

– важлива складова глобального фінансового 

ринку, що виконує, крім ринкових, низку спе-

цифічних функцій в економічній політиці. Це 

зумовлює актуальність обраної теми та необхід-

ність її подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Фондовий ринок – предмет дослідження зару-

біжних і вітчизняних науковців. Обгрунтуван-

ню суті та об’єктивної необхідності розвитку 

ринку цінних паперів присвячено праці Р. Тьюлз, 

Е. Бредли, Г. Марковіца, В. Шарп, Т. Сааті, Н. Гав-

калової, Т. Янчинської, К. Іванової та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Водночас залишаються ма-

лодослідженими фактори впливу на фондовий 

ринок та їх взаємозалежність. 

Формування цілей статті. Зважаючи на ви-

ще означене, метою статті є виокремлення осно-

вних факторів, що впливають на стан торгівлі 

цінними паперами на світовому фондовому 

ринку, з’ясування їх взаємозалежності та ієрар-

хії через побудову факторної моделі.

Виклад основного матеріалу. Розвиток еко-

номіки постійно вимагає мобілізації, розподілу і 

перерозподілу фінансових ресурсів. У будь-якій 

ефективній економіці цей процес здійснюється 

на ринку фінансових ресурсів. Важливою скла-

довою фінансового ринку є фондовий ринок.

Донині немає єдиного підходу щодо визна-

чення сутності економічної категорії «фондовий 

ринок». Так, Т. М. Янчинська пропонує таке ви-

значення: «Фондовий ринок – частина ринку ка-

піталів, де здійснюються емісія, купівля та про-

даж цінних паперів» [1].

Думки науковців щодо тотожності понять 

«фондовий ринок» та «ринок цінних паперів» 

відрізняються. Так, Н. Л. Гавкалова виділяє два 

підходи до розуміння ринку цінних паперів: у 

вузькому сенсі – як тотожне поняттю «фондовий 

ринок», у широкому – як складової фінансово-

го ринку, що включає фондовий ринок та сферу 

обігу короткострокових цінних паперів [2, с. 6]. 

Немає єдності щодо визначення сутнос-

ті даних понять і в зарубіжній літературі. Так 

Р. Тьюлз, Є. Бредлі та Т. Тьюлз пояснюють, що 

«фондовий ринок» – це дещо більше, ніж ці-

новий механізм для використання активів, це 
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колективна оцінка поточної вартості активів 
цієї корпорації [3, с. 16]. 

В. Шарп стверджує, що фондові ринки існу-
ють для того, щоб звести разом покупців і про-
давців цінних паперів. Ці ринки виступають 
механізмом, який сприяє обміну фінансовими 
активами [4, с. 14]. Г. Марковіц також звертає 
увагу на те, що купівля, продаж та розподіл цін-
них паперів через фондовий ринок відбувають-
ся з формуванням попиту і пропозиції залежно 
від очікуваного доходу та ризику інвестицій [5]. 
Отже, наведені вище визначення сутності фон-
дового ринку доповнюють одне одного, тому їх 
слід розглядати в сукупності.

Фондовий ринок є важливою складовою со-
ціально орієнтованої ринкової економіки, що 
сприяє оздоровленню і укріпленню фінансової 
системи країни, створенню необхідних резервів 
капіталу, залученню вітчизняного та іноземного 
капіталу, вільному та ефективному переливу фі-
нансових коштів із малорентабельних галузей та 
регіонів у високорентабельні, а також із сегмен-
тів ринку, де є надлишок капіталу, у сегменти, де 
відчувається його брак [6].

Розглядаючи фондовий ринок як одну з клю-
чових складових економіки, варто визначити 
фактори, що безпосередньо впливають на стан 
торгівлі цінними паперами на фондових ринках 
та вихід емітентів на ринок, а також з’ясувати 
ступінь впливовості кожного з них. 

З метою систематизації та подальшого ви-
користання в моделі, пропонуємо виділити такі 
фактори, що суттєво впливають на стан торгівлі 
цінними паперами на фондовому ринку:

1. Політична стабільність: забезпечує ство-
рення масштабного фондового ринку, на якому 
наявні як внутрішні, так і зовнішні інвестори. І 
навпаки, що частіше змінюється політична та со-
ціальна ситуація у країні, то значнішою є схиль-
ність формування фрагментарного фондового 
ринку з високим рівнем ризику, низьким рівнем 
захисту прав інвестора, незначного за масштаба-
ми та спекулятивного за характером [7, c. 105];

2. Економічний: що вищим є рівень еко-
номічної грамотності населення та довіри до 
фінансових інститутів, то більше можливостей 
отримати для фондового ринку потужних інвес-
торів, якими є домогосподарства;

3. Попит і пропозиція на фінансові інстру-
менти: розмір попиту визначається загальною 
економічною і політичною ситуацією в країні, 
станом галузі та конкретного емітента. Розмір 
пропозиції залежить від соціальної структу-
ри суспільства, розміру та структури доходів 

і потреб людей, наявності гарантій безпеки ін-
вестування і захисту прав інвесторів. Базовим 
у характері пропозиції є те, що більша частина 
заощаджень населення акумулюється у коротко-
строковій високоліквідної формі. Щодо характе-
ру попиту, то споживачі потребують довгостро-
кових низьколіквідних фінансових ресурсів. Це 
протиріччя вирішується створенням умов для 
власників заощаджень щодо збільшення строків 
накопичення і відмови від високої ліквідності, 
спонуканням споживачів до переорієнтації на 
короткострокові позикові кошти, створенням 
системи перерозподілу і комбінації фінансових 
ресурсів, що максимально задовольняє попит 
наявної структури пропозиції [7, с. 104–105].

4. Інфраструктура фондового ринку: її 
утворюють інститути, які забезпечують функці-
онування ринку, створюють необхідні умови для 
обігу цінних паперів на біржовому чи позабір-
жовому ринках, сприяють укладанню угод щодо 
цінних паперів між учасниками ринку. 

5. Інформаційне-технологічне забезпечен-
ня: наявність торгово-інформаційних систем. 
По-перше, дає змогу моментально отримати ін-
формацію з будь-якої точки світу. По-друге, з їх-
ньою допомогою можна легко здійснювати уго-
ди з партнерами, що перебувають у віддалених 
районах. По-третє, вони сприяють створенню 
найсучасніших методів, що відповідають інтер-
есам інвесторів. По-четверте, зменшуються ви-
трати на обробку даних. 

6. Конкурентне середовище: конкуренція 
на фондовому ринку зумовлюється діяльністю 
його учасників та є елементом його ефективного 
функціонування, який характеризує динаміч-
ну взаємодію суб’єктів ринку і проявляється у 
формі суперництва за найбільш вигідні джере-
ла фінансових ресурсів та їхнім розміщенням. У 
підсумку підвищується результативність і раціо-
нальність використання капіталу [8, с. 36].

7. Оподаткування операцій з цінними па-
перами: фактор, який має важливий вплив на 
діяльність емітентів, інвесторів, брокерів та ін-
ших.Чим зрозуміліша і прозоріша система опо-
даткування операцій з цінними паперами, там 
більшою буде кількість учасників.

8. Суб’єктивні фактори: психологія інвес-
торів і особливості цілей кожного з них; вплив 
заяв чи поведінки авторитетних осіб на поведін-
ку інших суб’єктів фондового ринку; обсяг спе-
куляцій, який зміщує ринкові ціни від поточної 
вартості фондових цінностей до очікуваної.

9. Ефективне законодавство щодо регулю-

ван ня фондового ринку: потребує постійного 
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вдо ско налення відповідно до процесів ринкових

пере творень. Побудова ефективного фондо вого 

рин ку вимагає інноваційних підходів до вирішен-

ня проблем у законодавчому процесі [9, c. 256].

10. Ситуація на суміжних ринках: ринок 

цінних паперів є складовою фінансового ринку. 

Якщо умови інвестування в інших складових фі-

нансового ринку привабливіші, то капітал зали-

шає фондовий ринок, і навпаки [7, c. 105].

Систематизація вищенаведених факторів на-

дасть змогу зрозуміти, на які з чинників варто 

звертати увагу передусім та які фактори вплива-

ють на вибір інвестором фондового ринку пев-

ної країни. Для цього використаємо метод ана-

лізу ієрархії Томаса Сааті [10]. 

Припустимо, що множина Z = {z
1
, z

2
, ... z

n
} 

містить в собі фактори ефективності фондового 

ринку. Для цього сформуємо таблицю з перелі-

ком основних факторів та їх відповідним мате-

матичним позначенням (табл. 1). Цим самим ми 

встановили підмножину Z = {z
1
, z

2
, ... z

10
} множи-

ни Z(Z
1
  Z). 

Таблиця 1
Перелік основних факторів та їх коротке позначення

Найменування загрози Математичне позначення

Політична стабільність z
1

Економічний фактор z
2

Попит та пропозиція на фінансові інструменти z
3

Інфраструктура фондового ринку z
4

Інформаційно-технологічне забезпечення z
5

Конкурентне середовище z
6

Оподаткування операцій з цінними паперами z
7

Суб’єктивні фактори z
8

Ефективне законодавство відносно функціонування фондового ринку z
9

Ситуація на суміжних ринках z
10

Підмножину факторів та можливі взаємо-

зв’язки між ними подано у вигляді орієнтова-

ного графа (рис. 1). Граф складається з 10-ти 

вершин – z
і
, для яких стрілками визначено за-

лежності. Стрілка направлена від фактора z
i
, 

який залежить від фактора z
j
 (кінець стрілки). 

Наприклад, оподаткування операцій з цінними 

паперами, в свою чергу залежить від ефектив-

ності законодавства відносно функціонування 

фондового ринку.

Рис. 1. Граф залежності між основними факторами впливу на фондовий ринок
Примітка. Побудовано авторами. 
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Наступний крок – визначаємо елементи 

бінарної матриці залежності 
ijB = {b ,i, j 1,10}  за 

таким правилом:

  
i j

ij
i j

1, z z ;
b

0, z z .   (1) 

Отже, залежно від результату бінарного від-

ношення «залежить від» елементи матриці при-

ймають два значення 0 і 1. В табл. 2 представ-

лено бінарну матрицю залежності, в пер шому 

рядку і в першому стовпці якої міститься но мер 

загрози, а у другому рядку і в другому стовпці – її 

назва. Перевірка показує, що отри ма на матриця 

задовольняє умові транзитивності.

Таблиця 2
Бінарна матриця залежності
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Політична стабільність 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Економічний фактор 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Попит та пропозиція на фінансові 
інструменти

1 1 0 1 0 0 1 0 1 1

Інфраструктура фондового ринку 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Інформаційно-технологічне забезпечення 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

Конкурентне середовище 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1

Оподаткування операцій 
з цінними паперами

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Суб'єктивні фактори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ефективне законодавство відносно 
функціонування фондового ринку

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ситуація на суміжних ринках 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Примітка. Побудовано авторами.

Будуємо матрицю досяжності I + B, де I – оди-

нична матриця порядку 10. Отримана матриця 

задовольняє умові
  1 1(1+ ) (1+ ) = (1+ ) ,k k k    (2) 
де  k – ціле число.

З визначеної вище множини Z
1 

для кожного 

з десяти факторів виділяємо дві підмножини:  

R(z
i
) – множина досяжності, A(z

i
) – попередня 

множина (множина попередніх вершин). Вер-

шина вважається досяжною вершина при умові: 

вершина z
j
 досягається з вершини z

i
, якщо в гра-

фі існує шлях, який приводить з вершини z
i
 до 

вершини z
j
. Аналогічно вершина z

i
 є попередни-

цею вершини z
j
, якщо вона досягає її вершини. 

Сформовані множини R(z
i
), A(z

i
), а також їх-

ній переріз R(z
i
)  A(z

i
) представлені в табл. 3.

Таблиця 3
Бінарна матриця досяжності
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Політична стабільність 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Економічний фактор 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

Попит та пропозиція на фінансові 
інструменти

1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

Інфраструктура фондового ринку 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

Інформаційно-технологічне забезпечення 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0

Конкурентне середовище 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1

Оподаткування операцій 
з цінними паперами

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Суб'єктивні фактори 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Ефективне законодавство відносно 
функціонування фондового ринку

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Ситуація на суміжних ринках 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Примітка. Побудовано авторами.
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З тих вершин графа, для яких виконується 

умова формується перший (нижній) рівень іє-

рархії. Ці вершини можна вважати такими, які є 

не досяжними з усіх інших вершин графа.

  A(z
i
) = R(z

i
)  A(z

i
),  (3)

Виділимо перший рівень (найнижчий з точ-

ки зору впливовості на об’єкт) ієрархії факто -

рів. 

Для цього побудуємо матрицю (табл. 4), від-

повідно до вище показаного алгоритму.

Таблиця 4
Ітерація 1

Z1 1 1,2,3,6,7,9,10 1

Z2 1,2,7,9 2,3,4 2

Z3 1,2,3,4,7,9,10 3,5 3

Z4 2,4,8 3,4,10 4

Z5 3,5,6,8 5 5

Z6 1,2,6,7,9,10 5,6 6

Z7 1,7,9 2,3,6,7 7

Z8 8 4,5,8 8

Z9 1,9 2,3,6,7,9 9

Z10 1,4,10 3,6,10 10

Примітка. Побудовано авторами.

Виконання умови, чітко представлене для 

фактора: z
5
 – інформаційно-технологічне забез-

печення. Наступним кроком буде видалення з 

таблиці рядка, які відповідають обраній верши-

ні (z
5
), а також видалення цифри 5 з усієї табли-

ці. Результати подані у табл. 5. 

Це дозволяє визначити наступний рівень іє-

рархії. 

Відповідно до умови, наступному рівню від-

повідатимуть фактори z
3
 та z

6
, тобто попит та 

пропозиція на фінансові інструменти та конку-

рентне середовище. 

 Таблиця 5
Ітерація 2

Z1 1 1,2,3,6,7,9,10 1

Z2 1,2,6,7,9 2,3,4 2

Z3 1,2,3,4,7,9,10 3 3

Z4 2,4,8 3,4,10 4

Z6 1,2,6,7,9,10 6 6

Z7 1,7,9 2,3,6,7 7

Z8 8 4,5,8 8

Z9 1,9 2,3,6,7,9 9

Z10 1,4,10 3,6,10 10
Примітка. Побудовано авторами. 

Провівши аналогічні операції, виокремлює-

мо черговий рівень ієрархії факторів впливу на 

фондовий ринок – ситуація на суміжних ринках.

Високий ступень впливу має фактор, який 

виокремлюється на четвертому рівні ієрархій – 

інфраструктура фондового ринку. Цей фактор 

визначає діяльність інвестора щодо виходу на 

фондовий ринок. 

Економічний та суб’єктивний фактор також 

мають значний вплив на функціонування фон-

дового ринку країни та формують п’ятий рівень 

ієрархії факторів. Шостий рівень ієрархії нале-

жить фактору «оподаткування операцій з цінни-

ми паперами». 

Проведений аналіз дозволяє побудувати мо-

дель ієрархії основних факторів впливу на фон-

довий ринок (рис. 2).
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Рис. 2. Модель ієрархії факторів 
впливу на фондовий ринок

Примітка. Побудовано авторами.
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Побудована ієрархічна модель факторів впли-

ву на фондовий ринок дозволяє проаналізувати 

їх з позиції ступеня впливу на формування при-

вабливості ринку цінних паперів в певній кра-

їні чи регіоні, а також визначити першочергові 

заходи для формуванням сприятливого клімату 

для розвитку фондового ринку в країні.

Висновки. Отже, фактори, що формують 

верхні щаблі ієрархії, автоматично нівелюють 

значимість факторів нижчих рівнів. Урахування 

країнами та регіонами цих факторів саме в за-

пропонованій вище ієрархічній залежності за-

безпечить зростання обсягів торгівлі цінними 

паперами, ефективне функціонування фондово-

го ринку та належне виконання його основних 

функцій: акумулювання та перерозподіл тим-

часово вільних грошових коштів та залучення 

інвестицій в економіку країни.
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Аbstract: The article presents the essence of the stock market from the position of various researchers. The factors 
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of Thomas Saati. As a result, a hierarchy of factors of infl uence on the stock market was obtained.
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Th e article assesses the infl uence of various 

factors on the modern stock market and analyzes 

their interdependence.

Th e purpose of the article is to identify the 

main factors infl uencing the state of trading 

securities in the global stock market, ascertaining 

their interdependence and hierarchy through the 

construction of a factor model.

In the article, the essence of the modern stock 

market from the standpoint of domestic and foreign

researchers is highlighted and summarized. Accor-

ding to the results of the analysis of diff erent points 

of view on the defi nition of the essence of economic 

categories «stock market» and «fi nancial market», it 

was revealed that existing approaches complement 

each other, so they should be considered together. 

It is determined that in today’s economic literature 

there are little investigated factors of infl uence on 

the stock market and their interdependence.

Established, the stock market is an important part 

of the global fi nancial market, fulfi lling a number 

of specifi c functions in the economic policies of 

countries around the world. It is proved that the 

stability of a particular state and the world economy 

as a whole depends on the effi  cient functioning of 

the securities market.

Using the method of analysis of the hierarchy 

of Th omas Saati, factors, infl uencing the state of 

de ve lopment of the stock market are analyzed and 

syste matized. As a result, the model of the hierarchy 

of fac tors of infl uence on the stock market was 

obtained.

Th e constructed hierarchical model of the 

factors of infl uence on the stock market allows us 

to analyze these factors from the point of view of 

their degree of infl uence on the formation of the 

attractiveness of the securities market in a particular 

country or region, as well as to identify the priority 

measures for the formation of a favorable climate 

for the development of the stock market in the 

country.

Conclusions. Factors forming the upper stages 

of the hierarchy automatically off set the signi-

fi cance of factors of lower levels. Taking into 

account these factors in the proposed hierarchical 

dependence will ensure an increase in the volume 

of trading in securities in countries and regions, 

the effi  cient functioning of the stock market 

and the proper fulfi llment of its main functions: 

accumulation and redistribution of temporarily free 

funds and attracting investments into the national 

economy.
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Анотація. Досліджено теоретичні погляди нау ков-
ців щодо трактування поняття «бенчмаркінг». Про-
ведення бенчмаркінгу забезпечує підприємству фор-
мування додаткових конкурентних переваг. Визначе-
но особливості застосування бенчмаркінгу в системі 
управління на провідних зарубіжних та вітчизняних 
підприємствах. 

Запропоновано правила, яких необхідно дотри-
муватися під час застосування бенчмаркінгу в сис-
темі управління підприємством. 

Ключові слова: бенчмаркінг, ефективність, підприєм-

ство, правила, процес.

Аннотация. Исследованы теоретические взгляды 
ученых относительно трактовки понятия «бенч-
маркинг». Проведение бенчмаркинга обеспечива-
ет предприятию формирование дополнительных 
конкурентных преимуществ. Определены особеннос-
ти применения бенчмаркинга в системе управления 
на ведущих зарубежных и отечественных предпри-
ятиях. Предложены правила, которых, необходимо 
придерживаться во время применения бенчмаркинга 
в системе управления предприятием. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, эффективность, пред-

приятие, правила, процесс.

Постановка проблеми. Сьогодні конкурен-

ція в світі набирає досить глобального харак-

теру і головною метою багатьох компаній є до-

сягнення світових стандартів. У теперішніх умо-

вах виникає необхідність в перебудові системи 

управління підприємствами. Трансформаційні 

процеси висувають до системи управління під-

приємствами досить багато вимог: висока гнуч-

кість, адаптування до змін кон’юнктури ринку 

та інше. Застосування бенчмаркінгу в системі 

управління підприємством є найбільш ефектив-

ним інструментом для з’ясуванням сильних та 

слабких сторін підприємства, виявлення на що 

воно здатне, визначення перспектив подальшого 

розвитку тощо. Це так само дає можливість під-

приємству втриматися на ринку під час кризо-

вих явищ та сформувати додаткові конкурентні 

переваги в найближчому майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Теоретичні аспекти сутності бенчмаркінгу в ді-

яльності підприємства висвітлені в працях та-

ких науковців, як Е. Михайлова, В. Командров-

ська, А. Градун, А. Селезньова, Е. Оленева тощо. 

Класифікацію етапів бенчмаркінгу здійснювали 

такі дослідники: Р. Кемп, Л. Довгань, Л. Арте-

менко та ін. Дослідженням бенчмаркінгу, як спо-

собу одержання конкурентних переваг займали-

ся такі науковці: М. Бублик, М. Хімяк, М. Лібер, 

Н. Козак, Н. Воєводіна, В. Толберг, Е. Логінова, 

А. Калугіна та ін.

Постановка завдання. Як показує світовий 

досвід першочерговим завданням сучасних ві-

тчизняних підприємств має стати отримання 

навичок ефективно використовувати бенчмар-

кінг для підвищення своїх позицій, а, отже, за-

безпечення максимального рівня прибутку в 

майбутньому. Метою даного дослідження є роз-

криття процесу застосування бенчмаркінгу в 

системі управління підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. 

На сьогодні не склалося єдиної думки про точний 

час появи бенчмаркінга. Його виникнення най-

частіше відносять до кінця 50-х років минулого 

століття, під час регулярних відвідувань відомих 

американських компаній японськими спеціаліс-

тами, метою яких була розвідка ідей і методів, 

товарів і послуг, виявлення їхніх сильних і слаб-

кихсторін. В подальшому японці створювали 
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аналогічні, але більш конкурентоспроможні 

товари, які пропонували на ринок по більш ви-

гідній ціні.

У Західній Європі цей метод був розробле-

ний у 1972 році для оцінки ефективності бізнесу 

Інститутом стратегічного планування в Кемб-

ріджі (США). Водночас, в момент важкої кризи, 

застосування бенчмаркінга в компанії «Xerox»  

1979 року дозволило підприємству не тільки за-

лишитися на плаву, але і пробитися в лідери га-

лузі [1].

На сучасному етапі єдиної думки щодо ви-

значення сутності бенчмаркінгу не існує. 

Серед численних дефініцій терміна «бенч-

маркінг» можна виділити визначення, представ-

лені в табл. 1. 

Таблиця 1
Зміст різних визначень поняття «бенчмаркінг» [2]

Критерій 
визначення

Зміст визначення
Автор, 

джерело

Як процес Бенчмаркінг – безперервний процес аналізу і порівняльної оцінки спосо-
бів і методів, які використовує фірма при здійсненні своїх функцій

Рейдер Р.

Бенчмаркінг являє собою процес систематичного, методичного 
і безперервного визначення і вивчення кращих видів діяльності 
та навичок і вмінь, що лежать в їх основі та використовуються 
в даній галузі фірмами в їх прагненні до ідеалу

Діденко Ю., 
Соболева Т. 

Бенчмаркінг – це процес удосконалення (безперервний пошук нових ідей, 
їх адаптація та використання на практиці), що передбачає розвиток у під-
приємства прагнення до безперервного поліпшення.

Криворучко 
О., Сукач Ю.

Як метод, 
інструмент, 
спосіб

Бенчмаркінг – це метод, який підвищує продуктивність підприємства, 
внаслідок виявлення та впровадження кращих практик здійснення еконо-
мічних операцій і продажів компаній

Даррелл К. 
Рігбі

Бенчмаркінг виступає як потужний інструмент, за допомогою якого ор-
ганізація може проводити порівняльний аналіз продуктів, обладнання, 
персоналу і процесів

Старіков В.

Під бенчмаркінгом розуміють систематичний спосіб визначення, розумін-
ня і розвитку найкращих за якістю продуктів, послуг, дизайну, обладнан-
ня, процесів і практик з метою поліпшення реальної ефективності вашої 
організації

Харрингтон Х., 
Харрингтон Д.

Як пошук Бенчмаркінг – це пошук кращих методів, які ведуть до поліпшення діяль-
ності

Кэмп Р.

Бенчмаркінг – безупинний, систематичний пошук, вивчення кращої прак-
тики конкурентів і підприємств із суміжних галузей, а також постійне 
порівняння бажаних змін і результатів бізнесу зі створеною еталонною 
моделлю власної організації бізнесу

Щегельська О. 

Бенчмаркінг – це технологія пошуку, порівняльного аналізу та освоєння 
кращого досвіду бізнесу партнерів і конкурентів, порівняння моделі бізне-
су своєї компанії з його еталонною моделлю на галузевому, міжгалузево-
му, національному та міжнаціональному рівнях

Маркетинг. 
Великий 
тлумачний 
словник 

Бенчмаркінг – це пошук тих найкращих рис, інструментів, методів 
та практик, застосування яких на відповідному підприємстві призводить 
до удосконалення системи менеджменту та зростання конкурентоспро-
можності

Карпенко Н. 

Як діяльність Бенчмаркінг – це вид діяльності, що пов’язаний із клієнтами, технологією 
і культурою підприємництва і здійснюється 
у плануванні з орієнтацією на створення цінності і компетентності

Bruckhardt W.

Бенчмаркінг – систематична діяльність, що проводиться підприємством, 
яка спрямована на виявлення вдалого досвіду конкурентів і його викорис-
тання у власній практиці для підвищення власної конкурентоспромож-
ності

Петряшов Д. 

На нашу думку, бенчмаркінг – це система-

тична діяльність підприємства, яка передбачає 

вивчення та використання передового досвіду 

підприємств визначеної галузі для поліпшення 

діяльності даного підприємства та завоювання 

ним бажаної конкурентної позиції на ринку.

Бенчмаркінг включає комплекс засобів, що 

дозволяють систематично знаходити, оцінювати 
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всі переваги чужого досвіду і організовувати їх 

використання у своїй роботі. Бенчмаркінг спря-

мований на вивчення бізнесу. Щодо інновацій 

він означає вивчення бізнесу інших підприємств 

або підприємців з метою виявлення основопо-

ложних характеристик для розробки своєї інно-

ваційної політики і конкретних видів інновацій 

[3]. 

Основний зміст та мета бенчмаркінгу, як 

стверджують М. Бублик, М. Хім’як, М. Лібер [4], 

полягає в ідентифікації відмінностей із порівню-

ваним аналогом (еталоном), визначення причин 

цих відмінностей та виявлення можливостей 

щодо вдосконалення об’єктів бенчмаркінгу. 

Об’єктами бенчмаркінгу можуть бути методи, 

процеси, технології, якісні параметри продукції, 

показники фінансово-господарської діяльнос-

ті підприємства (структурних підрозділів). За 

допомогою цього інструменту можна визначи-

ти цільові параметри діяльності підприємства, 

яких потрібно дотримуватися, щоби забезпечи-

ти його стабільну конкурентоспроможність [4]

(див. табл. 1). Ціллю бенчмаркінгу є вивчення 

стану справ, пов’язаних із якістю й ефективніс-

тю бізнесу партнерів і використання передових 

прийомів і практичних методів у конкурентній 

боротьбі для досягнення комерційних успіхів 

своєї компанії.

Бенчмаркінг може здатися схожим на конку-

рентний аналіз, хоча насправді він є більш дета-

лізованим, формалізованим і упорядкованим, 

ніж підхід конкурентного аналізу (табл. 2).

Таблиця 2
Порівняння підходів бенчмаркінгу та конкурентного аналізу [5]

Характеристики процесу Аналіз конкурентів Бенчмаркінг

Загальна мета Аналіз стратегії конкурентів Аналіз того, чому і як добре роблять 
конкуренти або лідируючі підприємства

Предмет вивчення Стратегії конкурентів Методи ведення бізнесу, 
що задовольняють потреби

Об’єкт вивчення Товари і ринки Методика, процеси ведення бізнесу

Основні обмеження Діяльність на ринку Необмежений

Значення для ухвалення рішення Певне Дуже велике

Основні джерела інформації Галузеві експерти 
й аналітики

Підприємства-лідери в галузі, 
поза галуззю тощо.

 Тобто на сьогодні бенчмаркінг – це безупин-

ний систематичний пошук і впровадження най-

кращих практик, що призведуть організацію до 

більш досконалої форми. Він розвиває аналіз 

конкурентоспроможності, що обмежується ви-

вченням конкурентів, їхньої продукції, витрат і 

технологій, характеристик, економічних і фінан-

сових показників, відносин із клієнтами й поста-

чальниками. Аналіз конкурентоспроможності 

дає змогу виявити розходження між конкурен-

тами, але це не пояснює, як ці розходження пе-

реробити і завоювати найкращі позиції в бізне-

сі. Цьому сприяє бенчмаркінг, який на основі 

порівняння й аналізу процесу діяльності спря-

мований на розуміння причин розходжень для 

того, щоб ці відмінності перебороти [6]. Досвід 

бенчмаркінга використовується також для ви-

значення стратегії успіху підприємства. Пильна 

увага спрямована на такі питання: хто? як? чому? 

(Яка фірма забралася на вершину конкуренції? 

Чому власна організація не стала кращою у своїй 

області? Що можна змінити, а що треба зберег-

ти на підприємстві, щоб воно стало кращим? Як 

впроваджувати відповідну стратегію [7]?

У разі використання в компанії бенчмаркінга 

співробітники діляться на команди, що склада-

ються з представників різних служб і відділів.

Застосування бенчмаркінгу на підприєм-

стві має певні особливості. Насамперед, слід 

пам’ятати, що бенчмаркінг може проводитися 

на різних рівнях: 

 – на мікрорівні – це інструмент, який вико-

ристовується для зміцнення конкурент-

них позицій підприємства на ринку; 

 – на мезорівні – здійснюється за чинника-

ми, що характерні для галузі; 

 – на макрорівні – зіставляється ефектив-

ність державної політики, що впливає 

на конкурентоспроможність (ціни на 

основні фактори виробництва, дані, що 

характеризують інфраструктуру, рівень 

інновацій тощо) [8].

Проаналізувавши погляди декількох авторів, 

ми бачимо, що кожен з них розуміє процес за-

стосування бенчмаркінгу по-своєму. На нашу 

думку, для того, щоби досягти бажаного резуль-

тату, доцільно використовувати процес, який 

зображено на рис. 1. 
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Розглянемо докладніше кожен із цих етапів.

Планування. На цьому етапі здійснюється 

обрання сфери й цілей бенчмаркінгу, ідентифі-

кація ресурсів та визначення пріоритетів для 

удосконалення підприємства. 

Збір даних. На цьому етапі обирається ком-

панія та данні для порівняння (бізнес-процес; 

продукція, яку вони випускають), а також ви-

значається методологія для аналізу. 

Аналіз. Здійснюється на підставі оцінювання 

рівня власної ефективності та компанії, що по-

рівнюються. Також проводиться аналіз причин 

розриву в рівні ефективності й пошук шляхів з 

удосконалення розвитку в рівні ефективності. 

Адаптація. Бенчмаркінг як техніка удоскона-

лення процесу ефективної роботи підприємства 

потребує такої структури управління змінами, 

яка необхідна для здійснення будь-яких удоско-

налень. Водночас використовується така послі-

довність дій:

 – про результати бенчмаркінгу інформу-

ються всі співробітники, які тією чи ін-

шою мірою задіяні в реалізації критичних 

процесів;

 – формується команда співробітників, які 

будуть залучені в процес упровадження 

змін;

 – результати бенчмаркінгового порівнян-

ня трансформуються в кілька головних 

принципів.

Реалізація. Розробити план застосування, 

процедури контролю, оцінки й аналізу процесу 

впровадження. Створити можливості, щоби змі-

нювані процеси досягли найвищої ефективності.

Контроль і оцінювання. Цей етап полягає в 

проведенні моніторингу результатів реалізації 

заходів бенчмаркінгу та їхнього впливу на осно-

вні процеси шляхом обчислення відповідних по-

казників ефективності. У разі досягнення мети 

з’ясовують інші проблеми для їх майбутнього 

розв’язування, і процес бенчмаркінгу повторю-

ється [9].

Сьогодні для більшості керівників малих і се-

редніх підприємств України «бенчмаркінг» – це 
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Рис. 1. Процес застосування бенчмаркінгу в системі управління підприємством
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незнайоме слово, а еталонне зіставлення сприй-
мається не як метод, а як звичайний аналіз кон-
курентів або маркетингове дослідження. Бенч-
маркінг впевнено знаходить своє місце в управ-
лінському арсеналі керівників малих і середніх 
підприємств за кордоном. Черга за українськи-
ми компаніями, і вже сьогодні ті організації, які 
освоять цей метод, будуть мати незаперечні кон-
курентні переваги на ринку [10].

Якщо взяти до уваги розвиток бенчмаркінгу 
в світі, то найбільш ефективно його використо-
вують у Японії та США. В цих країнах він роз-
вивається за інтенсивної державної підтримки. 
Обмін своїм досвідом здійснюють компанії, 
отже спрощується їхня діяльність, а це з свого 
боку позитивно відзначається на економіці кра-
їни загалом. Водночас сприйняття та прийняття 
бенч маркінгу, безсумнівно сприятиме тому, що 
в країні будуть створюватися та розвиватися 
консультаційні центри, завдяки яким, різні ор-
ганізації будуть співпрацювати. 

Для України бенчмаркінг може виявитися 
цінним інноваційним інструментом, завдяки 
якому можна буде розробити зміни в соціаль-
но-економічній політиці держави. Проте слід 
пам’ятати, що бенчмаркінг не може бути одно-
разовим аналізом, оскільки для одержання на-
лежної ефективності від застосування цього 
процесу необхідно зробити його системним. 
Можна сказати, що в основу бенчмаркінгу по-
кладена насамперед ідея порівняння діяльності 
не тільки підприємств-конкурентів, але і пере-
дових фірм інших галузей [11].

Розвиток бенчмаркінгу в Україні зіштовхнув-
ся з такими проблемами: 

– неможливість порівняти досвід україн-
ських підприємств із досвідом західних суб’єктів 
господарювання. Менталітет українського бізне-
су, специфіка ведення справ, стилі управління не 
дають можливості одержати необхідні кількісні 
показники з метою подальшого їх порівняння з 
аналогічними галузевими у світовому масштабі;

– упереджене ставлення керівного скла-
ду організацій та підприємств до проведення 
безоплатних урядових програм;

– помилкове розуміння інструментарію та 
призначення бенчмаркінгу. 

В Україні бенчмаркінг не є дуже поширеним. 
Про це свідчать результати спроби введення 
програми «Українського індексу бенчмаркінгу», 
що фінансувалася Міністерством у справах між-
народного розвитку Великобританії (DFID). 

UBI (Ukrainian Benchmarking Index) – це 
комп’ютерна програма, що дає можливість про-

ведення порівняльного аналізу конкретного біз-
несу з найкращим його аналогом, який вибира-
ється із бази даних. Взагалі процес проведення 
такого аналізу досить простий. Він полягає в 
опитуванні керівників організацій, внесені ре-
зультатів опитування в базу даних і програма 
видає графічне зображення місця розташування 
досліджуваної організації як порівняти з інши-
ми учасниками ринку. Починаючи з 2003 р., спе-
ціально підготовлені консультанти розміщали 
зібрану інформацію щодо двохсот українських 
компаній. Однак у 2007 р. програма припинила 
своє функціонування у зв’язку з тим, що підпри-
ємства практично не надавали детальної інфор-
мації про особливості ведення власного бізнесу і 
проводити порівняння було неможливо [12].

Слід відмітити, що в країнах Європейського 
союзу бенчмаркінг визнано одним із найефек-
тивніших методів контролю якості.

Першим прикладом в Україні можна вважати 
сертифікацію системи якості підприємства від-
повідно до стандартів Міжнародної організації 
зі стандартизації (ISO), що сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності української продук-
ції, яка виходить на міжнародний ринок. Про-
цес сертифікації, за суттю, є бенчмаркінговим 
процесом. Щоби бути сертифікованим за сис-
темою ISO, компанія повинна призвести свої 
бізнес-процеси і внутрішні процедури у відпо-
відність до вимог ISO. Найвідомішим успішним 
прикладом сертифікації українських компаній 
за системою ISO є пивзавод «Оболонь», «Славу-
тич», Луцький підшипниковий завод Ambulance. 
Система ISO використовується для ідентифіка-
ції «критичних місць», у яких і впроваджуються 
часткові вдосконалення [13]. 

Одним із цікавих прикладів застосування ме-
тодології бенчмаркінгу в Україні є КП ПОР «Пол-
тававодоканал». Так, на початку 2015 р. в Україні 
проводився проект «Бенчмаркінг» у якому взяли 
участь вісім водоканалів, у тому числі і КП ПОР 
«Полтававодоканал». Проведено дослідження 
ефективності фінансової діяльності підприєм-
ства й технологічність процесу. У працівників 
КП ПОР «Полтававодоканал з’явилася мож-
ливість порівняти показники своєї діяльності 
з водоканалами України та Європи. Результати 
системи бенчмаркінгу дозволять у май бутньому 
водопровідно-каналізаційним підприємствам 
позбавитися недоліків і стати більш яскравіши-
ми для потенційних інвесторів.

Розглянемо основні правила, яких необхідно 

дотримуватися під час застосування бенчмар-

кінгу в системі управління підприємством.
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Правило № 1. Бенчмаркінг не повинен бути 

«інспекційною перевіркою» роботи підприєм -

ства. Тобто, застосування бенчмаркінгу дає 

мож  ли вість не лише встановити ідеальні зна-

чення  «базових параметрів» досліджуваних під-

при ємств, але й виявити їхні причинно-наслід-

кові зв’язки.

Правило № 2. Виявлені ідеальні значення 

«базових параметрів» повинні бути застосовані 

на власному підприємстві з врахуванням його 

специфічних особливостей. 

Правило № 3. Під час застосування бенч-

маркінгу в системі управління підприємством 

доцільно використовувати «balanced scorecard» 

(комплексну систему індикаторів бізнесу). Це 

дасть можливість уникнути зменшення спожив-

чої цінності продукції підприємства. 

Правило № 4. Застосування бенчмаркінгу має 

бути системним та орієнтованим на конкретно 

поставлене завдання.

Правило № 5. Єдність напрямку. Тобто мета 

застосування бенчмаркінгу повинна чітко від-

повідати цілям організації та не перешкоджати 

їх досягненню.

Висновки. Таким чином, бенчмаркінг є аль-

тернативним методом стратегічного планування, 

використовуючи який завдання розвитку під-

приємства визначають з урахуванням ідеальних 

показників досліджених підприємств. Застосу-

вання бенчмаркінгу в системі управління під-

приємством дозволяє систематично знаходити та 

оцінювати всі переваги найкращого досвіду під-

приємств-конкурентів і створювати можливості 

для їх використання на власному підприємстві.
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Abstract. The article examines the theoretical views of scientists on the notion of benchmarking. Benchmarking 
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Benchmarking is the most eff ective method 

for determining the objective of the organization 

according to the market demand; it is a process of 

comparison of activities of diff erent companies to be 

highly competitive on the market.

Benchmarking provides for creating additional 

competitive advantages. Determination and under-

standing the aim of benchmarking helps company 

managers to do everything the right way to stay in 

business during diff erent crisis situations and provide 

the opportunity of reaching higher competitive level 

in future.

Determining the diff erences of compared 

company, the reasons of its diff erences and 

identifi cation of opportunities to improve the object 

of benchmarking was identifi ed to be the main task 

of benchmarking.

Diff erent approaches to the process of use of 

benchmarking in the company management system 

by diff erent authors have been also analyzed. We 

believe that the only way to achieve the desired result 

is to follow the next steps of use of benchmarking in 

the company management system: planning, data 

collection, analysis, adaptation, implementation, 

control and estimation.

Let’s defi ne the aspects of use of benchmarking 

in the control system of some domestic and foreign 

leading enterprises. Th e experience of use of 

benchmarking in USA and Japan was reviewed. 

In both countries benchmarking has evolved 

with intensive government support. Th e exchange 

of experience between companies has streamlined 

their activities and positively aff ected the economy 

of the countries.

During the use of benchmarking in the 

management system of some domestic companies 

following problems have been occurred: inability 

to compare the experience of Ukrainian companies 

and the experience of Western countries; wrong 

understanding of the toolkit and the aim of 

benchmarking, etc.

Th e rules to be followed using benchmarking 

in the company management system have been 

suggested.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ 

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ІНТЕГРУВАННЯ 

МЕТОДІВ ТЕРМОДИНАМІКИ ТА ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
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Анотація. Запропоновано моделювання динаміки 
валютного ринку в умовах трансформації на основі 
адаптації методів термодинамічних потенціалів і 
фрактального аналізу. 

Перший з них дозволяє встановити стійкі зв’язки, 
отримати кінетичні моделі для функціонування 
валютного ринку, зокрема рівняння стану, аналоги 
співвідношень Максвелла, рівнянь Гіббса – Гельмголь-
ца та законів термоди наміки. Другий – виявити 
можливості їхніх змін, діагностувати тип динаміки 
та спосіб організації процесу. Інтегрування методів 
дозволяє встановити інтервали динамічної рівно-
ваги й моделювати динаміку як кусково-неперерв-
ну, на кожному інтервалі зі своєю потенціальною 
функцією. 

Ключові слова: валютний ринок, трансформація, ди-

наміка, моделювання, зовнішні впливи, термодинаміка, 

фрактальний аналіз.

Аннотация. Предложено моделирование динами-
ки валютного рынка в условиях трансформации на 
основании адаптации методов термодинамических 
потенциалов и фрактального анализа. Первый из 
них позволяет установить устойчивые связи, полу-
чить кинетические модели функциониро вания ва-
лютного рынка, в частности уравнения со стоя ния,
аналоги соотношений Максвелла, уравне ний Гиб бса
– Гельм гольца и законов термодинамики. Дру гой – 
выявить возможности их изменений, диа гно сти ро-
вать тип динамики и способ организации про цесса. 
Интегрирование методов позволяет уста но вить 
интервалы динамического равновесия и мо де ли ро-
вать динамику как кусочно-непрерывную на каж дом 
интервале со своей потенциальной функцией. 

 Ключевые слова: валютный рынок, трансформация, 

динамика, моделирование, внешние влияния, термодина-

мика, фрактальный анализ.

Постановка проблеми. Упродовж останньо-

го п’ятиліття політична, соціальна та економічна 

нестабільність в Україні негативно вплинула на 

ринкові очікування, що позначилося на збіль-

шенні курсової волатильності гривні та під-

вищенні чистого попиту на іноземну валюту. 

Виконання зовнішніх зобов’язань держави від-

булося завдяки міжнародним резервам, об-

сяг яких у 2015 році катастрофічно зменшився 

(рис. 1, [1]).  
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Рис. 1. Графік динаміки обсягу міжнародних резервів за період із 01.01.2013 до 01.09.2017
Примітка. Побудовано автором на основі [1]. 



ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 1 (29) 

162 

Державні методи та валютні обмеження для
забезпечення конвертованості валюти та ефек-

тив ної інтеграції національної економіки у сві-
то ву не забезпечили усталених тенденцій валют-
но го ринку. Нестабільною виявилася і структу ра 
валютного ринку України [1]. Упродовж роз гля-
дуваного періоду процеси на валютному ринку
за лишаються нестабільними, а їх динаміка не-
лі ній ною. Така динаміка зумовлена як внутріш-
німи трансформаційними процесами, так і зов-
ні ш німи впливами. Для забезпечення якості до  -
слід ження таких процесів виникає потреба в за-
сто су ванні математичних методів, які дозво ля-
ють замінити реальні процеси адекватними мо-
делями, які враховують зміну поведінки, струк-
тури та взаємодію із зовнішнім середовищем. 

Аналіз останніх досліджень. Серед різнома-
нітних процесів у складних фінансово-еконо-
мічних системах, до яких слід віднести і валют-
ний ринок, особливе місце займають процеси 
самоорганізації та фазові переходи від впоряд-
кованого до хаотичного режиму функціонуван-
ня. Складні системи функціонують у режимі так 
званої «динамічної рівноваги», або існування 
«на межі хаосу» [2; 3]. З метою відзначення осо-
бливої ролі кооперативних ефектів у процесах 
самоорганізації використовується синергетич-
ний підхід, головне завдання якого полягає у 
виявленні спільних закономірностей у процесах 
самоорганізації та універсальних методів їх до-
слідження. Фундаментальні результати в цьому 
напрямі закладені працями Г. Хакена, І. Приго-
жина, Б. Мандельброта, М. Мойсєєва, В. Арноль-
да, С. Курдюмова, Р. Тома та іншими [3–6]. Завдя-
ки інтересу до динаміки хаосу в різних дисциплі-
нах з’явилися деякі нові критерії нелінійності, 
запропоновані У. А. Броком і К. Л. Сейєрсом [7], 
Дж. А. Шейнкманом [8], М. Франком і Т. Стен-
госом [9], П. Грасбергером і І. Прокоччіа [10]. З 
точки зору дослідників деякі системи розгляда-
ються як детерміновані, але моделюються як ре-
алізація випадкового процесу. Останнім часом 
за появи пакетів программ перевірка наявності 
детермінованого хаосу та нелінійності набуває 
популярності. Такі підходи використовуються 
для аналізу та моделювання нелінійних склад-
них економічних систем з урахуванням дже рел 
складності, колективних явищ та особли востей 
самоорганізації в роботах Е. Петерса [11], В. Зан-
га [12], І.  Коханенка [13], В.  Вітлінського [14], 
В. Соловйова [2].  

Проте із плином часу в умовах поширення 
глобалізаційних та трансформаційних процесів 
зростає мобільність та мінливість фінансово-

економічних систем, зокрема, валютного рин-
ку, та зовнішніх впливів, що призводить до змі-
ни характеру динаміки як за величиною, так і 
за напрямком, до появи нових властивостей та 
особливостей, що породжені змінними в часі зо-
внішніми умовами та внутрішніми структурни-
ми змінами. Цим зумовлена доцільність подаль-
шого розвитку міждисциплінарного підходу, 
практики дослідження динаміки сучасних не-
ста більних фінансово-економічних систем, роз-
роб ки нових та вдосконалення наявних методів 
аналізу структурних і динамічних характерис-
тик трансформаційних процесів фінансового 
сек тору економіки України, зокрема, валютного 
ринку. 

Основні результати дослідження. «На про-
тивагу неокласикам, які трактували економіч-
ну динаміку як постійне повернення економіки 
до “ідеального стану” стаціонарної рівноваги, 
засновник неортодоксальної теорії економіч-
ного розвитку Й.  Шумпетер висунув гіпотезу, 
яка пов’язувала розвиток економічної системи 
з її стрибкоподібними переходами до якісного 
нового стану, що грунтуються на інноваційних 
механізмах нових виробничих комбінацій [15, 
с. 157]. Відомий австрійський економіст розгля-
дав періоди нерівноважного стану економічної 
системи як необхідне середовище для механізму 
реорганізації її структури шляхом групової вза-
ємодії новаторів – підприємців, яка породжує 
синергетичний ефект, самоорганізацію соціуму 
та сприяє подоланню економічної кризи шляхом 
кластерного утворення нових виробничих ком-
бінацій» [16]. 

Світ розвивався, змінювався, ускладнювався. 
Економісти все частіше стикалися з проблема-
ми, які в рамках класичних парадигм не мали 
ефективного розв’язання. Розроблені для опису 
стійкого розвитку класичні методи і підходи не 
призначені для моделювання швидких змін, не-
передбачуваних стрибків та складних взаємодій. 
Це стало передумовою розвитку еволюційної 
економіки, предметом аналізу якої є нерівно-
важні процеси. Класична теорія розглядає рин-
кову рівновагу у разі фіксованих параметрів, а 
нерівноважні процеси – здебільшого, як нетри-
валі перехідні в околі точок рівноваги. 

На думку автора, для дослідження сучасних 
складних та мінливих фінансово-економічних 
систем не слід відкидати чи применшувати зна-
чення класичної теорії аналізу динаміки й не 
перебільшувати значення еволюційної пара-

дигми, а використовувати ці підходи залежно 

від суті економічної проблеми: класичну пара-
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дигму, якщо процеси прямують до рівноваги, 

а еволюційну – для оцінки її втрати. Одним зі 

шляхів розв’язання сучасної проблеми дослі-

дження трансформаційних процесів валютного 

ринку, що характеризується як залежністю від 

середовища (прямування до рівноваги), так і ха-

отичністю внаслідок внутрішніх джерел, є мож-

ливість інтегрування класичного й еволюційно-

го підходів, зокрема, методів термодинаміки та 

фрактальної геометрії.

Фінансова глобалізація пришвидшує рух ка-

піталів, взаємопроникнення фінансових ринків, 

посилює інтенсивність інформаційних потоків, 

тобто значною мірою формує поведінку фінан-

сових процесів. Проте рівновага на фінансових 

ринках досягається завдяки гармонізації вза-

ємодії із зовнішнім середовищем, вплив якого 

можна моделювати методом термодинамічних 

потенціалів. Для використання термодинаміч-

ного підходу зроблено припущення: динаміка, 

як зміна стану системи, відбувається за раху-

нок переходу від одного рівноважного стану до 

іншого рівноважного стану через рівноважний, 

або нерівноважний, але такий, час релаксації 

(повернення до рівноваги) якого є достатньо 

малим (прямує до нуля). У рамках цього припу-

щення проведено подальший опис. 

Для аналізу трансформаційних процесів ва-

лютного ринку на основі взаємодії із зовнішнім 

середовищем адаптовано метод термодинаміч-

них потенціалів. На основі термодинамічно-

го підходу введено потенціал функціонування 

валютного ринку, що є аналогом внутрішньої 

енергії в термодинаміці, має розмірність фінан-

сових ресурсів і побудований на визначальних 

параметрах, обсягах придбання та реалізації 

ресурсів S  та  B, отримано рівняння стану, які 

встановлюють зв’язок ставок придбання та ре-

алізації з граничними витратами на управління 

процесами з купівлі та продажу ресурсів. Згідно 

з методом термодинамічних потенці а лів, змі-

нюючи визначальні параметри, отримаємоана-

логи вільної енергії, енергії Гіббса та енталь пії 

для функціонування валютного ринку, а ви ко-

ристовуючи мнемонічний прийом Радуш кевича 

– Борна, знаходимо аналоги рів нянь стану для 

нових визначальних параметрів (рис. 2, [17]). 

Використовуючи формули для потен ціалів 

функціонування валютного ринку України та 

мне мо ніч ний прийом Радушкевича – Борна, 

отри ма но аналоги співвідношень Максвелла для 

фінан сових процесів та аналоги рівнянь Гіббса 

– Гельмгольца, які дозволяють за одної відомої 

функції стану обчислити інші.
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Рис. 2. Схема методу моделювання валютного ринку на основі термодинамічних потенціалів [17]
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Використовуючи формули аналогів співвід-
ношень Максвелла для фінансових процесів і 
рівність змішаних похідних функцій багатьох 
змінних, отримано співвідношення, яке моде-
лює закономірність поведінки зміни ставки при-
дбання ресурсів r

b
 щодо зміни ставки реалізації 

ресурсів r
s
 за сталого обсягу придбання ресурсів 

B, як тотожність, рівну зміні обсягу реалізації 
ресурсів S стосовно зміни обсягу придбання ре-
сурсів B при сталій ставці реалізації ресурсів r

s
.

У процесі аналізу результатів моделювання 
отримано аналоги законів термодинаміки для 
функціонування валютного ринку, на основі 
яких можна аналізувати динаміку валютного 
ринку, як результат взаємодії із зовнішнім серед-
овищем. Встановлені на основі наукового аналі-
зу та термодинамічного підходу закономірності 
є основою для формулювання законів динаміки 
валютного ринку.

Вплив зовнішнього середовища формує 
пев ні стійкі зв’язки, встановлюючи які, мож-
на здій сню вати прогноз та будувати стратегію, 
але у разі зміни середовища, ці зв’язки можуть 
порушу ватися і через деякий час утворювати но-
вий вид зв’язку. Тому для передбачення змін, а 
саме діагностування трансформаційних проце-
сів валютного ринку, запропоновано застосову-
вати фрактальний аналіз [6].  

Характерною властивістю нелінійної динамі-
ки валютного ринку є властивість самоподібнос-
ті і випадковий характер кількості елементів на 
кожен проміжок часу. Тому раціональною буде 
фрактальна модель його поведінки. 

Одним із сучасних методів аналізу транс фор-
маційних процесів валютного ринку, який харак-
теризується фінансово-економічними рядами, 
є за стосування методів оцінювання само по діб-
ності (фрактальності). Існує кілька аль тер на тив-
них підходів до оцінки фрактальності часового 
ряду: R/S аналіз; стандартний аналіз флуктуацій; 
аналіз детрендових флуктуацій (АДФ) другого 
порядку; мультифрактальний АДФ. Більш де-
тально розглянемо метод R/S ана лізу часових ря-
дів, який запропонований Е. Петерсом і ґрунту-
ється на дослідженнях, проведених англійським 
дослідником Х.  Херстом. В основі цього методу 
нова статистика – показник Херста [2; 11], що 
ґрунтується на аналізі розмаху параметра та се-
редньоквадратичного відхилення. Завдяки своїй 
стійкості цей показник має широке застосуван-
ня в аналізі часових рядів. Для його обчислення 
необхідні мінімальні припущення щодо системи, 
яка вивчається, та на його основі можна класифі-
кувати часові ряди за типом і глибиною пам’яті. 

Показник ідентифікує випадковість чи невипад-
ковість ряду навіть якщо випадковий ряд має 
негаусовий розподіл. Для калібрування часових 
вимірювань Х. Херст ввів безрозмірний коефіці-
єнт шляхом ділення розмаху на стандартне від-
хилення спостережень. Цей метод ще називають 
методом нормованого розмаху. Х. Херст показав, 
що більшість явищ – це тренд із шумом. Рівень 
шуму та сила тренду можуть бути оцінені зміною 
нормованого розмаху з часом [2]. 

Завдяки працям Ф. Модільяні, М. Міллера, 
Г. Марковіца[18], У. Шарпа [19] довгий час домі ну-
вала гіпотеза про стохастичну природу рин ко вих 
процесів. Незважаючи на успіхи сто хастич них 
теорій, не всі явища на фінансовому ринку ни ми 
пояснюються. Особливо це стосується пе ред кри-
зових та кризових явищ, тобто нестабільних. 

Б. Мандельброт та Е. Петерс обгрунтували 
фрактальну природу фінансових ринків і роз-
робили основи фрактального аналізу. Фракталь-
ність передбачає наявність властивостей, які 
дозволяють оцінити тенденцію часового ряду, 
зокрема, наявність пам’яті. Для оцінки динаміки 
фінансового ринку використовують стандартне 
відхилення, якщо процес розглядають як випад-
ковий, або показник Херста, якщо процес – хао-
тичний. Як міра нелінійності руху, за допомогою 
показника Херста, встановлюється фрактальна 
розмірність, яка діагностує характер динаміки, 
тобто показує її трендовість (близькість до ліній-
ної) чи реверсність (ламаність) (рис. 3, [6; 11]). 

Отже, фрактальний аналіз дозволяє діагнос-
тувати тип динаміки та оцінити характер зміни 
поведінки як складових, так і валютного ринку 
загалом. Проте, якщо знайдена аномальна вели-
чина H, закономірне питання про обґрунтова-
ність її оцінки. Можна піддати сумніву достат-
ність даних, або взагалі метод R/S аналізу. Для 
розв’язання цього питання можна використову-
вати тест, запропонований у [2], що ґрунтуєть-
ся на розробленому Дж. А. Шейнкманом і Б. Ле 
Бароном тесті для кореляційної розмірності [8].  

Оцінка H, яка значно відрізняється від 0,5, 
пояснює дві можливості: ряд, що вивчається, 
має довготривалу пам’ять, або такий аналіз не-
спроможний діагностувати й оцінити наявність 
ефекту довготривалої пам’яті. 

Може виявитися, що недостатньо даних для 

тесту обґрунтування, але не існує чітких кри-

теріїв того, скільки даних потрібно. Проте, до-

сліджуваний у цьому випадку ряд, як ряд неза-

лежних випадкових змінних, або містить у собі 

H, відмінне від 0,5, або є незалежним процесом 

із важкими хвостами.
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Обгрунтованість результатів можна переві-

рити шляхом випадкового перемішування да-

них, унаслідок чого порядок спостережень ста-

не повністю відмінним від початкового ряду. 

Оскільки, спостереження залишаються тими 

ж, їхній частковий розподіл також залишиться 

незмінним. Тоді необхідно обчислити показ-

ник Херста цих перемішаних даних. Якщо ряд 

незалежний, то показник Херста не зміниться, 

оскільки відсутній ефект довготривалої пам’яті, 

тобто кореляції між спостереженнями. В цьому 

випадку перемішування даних не впливає на 

їхні якісні характеристики. 

Якщо ряд має ефект довготривалої пам’яті, 

тоді порядок даних є важливим. Змішування 

даних руйнує структуру системи. Оцінка H при 

цьому виявиться значно нижчою і наближати-

меться до 0,5, навіть якщо частотний розподіл 

спостережень не зміниться. Це доводить твер-

дження Мандельброта про те, що R/S аналіз пра-

цює безвідносно до розподілу часового ряду, що 

є головною перевагою цього методу. 

Необхідно зауважити, що R/S аналіз дає змі-

щені оцінки для статистики Херста, коли дослі-

джуваний ряд містить короткотривалу пам’ять, 

нестаціонарний, або гетерогенний, тобто міс-

тить неоднорідну вибірку. 

Проте, у цьому випадку працює модифікова-

на версія R/S статистики, що є робастною, тобто 

стійкою, нечутливою до однорідностей у вибірці 

та короткотривалій пам’яті. 

Дослідження як валютних, так і фондових 

ринків доводять, що розподіл змін цін є фрак-

тальним розподілом Парето, який статистично 

самоподібний щодо часу [2; 6]. Окрім того, ем-

пірично встановлено, що фінансово-економічні 

системи є нелінійними динамічними системами, 

що створює можливості їх дослідження та про-

цесів, які в них відбуваються, методами теорії 

динамічних систем та детермінованого хаосу. 

На цій основі є коректним оцінювання фрак-

тальних розмірностей атракторів фінансових 

систем, зокрема і валютного ринку, що можуть 

виступати як міра передбачуваності поведінки 

системи (часового горизонту).

Висновки. Отже, для оцінки динаміки фі-

нансово-економічних систем та ефективного 

управління ними, необхідно мати інформацію 

про по ве дінку елементів цієї системи, структу-

ру та її зміни, взаємодію із зовнішнім середови-

щем. Проб лема вибору методів аналізу існувала 

завжди. Кожен намагався вибудувати стратегію 

від повідно до поточної ситуації, але універ-

сального методу так і не знайдено. Можливо, 
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Рис. 3. Узагальнена схема фрактального аналізу на основі показника Херста
Примітка. Побудовано автором на основі [2; 11]. 
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проблема не в методі, а в розумінні процесу. 

Саме до такої думки прийшли Білл Вільямс, 

Бенуа Мандельброт та Едгард Петерс, запропо-

нувавши теорію хаосу й її основні інструменти. 

Саме таку думку розвиває автор, і зміщує ак-

цент із методів на процеси, та пропонує залеж-

но від суті процесу використання неокласичних 

та еволюційних підходів, зокрема, їхню гібриди-

зацію. 

З огляду на особливості трансформаційних 

процесів валютного ринку та можливості їхньо-

го вивчення засобами моделювання, запропоно-

вано інтегрування неокласичного та еволюцій-

ного підходів, зокрема, використовувати метод 

термодинамічних потенціалів для врахування 

взаємодії із зовнішнім середовищем та фрак-

тальний аналіз для діагностування типу дина-

міки та способу організації процесу, оскільки, 

термодинаміка дозволяє встановлювати стійкі 

зв’язки, а фрактальний аналіз виявляти можли-

вості їхніх змін.

На основі поєднання термодинаміки та фрак-

тального аналізу є можливість аналізувати 

більш складні фінансово-економічні процеси, а 

ре зуль тати отримувати точніші. Поєднання під-

ходів робить методику більш гнучкою, чуттєвою 

до мінливості процесів, складності характеру 

динаміки і дає можливість комплексної оцін-

ки динаміки валютного ринку з урахуванням 

трансформаційних змін та зовнішніх впливів.
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Abstract. The modeling of the dynamics of the foreign exchange market in the conditions of transformation based 
on the adaptation of thermodynamic potentials and fractal analysis methods is proposed. The fi rst one allows you to 
establish stable relationships, get kinetic models for the functioning of the foreign exchange market, in particular the 
equation of state, analogues of Maxwell’s relations, the Gibbs-Helmholtz equations and the laws of thermodynamics. 
The second one is to identify the possibilities for their changes, to diagnose the type of dynamics, and how to organize the 
process. Integration of methods allows you to set intervals of dynamic equilibrium and simulate dynamics as piecewise-
continuous, at each interval with its potential function.

Keywords: foreign exchange market, transformation, dynamics, modeling, external infl uences, thermodynamics, fractal 

analysis.

Th e method of thermodynamic potentials is 

adapted for the analysis of the transformational 

processes of the foreign exchange market on the 

basis of interaction with the external environment. 

On the basis of the thermodynamic approach, 

the potential of the functioning of the foreign 

exchange market, analogous to the internal energy 

in thermodynamics, has been introduced, has the 

dimension of fi nancial resources and is based on 

the defi ning parameters, volumes of acquisition and 

realization of resources. Th e equations of state, which 

establish the connection of the rates of purchase and 

sale with the marginal cost of managing processes 

for the purchase and sale of resources, are obtained. 

According to the method of thermodynamic 

potentials, by changing the determinants, we 

obtain analogues of free energy, Gibbs energy and 

enthalpy for the functioning of the foreign exchange 

market, and using analogous equations of state for 

new determinants, using the mnemonic method of 

Radushkevich-Bourne.

Using the formulas for the potentials of the 

functioning of the foreign exchange market of 

Ukraine and the Radnushkevich-Born method 

of mnemonic reception, we obtain analogues of 

Maxwell’s relations for fi nancial processes and 

analogs of the Gibbs-Helmholtz equations that allow 

one to calculate one another.

On the basis of Maxwell’s equations for fi nancial 

processes and the equality of mixed derivatives of 

functions of many variables, a model describing the 

behavior of the behavior of the change in the rate 

of acquisition of resources in relation to the change 

in the rate of realization of resources at a constant 

volume of acquisition of resources, as the identity 

is equal to the change in the volume of realization 

of resources in relation to changes in the volume of 

purchasing resources at a steady rate of realization 

of resources.

In the process of analysis of the simulation 

results analogues of the laws of thermodynamics 

are obtained, which are the basis for formulating the 

laws of dynamics of the foreign exchange market.

Th e infl uence of the environment creates certain 

stable relationships, establishing which, it is possible 

to make a forecast and build a strategy, but when 

the environment changes, these connections can 

be broken and aft er some time form a new kind of 

communication. Th erefore, to predict the changes, 

that is, the diagnosis of the transformational 

processes of the foreign exchange market, it is 

proposed to apply fractal analysis.

Based on the combination of thermodynamics 

and fractal analysis, it is possible to analyze more 

complex fi nancial and economic processes, and the 

results get more accurate. Th e combination of approa-

ches makes the technique more fl exible, sensible to 

the variability of processes, the complexity of the 

dynamics of the nature and provides an opportunity 

for a comprehensive assessment of the dynamics of 

the foreign exchange market, taking into account 

transformational changes and external infl uences.
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