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Анотація. Досліджено теоретичні аспекти 
організації інноваційних механізмів фінансу-
вання аграрного виробництва України. 

Визначено пріоритетні напрями залучення 
додаткових фінансових ресурсів в аграрне ви-
робництво. 
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ництва.
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Аннотация. Исследованы теоретические 
аспекты организации инновационных механиз-
мов финансирования аграрного производства 
Украины. Определены приоритетные нап рав-
ления привлечения дополнительных финан-
совых ресурсов в аграрное производство. Пред-
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водства.
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Постановка проблеми. Сучасне аграрне ви-
робництво розвивається перш за все в напрямі 
підвищення ефективності виробництва аграр-
ної продукції. Для цього потрібне стійке по-
єднання фінансово-економічних, правових та 
організаційних чинників з обов’язковим упро-
вадженням інноваційної складової.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням кредитування аграрного виробни-
цтва займаються такі видатні вчені-економісти, 
як П. Саблук, Ю. Нестерчук, О. Непочатенко, 
О. Гудзь, П. Стецюк, В. Онегіна та низка інших. 
Однак на сьогодні залишається невирішеним 
питання інноваційних механізмів кредитуван-
ня аграрного виробництва, які б дозволили в 
умовах пріоритетності напрямів розвитку галу-
зей економіки забезпечити продовольчу безпеку 
країни і розвиток однієї з найважливіших галу-
зей економіки України.

Виділення нерозв᾿язаних раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на постійне 
вдосконалення системи банківського кредиту-
вання аграрного виробництва, все ще залиша-
ються невирішеними такі питання, як: розгляд 
кредитного процесу і проведення порівняльно-
го аналізу механізму кредитування юридичних  
і фізичних осіб в аграрному виробництві, оцінка 
ефективності диференціації кредитних продук-
тів, розгляд перспектив розвитку інноваційних 
кредитних послуг і виявлення шляхів їх удоско-
налення в банківській системі України.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
виявлення найбільш ефективних інноваційних 
шляхів розвитку кредитної політики і поліп-
шення якості кредитних послуг для аграрного 
виробництва.

Виклад основного матеріалу. Розвиток еко-
номіки країни і кожного регіону зокрема за-
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лежить від ефективної взаємодії банківського 
сектору і суб’єктів господарювання. Економіч-
ний ріст стимулює кредитні установи до розши-
рення обсягу і спектра послуг, упровадженню 
прогресивних технологій з підвищення якості 
банківського обслуговування. Банківська систе-
ма є найважливішим інститутом, що забезпечує 
загальну стабільність і безпеку розвитку еконо-
міки регіону.

Наявна диференціація кредитного портфеля 
банків регіону за видами економічної діяльнос-
ті викликана об᾿єктивними причинами: слабою 
виробничо-технічною базою аграрних вироб-
ників, високим рівнем морального і фізичного 
зносу техніки та обладнання, браком кваліфі-
кованих трудових ресурсів, нерозвиненою ін-
фраструктурою села, безробіттям. Зазначені 
проблеми прямо корелюються з вирішенням 
складних господарських завдань регіону, таких, 
як: нерозвинений банківський сектор, вимуше-
ний монополізм на ринку кредитування аграр-
ного виробництва, неадаптована і необґрунто-
вана законодавча база, невідпрацьована система 
субсидування процентної ставки за кредитами 
та ін. 

Таким чином, вийшло замкнуте коло для аг-
рар них виробників. Кредити залишаються не-
підйомними, а банки, з урахуванням ризиків  
і зростаючих обсягів простроченої заборгованос-
ті, найчастіше відмовляли їм у наданні позик.

Поряд із браком достатніх джерел і дієвих ме-
ханізмів кредитування суб᾿єктів аграрного ви-
робництва, для банків актуальною залишається 
проблема специфіки функціонування аграрного 

виробництва, що притаманна цій галузі еконо-
міки. Основними ризиками для кредиторів та 
інвесторів в аграрному виробництві є:

– глобальний: історична обумовленість 
низької прибутковості аграрного виробництва; 
цінової диспаритет; велика залежність аграрно-
го виробництва від природно-кліматичних умов 
та ін.;

– організаційно-технологічний: сезонна 
зайнятість; нерозвиненість інфраструктури 
ринку для реалізації продукції; недотримання 
технологічних регламентів виробництва; недо-
сконалість управління;

– матеріально-технічний: низький рівень 
механізації виробничих процесів; недостатність 
освоєння науково-технічних досягнень;

– соціальний: нерівномірність розміщен-
ня трудових ресурсів по регіонах; відсутність 
соціальної інфраструктури, комплексного об-
лаштування сільських територій;

– фінансово-економічний: недостатня дер - 
жавна підтримка аграрного виробництва; знач-
ний податковий тягар; брак кредитування за 
прийнятною процентною ставкою; істотні зміни 
структури оборотного капіталу аграрних ви-
робників залежно від сезону [2]. Таким чином, 
наявні макроекономічні чинники і специфіка 
аграрного виробництва обмежують доступ ви-
робників на ринок банківських кредитів.

Кредитна політика банку будується не на 
основі вивчення найбільш перспективних нап-
рямів розміщення ресурсів, а направлена перед-
усім на підтримку розвитку підприємницької ді-
яльності аграрними виробниками (табл. 1).

Таблиця 1
Особливості кредитування юридичних і фізичних осіб, 

які займаються аграрним виробництвом

Етапи кредитування Юридичні особи Фізичні особи
Оформлення заяви Заяву оформлюють відповідно  

до Положення про кредитування  
відповідного банку і постанови НБУ  
№ 23 від 25.01.2012, постанови НБУ  
№ 168 від 10.05.2007. Сума кредиту  
надається в межах відповідного ліміту 
і перераховується на розрахунковий 
рахунок. Основним джерелом  
забезпечення кредиту є основні  
засоби, майбутній урожай 

Заяву оформлюють  відповідно  
до Положення про кредитування  
відповідного банку і постанови НБУ  
№ 23 від 25.01.2012, постанови НБУ 
№ 168 від 10.05.2007. Сума кредиту 
надається в межах відповідного ліміту 
і перераховується на розрахунковий 
рахунок або надається готівкою.  
Основним джерелом забезпечення 
кредиту є основні засоби, майбутній 
урожай

Опрацювання документів 
на оформлення кредиту

Проводиться відповідно  
до Положення про кредитування  
відповідного банку і постанови НБУ 
№ 23 від 25.01.2012, постанови НБУ  
№ 168 від 10.05.2007

Проводиться відповідно  
до Положення про кредитування  
відповідного банку і постанови НБУ 
№ 23 від 25.01.2012, постанови НБУ  
№ 168 від 10.05.2007
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Закінчення табл. 1
Етапи кредитування Юридичні особи Фізичні особи

Отримання висновку 
про можливість  
отримання кредиту

Проводиться відповідно  
до Положення про кредитування  
відповідного банку і постанови НБУ 
№ 23 від 25.01.2012, постанови НБУ  
№ 168 від 10.05.2007

Проводиться відповідно  
до Положення про кредитування  
відповідного банку і постанови НБУ 
№ 23 від 25.01.2012, постанови НБУ  
№ 168 від 10.05.2007

Розгляд документів  
кредитною комісією

Розгляд кредитною комісією  
головного офісу

Розгляд кредитною комісією  
головного офісу

Надання кредиту Проводиться відповідно  
до Положення про кредитування  
відповідного банку і постанови НБУ 
№ 23 від 25.01.2012, постанови НБУ 
№ 168 від 10.05.2007

Проводиться відповідно  
до Положення про кредитування  
відповідного банку і постанови НБУ  
№ 23 від 25.01.2012, постанови НБУ  
№ 168 від 10.05.2007

Супроводження кредиту Звіт про цільове використання,  
щомісячні фінансові звіти, податкові 
декларації, перевірка заставного  
майна, страхування заставного майна 
на основі діяльності фінансового  
супермаркету

Звіт про цільове використання,  
перевірка заставного майна,  
страхування заставного майна  
на основі діяльності фінансового  
супермаркету

Розглянувши умови кредитування фізичних 
і юридичних осіб, які займаються аграрним ви-
робництвом, можемо стверджувати, що умови 
для юридичних осіб є суворішими, ніж для фі-
зичних. 

Усе це зумовлено фінансовим станом пози-
чальника і напрямами залучення кредитів. Крім 
того, розглядається і питання застави. 

Так, банк із забезпечення кредиту приймає 
під заставу ліквідне майно, але особливістю 
цього процесу буде вартість застави та її обсяг у 
порівнянні із заявленою сумою. Розвиток аграр-
ного виробництва більшою мірою залежить 

від доступності кредитних ресурсів. За останні 
чотири роки Черкаська область залучила піль-
гових кредитів в аграрне виробництво на суму 
більше ніж 120,3 млн грн. 

У середньому, на одне виробництво залучено 
близько 5,7 млн грн, у той час як інші виробни-
цтва отримали менше ніж 1 млн грн або взагалі 
не отримували (табл. 2). 

Надані пільгові кредити використовувалися 
для придбання пального і мастил (74 %), заку-
півлю захисту рослин (45 %), придбання посів-
ного матеріалу (20 %) та інші цілі, пов’язані з 
аграрним виробництвом (16 %).

Таблиця 2
Стан фінансового забезпечення аграрного виробництва власними коштами 

Черкаської області у 2014—2017 роках

Райони                                  Роки 2014 2015 2016 2017
Городищенський 36,5 64,7 85,4 29,7
Драбівський 89,4 34,2 20,1 26,3
Жашківський 52,1 89,5 78,1 39,8
Звенигородський 25,1 60,2 74,5 18,6
Золотоніський 23,4 70,2 65,2 68,4
Кам’янський   13,5 37,1 56,3 28,3
Канівський 14,6 30,5 75,1 28,6
Катеринопільський 50,8 85,2 20,5 20,0
Корсунь-Шевченківський 69,8 90,4 41,6 43,6
Лисянський 52,3 96,5 52,1 50,4
Маньківський 51,0 80,5 76,9 72,4
Монастирищинський 98,7 42,3 23,5 32,5
Смілянський 10,8 30,8 68,2 80,4
Тальнівський 12,4 87,5 80,5 10,2
Уманський 53,5 35,4 95,2 85,6
Черкаський 96,4 26,3 70,5 80,4
Чигиринський 14,2 95,4 90,6 95,8
Чорнобаївський 55,1 32,5 48,4 12,4
Шполянський 23,1 85,4 12,0 22,4
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Комерційними банками Черкаської області 
за період 2014—2017 роки було надано кредитів 
на суму 54,6 млн грн. Відсоткова ставка за на-
даний кредит становила 18 %, повернуто 78,4  % 
наданих кредитів банкам, компенсація відсот-
кових ставок комерційним банкам із Державно-
го бюджету становить 8,5 %.

Концентрація кредитних коштів у сильно-
му аграрному виробництві суперечить завдан-
ням відновлення ефективної діяльності аграр-
ного виробництва, виходу з кризи, принципу 
оптимізації фінансової ефективності. Водно-
час більшість із числа слабого аграрного ви-
робництва, при забезпеченні потрібних умов, 
мають можливість досягти більшої віддачі на 
одну гривню вкладених кредитних коштів, аніж 
сильне аграрне виробництво. Для визначення 
негативних сторін «пропорційного розподілу» в 
останні роки реалізується принцип «виділення 
кредитних коштів ефективно працюючим гос-
подарствам». 

Кошти пільгового кредитування направля-
ються, здебільшого, у сильне виробництво, яке 
має можливість забезпечити повернення цих 
коштів.

Державна підтримка аграрного виробницт-
ва  — це один із пріоритетних напрямів еконо-
мічної політики в багатьох країнах світу, яку 
розглядають як необхідний інструмент аграр-
ної політики держави в умовах ринку. З цією 
метою застосовують гарантоване скуповування 
надлишків продукції за зниженими цінами, за-
купівельні і товарні інвестиції на ринку продо-
вольства, специфічні форми пільгового креди-
тування, митне регулювання (економічне і адмі-
ністративне).

Доцільність створення дієвого механізму 
державної підтримки аграрного виробництва 
випливає зі значущості цього сектору для роз-
витку економіки і соціальної сфери країни. 
Важливість у забезпеченні життєдіяльності на-
селення і специфіка аграрного виробництва не 
дозволяють йому на рівних брати участь у кон-
куренції з іншими галузями економіки.

Аналіз диференціації пільгового кредиту-
вання аграрного виробництва Черкаської об-
ласті показав, що кошти пільгового кредиту-
вання нап равлялися в основному в економічно 
сильні райони аграрного виробництва області 
(табл. 3).

Таблиця 3
Розподіл коштів пільгового кредитування аграрного виробництва районів 

Черкаської області, 2014—2017 роки (тис. грн)

Райони Роки 
2014 2015 2016 2017

Городищенський 51,9 28,1 34,2 45,1
Драбівський 73,5 26,5 64,7 36,5
Жашківський 63,1 26,9 45,7 25,4
Звенигородський 44,6 35,4 66,8 65,4
Золотоніський 45,0 25,0 54,6 58,1
Кам’янський   53,4 26,6 33,1 33,1
Канівський 48,0 42,0 32,5 44,3
Катеринопільський 31,4 18,6 56,7 53,2
Корсунь-Шевченківський 65,1 24,9 54,2 62,1
Лисянський 50,9 29,1 46,4 56,1
Маньківський 49,1 30,9 43,2 42,1
Монастирищинський 38,8 21,2 56,5 34,2
Смілянський 43,1 26,9 43,4 40,1
Тальнівський 28,9 32,1 20,1 28,9
Уманський 20,7 10,6 27,8 30,5
Черкаський 15,9 29,4 10,7 29,6
Чигиринський 11,9 9,7 17,6 42,1
Чорнобаївський 25,9 40,2 24,3 40,2
Шполянський 14,0 32,3 18,5 39,1

Усього по області 775,2 516,4 751,0 806,1

Дані табл. 3 свідчать, що в цілому по Чер-
каській області у 2014—2017 рр. більше ніж 75 % 
пільгових кредитів було надано 11 із 20-ти  ра-
йонів області. Останнім районам дісталося 0,712 
млн грн, або 25 % коштів. Цим же районам було 

направлено близько 80 % бюджетних коштів на 
повернення різниці за короткостроковими кре-
дитами. Останні отримали лише 0,3 млн грн.

Дієвим способом надходження кредитних 
ресурсів в аграрне виробництво є здешевлення 



ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 3 (31) 

12 

кредитів шляхом часткової компенсації про-
центних ставок за рахунок бюджетних коштів. 
Правовою основою здешевлення кредитів для 
аграрних підприємств є Порядок, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 
13 лютого 2012 року № 104 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у 
Державному бюджеті для фінансової підтримки 
заходів в агропромисловому комплексі», яким 
передбачено спрямування бюджетних коштів 
для здійснення фінансової підтримки суб’єктів 
господарювання агропромислового комплексу 
через механізм здешевлення кредитів і компен-
сації лізингових платежів [1].

Однак чинний нині механізм кредитування 
аграрного виробництва не відповідає належною 
мірою пропонованим вимогам і завданням при-
скореного розвитку аграрного сектору. У цих 
умовах різко зростають роль і значення до  с туп - 
ності кредиту і науково обґрунтованого сучас-
ного інноваційного механізму кредитування 
аграрного виробництва, а це дозволяє подолати 
(нейтралізувати) чинники, що перешкоджають 
розвиткові кредитних відносин з підприємства-
ми цього сектору економіки в Україні. За сферою 
виникнення ці фактори можуть бути об᾿єднані 
у три групи. 

Перша група чинників пов᾿язана з техно-
логічним, соціально-економічним і фінансо-
вим станом аграрних виробників, організацією 
управління, ціновою політикою держави. Дру-
га — пов᾿язана з організацією і станом держав-
ної фінансової підтримки аграрного виробни-
цтва. Третя — обумовлена чинним механізмом 
кредитування і функціонуванням кредитної 
системи України.

До першої групи факторів належать такі: 
– знецінення і втрата власних оборотних 

коштів аграрними виробниками в результаті ін-
фляційних процесів;

– диспаритет цін (низькі ціни на продук-
цію аграрного виробництва і високі ціни на спо-
живану ним продукцію) за постійного виперед-
жаючого зростання цін на продукцію галузей 
промисловості і послуги транспорту (енергоно-
сії, ПММ, транспортні, у тому числі залізничні 
тарифи), що перешкоджає накопиченню влас-
них фінансових ресурсів в аграрному виробни-
цтві та обумовлює збитковість і низьку рента-
бельність багатьох аграрних виробників;

– втрата власних оборотних коштів агро-
виробниками внаслідок втрат урожаю через 
стихійні лиха (несприятливі природно-кліма-

тичні фактори, загибель посівів і худоби) і брак 
належних виплат страхових відшкодувань;

– незабезпеченість збуту продукції спо-
живачам за заздалегідь стабільними цінами, 
що дозволило б прогнозувати фінансові ре-
зультати і поверненість кредиту, а також падін-
ня ви робництва в основних галузях аграрного 
ви робництва (насамперед у тваринництві) та 
переробній промисловості, витіснення їхньої 
продукції зі стихійно функціонуючого продо-
вольчого ринку; 

– зростання безробіття, падіння дохо-
дів сільського населення, погіршення соціаль-
но-економічного стану в сукупності зумовили 
низький рівень забезпечення збереження ви-
робленої аграрними виробниками продукції;

– висока, блокуюча фінансово-господарсь-
ку діяльність підприємства заборгованість 
(термінова і прострочена) податковим органам 
щодо платежів до бюджету і позабюджетні дер-
жавні фонди. 

До другої групи факторів належать: 
– недостатньо розвинена система обо-

в᾿язкового державного страхування аграрними 
виробниками худоби та посівів; 

– відсутність науково обґрунтованого ме-
ханізму ціноутворення на продукцію аграрного 
виробництва;

– недостатність власних фінансових ре-
сурсів у аграрних виробників і недостатня дер-
жавна фінансово-кредитноа підтримка.

До третьої групи факторів відносять:
– високі процентні ставки за кредитами 

банків, труднощі і неможливість для більшості 
аграрних виробників в отриманні позик за піль-
говими, низькими відсотковими ставками;

– відсутність у банків достатнього кре-
дитного потенціалу для тривалого вкладення 
кредитних ресурсів в аграрне виробництво з 
тривалим кругообігом коштів, який пов᾿язаний 
із тривалим і сезонним виробничим циклом, 
формуванням сезонних запасів сировини, го-
тової продукції, їхнім тривалим зберіганням до 
мо менту переробки та реалізації споживачам; 

– несвоєчасне отримання кредиту, що пе-
решкоджає проведенню основних видів сільсь-
когосподарських робіт в оптимальні строки.

Інноваційні процеси кредитування в аграр-
ному виробництві мають свою специфіку. Вони 
відрізняються різноманіттям регіональних, 
галузевих, функціональних, технологічних та 
організаційних особливостей. Інновацією у 
фінансовій сфері можна вважати появу нових  
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банківських продуктів, які створюються для 
пот реб аграрного виробництва та які б забезпе-
чували стабільне і безперебійне функціонуван-
ня аграрного виробництва. 

Висновки і пропозиції. Ураховуючи вище-
викладені проблеми, які пов’язані з кредитуван-
ням аграрного виробництва, можна визначити 
такі інноваційні механізми кредитування аграр-
ного виробництва України. 

1. Інноваційний механізм і система кредиту-
вання аграрного виробництва повинна відпо-
відати особливостям кругообігу не лише окре-
мих виробників, а й усієї системи аграрного 
виробництва. Аграрне виробництво повинно 
кредитуватись як цілісна система, оскільки по-
вернення кредиту відбувається після реалізації 
продукції кінцевому споживачеві.

2. Тісна взаємодія інноваційного кредитного 
механізму з фінансовою системою і фінансовим 
механізмом здійснення державної підтримки 
аграрного виробництва з використанням різно-
манітних інструментів підтримки виробників.

3. Потрібно ввести систему взаємопов᾿я-
заного господарського і кредитного планування, 
державних гарантій збуту якісної аграрної про-
дукції за стабільним державними цінами. На їх-
ній основі банкам можуть бути видані державні 
гарантії за кредитами, які повинні відповідати, 
в умовах антикризових заходів, основною фор-
мою забезпечення поверненості кредиту, навіть 
за браку або відсутності у виробників власних 
оборотних коштів.

4. Уніфікувати пільгові умови отримання 
кредитів за рахунок зниження відсоткових ста-
вок для аграрних виробників.

5. Здійснення банківського технічного та еко-
номічного контролю за поверненістю кредиту 
при здійсненні основної діяльності.

Перехід до інноваційного механізму креди-
тування аграрного виробництва в поєднанні з 
ефективною державною політикою дозволить 
збільшити обсяги виробленої продукції та за-
безпечити надходження до державного і місце-
вого бюджетів.
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Modern agrarian production is developing in 
the first place in the direction of increasing the 
efficiency of agricultural production. This requires 
a consistent combination of financial, economic, 
legal and organizational factors with the mandatory 
introduction of an innovative component.

The development of the economy of the 
country and each region in particular depends on 
the efficient interaction of the banking sector and 
business entities. Economic growth stimulates 
lending institutions to expand the scope and range of 
services, the introduction of advanced technologies 
to improve the quality of banking services. The 
banking system is the most important institution 
that provides the overall stability and security of the 
region's economic development.

 The existing differentiation of the loan portfolio 
of the region's banks by types of economic activity 
is caused by objective reasons: weak industrial and 
technical base of agricultural producers, high level 
of moral and physical wear and tear of machinery 
and equipment, shortage of skilled labor resources, 
undeveloped rural infrastructure, unemployment.  
These problems directly correlate with solving 
complex economic tasks of the region, such as: 

undeveloped banking sector; forced monopoly in the 
lending market of agrarian production, unadapted 
and ungrounded legislative base, unprocessed sys-
tem of subsidizing interest rates on loans, etc.

Thus, a closed circle came out: for agrarian pro-
ducers.  Credits are not rising, and banks, taking 
into account risks and growing amounts of overdue 
debts, most often refused them to lend.

The necessity of creating an effective mechanism 
of state support for agrarian production stems from 
the importance of this sector for the development of 
the economy and the social sphere of the country.  
The importance of ensuring the vital functions of the 
population and the specifics of agrarian production 
do not allow it to participate equally in competition 
with other branches of the economy.

Innovative lending processes in agrarian pro-
duction have their own specifics. They differ in a va-
riety of regional, sectoral, functional, tech nolo gical 
and organizational peculiarities.

Innovation in the financial sector can be 
considered the emergence of new banking products 
that are created for the needs of agrarian production 
and which would ensure the stable and smooth 
functioning of agricultural production.
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Анотація. Досліджено наявні моделі управ-
ління нематеріальними активами. Визначе но 
місце патентної політики в діяльності суб’єк-
тів господарювання. 

Розкрито процес аналітичного забезпечен-
ня управління нематеріальними активами, 
який доповнено процедурами обґрунтування 
патентної політики суб’єктів господарюван-
ня, що сприяє реалізації стратегії інновацій-
ного розвитку і дозволяє ідентифікувати клю-
чові фактори ефективної діяльності таких 
суб’єктів. 

Ключові слова: нематеріальні активи, патент-
на політика, патентний аналіз, управління нема-
теріальними активами, інноваційна стратегія. 

Аннотация. Исследованы существующие 
модели управления нематериальными акти-
вами. Определено место патентной полити-
ки в деятельности субъектов хозяйствования. 
Раскрыто процесс аналитического обеспече-
ния управления нематериальными активами, 
который дополнен процедурами обоснования 
патентной политики субъектов хозяйство-
вания, что способствует реализации страте-
гии инновационного развития и позволяет 
иден тифицировать ключевые факторы эф-
фек тивной деятельности таких субъектов.

Ключевые слова: нематериальные активы, па-
тентная политика, патентный анализ, управле-
ние нематериальными активами, инновационная 
стратегия.

Постановка проблеми в загальному варі-
анті та її зв'язок із важливими науковими або 
практичними завданнями. Важливою складо-
вою і одним з основних напрямів розвитку під-
приємств є їхня інноваційна діяльність з орієн-
тацією на широке впровадження і використан-
ня у своїй діяльності нематеріальних активів. 
Сучасні тенденції розвитку постіндустріальної 
економіки, посилення ролі нематеріальної скла-
дової у процесі створення виробництва конку-
рентоспроможної продукції вимагають ухва-
лення ефективних рішень у сфері управління 
нематеріальними активами. Серед проблем, що 
стримують розвиток інноваційної діяльності 
різних галузей промисловості, слід зазначити 
передусім недостатнє інформаційне забезпечен-
ня інноваційної діяльності та відсутність сфор-
мованої патентної політики.

Ураховуючи тенденції глобалізації та інтер-
націоналізації бізнесу, проблематика форму-
вання патентної політики для ефективного ви-
користання потенціалу нематеріальних активів 
набула особливої актуальності для вітчизняних 

підприємств, які активно залучаються до сві-
тових фінансових ринків, ведуть пошук фінан-
сового та інвестиційного партнерства. Отже, 
інноваційна орієнтованість економіки, стрім-
кий розвиток конкуренції, висока мінливість 
зовнішнього середовища, недостатнє інфор-
маційне забезпечення інноваційної діяльності 
зумовлюють доцільність поглибленого дослі-
дження питань обліково-аналітичного забезпе-
чення управління нематеріальними активами в 
системі управління інноваційно орієнтованим 
підприємством у частині формування патентної 
політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання цієї проб-
леми. Варто зауважити, що на нинішній день 
питання управління нематеріальними активами 
широко досліджені багатьма науковцями і прак-
тиками в різних аспектах. Серед зарубіжних ав-
торів можна виділити роботи Б. Лева [10, с. 82], 
який провів комплексне наукове дослідження, 
присвячене вивченню характеру та управлін-
ню нематеріальними активами. У працях таких  
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зарубіжних учених, як Т.  Стюарт [11, с. 112] і 
Л. Едвінссон [12, с. 78], зауважується, що кон-
курентні переваги залежать від того, наскільки 
ефективно фірма створює, обмінює, використо-
вує і зберігає знання та інтелектуальний потен-
ціал, якими вона володіє. Результати наукових 
досліджень у зарубіжній практиці підтверджу-
ються існуванням низки розроблених моделей 
управління нематеріальними активами [9, с. 48; 
11, с. 73; 13, с. 116].

У Моделі управління нематеріальними акти-
вами Міністерства економіки, торгівлі та індуст-
рії Японії (METI) виділяють такі основні етапи: 

1) реструктуризація і вдосконалення іденти-
фікації факторів успіху компанії для подальшого 
стратегічного управління на основі формування 
внутрішньої і зовнішньої звітності з приводу 
оцінювання нематеріальних активів; формуван-
ня консолідованого плану нарощування вартос-
ті нематеріальних активів;

2) аналіз механізмів і рушійних сил компанії: 
деталізація плану нарощування вартості нема-
теріальних активів;

3) посилення комунікації та розуміння серед 
працівників компанії на основі діагностики не-
матеріальних активів.

Згідно з моделлю управління нематеріальни-
ми активами «Призма результативності», управ-
ління результативністю дозволяє кількісно ви-
міряти й оцінити результативність планування 
за допомогою ключових показників ефектив-
ності (КПЕ), отриманих зі стратегічних цілей 
і збалансованих показників підприємства. До 
концепції інноваційного вимірювання ефектив-
ності та управління ефективністю другого по-
коління відносять п’ять вимірів: задоволеність 
зацікавленої особи, вклад такої особи, стратегії, 
процеси, можливості.

Європейська модель (Meritum) формує осно-
ву для управління і розкриття інформації про 
нематеріальні активи. Запропонована модель 
виділяє три кроки для розвитку системи управ-
ління нематеріальними активами, а саме — іден-
тифікація нематеріальних активів, вимірювання 
і дія.

Датська модель управління нематеріальни-
ми активами виділяє чотири взаємопов’язані 
елементи, які описують інтелектуальні ресурси 
компаній: співробітників, клієнтів, процеси і ре-
сурси.

Особливістю Моніторингової моделі управ-
ління (Intangible Asset Monitor) є здатність до ін-
тегрування в систему управління інформацією. 

Використовуючи цю модель управління нема-
теріальними активами на основі стратегічних 
цілей компанії, обирають індикатори, які по-
к ликані оцінювати чотири аспекти створення 
вартості: використання/ефективність, зростан-
ня, управління ризиками/стабільність, оновлен-
ня. Зазначені аспекти розглядаються в контекс-
ті використання трьох класів нематеріальних 
активів: зовнішньої і внутрішньої структур, 
людсь ких компетенцій.

Відповідно до Моделі «Скандія Навігатор 
(Skandia Navigator)» нематеріальні активи про-
понується оцінювати на основі аналізу 164-х 
мет ричних показників (91-го показника інте-
лектуальних ресурсів і 73-х традиційних). Ці 
показники стосуються п’яти аспектів: фінансів, 
процесів, оновлення і розвитку, споживачів і 
людини.

Питання ролі нематеріальних активів у стра-
тегії розвитку промислових підприємств, зокре-
ма проблема впливу нематеріальних активів на 
вартість підприємства, розглядається в науко-
вих працях багатьох учених-економістів [2; 4; 5; 
7; 8; 10]. 

Ґрунтовний аналіз праць провідних учених 
показав недостатній рівень висвітлення всіх ас-
пектів питання управління нематеріальними ак-
тивами на інноваційно орієнтованих підприєм-
ствах і наявності низки питань, які потребують  
подальшого дослідження. 

Метою статті є обґрунтування і вдоскона-
лення теоретико-методичних підходів до управ-
ління нематеріальними активами в інноваційно 
орієнтованих підприємствах, з урахуванням ін-
теграційних процесів і стратегії інноваційного 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У вітчизняній практиці до основ-
них наукових результатів у сфері обліково-ана-
літичного забезпечення управління нематері-
альними активами слід віднести: розроблення 
алгоритму ухвалення управлінських рішень 
щодо альтернативних варіантів комерціалізації 
нематеріальних активів (С. Ф. Легенчук); ви  - 
з начення складових механізму управління нема-
теріальними активами, а саме: вибір системи по-
казників оцінки нематеріальних активів на під-
п риємстві та їхня ідентифікація, узагальнення 
динаміки (Н. О. Іванченко); модель для вибору 
комбінації альтернативних методів інвестицій у 
нематеріальні активи з метою максимізації до-
даткового прибутку від упровадження інновацій 
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і модель для визначення максимального доходу 
від використання об’єктів нематеріальних акти-
вів з урахуванням динаміки розвитку підприєм-
ства та впливу джерел фінансового забезпечен-
ня: засновницького капіталу, реінвестування   
і залучених коштів (М. В. Дишкант); імовірнісну 
контрольно-аналітичну модель оцінки еконо-
мічної ефективності використання нематеріаль-
них активів за впливом якісних аспектів і чин-
ників, що не підлягають формалізації, основою 
якої є методи ненаправленого пошуку (спосіб 
експертних оцінок), що допомагає оптимізува-
ти управлінські рішення, підвищити їхню про-
дуктивність та оперативність (І.  Г.  Криштопа) 
[7,  с.  56].

Насамперед визначимося з поняттям «управ-
ління нематеріальними активами». Під управ-
лінням нематеріальними активами розуміємо 
процес ухвалення рішень щодо створення і ви-
користання нематеріальних активів у операцій-
ній діяльності підприємства в умовах ринкової 
конкуренції з метою отримання максимального 
прибутку.

Варто зазначити, що оскільки сучасні підпри-
ємства орієнтуються на активне запровадження 
інноваційно орієнтованої стратегії розвитку, у 
зв’язку з цим патент справедливо вважається 
одним із найважливіших інструментів конку-
рентної боротьби підприємств на ринках інно-
ваційних продуктів. Завдяки наявності патенту 
можна монопольно закріпити свою перевагу на 
всіх етапах виробництва і збуту, і обмежуючи 
конкуренцію, прямо впливати на процес уста-
новлення ціни. Таким чином, патент — це важ-
ливий стратегічний ресурс підприємства в його 
захисті від викликів конкурентного середовища 
як у галузі, так і поза нею, наприклад, шляхом 
створення бар’єрів входу на ринок для потен-
ційних конкурентів.

Зауважимо, що саме патентна інформація дає 
можливість провести аналіз тенденцій розвитку 
ринку продукції, адже інформація про винахо-
ди стає доступною раніше від появи на ринку 
продукції з використанням цих винаходів. Це 
дає можливість передбачати ситуацію на ринку, 
що може сприяти успішному виходу на ринок 
із продукцією. Складений на основі аналізу па-
тентної інформації профіль вимог споживачів 
продукції слугує основою ухвалення рішень у 
комерційній та інноваційній політиці підпри-
ємства.

Тому саме результати патентного аналізу до-
з воляють розробити документи, пов’язані зі су-

часною діяльністю суб’єкта господарювання та 
обґрунтуванням ухвалених ним рішень, у тому 
числі: 

– прогнозів, програм, бізнес-планів, планів 
створення і розвитку виробництва об'єктів тех-
ніки і надання послуг; 

– планово-технічної документації на ви-
конання НДР і ДКР (наприклад, тематичних 
карток, заявок на розроблення та освоєння 
продукції, вихідних вимог замовника, техніко-
економічних обґрунтувань, тактико-технічних 
завдань); 

– звітної науково-технічної, конструкторсь-
кої, технологічної, проектної документації, тех-
нічних умов (технічних описів), стандартів на 
розроблену продукцію, а також актів здавання- 
приймання науково-технічної продукції;

– документаціі, пов’язаної з оцінкою техніч-
ного рівня і якості продукції, модернізацією або 
зняттям її з виробництва; 

– документації, пов’язаної із забезпеченням 
охорони об’єктів промислової власності в країні 
і за кордоном (винаходи, корисні моделі, про-
мислові зразки, товарні знаки); 

– документації, потрібної для використання 
досвіду і знань інших суб’єктів господарювання, 
включаючи зарубіжних (зокрема, шляхом при - 
д бання ліцензій); 

– документації, пов’язаної з постановкою 
на виробництво об’єктів техніки, реалізацією 
об’єктів техніки, об’єктів промислової власності 
і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках;

– документації, пов’язаної з виявленням та 
оцінкою даних про порушення охоронних прав 
промислової власності у країні і за кордоном;

– документації, що належить до формування 
і реалізації науково-технічної, патентної та збу-
тової політики суб’єкта господарювання;

– документації, пов’язаної з формуванням   
і реалізацією інвестиційної політики і кредиту-
ванням, з підготовкою інвестиційних пропози-
цій і проектів;

– документації, що підтверджує право 
суб’єкта господарювання на податкові пільги;

– іншої документації, зміст якої може базува-
тися на результатах патентного аналізу.

Виходячи з вищенаведених моделей управ-
ління нематеріальними активами, що мають 
інноваційну і стратегічну спрямованість, а та-
кож узагальнюючи погляди провідних учених 
на різні аспекти проблеми управління немате-
ріальними активами, до основних завдань об-
ліково-аналітичного забезпечення управління 



 19

ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 3 (31) 

нематеріальними активами вітчизняних інно-
ваційно орієнтованих підприємств пропонуємо 
включити:

– надання патентної інформації для фор-
мування достатнього обсягу нематеріальних 
активів, що сприяє досягненню необхідних 
темпів розвитку інноваційних процесів, через 
ідентифікацію, проведення правової експерти-
зи, оцінювання вартості, постановки на баланс 
підприємства, інвентаризації та комерціалізації 
об’єктів прав інтелектуальної власності; 

– оптимізацію розподілу портфеля нематері-
альних активів за такими ознаками, як напрями 
використання і функціональне призначення;

– досягнення високої капіталізації нематері-
альних активів, за умови дотримання прогнозо-
ваного рівня фінансового ризику;

– сприяння формуванню умов для своєчас-
ного реінвестування капіталу в найбільш при-
буткові нематеріальні активи;

– обґрунтування рішень щодо активізації ін-
новаційного процесу на підприємстві завдяки 
ефективному використанню патентного порт-
феля нематеріальних активів і формування па-
тентної політики.

Активізувати інноваційний процес допомо-
же правильно сформована патентна політика, 
спрямована на досягнення стійкого конкурент-
ного становища підприємства на товарному 
ринку через забезпечення комплексного захис-
ту власних інтересів у сфері інтелектуальної 
власності та отримання додаткових доходів від 
володіння, користування і розпорядження цією 
власністю. 

Патентна політика дає змогу здійснювати 
більш вільне управління цінами, чого можна 
легко досягти шляхом використання сучасної 
технології та випуску нових запатентованих то-
варів [9, с. 47]. 

Наприклад, американське агентство Thom-
son-Reuters класифікує підприємства, виходячи 
з такого критерію, як динамічність патентної по-
літики (кількість патентних заявок, відсоток ви-
даних патентів, ступінь популярності виданих 
патентів).

Слід зазначити, що вплив патентування на 
економічну активність підприємств досліджу-
вали багато західних учених [10—14], але і на 
нинішній день неможливо повною мірою оціни-
ти важливу роль патентно-ліцензійної політики 
на розвиток інноваційної діяльності. 

На думку багатьох фахівців, у теперішній час 
багатою вважається та країна, де найкращим чи-

ном функціонує патентна система. Це питання   
і нині залишається актуальним. 

Отже, патентна система і патентна політика є 
важливими елементами стратегії будь-якої фір-
ми промислово розвинутих країн. При цьому 
патентна стратегія підприємства може базува-
тися як на основній функції патенту (надання 
виняткового права на об’єкт промислової влас-
ності, тобто спрямованої на завоювання ринку 
і витіснення конкурентів), так і на численних 
допоміжних функціях патенту — блокування 
дій конкурентів, огороджувальна, тобто захист 
блоком патентів, глобальна тощо.

Огляд фахової літератури [1; 3; 4; 5; 9] пока-
зав, що загалом при формуванні патентної полі-
тики основу становить комплекс заходів, спря-
мованих, по-перше, на юридичне закріплення за 
підприємством прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, які стосуються створюваної продук-
ції, і, по-друге, на забезпечення отримання до-
ходів від їх використання. 

У зв’язку з таким підходом в економічній 
думці виокремились чотири найбільш популяр-
ні теорії щодо патентно-ліцензійної політики: 
теорія стимулювання винахідництва (активне 
патентування призводить до зростання моти-
вації до створення корисних інновацій); теорія 
поширення (патенти поширюють нові знання   
і надають можливість інвесторам відкривати 
нові знання, тоді як за відсутності патенту влас-
ники мають приховувати свої винаходи); теорія 
розвитку і комерціалізації (патенти стимулюють 
інвестиції, потрібні для розвитку та комерціалі-
зації виноходів); теорія майбутнього розвитку 
(патенти забезпечують «мирні» дослідження 
щодо подальших перспектив похідних винахо-
дів).

Варто зазначити, що перш ніж починати 
формувати патентну політику, підприємство по-
винно визначити, яким чином патентний порт-
фель використовуватиметься для досягнення 
завдань бізнесу. Тому формування патентного 
портфеля, зазвичай, відбувається в рамках па-
тентної стратегії. 

Залежно від завдань патентного портфеля у 
фаховій літературі виділяють такі патентні стра-
тегії.

1. «Стратегія щита» — це оформлення мо-
нопольних прав на нову продукцію з метою за-
хисту від конкурентів. Формується захисний па-
тентний портфель для запобігання атак з боку 
конкурентів і для запобігання виведенню на ри-
нок продуктів-аналогів.
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2. «Стратегія меча» — це контроль ринку, 
блокування і судове переслідування недобро-
совісних дій конкурентів у цій сфері. Формуєть-
ся атакуючий патентний портфель для ініціації 
судових процесів проти конкурентів, а також 
отримання прибутку за рахунок частки ринку 
конкурента або витребування з конкурента від-
шкодування економічних збитків.

Оскільки тактика — це сукупність управ-
лінсь ких рішень, що відбивають найкращий ва-
ріант реалізації стратегічних цілей у конкретних 
умовах функціонування фірми, у рамках фор-
мування патентної політики також варто роз-
робляти патентну тактику. 

Таким чином, сутність патентної тактики по-
лягатиме у виборі одного з двох альтернативних 
способів отримання доходу від патентного порт-
феля — використовувати нематеріальні активи 
для створення власного виробництва або роз-
порядитися правами інтелектуальної власності.

Узагальнюючи вищенаведене, у поняття «па-
тентна політика» підприємства пропонуємо 
вкласти таке значення — це інструкція для дій 
та ухвалення рішень щодо створення і викорис-
тання нематеріальних активів у операційній ді-
яльності підприємства, яка полегшує досягнен-
ня цілей у напрямі охорони прав інтелектуаль-
ної власності, визначає способи стимулювання 
науково-технічного розвитку підприємства, а 
також ефективного використання виключних 
прав на об’єкти інтелектуальної власності в ак-
тивах підприємства; визначає правила розподі-
лу доходів від використання виняткових прав, 
урегульовує конфлікти інтересів власника і роз-
робників. 

Таким чином, патентна політика підприєм-
ства являє собою локальний документ, супро-
воджуваний низкою локальних актів (процедур, 
положень, форм). 

До основних розділів патентної політики під-
приємства пропонуємо віднести такі: 

1) перелік безпосередньо самих об’єктів інте-
лектуальної власності та процедури організації 
обліку цих об’єктів (відповідно до стратегії ком-
панії); 

2) перелік правовласників і авторів (власник, 
саме підприємство, дослідники); 

3) визначення відповідальності, прав і обо-
в’язків усіх учасників розробки, включаючи тре-
тіх осіб за договорами; 

4) порядок використання інтелектуальних 
прав; 

5) правила розподілу доходів від використан-
ня розробки.

Для обліково-аналітичного забезпечення   
уп равління нематеріальними активами вва-
жаємо за доцільне застосовувати системно-
ситуаційний підхід, що забезпечить можли-
вість кількісного оцінювання альтернативних 
варіантів стратегій у межах цілісної системи 
взаємопов’язаних елементів. 

Таким чином, у системі аналітичного забез-
печення управління нематеріальними активами 
при формуванні патентної політики суб’єктів 
господарювання пропонуємо деталізувати ухва-
лення рішень з урахуванням різних цільових 
інформаційних потреб управління — для досяг-
нення стратегічних і тактичних цілей — за таки-
ми блоками: 

– для формування оптимальної структури 
патентного портфеля; для створення стійких 
конкурентних переваг; 

– для вибору варіанта комерціалізації нема-
теріальних активів; 

– для капіталізації вартості активів підпри-
ємства (рис.). 

Варто зауважити, що актуальними на сьо-
годні виступають рішення щодо найефективні-
шого шляху комерціалізації створених немате-
ріальних активів, а саме: використання об’єкта 
інтелектуальної власності (ОІВ) на власному 
підприємстві, продаж такого об’єкта (передан-
ня виключних майнових прав на такий об’єкт), 
продаж ліцензій на використання об’єкта інте-
лектуальної власності (частковий продаж прав 
власності на ОІВ) або ж продаж ліцензій на ви-
користання ОІВ з одночасним його використан-
ня на власному виробництві. 

Кожен із них має свої переваги і недоліки, 
ось чому перш ніж ухвалювати рішення, варто 
детально проаналізувати кожен із зазначених 
шляхів комерціалізації.

Варто зазначити, що в сучасній практиці 
управління активами організацій поширення 
набула портфельна концепція. Наріжним ка-
менем портфельної концепції є поняття «порт-
фель», що розглядається як сукупність об’єктів, 
які є елементами певної множини. 

Відмінна риса портфеля полягає в тому, що 
сам портфель як об’єкт демонструє не тільки 
властивості, які притаманні об’єктам, що вхо-
дять у портфель, а й додаткові властивості, що 
виникають у результаті унікального з’єднання 
таких об’єктів у портфель. 
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Безумовно, поняття «портфеля» (portfolio) 
нерозривно пов’язано з ім’ям американ-
ського економіста Гаррі Марковіца (Harry 
M. Markowitz), що вперше опублікував основні 
постулати управління портфелем цінних папе-
рів і науково обґрунтованої його диверсифіка-
ції. У статті «Вибір портфеля» (1952), від якої 
бере початок сучасна теорія портфельних інвес-
тицій, Г.-М. Марковіц запропонував математич-
ну модель формування оптимального портфеля 
цінних паперів, а також методи побудови таких 
портфелів у різних умовах. 

Розглянувши загальну практику диверсифі-
кації портфеля, він показав, як інвестор може 
знизити ризик портфеля шляхом вибору неко-
рельованих акцій [11, с. 21]. Ця стаття поклала 
початок сучасній теорії портфельних інвести-
цій, що являє собою кількісний аналіз, який 
стосується підбору портфельних інвестицій та 
управління ризиками.

У найзагальнішому варіанті під портфель-
ною теорією розуміють сукупність принципо-
вих підходів до формування інвестиційного 
портфеля, а також економіко-математичних 
моделей, що дозволяють формалізувати процес 
визначення складу і структури інвестиційного 
портфеля.

Рис. Схема аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами 
і формування патентної політики інноваційно орієнтованого підприємства 

Примітка. Розроблено автором

Суть портфельної оптимізації полягає в то- 
му, щоб вибрати зі сукупності альтернативних 
об’єктів ту підмножину, яка протягом заданого 
періоду принесе власникові портфеля найкра-
щий (оптимальний) результат. 

Зазначимо, що основною сферою застосу-
вання портфельної теорії та портфельної опти-
мізації є аналітичне обґрунтування інвестицій-
них рішень, ухвалених в умовах, коли потрібно 
здійснити вкладення одночасно в кілька різних 
інвестиційних активів. Оскільки всі витрати 
підприємства при отриманні, придбанні або 
створенні нематеріальних активів, що вклю-
чаються до їхньої первісної вартості, накопи-
чуються в бухгалтерському обліку на рахунку 
15 «Капітальні інвестиції», вважаємо можливим 
в основу аналітичного забезпечення ефективно-
го управління нематеріальними активами інно-
ваційно орієнтованих підприємств покласти су-
часну теорію портфельних інвестицій, що забез-
печить аналітичне обґрунтування рішень щодо 
активізації інноваційного процесу.

Висновки з дослідження і перспективи по-
дальшого розвитку в цьому напрямі. Отже, для 
ефективного управління нематеріальними ак-
тивами інноваційно орієнтованих підприємств 
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пропонуємо застосовувати портфельний аналіз, 
обравши об’єктом аналізу патентний портфель. 
За такого підходу мета управління патентним 
портфелем полягатиме в оптимізації (диверси-
фікації) структури нематеріальних активів за 
видами захищеності прав інтелектуальної влас-
ності з метою максимізації дохідності портфеля 
і мінімізації ризику від зменшення корисності 
видів нематеріальних активів, що включені в па-
тентний портфель. Кінцевою метою патентного 
аналізу є надання інформації про патентну чис-

тоту, патентно-ліцензійну активність у галузі 
функціонування, патентну спроможність і па-
тентний портфель суб’єкта господарювання для 
формування ефективної патентної політики.

Насамкінець зауважимо, що формування су-
часної інноваційно орієнтованої економіки як 
складної, відкритої та динамічної системи по-
требує глибинного наукового осмислення новіт-
ніх тенденцій і розроблення принципово нових 
методичних інструментів аналізу нематеріаль-
них активів.
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The article proves that patent analysis as a modern 
tool for studying the main operational activity of an inno-
vative-oriented enterprise enables to solve technical, legal 
and conjuncture problems associated with the develop-
ment or promotion of products, which contains scientific 
and technological achievements.

The concept of "patent policy" proposed for the en-
terprise to attach such importance as an instruction for 
action and decision making at the creation and use of 
intangible assets in the operating activities of an enter-
prise that developes the achievement of goals in the pro-
tection of intellectual property rights, determines ways to 
stimulate the scientific and technological development 
of an enterprise, as well as the effective use of exclusive 
rights to intellectual property as assets of the enterprise; 
defines the rules for distributing income from the use of 
exclusive rights, resolves conflicts of interest between the 
owner and developers. It is noted that the company's pat-
ent policy is a local document, accompanied by a number 
of local acts (procedures, regulations, forms).

In the system of analytical provision of management 
of intangible assets for forming the patent policy of busi-
ness entities, it is proposed to elaborate decision making 
by taking into account the various target information 
needs for management — to achieve strategic and tacti-
cal goals  — for the following blocks: to form the opti-
mal structure of the patent portfolio; to create sustainable 
competitive advantages; to choose the option of com-
mercializing intangible assets; for the capitalization of the 
value of assets of the enterprise. For efficient management 
of intangible assets of innovation-oriented enterprises, it 
is suggested to apply portfolio analysis, selecting the pa-
tent portfolio as the object of analysis.

It is noted that the formation of modern innovation-
oriented economy as a complex, open and dynamic sys-
tem requires adequate scale and depth of scientific com-
prehension, the definition of objective patterns of devel-
opment, the substantial modification of the current and 
the development of fundamentally new methodical tools 
for the analysis of intangible assets.
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Анотація. Досліджено суть понять «фі-
нансова безпека» і «фінансова стійкість стра-
ховика» в контексті здатності суб’єкта стра-
хового підприємництва виконати стра хові 
зобов’язання. 

Проаналізовано вимоги віт чизняного за ко-
нодавця щодо забезпечення фі нансової стій-
кості страховиків. 

Розширено їхній перелік, ґрунтуючись на 
теоретико-ме тодичних роз робках дослідників. 

Здійснено групування умов для забезпечення 
фінансової стійкості та фінансової безпеки 
страхової організації, що дало змогу роз  ме жу-
вати рівні управління цими об’єктами. 

Розглянуто методи державного контролю 
за фінансовою стійкістю страховиків з ме-
тою недопущення їхнього банкрутства і за-
безпечення фінансової безпеки страхового 
ринку в цілому.

Ключові слова: фінансова стійкість страхо - 
вика, фінансова безпека страховика, платоспро-
можність, ризик втрати платоспроможності, 
тес ти ран нього попередження банкрутства, стра-
ховий ринок.

Аннотация. Исследованы суть понятий 
«фи нансовая безопасность» и «финансовая 
ус тойчивость страховщика» в контексте 
спо соб ности субъекта страхового предпри-
нимательства выполнить страховые обяза-
тельства. Проанализированы требования 
оте чественного законодателя по обеспече-
нию финансовой устойчивости страховщиков. 
Расширен перечень, основываясь на теоретико-
методических разработках исследователей.

Осуществлено группировки условий для 
обес печения финансовой устойчивости и  
фи нансовой безопасности страховой ор га-
низации, что позволило разграничить уровни 
управления этими объектами. Рассмотрены 
методы государственного контроля за фи-
нансовой устойчивостью страховщиков с 
целью недопущения их банкротства и обес-
печения финансовой безопасности страхового 
рынка в целом.

Ключевые слова: финансовая устойчивость 
страховщика, финансовая безопасность страхов-
щика, платежеспособность, риск потери плате-
жеспособности, тесты раннего предупреждения 
банкротства, страховой рынок.

Постановка проблеми. Не потребує дове-
дення той факт, що страхування — це вид під-
приємницької діяльності специфічних фінансо-
вих установ (страхових компаній), що надають 
послуги із захисту майнових інтересів суб’єктів 
господарювання (страхувальників/застрахова-
них). Для забезпечення виконання зобов’язань 
перед страхувальниками в повному обсязі та 
у визначені законом чи договором терміни ді-
яльність страховика повинна бути безпечною. 
Зважаючи на особливості страхової діяльності 
та природу страховика як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності, йдеться про його фінансову 
стійкість і фінансову безпеку. Досить часто в на-

уковій літературі відбувається ототожнення цих 
понять, а в окремих ситуаціях — і підміна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, присвячені змісту поняття «фінансова 
стійкість страховика», знайшли відображення 
у працях вітчизняних дослідників: О. О. Гаман-
кової, О. В. Козьменко, А. А Супрун, Н. В. Тка-
ченко. Різноманітні аспекти фінансової без-
пеки страхових компаній і стану фінансової 
безпеки страхового ринку (ринку страхових по - 
с луг) представлені в науковому доробку таких 
українсь ких учених, як В. Базилевич, О. Бара-
новський, В. Виговська М., Єрмошенко, О. Жа-
бинець, В. Кравченко, Т. Яворська.
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Водночас відсутні результати наукових розві-
док, які б дали однозначну відповідь на питання, 
чи достатньо забезпечити фінансову стійкість 
страховиків задля безпечного функціонування 
страхового ринку в цілому. Чи, навпаки, на пер-
ше місце слід поставити вимогу забезпечення 
фінансової безпеки страхового ринку, а стійкій 
фінансовий стан страховиків у такому разі до-
сягатиметься автоматично?

Аналіз наукових праць показав, що не до кін-
ця дослідженими є умови і механізми забезпе-
чення фінансової стійкості страхових компаній 
та відсутність напрацювань у сфері управління 
ними з метою досягнення фінансової безпеки їх-
ньої діяльності як на мікро-, так і на макрорівні. 

Метою статті є виявлення відмінностей між 
дефініціями «фінансова безпека» і «фінансова 
стійкість страховика», а також систематизація 
умов їх забезпечення і досягнення/дотримання.

Виклад основного матеріалу. Страхове під-
приємництво є суворо регульованою діяльністю 
з боку держави. Зважаючи на це, фінансову стій-
кість і фінансову безпеку страховика перш за все 
слід розглядати з позицій нормативно-правово-
го регламентування. 

Основним законодавчим актом, що визначає 
діяльність страхових організацій в Україні, є За-
кон «Про страхування», згідно з яким ознакою 
фінансової стійкості страховика є його плато-
спроможність. Законодавець чітко окреслив ви-
моги до її забезпечення [1]: для страховиків — 
наявність сплаченого статутного капіталу (для 
філій страховиків-нерезидентів — гарантійного 
депозиту) і наявності гарантійного фонду стра-
ховика; формування страхових резервів, достат-
ніх для проведення майбутніх виплат страхових 
сум і страхових відшкодувань за договорами 
страхування, співстрахування, перестрахуван-
ня та взаємного страхування; перевищення 
фактичного запасу платоспроможності страхо-
вика над розрахунковим нормативним запасом 
платоспроможності.

Додатковими умовами забезпечення пла-
тоспроможності страховика визначено: фор-
мування страховиком за рахунок коштів не-
розподіленого прибутку — вільних резервів. 
Крім того, з метою виконання зобов’язань за 
договорами, укладеними за окремими видами 
обов’язкового страхування, до страховиків ви-
суваються вимоги щодо їхнього безумовного 
членства у відповідних об’єднаннях (бюро), що, 
у свою чергу, передбачає здійснення відрахувань 
до централізованих страхових резервних фон-

дів, які формуються та управляються такими 
утвореннями. А в разі прийняття страховиками 
на себе страхових зобов’язань в обсягах, що пе-
ревищують можливість їх виконання за рахунок 
власних активів, Законом установлена вимога 
до обов’язковості перестрахування ризику ви-
конання цих зобов’язань у перестраховиків. Од-
нак із норм Закону незрозумілими є критерії, 
за якими можна визначити, що страховик не в 
змозі виконати страхові зобов’язання, тобто не 
встановлена межа перевищення над власними 
активами (сумою статутного капіталу і сформо-
ваних вільних резервів). У попередній редакції 
Закону така норма становила 10 %.

Теорія страхування містить розширені умо-
ви, дотримання яких є гарантією фінансової 
стійкості страхових організацій, а саме:

– економічно обґрунтовані розміри страхо-
вих тарифів;

– наявність власного капіталу;
– відповідність страхових резервів обсягам 

узятих страховиком зобов’язань за договорами 
страхування (перестрахування, співстрахуван-
ня, взаємного страхування);

– розроблені програми перестрахового за-
хисту.

Л. К. Шнурова уточнює, що, окрім зазначено-
го вище, були сформульовані більш деталізовані 
вимоги до гарантій фінансової стійкості, а саме:

– кошти страхових резервів і власні кошти 
страховика повинні бути представлені актива-
ми, що відповідають вимогам диверсифікації, 
ліквідності, поверненності та дохідності;

– статутний капітал має бути повністю спла-
ченим і в розмірі, не нижчому від установленого 
законодавством, а також не допускається фор-
мування статутного капіталу за рахунок кредит-
них коштів і майна, що перебуває в заставі.

Офіційною методикою, що використовуєть-
ся для аналізу фінансового стану страховика, є 
Рекомендації щодо аналізу діяльності страхови-
ків [2] (т. зв. — Тести раннього попередження, 
далі — Тести). Цим документом передбачено 
здійснення аналізу за такими напрямами: аналіз 
джерел формування капіталу, активів, операцій 
із перестрахування, формування і розміщення 
страхових резервів, розрахунок показників до-
хідності та ліквідності. Результуючим показни-
ком використання цієї методи є інтегральний 
показник рівня фінансової надійності страхової 
компанії (оцінка ймовірності банкрутства). 

Джерелом інформації для розрахунку показ-
ників, передбачених Тестами, слугує вторинна 
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(публічна), складена на основі первинних дже-
рел звітність, а також спеціальна звітність стра-
ховика — Звіт про доходи і витрати страхової 
компанії. Для страховиків, що надають послуги 
з ризикового страхування, Тести містять оди-
надцять показників, а для компаній зі страху-
вання життя — дев’ять. Оцінювання проводить-
ся в рамках від «1» до «4» залежно від діапазону, 
в який потрапило значення відповідного показ-
ника. Фактична оцінка кожного показника ви-
з начається шляхом порівняння розрахованого 
значення показника з відповідною шкалою зна-
чень, ураховуючи те, якими видами страхуван-
ня (життя/нежиття) займається страховик. Для 
отримання загальної оцінки фінансового стану 
страховика фактичні оцінки за окремими по-
казниками множать на відповідні коефіцієнти 
і додають, одержаний результат округлюється 
до цілого числа. Результати Тестів раннього по-
передження не підлягають обов’язковому опри-
людненню, тобто є інформацією з обмеженим 
доступом [3].

Попри всі позитивні моменти, методика не 
позбавлена недосконалостей: набір показників, 
представлених у Тестах, не відображає особли-
востей досліджуваного явища; відсутнє наукове 
обґрунтування рівня теоретичних значень по-
казників, що входять до підсумкової оцінки; не 
обґ рунтовано вагомість конкретного коефіцієн-
та, що формує інтегральний показник, з ураху-
ванням особливостей діяльності страховика; ін-
тегральний показник є статичною оцінкою і не 
дозволяє врахувати динаміку рівня фінансової 
надійності страхової компанії [4, с. 140].

Національна система державного забез-
печення та управління фінансовою безпекою 
страхових компаній базується на чинній систе-
мі законодавства, що включає загальні право-
ві акти, спеціальне страхове законодавство та 
підзаконні і відомчі нормативні правові акти. 
Так, у Методиці розрахунку рівня економічної 
безпеки України (2007) ключовими характерис-
тиками фінансової безпеки було визначено стан 
системи (якщо розглядати страхову компанію 
як систему) чи ринку (страхового), який харак-
теризується стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних загроз, здатністю забезпечити ефек-
тивне функціонування та економічне зростання 
[5]. Виходячи з цього визначення обов’язковою 
умовою безпечного функціонування системи чи 
ринку є стійкість до впливу ризиків, що мають як 
внутрішню, так і зовнішню природу. При цьому 
фінансова безпека страхового ринку визнача-

лася як такий рівень забезпеченості страхових 
компаній фінансовими ресурсами, який дав би 
їм змогу в разі потреби відшкодувати обумовле-
ні в договорах страхування збитки їхніх клієнтів 
і забезпечити ефективне функціонування [5]. 

Виходячи з цього, умовою забезпечення без-
пеки страхового ринку є здатність страхових 
компаній виконувати свої зобов’язання перед 
страхувальниками, це є не що інше, як вимога до 
страховиків бути фінансово стійкими, а саме — 
платоспроможними. Однак такий підхід не 
розк риває самі умови забезпечення фінансової 
безпеки страхових компаній. У такому контексті 
законодавець керується тим, що лише фінансо-
во стійкі страхові компанії, будучи елементами 
страхового ринку, можуть забезпечити безпеку 
ринку в цілому.

Наразі чинним нормативним актом, у якому 
згадується про безпеку страхової сфери, є Ме-
тодичні рекомендації щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України (2013), при цьому 
фінансовою безпекою визначається вже стан фі-
нансової системи, за якого створено фінансові 
умови для стабільного соціально-економічно-
го розвитку країни, забезпечується стійкість 
фінансової системи до фінансових шоків і дис-
балансів, створюються умови для збереження 
цілісності та єдності фінансової системи краї-
ни. З цього є незрозумілим, по перше, ким це 
має бути забезпечено і, по друге, які саме умови 
мають бути створені для розвитку і стійкості, а 
по-третє, що має на увазі законотворець, гово-
рячи про цілісність і єдність фінансової систе-
ми. Якщо цих ознак не буде, то це вже не буде 
системою.

Далі, у новій редакції, замість поняття «без-
пека страхового ринку» введено термін «без-
пека небанківського фінансового сектору», під 
якою розуміють рівень розвитку фондового і 
страхового ринків, що дає змогу повною мірою 
задовольняти потреби суспільства в зазначених 
фінансових інструментах і послугах [6]. Від-
разу виникає питання, що означає повною мі-
рою (це як, які критерії) задовольнити потреби 
суспільст ва у фондових інструментах і страхо-
вих послугах? 

І замість шести індикаторів безпеки страхо-
вого ринку (показник проникнення страхуван-
ня, показник «щільності страхування», частка 
довгострокового страхування в загальному об-
сязі зібраних страхових премій, рівень страхо-
вих виплат, частка премій, що належать пере-
ст раховикам-нерезидентам, частка сукупного  
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обсягу статутних капіталів страхових компаній, 
що належать нерезидентам у загальному їхньому 
обсязі), розраховують лише два, що мають від-
дзеркалити рівень безпеки страхового ринку: рі-
вень проникнення страхування і частка надход-
жень страхових премій трьох найбільших стра-
хових компаній у загальному обсязі надходжень 
страхових премій (крім страхування життя). На 
нашу думку, скорочений перелік індикаторів, 
що беруться до уваги при визначенні рівня фі-
нансової безпеки страхової сфери, спотворює 
інтегральний результат, оскільки не враховує 
проникнення іноземних страховиків, ступінь 
перестрахування в нерезидентів, а також поза 
увагою залишився показник рівня виплат, який 
і є основною характеристикою задоволеності по-
треб суспільства у страхових послугах.

На нашу думку, фінансова безпека страховика 
з правового погляду — це створення таких умов 
функціонування страхового ринку в цілому і 
страхових компаній, зокрема, за яких, по-перше, 

фактично відсутня можливість спрямовувати 
фінансові потоки в незакріплені законодавчими 
нормативними актами сфери їх використання і, 
по-друге, до мінімуму знижена можливість злов-
живання фінансовими ресурсами (як з боку стра-
ховика, так і з боку страхувальника) [7].

Проведений аналіз праць, присвячених пи-
танням фінансової безпеки страхової сфери, 
свідчить про відсутність одностайності науков-
ців щодо методики оцінювання стану фінансо-
вої безпеки страховиків, а їхні дискусії в частині 
розуміння змісту фінансової безпеки страховика, 
умов її забезпечення є свідченням багатограннос-
ті та складності цього поняття. 

Далі представлено теоретичні погляди віт-
чизняних і зарубіжних дослідників на еконо-
мічну природу фінансової безпеки страховика 
(табл.  1), критичний аналіз яких, у сукупнос-
ті, дозволяє визначити умови забезпечення і 
розв’язання проб леми побудови системи індика-
торів для діагностики її рівня.

Таблиця 1
Теоретико-методичні підходи до тлумачення поняття 

«фінансова безпека страховика»

Автор, джерело Зміст поняття, умови

В. Д. Базилевич 
[8]

Фінансова безпека страховика — здатність виконувати взяті зобов’язання за 
договорами страхування за умови дії несприятливих чинників, а також зміни в 
економічній кон’юнктурі.

А. М. Єрмошенко 
[9]

Фінансова безпека страхової організації — такий фінансовий стан страховика, 
обов’язковою умовою якого є збалансованість системи фінансових показників, 
стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, що дозволяє своєчасно та в повному 
обсязі виконувати взяті страховиком зобов’язання, а також забезпечує ефективний 
розвиток страхової організації в поточному та наступних періодах. Поняття можна 
розглядати як у статиці, тобто через оцінку рівня фінансової безпеки, так і в динаміці 
— через безперервний процес її (фінансової безпеки) забезпечення.

Н. Кузовлєва  
[10, с. 42]

Фінансова безпека страхової компанії — це стан захищеності економічних 
інтересів страхової компанії від внутрішніх і зовнішніх загроз, який забезпечується 
ефективним формуванням і використанням фінансових ресурсів, що створює умови 
для її стабільного функціонування.

Т. Яворська  
[11, с. 668]

«Економічно безпечна страхова компанія» — це суб’єкт, що виважено підходить до 
здійснення своєї діяльності, оперативно реагує на будь-які ринкові невдачі, зовнішні 
та внутрішні загрози з метою їх мінімізації або уникнення. Основною складовою, що 
формує рівень економічної безпеки страховика, є фінансова безпека.

В. Кравченко  
[12, с. 109]

Фінансова безпека страхової компанії має визначатися через систему показників 
і зазначає, що стан і розвиток страховика характеризується такими основними 
показниками, як кількість договорів страхування; обсяг валових і чистих виплат 
страхових платежів; обсяг валових і чистих виплат страхових відшкодувань; місткість 
перестрахувального сегмента; обсяг сформованих страхових резервів; обсяги активів 
та статутного капіталу страховиків.

Розглянуті трактування дефініції «фінансова 
безпека страховика» тотожні розумінню його 
фінансової стійкості, за винятком авторства 
Н. Кузовлєвої, яка робить акцент на захищеності 
економічних інтересів страховика від внутріш-

ніх і зовнішніх загроз. Ми поділяємо думку ав-
торки, оскільки вона відповідає сучасним трен-
дам страхового менеджменту — обов’язковості 
побудови системи ризик-менеджменту страхо-
вої компанії, що є однією з вимог Директиви ЄС 



 29

ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 3 (31) 

Solvency II [13] і передбачає розроблення внут-
рішнього Положення про систему управління 
ризиками. Система управління ризиками є ін-
струментом, що формує умови для ефективного 
управління бізнес-процесами страховика з ура-
хуванням ризиків, дозволяє виявляти нові мож-
ливості для прибуткового бізнесу, забезпечува-
ти більш стабільний і прогнозований перебіг по-
дій. У процесі управління ризиками страховики 
проводять їх ідентифікацію, тобто будують кар-
ту ризиків — перелік ризиків страховика із уста-
новленням показників імовірності настання по-
дій, що пов’язані з ризиками та чутливості стра-
ховика до ризиків. Основними видами ризиків 
страхових компаній є андерайтинговий ризик, 
ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, 
операційний ризик, ризик учасника фінансової 
групи. Андерайтинговий ризик включає: ризик 
недостатності премій і резервів; катастрофіч-
ний ризик; ризик окремого виду страхування 
(ризик, викликаний змінами витрат, понесених 
у зв’язку з обслуговуванням страхових полісів, 
коливаннями частоти і ступеня тяжкості стра-
хових випадків, неточністю оцінок і прогнозів 
щодо настання страхових випадків).

Ринковий ризик вміщує такі: ризик інвести-
ції в акції, ризик процентної ставки, валютний 
ризик, ризик спреду, майновий ризик, ризик 
ринкової концентрації.

Ризик дефолту контрагента — ризик неспро-
можності будь-якого дебітора (перестраховика, 
боржника) виконати взяті на себе зобов’язання 
за договором перед страховиком.

Операційний ризик — ризик можливих фі-
нансових втрат страховика, що є наслідком не-
доліків управління, недосконалості процесів 
збору та обробки інформації, контрольованості, 
безперервності роботи, надійності технологій, а 
також помилки і несанкціоновані дії персоналу 
(внутрішнє шахрайство). 

Якщо страховик є учасником фінансової гру-
пи, то він піддається ризикові погіршення фі-
нансового стану внаслідок погіршення фінансо-
вого стану іншого учасника такої групи. 

Обов’язковою умовою забезпечення фінан-
сової безпеки страхової компанії є проведення 
за результатами річної звітності стрес-тестів.  

Порівняємо умови забезпечення фінансової 
безпеки і досягнення фінансової стійкості стра-
ховика (табл. 2).

Таблиця 2
Порівняння умов забезпечення фінансової безпеки 

і досягнення фінансової стійкості страховика

Умови
Забезпечення фінансової безпеки Досягнення фінансової стійкості

Розмір нетто-премії (як результуючий показ-
ник, що залежить від розміру страхової суми та 
величини страхового тарифу і кількості укладе-
них договорів страхування) 

Наявність власного капіталу

Величина сформованих страхових резервів Ефективна тарифна політика
Розмір власного капіталу страховика (статутний 
капітал + вільні резерви)

Наявність програми перестрахування (вибір оптимальної 
форми і методу перестрахування)

Підходи компанії до розподілу/перерозподі-
лу ризику (наявність/відсутність франшизи, 
перест рахування)

Формування достатнього обсягу фондів грошових коштів 
(вибір адекватних методів формування страхових резер-
вів)

Частка перестраховиків у страхових резервах
Ефективне інвестування коштів сформованих грошових 
фондів (з дотриманням принципів безпеки, ліквідності, 
диверсифікації та прибутковості)

Інвестиційна політика (показники її ефектив-
ності: дохідність, надійність, поверненність 
кош тів)

Оптимізація структури страхового портфеля, його дивер-
сифікація

Фінансовий моніторинг діяльності страховика Щоквартальний моніторинг величин відповідно до вста-
новленого мінімуму:
– відношення фактичної величини платоспроможності до 
нормативної величини платоспроможності;
– відношення сумарної величини активів, прийнятих для 
покриття страхових резервів, до величини страхових ре-
зервів;
– відношення нетто-активів до статутного капіталу;
– відношення статутного капіталу до мінімальної величи-
ни статутного капіталу згідно з вимогами законодавства

Контроль за фінансовими операціями страху-
вальників (з метою унеможливлення викорис-
тання страхування для легалізації доходів, отри-
маних злочинним шляхом або інших криміналь-
них схем)
Гнучкість (зміна напрямів і структури діяльнос-
ті)
Бюджетування, визначення центрів відпові-
дальності

Примітка. Складено за [1; 3-6; 10; 11; 14].
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Наявність перелічених умов визначає гаран-
тію безпеки страховика як комплексного показ-
ника, а через нього — і фінансову стійкість стра-
хової компанії.

Крім перелічених у табл. 2 умов досягнен-
ня фінансової стійкості страховика, на думку 
А. О. Бойко, важливими напрямами є юридична 
якість договору, зокрема, умов його виконання 
(права і обов’язки сторін, обмеження і винятки) 
[15], однак, на нашу думку, це більше стосується 
фінансової безпеки страховика.

На нашу думку, на стан і рівень фінансової 
безпеки страховика напряму впливає рівень 
(якість) державного нагляду за страховою діяль-
ністю, який має ґрунтуватися на міжнародних 
принципах і стандартах ведення страхового біз-
несу. Наразі у сфері вітчизняного державного 
регулювання страхової діяльності не сформова-
но концепції забезпечення безпечного функціо-
нування страхового ринку і відсутня методика 
визначення рівня фінансової стійкості страхо-
вих компаній, не визначена система її показни-
ків, їхні порогові значення. 

Тепер активно ведеться робота над проектом 
закону України про внесення змін до деяких за-
конів України щодо державного регулювання 
ринків фінансових послуг (реєстраційний но-
мер 8415 від 25.05.2018), значна частина поло-
жень спрямована на вдосконалення діяльності 
Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
Доцільність внесення змін автори пояснюють 
тим, що ключова мета законопроекту — ство-
рення дієвого ефективного регулятора і в секто-
рі небанківських фінансових установ.

Нещодавно в українському парламенті у дру-
гому читані ухвалено законопроект 2413а «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо консолідації функцій з держав-
ного регулювання ринків фінансових послуг» 
(т.  зв. СПЛІТ), який передбачає створення на 
базі НБУ мегарегулятора фінансового ринку 
(за російською моделлю). Одним із нововведень 
пропонується передати НБУ функції ліцензу-
вання небанківських фінансових установ. Зро-
зуміло, що підходи до ліцензування Нацбанком 
будуть відрізнятися від правил ліцензування 
Нацкомфінпослуг. Нові правила будуть набли-
жені до стандартів, що поширюються на бан-
ківські установи, а саме в частині відкритості 
інформації, якості акціонерного капіталу, про-
зорості структури власності, що, беззаперечно, 
є позитивним моментом. 

Однак експерти [16] висловлюють побою-
вання, що створення мегарегулятора за такою 
моделлю ще більше віддалить Україну від євро-
пейської практики і практики економічно роз-
винутих країн нагляду за фінансовими ринка-
ми, де взаємодію між регулятором і учасниками 
страхового ринку побудовано на принципах 
відкритості й обов’язковості врахування пози-
ції представників страхового бізнесу та персо-
нальної відповідальності чиновників регулято-
ра за ухваленні рішення. Регулятор, як держав-
на структура, покликаний захищати не лише 
інтере си держави, а й інтереси страховиків і 
споживачів. Проведений аналіз положень за-
конопроекту № 2413а свідчить, що функція за-
хисту прав споживачів фінансових послуг ним 
не передбачена. Процеси, що відбуваються в ре-
гуляторній політиці небанківської сфери, супе-
речать європейським принципам і чинній прак-
тиці державного регулювання, основні принци-
пи яких Україна зобов’язалася гармонізувати з 
нормами Європейського Союзу при підписанні 
Асоціації з ЄС.

На думку В. Черняховського, делегування 
наглядових функцій за небанківським секто-
ром Національному банку України безмежно  
і безконтрольно посилить повноваження регу-
лятора, одночасно наділяючи його владою зако-
нодавчого органу і суду. Оскільки з ухваленням 
законопроекту № 2413а СПЛІТ страховики без-
поворотно втратять право апелювати до орга-
ну ліцензування — зупинити його рішення до 
рішення суду. Статтею 74 Закону України «Про 
Національний банк України» передбачено, що 
оскарження рішення, акта або дії Національно-
го банку України не зупиняє їх виконання. За-
безпечення позову шляхом зупинення рішень, 
актів Національного банку України, а також 
установлення для Національного банку України 
заборони або обов’язку вчиняти певні дії не до-
пускається [17].

Ухвалення закону у запропонованій редакції 
посилить корупційні ризики, витрати і тиск на 
бізнес, нагляд не матиме ніяких запобіжників з 
боку інших державних органів і судової системи. 
Така модель відкриє можливості для знищення 
і відбирання бізнесу, відповідно, погіршить рі-
вень фінансової безпеки страхового сектору і 
генеруватиме загрози фінансовій стійкості стра-
ховиків. 

Висновки. Проведене дослідження підтвер-
дило впевненість у тому, що фінансова стійкість 
страховика і його фінансова безпека є взаємо-
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залежними та взаємодоповнюваними поняття-
ми — фінансово нестійка компанія не може бути 
безпечною для її власників (акціонерів), праців-
ників, споживачів страхових послуг і ринку в 
цілому. 

Якщо фінансова стійкість страховика біль-
шою мірою залежить від якості фінансового 
управління, то фінансова безпека — від умов 
зовнішнього середовища функціонування і, зок-
рема, від якості державного регулювання стра-
хової сфери. 

Таким чином, слід говорити про систему 
управління фінансовою безпекою страхово-
го сектору, під якою ми розуміємо сукупність 
суб’єктів макро- і мікрорівня, які через викорис-
тання законодавчо дозволених і встановлених 

механізмів та інструментів, здатних забезпечити 
захист страхових компаній від внутрішніх і зов-
нішніх загроз, що реалізується шляхом впливу 
на визначені законодавством чи внутрішніми 
керівництвами об’єкти з метою забезпечення 
стійкого функціонування страхового ринку в 
цілому, і страхових компаній зокрема, і належ-
ного виконання останніми зобов’язань (страхо-
вих перед страхувальниками, фінансових перед 
персоналом та власниками і податкових перед 
державою) за умов досягнення поставлених ці-
лей стратегічного і тактичного характеру.

Особливої виваженості вимагає ухвалення 
рішень у частині перерозподілу регуляторних 
функцій між Нацкомфінпослуг і НБУ щодо на-
г ляду за страховим ринком.
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Annotation. The article explores the concept of financial security and financial stability of the insurer in 
the context of the ability of the subject of insurance business to fulfill insurance obligations. The requirements 
of the domestic legislator concerning ensuring of insurers’ financial stability are analyzed. The list of require-
ments based on theoretical and methodological developments of researchers is extended.

Keywords: financial instability of the insurer, financial security of the insurer, solvency, risk of loss of solvency, early 
warning bankruptcy tests, insurance market.

The insurer’s financial security is the basis of its 
stable activity and high rating, and the financial se-
curity of the insurance market is an integral part of 
the country’s economic security. Thus, special atten-
tion is focused on the problems of ensuring finan-
cial security of the insurance sector. The analysis of 
external and internal threats of the financial security 
of insurers and the insurance market in general is 
carried out. The indicators of estimation level of fi-
nancial safety of participants in insurance relations 
are considered.

The purpose and object of financial security 
management of the insurer are outlined. The inter-
ests of the subjects of insurance relations in the part 
of ensuring their safety are determined. It is proved 
that the clarification of the theoretical foundations 
of the essence of insurers' financial security reveals 
new ways for improving the system of state regula-
tion and increasing its efficiency.

Grouping of conditions for ensuring financial 
stability and financial safety of the insurance orga-
nization is carried out, which makes it possible to 

differentiate the levels of management of these ob-
jects. It is revealed that at present there is no integral 
system of qualitative and quantitative indicators that 
allow determining accurately the financial condition 
of the insurer, and making it impossible to imple-
ment effective management in order to prevent the 
financial crisis of the organization.

The methods of state control of financial insta-
bility of insurers are considered in order to prevent 
their bankruptcy and ensure the financial safety of 
the insurance market as a whole.

The proposals on improving the mechanisms 
of ensuring the financial stability of the insurer are 
formed, the implementation of which will contrib-
ute to the increase of the financial security of the in-
surance market in general. The conclusions and re-
commendations presented in the work can be used 
for studying the financial security level of the insur-
ance market, for improving existing approaches to 
assessing the financial stability of insurers, as well as 
for identifying potential threats to the development 
of the insurance sector as a whole.
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Анотація. Присвячено дослідженню мето-
дичних підходів до аналізу використання тру-
дових ресурсів підприємства. 

Наведено аргументи щодо доцільності удо-
сконалення методичних положень з аналізу 
трудових ресурсів на практичному рівні. 

Систематизовано основні теоретичні під-
ходи, які формують базис для обґрунтування 
основних етапів, якими слід доповнити чинні 
методичні положення використання кадрово-
го потенціалу. 

Також було визначено основні принципи про-
ведення аналізу кадрового потенціалу підпри-
ємства в сучасних умовах. 

За кожним етапом було запропоновано на-
бір показників та обґрунтовано доцільність їх 
використання. 

Ключові слова: трудові ресурси, персонал, кад-
ровий потенціал, аналіз, методика, ефективність. 

Аннотация. Посвящено исследованию ме-
тодических подходов к анализу использования 
трудовых ресурсов предприятия. Приведены 
ар гументы необходимости совершенствова-
ния методических положений анализа тру-
довых ресурсов на практическом уровне. Сис-
те матизированы основные теоретические 
под ходы, которые формируют базис для обо-
снования основных этапов, которыми следует 
дополнить существующие методические по-
ложения использования кадрового потенциа-
ла. Также были определены основные принципы 
проведения анализа кадрового потенциала 
пред приятия в современных условиях. По каж-
дому этапу было предложено набор показате-
лей и обоснована целесообразность их исполь-
зования.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, персонал, 
кадровый потенциал, анализ, методика, эф фек-
тивность.

Постановка проблеми. Трудові ресурси є 
важливими для розвитку сучасного підприєм-
ства, роль яких в умовах інноваційної економі-
ки змінюється і потребує системного управлін-
ня. Ускладнення ролі робочої сили зумовлює 
необхідність реалізації підприємствами кадро-
вої політики, основою якої повинна стати комп-
лексна і всебічна інформації. Суттєве збільшен-

ня потреб в інформації щодо трудових ресурсів, 
потрібної для потреб управління, визначає важ-
ливість удосконалення методичних положень 
аналізу. 

Українські підприємства у процесі аналізу 
господарської діяльності використовують уста-
лені методики і групи показників, однак зару-
біжний досвід проведення аналізу визначають 
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потребу в його поглибленні в контексті збіль-
шення інформаційної бази управлінських рі-
шень. 

Аналіз трудових ресурсів підприємства на-
лежить до розділу аналіз операційної діяльності 
та проводиться паралельно з дослідженням ви-
користання інших виробничих ресурсів. Од-
нак вплив трудових ресурсів на результати ді-
яльності підприємства є визначальним, а тому 
управлінські рішення потребують комплексної 
та всебічної інформації щодо наявності, руху, 
розвитку, ефективності функціонування, впли-
вовості на різні аспекти діяльності. Усе це ви-
значає актуальність завдання вдосконалення 
методичних положень з аналізу використання 
трудових ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методика аналізу трудових ресурсів певним чи-
ном досліджується в науковій літературі, однак 
акценти, які поставлені вченими, мають певні 
відмінності. Вони стосуються: по-перше, аналі-
зу рівня забезпеченості підприємства та аналізу 
ефективності використання трудових ресурсів, 
що відповідає традиційним завданням аналізу 
господарської діяльності; по-друге, питанням 
управління персоналом у контексті підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємства. 
Однак низку питань, зокрема соціальної від-
повідальності підприємства, що вимагає зміни 
акцентів в аналітичних процедурах у напрямі 
комплексності, належним чином не представ-
лено. 

Серед найбільш значимих слід вказати праці 
К. Л. Багрій [1], О. П. Елець [3], О. С. Колтуно-
вич [10], В. В. Ровенської [11] та інших. Сучасні 
методичні підходи до аналізу ефективності ді-
яльності підприємства представлено в роботах 
[6; 9], однак питання розвитку кадрового пер-
соналу потребують чіткішої систематизації та 
імплементації в загальну систему обліково-ана-
літичного забезпечення управлінських рішень  
і конкурентних переваг [8].

Метою статті є формування теоретичної 
основи удосконалення методики аналізу ви-
користання трудових ресурсів підприємства з 
урахуванням сучасних вимог до інформаційно-
го забезпечення управління кадровим потенціа-
лом підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трудові ресурси є важливим напрямом аналізу 
діяльності будь-якого підприємства. Традицій-
ні методичні положення, які використовують 
аналітики на українських підприємствах, часто 

зводяться до таких етапів аналізу, як: аналіз на-
явності та складу трудових ресурсів, аналіз руху 
та показників плинності кадрів; аналіз ефек-
тивності використання та аналіз фонду оплати 
праці. Однак такий підхід не узгоджується ні з 
досягненнями сучасної науки, ні з досвідом про-
ведення аналізу на зарубіжних підприємствах. 

Методика аналізу результатів діяльності під-
приємства повинна постійно розвиватись і за-
безпечувати формування інформаційної бази, 
адекватної потребам управління. Серед основ-
них чинників, які визначають доцільність удо-
сконалення методики аналізу трудових ресур-
сів, слід зазначити такі.

По-перше, відбувається зміна ролі трудових 
ресурсів у розвитку підприємства, що супрово-
джується зміною понятійного апарату. Доціль-
ніше розглядати та досліджувати результатив-
ність персоналу, адже від працівників у сучас-
них умовах роботодавець прагне отримати знач - 
но більший результат, ніж просте виконання 
поставлених завдань. Ініціативність, креатив-
ність, комплексне бачення проблем, підтримка 
перетворень, саморозвиток тощо — ось далеко 
не повний перелік характеристик робочої сили 
в сучасних умовах. Відповідно поняття «персо-
нал» є значно ширшим, аніж поняття «трудові 
ресурси». Змінюється концепція управління 
персоналом, а отже, і масштаби аналізу повинні 
змінитись. 

Усі ці перетворення підтверджуються багать-
ма сучасними аналітичними дослідження про-
відних українських і міжнародних агенцій. Так, 
дослідження Bain & Company [14], яке проводи-
лось 2017 року, зазначило, що чотири із п’яти 
топ-менеджерів вважають, що вони повинні 
довіряти і надавати права людям, а не керувати 
ними. 

По-друге, розвиток економічної теоретичної 
науки, перш за все менеджменту, що суттєво 
впливає на вдосконалення аналізу господарської 
діяльності. Загалом відбувається ускладнення 
завдань, які вирішують підприємства, і проблем, 
з якими стикається сучасний менеджмент, а це 
зумовило розвиток теорії самої науки. Теорети-
ко-методичною основою для поглиблення мето-
дики аналізу пропонуємо використати ресурсну 
теорію, концепцію вимірювання досягнень, по-
ложення стратегічного менеджменту 

Розвиток ресурсної теорії (автори Дж. Бар-
ней [13], Б. Вернерфельт [15] і Р. Грант [2]), яка 
базується на комплексному підході до вивчен-
ня ресурсів та передбачає їхній поділ на чотири 
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ключові групи (фінансові, фізичні, людські та 
технологічні), на основі яких формують органі-
заційні та репутаційні ресурси підприємства. 

Автори теорії визнали ресурси основою фор-
мування стійких конкурентних переваг. За таких 
умов комплексний аналіз ресурсів, у тому числі 
й трудових, формує основу важливих управлін-
ських рішень сучасного підприємства. При цьо-
му слід зауважити, що розвиток багатьох інших 
ресурсів залежить, перш за все, від працівників, 
їхньої освіти, кваліфікації, компетенцій і широ-
ти мислення. Один з авторів — Р. Грант, — роз-
глядаючи етапи формування стратегії сучасно-
го підприємства, виокремлює: аналіз ресурсної 
бази фірми, оцінку здібностей фірми, аналіз по-
тенціалу ресурсів і здібностей фірми генерува-
ти прибутки. Таким чином, аналітичні процеси 
є основою процесу розроблення стратегії, а для 
того, щоб цей процес був інформаційно забез-
печений, необхідним є глибокий і комплексний 
аналіз.

Концепція сталого розвитку, сформульо-
вана як Порядок денний, знайшла своє втілен-
ня на мікрорівні, а тому підприємства не лише 
впроваджують принципи управління стійким 
розвитком, а й складають звітність зі стійкого 
розвитку, основою якої є системні аналітичні 
процедури. Основними напрямами аналізу стій-
кості розвитку, які відображаються у Звіті [5], 
є: економічні результати та їхня стабільність, 
екологічні наслідки діяльності підприємства   
і витрати на природоохоронні заходи; питання 
забезпечення потрібних умов не лише праці, а й 
професійному зростанню і соціальному захисту 
працівників.

Концепція вимірювання досягнень (Balanced 
Scorecard), розроблена Р. Капланом і Д. Норто-
ном [4], забезпечила розуміння необхідності по-
єднання (балансування) кількох груп показни-
ків, зокрема: фінансових і нефінансових; плано-
вих і фактичних; показників, що відображають 
короткострокові та довгострокові цілі; показни-
ків, що характеризують внутрішній потенціал   
і зовнішнє середовище, інших.

Збалансована система показників виконує 
функцію комплексного аналітичного інструмен-
ту оцінки ефективності функціонування під-
приємства, однак зміна підходів до управління 
персоналом означає, що й система індикаторів 
ефективної його роботи повинна змінюватись. 

Виокремлення стратегічного менеджменту 
супроводжувалося зміною акцентів в управлінні 
[7], зокрема, Р. Аміт [12] на основі стратегічного 

підходу пропонує у своїй роботі розглядати не 
просто ресурси, а як стратегічні ресурси, фор-
мування яких — основа розвитку підприємства 
в довгостроковій перспективі. Трудові ресур-
си повною мірою відповідають ознакам рівня 
«стратегічні ресурси», у літературі з аналізу все 
частіше розглядають персонал, інтелектуальний 
капітал. 

Однак зміна акцентів у розумінні масшта-
бу цього виду ресурсу зумовлює необхідність 
поглиблення і методичних положень з аналізу. 
Імплементація стратегічного підходу на прак-
тиці означає формування комплексу стратегіч-
них орієнтирів та цільових завдань, що повинні 
мати й кількісне обґрунтування, у тому числі 
щодо кадрового потенціалу.

У межах стратегічного менеджменту сфор-
мувався і динамічно розвивається стратегіч-
ний аналіз, який не лише піднімає дослідницькі 
процедури на інший рівень функціонального 
значення організаційних процедур, а й вимагає 
удосконалення традиційних підходів і розши-
рення спектра питань.

Усе вищезазначене відображає розвиток тео-
рії економічної науки і підтверджує важливість 
удосконалення методики аналізу кадрового по-
тенціалу підприємства. 

Основною проведення аналізу кадрового по-
тенціалу підприємства, що й визначає напрями 
удосконалення методики, повинні стати такі 
принципи:

– комплексності — багатогранний вплив пер-
соналу на результати діяльності підприємства в 
сучасних умовах дозволяє дослідити серед ін-
шого наявні взаємозв’язки між кількісними та 
якісними характеристиками трудових ресурсів 
і різними аспектами та результатами діяльності 
підприємства;

– інтегрованості — питання аналізу вико-
ристання персоналу включені в аналітичні про-
цедури різних аспектів функціонування підпри-
ємства, оскільки їхня результативність визна-
чається кількісно-якісними характеристиками 
трудових ресурсів;

– стратегічної орієнтації — визначає необхід-
ність забезпечення результативності персоналу 
в майбутньому за рахунок реалізації системної 
політики з розвитку його кваліфікаційних ком-
петентностей на даному етапі;

– пріоритетності — в умовах, коли форму-
вання конкурентних переваг підприємства зале-
жить від характеристик персоналу, а поповнен-
ня фінансовими і матеріальними ресурсами 
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не має критичного значення, аналіз персоналу  
набуває особливого значення. Дотримання за-
значених принципів визначає потребу в допов-

ненні чинної методики аналізу використання 
трудових ресурсів кількома новими етапами 
(рис.).

 

1. Аналіз чисельності, складу 
трудових ресурсів підприємства  

1. Аналіз витрат на створення сприятливого 
робочого середовища 

2. Аналіз політики щодо формування 
персоналу 

5. Аналіз соціальної політики підприємства 

2. Аналіз руху робочої сили 

  3. Аналіз ефективності 
використання трудових ресурсів 

  
4. Аналіз використання фонду 
оплати праці 

  

3. Аналіз заходів підприємства щодо розвитку 
компетенцій персоналу  

4. Аналіз системи мотивації праці 

Основні етапи аналізу 
використання трудових ресурсів   

Пропоновані етапи методики аналізу 
використання трудових ресурсів 

Рис. Етапи аналізу процесів відтворення основних засобів
Примітка. Складено авторами.

Оскільки розвиток підприємства визнача-
ється компетентністю, професійністю, ініціа-
тивністю персоналу, то все частіше саме його 
професійне зростання, соціальна захищеність є 
основою високопродуктивної, відданої та ініці-
ативної праці. 

Саме тому такі етапи аналізу, як аналіз ви-
трат на створення позитивного робочого сере-
довища, аналіз заходів підприємства щодо роз-
витку компетенцій персоналу, аналіз соціальної 
відповідальності підприємства, повинні стати 
складовою дослідження персоналу. 

Більшість зарубіжних підприємств зорієн-
товані на впровадження комплексу інновацій у 
політиці зайнятості, активно впроваджують ін-
дивідуальний підхід до людини. 

Орієнтація на людину, яка має місце на про-
відних підприємствах світу, на практиці впливає 
на аналітичні процеси та зміщує акценти в бік 
комплексного і детального аналізу умов праці та 
витрат на їх поліпшення. 

Створення сприятливих умов для високо-
ефективної праці на практиці означає фінансу-
вання витрат на безпеку, технічне оснащення, 
поліпшення житлових умов, розвиток соціаль-
ної інфраструктури. 

Ці витрати є пасивними щодо впливу на про-
дуктивність праці, однак саме вони підвищують 
рівень лояльності та відданості працівників під-
приємству. 

В умовах нестійкого функціонування потре-
ба підприємства в робочій силі також змінюєть-
ся, а тому система формування персоналу по-
требує підвищеного рівня інформаційного за-
безпечення щодо професійної структури, вимог 
до кваліфікаційних навичок, на формування 
яких підприємства намагаються впливати через 
співпрацю з університетами. 

Ще більш важливою і затратною стає ді-
яльність підприємства з розвитку компетенцій 
персоналу. У ході аналізу на цьому етапі слід ви-
вчити всі форми підвищення кваліфікації, ви-
значити етапність охоплення цими процесами 
всіх категорії працівників. 

Соціальна політика окремих підприємств є 
складовою соціально-трудових відносин у регіо-
ні та в державі, а тому належить до стратегічних 
завдань розвитку підприємства. Соціальну сфе-
ру відносять до загальних умов мотивації роз-
витку персоналу, адже саме вона стає важливою 
складовою формування позитивного іміджу 
під приємства. За всіма окресленими напрямами 
було систематизовано показники, які представ-
лено в табл.

Навіть представлений перелік показників не 
повною мірою дозволяє проаналізувати всі ас-
пекти розвитку людських ресурсів, оскільки не 
всі завдання і результати можуть мати вимірю-
вані індикатори, зокрема довіра, співробітницт-
во, зразкова корпоративна культура тощо.
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Таблиця
Систематизовані показники аналізу використання кадрових ресурсів

Пропоновані 
етапи аналізу Показники

Аналіз витрат  
на створення позитивного 
робочого середовища

- витрати на поліпшення умов праці та безпеку робочих місць;
- витрати на житло;
- витрати на розвиток соціальної інфраструктури;
- рівень лояльності працівників (шляхом анкетування)

Аналіз політики  
щодо формування 
персоналу

- вікова і професійна структура прийнятого персоналу підприємства;
- витрати на підготовку студентів, які проходять практику  
   і працевлаштовуються на підприємстві;
- витрати на профорієнтацію

Аналіз заходів 
підприємства  
щодо розвитку компетенцій 
персоналу

- витрати на підвищення кваліфікації персоналу і навчання;
- чисельність співробітників, охоплених програмами розвитку;
- структурні характеристики навчання в розрізі видів навчання;
- середні витрати на навчання з розрахунку на одного працівника;
- навчання персоналу в розрізі категорій (в абсолютних та відносних
   показниках);
- витрати на мотивацію та утримання висококваліфікованого персоналу;
- чисельність персоналу, що охвачений програмами підвищення кваліфікації

Аналіз системи мотивації 
праці

- витрати на матеріальне заохочення і допомогу;
- поширення системи грейдів (прив’язка заробітної плати до грейдів  
   попередньої оцінки рівня значимості посади)

Аналіз соціальної 
відповідальності 
підприємства

- витрати на заохочення участі в корпоративних заходах;
- витрати на соціальні заходи (оздоровлення, медичне страхування, недержавне
  пенсійне забезпечення, діти працівників, молодь, жінки, культурно-масова
  робота)

Висновки і перспективи дальших дослі-
джень. Підприємства в розвинених країнах сві-
ту зорієнтовані на створення робочих місць, де 
людські ресурси з різноманітними можливос-
тями та цінностями можуть процвітати, тому 
кожна людина може досягти позитивної само-
реалізації. За таких умов підприємства повинні 
суттєво поглибити аналіз, методичні положення 
для проведення якого ми запропонували. 

Розвиток економічної науки та інтеграція 
окремих її напрямів призводить до того, що ви-

моги до аналізу визначаються потребами ме-
неджменту, а не можливостями обліку. Усклад-
нення завдань, які стоять перед підприємствами, 
зумовлює потреби в розширенні інформаційної 
бази аналізу різноманітних аспектів діяльності, 
а тому аналіз трудових ресурсів, поглиблений за 
рахунок запропонованих етапів, дозволить сут-
тєво підвищити рівень інформаційного забезпе-
чення кадрової політики. Дальших досліджень 
потребують питання мотивації праці різних ка-
тегорій працівників.
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Annotation. The article investigates the methodical approaches to the analysis of the use of labor re-
sources of the enterprise. The basis for improving the methodology for analyzing the use of labor resources 
is the change in management needs. The emphasis is on the evolution of the concept and understanding of 
the role of labor resources, which are increasingly considered as personnel in general. The arguments con-
cerning the need to improve the methodological provisions on the analysis of labor resources at the practical 
level are given. The characteristics of the influence of the resource theory, the concept of sustainable devel-
opment and measurement of achievements on the development of processes of strategic analysis of the 
personnel of the enterprise are given. It is the understanding of the strategic importance of human resources 
that determines the need to improve the analysis process. The main theoretical approaches, which form the 
basis for the substantiation of the main stages, which should be supplemented with existing methodologi-
cal provisions of the use of personnel potential, are systematized. The main principles of the analysis of the 
personnel potential of the enterprise in the current conditions, in particular, integrity, complexity, strategic 
orientation and priority were determined. Proposed: analysis of costs for the creation of the working environ-
ment, analysis of the policy of personnel formation, analysis of enterprise measures for the development of 
personnel competencies, analysis of the system of motivation and analysis of the company’s social policy. At 
each stage, a set of indicators was proposed and the feasibility of their use was substantiated. The use of the 
proposed indicators will improve the efficiency of personnel management.

Keywords: labor resources, personnel, personnel potential, analysis, methodology, efficiency.

The complication of the role of labor force pre-
determines the need for enterprises to implement 
personnel policy, which should be based on com-
prehensive and comprehensive information. A sig-
nificant increase in the information on labor re-
sources required for management needs determines 
the importance of improving the methodological 
provisions of the analysis.

The purpose of the article is to form the theo-
retical basis for improving the methodology for ana-
lyzing the use of labor resources of the enterprise, 
taking into account modern requirements for in-
formation provision management of the personnel 
potential of the enterprise.

The arguments concerning the need to improve 
the methodological provisions on the analysis of 
labor resources at the practical level are given. The 
main theoretical approaches, which form the ba-
sis for the substantiation of the main stages, which 
should be supplemented with existing methodologi-
cal provisions of the use of personnel potential, are 
systematized. 

At each stage, a set of indicators was proposed 
and the feasibility of their use was substantiated. 
Also, the basic principles of the analysis of person-
nel potential of the enterprise in the modern con-
ditions, in particular, complexity, were determined; 
Integration; strategic orientation; priority.
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Анотація. Досліджено можливості викорис-
тання фрактального аналізу для виявлення 
тенденцій розвитку фінансового ринку на при-
кладі облікової ставки. 

Обґрунтовано важливість перевірки фінан-
сових показників на наявність персистентнос-
ті та антиперсистентності перед здійснен-
ням кореляційно-регресійного аналізу. 

Розраховано коефіцієнт поточної вола-
тильності та зроблено висновки щодо фрак-
тальності зміни облікової ставки.

Ключові слова: фінансовий ринок, фрактальний 
аналіз, персистентність, коефіцієнт поточної во-
латильності.

Аннотация. Исследованы возможности ис-
пользования фрактального анализа для вы яв-
ления тенденций развития финансового рын-
ка на примере учетной ставки. Обоснована 
важность проверки финансовых показателей 
на наличие персистентности и антиперсис-
тентности перед осуществлением корреля-
ционно-регрессионного анализа. 

Рассчитан ко эф фициент текущей вола-
тильности и сде ланы выводы о фрактальнос-
ти изменения учет ной ставки.

Ключевые слова: финансовый рынок, фрак-
тальный анализ, персистентность, коэффициент 
текущей волатильности.

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку світового і національного фінансових 
ринків характеризується часто змінюваними су-
перечливими тенденціями, викликаними втра-
тою керованості глобальною фінансовою сис-
темою, асиметрією наявної інформації [1, с. 26], 
швидким поширенням кризових явищ, уразли-
вістю національних економік перед зовнішнім 
спекулятивним капіталом тощо. Вищезазначене 
призводить до збільшення фінансових ризиків, 
що актуалізує питання пошуку і застосування 
ефективних методів аналізу фінансових ринків 
в умовах появи нових інноваційних фінансо-
вих інструментів та цифрових технологічних 
рішень. 

Фінансова глобалізація загострює потре-
би пошуку нових адекватних методів, підходів 

і прийомів наукових досліджень економічних 
відносин, що складаються в сучасному фінан-
совому просторі взагалі та фінансових ринках 
зокрема. Альтернативним методом дослідження 
фінансового ринку є фрактальний аналіз і вияв-
лення персистентності фінансово-економічних 
явищ, що є актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначальною теоретичною концепцією функ-
ціонування фінансових ринків із 70-х рр. ХХ 
століття була гіпотеза ефективного ринку, що 
ґрунтувалася на лінійній парадигмі. Проте з ча-
сом почали розвиватись альтернативні концеп-
ції, зокрема гіпотеза фрактального ринку, що 
базується на використанні нелінійної парадиг-
ми. Розробником цієї теорії вважають Б.  Ман-
дель б рота [2; 3]. Дослідженням фрактальної  
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природи фінансових ринків займалися Е. Федер 
[4] і Е. Петерс [5; 6]. Серед вітчизняних науков-
ців, що займаються дослідженням функціону-
вання фінансових ринків з допомогою фрак-
тального аналізу, варто відмітити наукові праці 
О. Сохацької [7], О. Пластуна [8; 9] і М. Куссого 
[10]. 

Метою статті є дослідження розвитку фінан-
сового ринку з використанням фрактального 
аналізу на прикладі облікової ставки.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
розвитку фінансового сектору часто здійсню-
ється з використанням методів кореляційно-
рег ресійного аналізу. Побудова рівняння бага-
тофакторної регресії дозволяє одночасно вияви-
ти тенденції та характер взаємозалежності між 
ознаками-факторами і результуючим показни-
ком та сформувати прогнозовану модель. Пого-
джуючись із тим, що кореляційно-регресійний 
аналіз варто використовувати для дослідження 
розвитку фінансового сектору, доцільно врахо-
вувати певні особливості та можливості засто-
сування цього методу.

По-перше, потрібно впевнитися, що між 
факторами немає статистично значимої залеж-
ності та результуючий показник апріорі не має 
функціональної залежності від факторів. По-
друге, додаткові проблеми можуть виникнути 
під час дослідження динамічних рядів. Динамі-
ка результуючого показника може визначатися 
не тільки факторами, а й динамічними процеса-
ми, що формують залежність наступних значень 
членів динамічних рядів від наявного тренду 
(пам’яті ряду). Це може призвести до помилок у 
прогнозуванні та хибних висновків.

Тому, перш ніж використовувати кореляцій-
но-регресійних аналіз для дослідження дина-
мічних рядів, варто перевірити їх на наявність 
персистентності або антиперсистентності. Пер-
ша означає, що наступне значення динамічного 
ряду характеризується заданим у рамках певно-
го періоду тренду і до визначеного моменту за-
лежатиме від нього. Друга, навпаки, характери-
зується прагненням повернення до середнього 
в рамках певного періоду значення і коригує у 
зворотному напрямку попередні відхилення. 
З позиції економічної теорії персистентність 
ринку визначається як спроможність певного 
ринкового стану існувати довше, ніж процес, 
що його спричинив. З позиції фінансових рин-
ків мається на увазі трендова стійкість ринку, 
тобто наявність у нього довгострокової пам’яті 
[9, с. 35]. Отже, перед здійсненням кореляцій-

но-регресійного аналізу потрібно перевірити 
динамічні ряди на персистентність та антипер-
систентність, що є одними з основних категорій 
фрактального аналізу. 

Ринки капіталів і фінансові ринки мають усі 
властивості нелінійних динамічних систем, тому 
у процесі їх функціонування можуть з’являтися 
такі процеси [5, с. 24]:

1) довгострокові кореляції та тренди як ефек-
ти зворотного зв’язку;

2) мінливість, із критичними рівнями ринків 
(за певних умов, у визначений час);

3) часові ряди прибутків при проміжках часу, 
що зменшуються, матимуть подібні статистич-
ні показники, тобто можуть характеризуватися 
фрактальною структурою;

4) надійність передбачень, прогнозів щодо 
майбутнього розвитку зменшуватиметься в міру 
збільшення горизонту прогнозу, тобто виявля-
ється чутлива залежність від початкових умов.

Фрактальний аналіз широко використову-
ється для аналізу динамічних даних, що харак-
теризують розвиток процесів, які мають само-
подібну природу та, у тому числі, залежать від 
рішень, що були ухвалені раніше. Фінансовий 
ринок є динамічною системою. 

Тому для науковців і практиків важливим за-
вданням є виявлення можливих варіантів його 
розвитку і складання прогнозів. Суб’єкти фі-
нансового ринку завжди прагнули передбачити 
майбутнє. Відповідно до лінійної парадигми на 
ринку формується ціна рівноваги, тобто ринок 
передбачуваний. Проте багато дослідників із 
цим положенням гіпотези ефективного ринку 
не погоджуються, посилаючись на різноманітні 
аномалії та непередбачувані стрибки цін. Нелі-
нійна парадигма, заснована на теоріях фракта-
лів і складності, вивчає причини переходу від 
усталеності, тобто рівноваги, до турбулентності, 
доводить хаотичність ринку та перехід від рів-
новаги до невизначеності [11, с. 540].

Отже, можливість довгострокових прогнозів 
у такому разі є сумнівною. У XIX столітті Анрі 
Пуанкаре стверджував, що незначна помилка 
на попередньому етапі розрахунків може нада-
лі спричинити величезну помилку, тому перед-
бачити майбутній розвиток неможливо. Сучас-
ні науковці на цій підставі виявили так званий 
«ефект істотної залежності від початкових умов» 
і зробили висновки, що динамічні системи є не-
передбачуваними в довгостроковій перспективі. 

Кожен економічний процес, що розвиваєть-
ся динамічно, можна аналізувати за допомогою 
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технічного аналізу і досліджувати на фракталь-
ність [11].

Далі перейдімо безпосередньо до викорис-
тання елементів технічного і фрактального ана-
лізу при дослідженні показників фінансового 
ринку.

Розвиток фінансового ринку характеризуєть-
ся такими показники:

1) показники ціни, у тому числі й інстру-
менти регулювання грошово-кредитного ринку:

– облікова ставка НБУ;
– середньозважена ставка за всіма інстру-

ментами НБУ;
– середньозважена ставка за кредитами та 

депозитами;
– ставка за ОВДП;
2)  показники обсягу:
– грошова маса як базовий показник роз-

витку фінансового сектору; 
– номінальна грошова маса (М2); 
– реальна грошова маса (М2, скоригована 

на кумулятивний індекс цін); 
– М2 щодо ВВП (%);
3) окремі елементи грошової маси: 
– готівка;
– залишки на поточних рахунках;
– залишки на строкових рахунках;
4) грошова база як основа грошової маси, 

що прямо контролюється центральним банком.
Здійснимо фрактальний аналіз показників 

фінансового ринку на прикладі облікової ставки. 

Облікова ставка НБУ є важливим макроеконо-
мічним показником та одночасно інструментом 
регулювання грошової маси, що набуває додат-
кового значення в умовах переходу центрально-
го банку до таргетування інфляції як головного 
цільового орієнтиру діяльності НБУ. Протягом 
1992—2017 рр. НБУ змінював облікову ставку 
91 раз, тобто в середньому 3,5 раза на рік [12]. 

Коефіцієнт поточної волатильності як один 
із вимірювачів фрактальності певного динаміч-
ного процесу, що був запропонований українсь-
ким ученим М. Куссим, розраховується за такою 
формулою [10]:

, (1)

де 
АР(t) = (Open(t) + Close(t) + High(t) + Low(t)) / 4; 

Open(t) — ціна відкриття; 
Close(t) — ціна закриття; 
High(t) — максимальна ціна;
Low(t) — мінімальна ціна. 
Показник CV(t) є мірою мінливості ціни про-

тягом періоду t, а з позиції поведінкових фінан-
сів розглядається як міра відхилення думок еко-
номічних агентів щодо динаміки ринкової ціни 
фінансового активу та їхніх очікувань щодо 
майбутньої динаміки. Після деяких перетворень 
і враховуючи те, що за своєю природою High(t) ≥ 
Low(t) завжди, формулу (1) можна записати так:

(2)
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У разі, якщо знаменник формули (2) дорів-
нює нулю, використовується така формула:

(3)

де ε — змінна, яка є на порядок меншою за змін-
ні, що використовуються при розрахунку. 

Також додатково розраховано кількість змін 
облікової ставки протягом року (Change) з ура-
хуванням економічної сутності облікової став-

ки як інструменту регулювання грошової маси  
і певного інструменту вимірювання реакції цент-  
рального банку на зміни в соціально-еконо міч-
ному розвитку держави та їхнього впливу на ре-
зультат взаємодії реального і фінансового секто-
рів економіки. Усе це дозволило визначити кіль-
кісні технічні характеристики діяльності НБУ 
при використанні облікової ставки як інстру-
менту регулювання грошової маси і розрахувати 
показник поточної волатильності (табл.).

1High t Low tCV t − + ε
== ≥

ε
( ) ( )( ) ,

Таблиця 
Результати технічного аналізу волатильності облікової ставки НБУ

Рік Open Close High Low Change AP CV
1992 30 80 80 30 2 55 1,0
1993 80 240 240 80 2 160 1,0
1994 240 252 300 140 5 233 6,2
1995 252 110 252 60 9 168,5 1,4
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Закінчення табл. 
Рік Open Close High Low Change AP CV

1996 110 40 110 40 9 75 1,0
1997 40 35 40 16 8 32,75 2,5
1998 35 60 82 35 6 53 1,9
1999 60 45 60 45 3 52,5 1,0
2000 45 27 45 27 4 36 1,0
2001 27 12,5 27 12,5 6 19,75 1,0
2002 12,5 7 12,5 7 4 9,75 1,0
2003 7 7 7 7 0 7 -
2004 7 9 9 7 3 8 1,0
2005 9 9,5 9,5 9 1 9,25 1,0
2006 9,5 8,5 9,5 8,5 1 9 1,0
2007 8,5 8 8,5 8 1 8,25 1,0
2008 8 12 12 8 2 10 1,0
2009 12 10,3 12 10,3 2 11,15 1,0
2010 10,3 7,8 10,3 7,8 3 9,05 1,0
2011 7,8 7,8 7,8 7,8 0 7,8 -
2012 7,8 7,5 7,8 7,5 1 7,65 1,0
2013 7,5 6,5 7,5 6,5 2 7 1,0
2014 6,5 14 14 6,5 3 10,25 1,0
2015 14 22 30 14 4 20 2,0
2016 22 14 22 14 6 18 1,0
2017 14 14,5 14,5 12,5 4 13,875 2,7
Примітка. Складено і розраховано за даними НБУ [12].

Аналіз даних табл. дозволяє зробити такі 
висновки:

– протягом періоду, що досліджується, лише 
у двох роках, 2003-й і 2011-й, НБУ жодного разу 
не змінював облікову ставку, яка на той час була 
близько від своїх історичних мінімумів;

– найбільше значення коефіцієнта поточної 
волатильності спостерігається 1994 року, який 
дійсно був одним із найскладніших у монетар-
ній, економічній та політичній історії країни,  
і саме того року одночасно відбулись антире-
корд економічного падіння і позачергові парла-
ментські й президентські вибори;

– коефіцієнт поточної волатильності набу-
вав відносно високих значень також у 1997—
1998  рр., 2015-го і 2017 року. Якщо в першому 
варіанті це пояснюється реакцією на фінансову 
кризу 1997—1998 рр., то у другому — переходом 
на політику таргетування інфляції та широким 
використанням облікової ставки як інструменту 
прямого впливу на динаміку грошової маси;

– заслуговує на увагу той факт, що під час сві-
тової фінансової кризи 2008—2009 рр. реакція 
НБУ шляхом використання облікової ставки як 
важливого інструменту регулювання грошової 

маси нічим не відрізнялася від попередніх років, 
незважаючи на суттєву девальвацію національ-
ної валюти і рекордне після 1994 року падіння 
національного ВВП. Це може пояснюватися або 
запізнілою реакцією НБУ на світову фінансову 
кризу, або відсутністю на той час дієвих транс-
місійних механізмів впливу облікової ставки на 
грошову масу.

Висновки. Отже, розрахувавши коефіцієнт 
поточної волатильності як один із вимірювачів 
фрактальності певного динамічного процесу, 
ми виявили, що зміна облікової ставки має всі 
ознаки фрактальності. 

Гіпотеза фрактальності фінансових ринків 
підкреслює вплив часового горизонту на ухва-
лення управлінських рішень щодо зміни обліко-
вої ставки. 

Мета гіпотези фрактального ринку полягає у 
прогнозуванні поведінки НБУ і тенденцій облі-
кової ставки, які відповідають спостереженням 
економічних агентів. У подальших досліджен-
нях варто здійснити аналіз динамічних рядів 
ключових індикаторів розвитку фінансового і 
реального секторів економіки, що дозволить ви-
явити наявність чи відсутність персистентності 
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або антиперсистентності та на базі цього обрати 
методи дослідження, що дозволять мінімізувати 
статистичну похибку. 

Таким чином, аналіз динаміки облікової став-
ки НБУ з використанням інструментів технічно-

го аналізу дозволяє значно доповнити науковий 
доробок щодо результативності використання 
цього інструменту регулювання грошової маси 
і зробити додаткові висновки про ефективність 
стабілізаційної політики центрального банку.
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Financial globalization exacerbates the need for 
the search for new adequate methods, approaches 
and techniques of scientific research into economic 
relations, which are formed in the modern financial 
space in general, and financial markets in particular. 
An alternative method of researching the financial 
market is the fractal analysis and the identification 
of the persistence of financial and economic 
phenomena, which is an urgent problem. The 
purpose of the work is to study the development 
of the financial market using fractal analysis on an 
example of the discount rate.

The possibilities of using fractal analysis for re-
vealing tendencies of financial market development 
on the example of the discount rate are researched in 
the article. The importance of checking financial in-
dicators for persistence and anti-persistence before 
the implementation of correlation-regression analy-
sis is substantiated. The coefficient of current volatil-
ity is calculated and conclusions are drawn regard-
ing the fractality of the change in the discount rate.

Calculating the current volatility coefficient as 
one of the measurements of the fractality of a par-

ticular dynamic process, we found that the change 
in the discount rate has all the signs of fractality. The 
hypothesis of the fractality of financial markets em-
phasizes the influence of the time horizon on mak-
ing managerial decisions on changing the discount 
rate. 

The purpose of the hypothesis of the fractal mar-
ket is to predict the behavior of the NBU and the 
rates of discount, which are consistent with the ob-
servation of economic agents. In further research it 
is worth analyzing the dynamic series of key indi-
cators for the development of the financial and real 
sectors of the economy, which will reveal the pres-
ence or absence of persistence or anti-persistence 
and, based on this, select research methods that will 
minimize the statistical error.

Therefore, the analysis of the dynamics of the 
NBU discount rate with the use of technical analy-
sis tools can greatly complement scientific research 
on the effectiveness of the use of this money supply 
adjustment tool and draw additional conclusions 
about the effectiveness of the central bank’s stabili-
zation policy.
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Анотація. Присвячено дослідженню необхід-
ності та ролі держави у трансформаційних 
про цесах цифровізації української економіки  
і суспільства. 

Установлено основні «провали» ринку на 
шляху цифровізації економіки, зокрема цифро-
вий розрив, і визначено основні напрями дер-
жавної політики на шляху становлення цифро-
вої економіки.

Ключові слова: цифрова економіка, цифровий 
розрив, цифрова адженда, Індустрія 4.0, кібербезпе-
ка, стратегія цифровізації, державна політика. 

Аннотация. Посвящена исследо ванию не-
об ходимости и роли государства в транс-
формационных процессах цифровизации укра-
инской экономики и общества. 

Установлены основные «провалы» рынка 
на пути цифровизации экономики, такие как 
цифровой разрыв, и определены основные на-
правления государственной политики на пути 
становления цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифро-
вой разрыв, цифровая адженда, Индустрия 4.0, ки-
бербезопасность, стратегия цифровизации, госу-
дарственная политика.

Постановка проблеми. Проникнення циф-
рових технологій, автоматизації та ІТ на всі рів-
ні життя і сфери економіки почалась ще в ми-
нулому столітті та триває й досі. Загалом, цей 
процес має об’єктивний характер. Однак цьо-
му процесу, як і ринковим відносинам загалом, 
властиві вади і провали ринку, що потребують 
державного регулювання та втручання. Окрім 
загальновідомих «провалів» ринку, як-от без-
робіття, монополізація, циклічність, соціальна 
нерівність [1], цифровій економіці властиві і 
специфічні «провали». 

Поряд з необхідністю стимулювання еконо-
мічного зростання, вони є причиною виваженої 
державної політики і державного втручання у 
процеси цифровізації економіки України.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. 
Проблемам цифровізації економіки і суспіль-
ства значну увагу приділяли вітчизняні та зару-
біжні вчені, зокрема: В. Вишневський, О. Джу-
сов, П.  Друкер, С. Коляденко, І. Карчева, Б. Кінг, 
Р. Ліпсі, Л. Лямін, В. Ляшенко, В. Пілінський, 
К. Скінер, Е. Тоффлер, К. Шваб та ін. Попри чис-
ленні наукові дослідження щодо процесів циф-
ровізації, залишаються недостатньо дослідже-
ними питання ролі держави в цих процесах.

Метою статті є з’ясування потреби і напря-
мів державного втручання на основі державної 

політики в контексті цифровізації української 
економіки і суспільства.

Виклад основного матеріалу. Головним спе-
цифічним провалом ринку у процесі цифровіза-
ції економіки і суспільства називають цифрову 
нерівність, або цифровий розрив (digital divide, 
digital gap) [2]. Цифровий розрив — поняття, що 
отримало останнім часом поширення у зв’язку 
зі зростаючим значенням нових інформаційно-
комунікаційних технологій, посиленням проце-
сів глобалізації, становленням цифрового сус-
пільства і переходом до глобальної економіки, 
заснованій на знаннях. 

З ним пов’язана і проблема «цифрової не-
рівності», про яку сьогодні багато говорять як 
на семінарах із комп’ютерних технологій, так і 
з трибуни Організації Об’єднаних Націй. Суть 
проблеми полягає в такому: можливості, що 
надаються сучасними цифровими технологія-
ми, справді величезні, але користуватися ними 
для досягнення своїх соціальних і економіч-
них цілей можуть не всі. Наприклад, в Україні 
за достатньо високого середнього показника та 
рівномірного розподілу проникнення широко-
смугового доступу до мережі «Інтернет» у країні 
наявний яскраво виражений розрив між міс-
том і селом — близько 30 %, більше того, значна 
кількість сільського населення (до 35 %) узагалі 
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не має широкосмугового доступу до Інтер нету 
[3, c.  29]. Ринкові механізми не в змозі подола-
ти цю нерівність, позаяк інтернет-бізнес орієн-
тується на масового споживача. Зокрема, бу-
дівництво майданчиків мобільного зв’язку на 
сільській території не настільки вигідно з еко-
номічного погляду, як будівництво майданчи-
ків у місті, тому перш за все новації відбувають-
ся у великих містах [4]. Більше того, інновації  
ще більше поглиблюють цифровий розрив. Так, 
нап риклад, запроваджувана в Україні мобільни-
ми операторами 2018 року технологія поширен-
ня даних за стандартом LTE (4G), як очікується, 
поліпшить якість мобільного інтернету, де вже 
наявний доступ за технологією 3G, але не при-  
з веде до збільшення покриття [5].

Цифрова нерівність яскраво виражена також 
у галузевому розрізі, зокрема в Україні широ-
космуговий доступ мають лише 1 % закладів 
охорони здоров’я і 47 % середніх шкіл [3, c. 29]. 
Причини цифрової нерівності — як з недостат-
нім рівнем розвитку людського потенціалу (в 
Україні згідно з дослідженнями 54 % осіб із се-
реднім рівнем освіти не потребують широко-
смугового доступу [3, c. 29]), так і з відсутністю в 
людей потрібних апаратних і програмних засо-
бів, а також доступу до комунікацій. Далеко не 
всі жителі планети володіють хоча б мінімаль-
ною комп’ютерною грамотністю. Величезне чис-
ло людей не мають удома комп’ютера або смарт-
фона, без якого доступ до Всесвітньої мережі, 
зазвичай, неможливий. Крім того, у багатьох 
країнах телефонні лінії настільки застаріли, що 
по них неможливо передавати без спотворень 
великі обсяги інформації. Окрім проблеми до-
ступності (наявність ШСД фіксованого чи мо-
більного зв’язку) і швидкості Інтернету, у по - 
г либленні цифрового розриву має місце фінансо-
вий фактор. На жаль, ще досі купити комп’ютер, 
планшет чи смартфон та оплатити послуги про-
вайдера зв’язку поки що під силу не всім верст-
вам населення. В епоху формування інформа-
ційного суспільства цифрова нерівність стає 
одним із найважливіших факторів поділу людей 
на багатих і бідних. Ще 1997 року Програма роз-
витку ООН ввела новий вимір бідності — ін-
формаційний, що визначає можливість доступу 
до інформаційної магістралі широких верств на-
селення [6]. Основним конфліктом у системі ви-
робничих відносин стає конфлікт між знанням 
і некомпетентністю. У розвинених країнах уже 
з’явилось економіко-соціальне поняття «інтер-
нетівський спосіб життя» (Internet Lifestyle), що 

вирізняється особливою динамічністю, легким  
і швидким доступом людини до найрізноманіт-
нішої інформації, потрібної їй як у побуті, так 
і на виробництві, безперервним підвищенням 
професійних знань. Люди, які користують-
ся досягненнями цифровізації, сприймають 
світ інакше, ніж ті, хто не має доступу до них. 
«Інтернетівсь кій» людині простіше спілкувати-
ся з іншими людьми, як би далеко вони не пере-
бували, легше бути в курсі всього, що відбува-
ється. Що більше сервісу і послуг переходить у 
віртуальний прос тір, то важче стає людям, які 
не мають доступу до мережі, знайти роботу, під-
вищити свою освіту, досягти успіху в бізнесі.

Середовище поширення цифрової нерівнос-
ті формується під впливом розвитку інформа-
ційного суспільства як нової форми організації 
соціально-економічного простору. Не так давно 
головними критеріями економічної, а відповід-
но, і соціальної диференціації виступали мате-
ріальна власність і фінансовий капітал, що ви-
значають характер національної економічної  
і соціальної структури. Перехід від промислово-
го виробництва до виробництва наукомістких 
технологій і розвиток сфери послуг поступово 
трансформували звичне розуміння економіч-
ного і соціального капіталу. Уже в середині XX 
століття світове наукове співтовариство почи-
нає говорити про пріоритет інформації як фор-
ми соціального капіталу перед іншими форма-
ми капіталу. Володіння знанням та інформацією 
стає цінністю, а значить, і новим критерієм, що 
диференціює суспільство на соціальні групи  
і верстви, нерівні між собою. Незважаючи на 
різні підходи до визначення походження інфор-
маційного суспільства як нової форми суспіль-
ної організації, М. Кастельс, Д. Белл та багато 
інших прихильників концепцій постіндустрі-
ального суспільства сходяться на думці, що так 
звана «інформатизація» сучасного суспільства 
повинна, може і вже призводить до певних со-
ціальних змін [7]. Це дає підставу розглядати 
цифрову нерівність, з одного боку, як результат 
певних соціальних змін, а з другого — як один із 
факторів соціальної диференціації. 

Цифрова нерівність так само, як, наприклад, 
нерівність соціальна, формується на підставі не-
рівномірного розподілу певних соціальних благ, 
доступ до яких обмежений. 

Цифрова нерівність у суспільстві виражаєть-
ся в обмеженому доступі до інформації, а також 
у нерівномірному розвитку відповідної інфра-
структури, під якою, у тому числі, розуміється 
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забезпечення вільного, безперешкодного досту-
пу до інформаційних ресурсів.

Однак проблема цифрового розриву влас-
тива не лише нерівності в аспекті верств насе-
лення чи місця проживання (сільська/міська 
місцевість). Вагоме значення має також аспект 

глобальний. Цифрова нерівність — проблема  
не тільки і не стільки окремих людей, а й цілих 
країн і регіонів.

Як свідчать дані рис., цифровий розрив у ре-
гіональному розрізі у світовому масштабі є до-
сить відчутним.

Рис. 1. Ранжування регіонів світу за рівнем охоплення Інтернетом 
2017 року (Internet World Penetration Rates)

Джерело: [8].

Ще більш промовистим є цифровий розрив у 
розрізі країн. 

Так, табл. 1 демонструє рівень проникнення 
Інтернету (відношення кількості користувачів 
Всесвітньої мережі конкретної країни до загаль-
ної чисельності населення цієї країни) у розрізі 
10 передових і 10 найвідсталіших країн за цим 

показником (крім того, показано рейтинг Украї-
ни).

Як свідчать дані табл. 1, цифрова нерівність 
у глобальному вимірі є надто високою. За показ-
ником проникнення Інтернету Україна перебу-
ває серед аутсайдерів, позаяк має рейтинг, ниж-
чий від середньосвітового (54,4 %).

Таблиця 1
Глибина проникнення Інтернету за країнами світу у 2017 році
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1 Iceland 331 778 100,00% 331 778 0 0,90% 2 975 0,71%
2 Faeroe Islands 47 515 98,50% 48 239 724 1,30% 608 0,08%
3 Norway 5 167 573 98,00% 5 271 958 104 385 1,70% 87 185 1,17%
4 Bermuda 60 047 97,40% 61 662 1 615 -0,30% -152 -0,55%
5 Andorra 66 728 96,50% 69 165 2 437 -1,60% -1 059 -1,86%
6 Denmark 5 479 054 96,30% 5 690 750 211 696 0,50% 25936 0,38%
7 Liechtenstein 36 183 95,80% 37 776 1 593 1,00% 342 0,65%
8 Luxembourg 548 807 95,20% 576 243 27 436 1,90% 10 314 1,61%
9 Netherlands 15 915 076 93,70% 16 979 729 1 064 653 0,60% 98 813 0,32%
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Закінчення табл. 1
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10 Sweden 9 169 705 93,10% 9 851 852 682 147 1,00% 94 636 0,74%
112 Ukraine 19 678 089 44,10% 44 624 373 24 946 284 0,40% 68 947 -0,44%
192 Guinea-Bissau 66 284 3,50% 1 888 429 1 822 145 4,10% 2 586 2,39%
193 Chad 387 063 2,70% 14 496 739 14 109 676 5,50% 20 083 3,27%
194 Myanmar 1 353 649 2,50% 54 363 426 53 009 777 6,10% 77 334 0,87%
195 Sierra Leone 160 188 2,40% 6 592 102 6 431 914 6,60% 9 921 2,15%
196 Niger 439 164 2,10% 20 715 285 20 276 121 6,70% 27 514 4,10%
197 Guinea 236 932 1,80% 12 947 122 12 710 190 4,70% 10 688 2,68%
198 Somalia 192 775 1,70% 11 079 013 10 886 238 4,60% 8 519 2,71%
199 Burundi 167 512 1,50% 11 552 561 11 385 049 5,10% 8 133 3,34%
200 Timor-Leste 14 030 1,20% 1 211 245 1 197 215 3,10% 416 2,24%
201 Eritrea 56 728 1,10% 5 351 680 5 294 952 4,80% 2583 2,37%
Джерело: [9].

Для розвитку цифрових технологій та їх проникнення в економіку і суспільне життя неабияке 
значення має не лише доступність (як технологічна, так і цінова) до Інтернету, а і його пропускна 
здатність (табл. 2).

Таблиця 2
Рейтинг країн світу за пропускною здатністю мобільного і фіксованого 

Інтернет-зв’язку (станом на серпень 2018 року)

Мобільний інтернет Фіксований ШСД
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1 Norway 63,13 1 Singapore 189,38
2 Qatar 63,00 2 Iceland 147,13
3 United Arab Emirates 56,05 3 Hong Kong (SAR) 139,58
4 Australia 53,51 4 Romania 107,42
5 Singapore 53,18 5 South Korea 103,51
6 Iceland 52,56 6 United States 100,07
7 Netherlands 52,37 7 Hungary 99,20
8 Canada 51,46 8 Luxembourg 96,96
9 Belgium 48,70 9 Switzerland 94,56

10 Luxembourg 48,64 10 Macau (SAR) 92,05
71 Brazil 19,67 43 Czech Republic 40,58
72 Tunisia 18,84 44 Russia 39,72
73 Ukraine 18,38 45 Ukraine 37,47
74 Malaysia 18,28 46 Austria 36,71
75 Russia 18,14 47 Italy 36,48

119 Ghana 6,55 125 Mozambique 6,36
120 Bosnia and Herzegovina 6,52 126 Lebanon 6,06
121 Afghanistan 5,35 127 Egypt 5,76
122 Libya 5,28 128 Venezuela 4,13
123 Tajikistan 4,96 129 Algeria 3,52

Джерело: [10].
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Як можемо бачити з даних табл. 2, цифрові 
розриви мають місце не тільки в покритті, а ще 
і в якості Інтернет-доступу. Україна має досить 
розвинутий швидкий фіксований широкосму-
говий Інтернет, посідає 45-те місце серед 129-ти 
країн світу (які враховано в рейтингу). Усе ж не 
можна не зауважити, що швидкість українсько-
го фіксованого ШСД усе ж уп’ятеро нижча за 
країну-лідера (Сінгапур) і втроє за країну-аут-
сайдера ЄС Румунію. 

З мобільним доступом до Інтернету в Україні 
гірше, позаяк Україна ще нещодавно входила в 
десятку країн-аутсайдерів за цим показником, 
із упровадженням технології LTE у квітні 2018 
року Україна піднялася на 73-те місце зі 123-х 
країн. Не можна не зазначити також, що Украї-
на програє у глобальній конкуренції розвитку 
інфраструктури цифровізації, оскільки ще 2017 
року за швидкістю фіксованого ШСД Інтернету 
країна посідала 39-ту позицію [11]. 

Проблема посилення цифрового розриву 
на рівні країн має відчутні вагомі наслідки для 
соціального та економічного розвитку. Уже в 
найближчому майбутньому замість того, щоб 
говорити про «бідну країну», політики стануть 
міркувати про «країни з дефіцитом знань» [12]. 
Держави будуть змушені в числі першочерго-
вих завдань на перше місце ставити підвищен-
ня рівня освіти і професійної кваліфікації своїх 
громадян, бо вже сьогодні конкурентоспромож-
ність визначається вирішальною мірою наявніс-
тю висококваліфікованих людських ресурсів. Ті 
країни, які не зможуть підвищити рівень роз-
витку науки і сповна використовувати скарб-
ницю знань, неминуче відставатимуть від своїх 
сусідів. Унаслідок цього у світі ще більше зросте 
економічна і соціальна нерівність націй.

Отже, в еру цифрових економік затримка з 
подоланням цифрового розриву є загрозою для 
конкурентоздатності країни і суворим викли-
ком для соціально-економічного розвитку.

Але ринкові механізми не спроможні роз-
в’язати проблему подолання цифрового роз-
риву. Звичайно, можлива реалізація приватних 
ініціатив на зразок вселенського Wi-Fi Інтерне-
ту від SpaceX Ілона Маска. Однак реалізація та-
ких глобальних проектів — справа довгого часу, 
і знову ж таки першочергово планується по-
кривати лише територію США [13]. Перехід від 
телекомунікаційних державних монополій до 
ринку з вільною конкуренцією, здебільшого, по-
чинається з клієнтів, які приносять найбільший 
прибуток із найменшими витратами. Ентузіазм 

інвесторів вкладати гроші в неопановані ринки 
і забезпечувати зв’язком дистанційно віддале-
не населення, яке не має доступу, є в кращому 
разі помірним, незважаючи на потенційну при-
вабливість великої кількості клієнтів і незначну 
конкуренцію на початковому етапі. Причина 
цього полягає у великих початкових витратах  
і ризиках отримати низькі прибутки від ринків, 
що розташовані в сільській місцевості, особли-
во в період економічної нестабільності. Наразі 
накопичено значний світовий досвід, яким чи-
ном цю проблему можна розв’язувати. Цей до-
свід базується на тому, що фактично всі учас-
ники ринку, держава, місцеві громади можуть 
узяти участь у спільних коопераційних зусиллях 
щодо забезпечення загального доступу, тому що 
від розширення мережі загального користуван-
ня виграють усі. Ці принципи лежать в осно-
ві створення так званих універсальних фондів 
обслуговування або фондів розвитку «цифро-
вої» інфраструктури у масштабах усієї галузі 
[3,  c. 31] — визнаним ефективним способом ре-
алізації універсального обслуговування ШСД. 
Шляхом справедливих внесків (у т. ч. держави, 
місцевих громад), спрямованих на досягнення 
загальнонаціональної мети, яка полягає в роз-
витку «цифрової» інфраструктури, а також шля-
хом забезпечення чесної конкуренції серед усіх 
учасників ринку щодо використання зібраних 
коштів ці механізми повинні сформувати додат-
кові економічні стимули, потрібні для сприяння 
надходженню приватних інвестицій для розши-
рення мереж зв’язку та одночасної підтримки 
конкурентних умов на ринку. Конкретні форми, 
зобов’язання і методи роботи таких фондів, що 
були в нещодавньому минулому створені в різ-
них країнах світу, дуже відрізняються. Попри це, 
існують і певні відносно спільні риси. Головним 
чином, ці фонди дотримуються принципу, що в 
межах національного розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій ресурси цієї галузі 
повинні якомога активніше спрямовуватися в 
ті регіони і для тієї частини населення, що на-
лежать до цифрового розриву.

Таким чином, активне розгортання високо-
швидкісних мереж залежить від стимулювання 
з боку держави: зосередивши увагу на форму-
ванні оптимальних ринкових умов, основою 
державної політики в галузі цифровізації еконо-
міки є створення стимулів для залучення в цей 
ринок приватного капіталу. Такими ключовими 
стимулами є ініціативи щодо формування серед 
громадян стійких потреб у цифрових технологі-
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ях через такі сфери, як освіта, медицина, туризм, 
транспорт, електронне урядування тощо. Кінце-
вою метою є не просто отримання громадянами 
інфраструктури широкосмугового доступу до 
мережі «Інтернет», а й створення потреб гро-
мадян у ньому, особливо тих, що спрямовані на 
поліпшення життя, комфорт, освіту, бізнес, роз-
виток і т. ін.

Окрім подолання цифрових розривів, зав-
данням державної політики в галузі цифрові-
зації економіки є інтеграція і стимулювання со-
ціально-економічного розвитку та мобілізація 
всіх національних ресурсів з метою прискорен-
ня технологічних змін. Суть проблеми полягає 
в тому, що чистий ІТ-сектор далекий від розу-
міння промисловості та виробничих техноло-
гій, водночас традиційні бренди — лідери про-
мислових АСУ — вендори та інтегратори дуже 
добре почуваються у промисловості. Але вони 
надто неповороткі та консервативні, щоб швид-
ко реагувати на нові тренди [14]. Відтак ще од-
ним напрямом державної політики є комплекс-
ний підхід щодо інтеграції розрізнених ідей, 
ініціатив і програм у національні та регіональні 
програми розвитку з метою подолання «клапти-
ковості» цифровізації окремих сфер і процесів 
та досягнення синергічного ефекту від усеохоп-
люваної цифровізації.

Прикладом є державна ініціатива Німець-
кого уряду «Industrie 4.0», що була започатко-
вана у квітні 2011 року, коли на Ганноверсько-
му ярмарку група «Industrie 4.0» виступила з 
ініціативою підвищення конкурентоздатності 
німецької економіки [15]. Сьогодні платформа 
Industrie 4.0 об’єднує декілька тисяч компаній, 
що об’єднались навколо напрямів досліджень, 
інновацій, навчання тощо у сфері виробничих 
технологій [16]. 

Перемагати в конкурентному середовищі 
стандартними інструментами означає подальше 
погіршувати становище національної економі-
ки. Використання інновацій — управлінських, 
фінансових, ресурсних, технологічних і «цифро-
вих» — стає чи не єдиним можливим джерелом 
конкурентоспроможності секторів промисло-
вості, а людський капітал — основою економіч-
ного відновлення і зростання. 

Інтеграція цифрових технологій у процеси 
виробництва, або цифровізація промисловості, 
має стати пріоритетом державної промислової 
політики. Саме держава в цьому питанні має 
відігравати ключову роль — через сприяння і 
створення необхідних умов заохочення бізне-

су до модернізації та переходу до технологій 
«Індуст рії 4.0».

Ще одним напрямом державної політики має 
бути стандартизація як основа цифровізації еко-
номіки та один із ключових факторів її успішної 
реалізації. Стандарти посилюють конкуренцію, 
дозволяють знизити витрати і вартість продук-
ції, гарантують сумісність, підтримку якості, 
збільшують ВВП країни. Розроблення і вико-
ристання відкритих, функціонально сумісних 
недискримінаційних стандартів є базовим еле-
ментом розвитку і поширення цифрових техно-
логій.

Ще один, не менш важливий аспект, який 
має бути основою державної політики у сфері 
цифровізації, є кібербезпека. Проблеми безпе-
ки в мережі турбували бізнес ще в епоху третьої 
промислової революції та інформатизації ви-
робництва, комерції, фінансів тощо. Періодичні 
хакерські атаки, розповсюдження комп’ютерних 
вірусів, фішинг та інші методи викрадення ін-
формації змушували бізнес усе більше інвесту-
вати кошти в захист інформації. Однак із про-
цесом цифровізації ці виклики стають усе більш 
глобальними і загрозливими. 

Масовані кібератаки із залученням хакерів з 
усього світу, маніпулювання інформацією з ви-
користанням Big Data, масовий вплив на свідо-
мість великих груп населення (чого тільки варте 
російське втручання за допомогою кіберпросто-
ру у президентські вибори у США [17]) мають 
масштаби, з якими приватний бізнес самотужки 
впоратися не може. Тому одним із напрямів дер-
жавної політики у сфері цифровізації економіки 
та суспільства має стати активна протидія дер-
жави будь-яким ворожим і протиправним діям 
у кіберпросторі або з використанням кіберпрос-
тору, а також захист конфіденційності персо-
нальної інформації, дотримання прав користу-
вачів інформаційно-комунікаційних технологій.

На сьогодні, на жаль, в Україні відсутня стра-
тегія цифровізації економіки. Стратегічні доку-
менти, як-от Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна — 2020», Державна стратегія регіонального 
розвитку на період до 2020 року, «Україна 2030: 
Доктрина збалансованого розвитку», не відпові-
дають вимогам часу і потребують актуалізації в 
контексті відповідності сучасним світовим циф-
ровим трендам розвитку економіки і суспільст ва, 
а ухвалена в січні 2018 року Кабінетом Міністрів 
України Концепція розвитку цифрової економі-
ки та суспільства України на 2018—2020 роки 
містить напрями формування лише окремих 
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елементів цифрової економіки. Зазначені стра-
тегічні документи не мають обмежуватися прі-
оритетами розвитку електронного урядування, 
натомість мають бути трансформовані з ура-
хуванням вимог згаданої Концепції та з ураху-
ванням стимулювального комплексного впливу 
держави на цифровізацію економіки. 

На нашу думку, напрямами такого комп-
лексного впливу мають стати: затвердження на 
державному рівні проекту «Цифрової адженди 
України — 2020» та її гармонізація з Цифровим 
порядком денним ЄС, формування рамково-
го законодавства створення і розвитку єдиної 
цифрової платформи державних цифрових по-
слуг, інституційних інфраструктурних право-
вих, організаційних, економічних і фінансових 
механізмів розвитку цифрового суспільства, а 
також участі держави за рахунок коштів Дер-
жавного фонду регіонального розвитку на за-
садах державно-приватного партнерства у сти-
мулюванні цифрової модернізації економіки, 
зокрема використовуючи конкурентний потен-
ціал ІТ-галузі, з переорієнтацією вітчизняного 
сектору ІТ з аутсорсу економік інших країн на 
розроблення сучасних цифрових продуктів для 
України з подальшим їх поширенням за межі 
країни та нарощування потенціалу інтелекту-
альної ренти.

Висновки. Хоча процес цифровізації еко-
номіки є глобальним та об’єктивним трендом, 
пріоритети державної політики не мають об-
межуватися виключно сферою формування 
електронного уряду чи опікуванням становлен-
ня електронної освіти і медицини. Натомість 
успішна державна політика в контексті цифро-
візації економіки має забезпечувати, по-перше, 
умови її динамічного розвитку, як, наприклад, 
ліквідацію «цифрових розривів» та розбудови 
інфраструктури цифрової економіки; по-друге, 
комплексний підхід щодо інтеграції розрізнених 
ідей, ініціатив і програм у національні та регіо-
нальні програми розвитку з метою подолання 
«клаптиковості» цифровізації окремих сфер і 
процесів та досягнення синергічного ефекту від 
усеохоплюваної цифровізації; по-третє, стан-
дартизацію та гармонізацію електронної комер-
ції, фінансових ринків та платіжних систем у 
глобальному вимірі як основи розвитку конку-
ренції та зниження витрат; по-четверте, кібер-
безпеку, захист конфіденційності персональної 
інформації, дотримання прав користувачів ІКТ; 
по-п’яте, трансформацію державного регулю-
вання економіки, яке має сфокусовуватися на 
знятті бар’єрів на шляху цифровізації, коригу-
ванні вад і провалів ринку, підтримці конкурен-
ції, залученні інвестицій тощо.
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The article is devoted to the study of necessity 
and role of the state in of digitalization of Ukraini-
an economy and society transformational processes. 
The purpose of the article is to clarify the necessity 
and directions of state intervention and the princi-
ples of state policy in the context of digitalization.

In addition to the well-known "failures" of the 
market, such as unemployment, monopolization, 
cyclicality, social inequality, there are the specific 
"failures" of the digital economy. 

The main one is the digital divide. It is that not 
all members of society (as well as some regions) can 
equally use the capabilities of modern digital tech-
nologies to achieve their social and economic goals. 
The depth of the digital divide affects both access to 
information services (access to the Internet for ex-
ample), the cost of such access, and the competence, 
education level, etc.

The digital divide in the 4th Industrial Revolu-
tion leads to another dimension of poverty — in-
formative. 

It enhances the division of the rich and the poor 
not only for people, but for regions and entire coun-
tries also.

Consequently, delay in overcoming the digital 
divide is a threat to the competitiveness of country 

and a severe challenge for socio-economic devel-
opment in digital era. Thus, in spite of global and 
objective process of digitization of economy, the 
priorities of state policy should not be limited to 
e-government formation sphere or e-education and 
medicine formation care only. 

Instead, successful public policy in the context of 
digitization of economy should provide for dynam-
ic development, such as the elimination of "digital 
divide" and development of digital economy in-
frastructure firstly, complex approach to integrate 
disparate ideas, initiatives and programs at nation-
al and regional development programs in order to 
overcome the "fragmentation" of digitalization of 
individual spheres and processes and achieve a syn-
ergistic effect from comprehensive digitization sec-
ondly; standardization and harmonization of elec-
tronic commerce, financial markets and payment 
systems at global level as a basis of competition and 
reducing costs thirdly, cyber security, privacy pro-
tection of personal information, the rights of in-
formation and communication technologies users 
in the fourth, transformation of state regulation of 
economy, it may focuses for digitalization barrier re-
moving, correction of market failures, competition 
support, investment attraction, etc fifthly.
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ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 
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Анотація. Викладено результати дослі-
джень у сфері фінансової безпеки банку в кон-
тексті показників її оцінювання, а також про-
стежено еволюцію застосування цих показ-
ників. 

На основі проведеного аналізу визначено, що 
до основних класифікацій показників вимірю-
вання фінансової безпеки банку можна віднести 
їхній поділ на екзогенні та ендогенні фактори; 
фактори мікро-, мезо- і макрорівня; фактори 
безпосереднього та опосередкованого впливу; 
фінансові і нефінансові показники; абсолютні, 
відносні та агреговані показники; облікові, рин-
кові та комбіновані показники. 

Обґрунтовано, що відбір показників і вста-
новлення структури причинно-наслідкових 
зв’язків між ними в системі оцінювання фінан-
сової безпеки банку варто проводити на осно-
ві концепції Збалансованої системи показ-  
ників BSC, яка має за мету подолати недолі-
ки статичного підходу системи балансових 
показників, доповнивши їх нефінансовими по-
казниками.

Ключові слова: фінансова безпека банків,  
безпека банківської діяльності, модель, метод,  
показники, індикатори, збалансована система по-
казників.

Аннотация. Изложены результаты исследо-
ваний в сфере финансовой безопасности бан - 
ка в контексте показателей его оценки, а так-
же прослежена эволюция применения этих 
показателей. На основе проведенного ана ли-
за установлено, что к основным классифи-
ка циям показателей измерения финансовой 
безопасности банка можно отнести их разде-
ление на экзогенные и эндогенные факторы;  
факторы микро-, мезо и макроуровня; фак - 
торы непосредственного и косвенного воз-
дейст вия; финансовые и нефинансовые показа-
тели; абсолютные, относительные и агре-
гированные показатели; учетные, ры ночные 
и комбинированные показатели. Обосновано, 
что отбор показателей и установление 
струк туры причинно-следственных связей 
между ними в системе оценивания финансовой 
безопасности банка следует проводить на 
основе концепции сбалансированной системы 
показателей BSC, которая имеет целью пре-
одолеть недостатки статического подхода 
системы балансовых показателей, дополнив 
их нефинансовыми показателями.

Ключевые слова: финансовая безопасность 
банков, безопасность банковской деятельности, 
модель, метод, показатели, индикаторы, сбалан-
сированная система показателей.

Постановка проблеми. Відновлення та під-
тримання належного рівня фінансової безпеки 
банків в умовах мінливого зовнішнього сере-
довища вимагає наявності системи моніторин-
гу, класифікації та локалізації загроз банківській 
діяльності. 

Банки і наглядові органи мають використо-
вувати систему показників, а також сучасні ін-
струменти їх вимірювання та інтерпретації, які 
дозволяють максимально об’єктивно описати 
поточний стан і своєчасно сигналізувати про за-
грози для фінансової безпеки банку залежно від 
мети, завдань і вихідних умов аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти обґрунтування показників 
фінансової безпеки банків у контексті 
фінансової стійкості та фінансової стабільності 
досліджують у роботах О. О. Іщенко, Д. В. П’ят-
ницький, О. І. Фарина, І. М. Чмутова та ін. Разом 
з тим вітчизняні моделі оцінювання фінансової 
безпеки банку переважно базуються на системі 
балансових показників, які, попри переваги 
об’єктивності, концептуального зв’язку із мак-
симізацією прибутку, керованістю і зрозумілі-
стю, відображають рух грошових коштів, а не 
процес створення вартості, що визначає їхній 
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обмежений характер. Потребують дальшого 
дослідження питання якісного розвитку, опе-
ративного впровадження та ефективного ви-
користання показників оцінювання фінансової 
безпеки банку, зокрема на основі концепції зба-
лансованої системи показників BSC, що зумов-
лено багатовекторністю і мінливістю зовніш-
нього середовища діяльності банку Зазначене 
окреслює актуальність дальших глибоких на-
укових досліджень.

Мета статті — дослідити основні етапи ево-
люційного розвитку і класифікації показників 
системи оцінювання фінансової безпеки банку, 
виявити недоліки наявної системи показників. 

Виклад основного матеріалу. З наукового 
погляду показники і методична база оцінюван-
ня фінансової безпеки є предметом економіч-
ного аналізу, а саме його складової — фінансо-
вої діагностики. В еволюційному становленні 
фінансова діагностика виходила з потреби діа-
гностувати і передбачити кризові ситуації в ді-
яльності фірми, особливо кінцеву стадію кри-
зи — банкрутство, а також напрацювати спосо-
би і прийоми для відновлення його фінансової 
стабільності. 

Починаючи з 20—30-х років минулого сто-
ліття розвивалась наукова школа фінансової діа-
гностики на основі бухгалтерської звітності, яка 
робила акцент на фінансовій стійкості, надаючи 
більшу перевагу перспективному аналізу, ніж 
ретроспективному.

Пріоритетним напрямом дослідження став 
коефіцієнтний аналіз фінансового становища 
для пошуку ключових кількісно виміряних по-
казників ризику і встановлення кореляційної 
залежності між ними. Дослідження, спрямовані 
на пошук ефективних методів прогнозованого 
оцінювання розвитку криз, проводили на осно-
ві даних величезної емпіричної бази банкрутств 
компаній.

Оцінювання фінансової безпеки банку доте-
пер використовує коефіцієнтний аналіз як один 
із пріоритетних і потужних інструментів еконо-
мічного аналізу. Традиційно фахівці визнача-
ють показники структури і достатності капіта-
лу; структури зобов’язань; якості та структури  
активів; оцінки рівня дохідності, ліквідності та 
витрат.

Коефіцієнтний аналіз став підґрунтям запро-
вадження індикаторів, що визначають межі не-
гативних процесів. Оцінка фінансової безпеки 
банку проводиться шляхом зіставлення (абсо-
лютного чи відносного) фактичних показників 

діяльності банку з пороговими значенням ін-
дикаторів, які можуть мати статус нормативів. 
У вітчизняній практиці для оцінювання фінан-
сового стану банків НБУ з 2001 року застосовує 
систему 12 нормативів, поділених на чотири 
групи — капіталу, ліквідності, кредитного ри-
зику та інвестування, які базуються на BCBS-
методиці Базелю І і Базелю ІІ [1, 2].

Коефіцієнтний аналіз також є складовою 
частиною методики оцінювання рівня і дина-
міки ризиків разом із імовірнісними, оптиміза-
ційними методами і новими підходами до ви-
мірювання. На сьогодні до основних ризиків 
фінансової безпеки банків, у порядку спадання 
їхнього рівня, Національний банк України від-
носить: ризик прибутковості, кредитний ризик, 
валютний ризик, ризик достатності капіталу, 
ризик ліквідності.

Проведене Р. С. Вовченко дослідження видів 
ризиків, які оцінюються ризик-менеджментом 
вітчизняних банків, показало, що практич-
но всі аналізовані банки тією чи іншою мірою 
управляють кредитним, валютним, відсотковим 
та операційними ризиками, а також ризиком 
ліквідності, тоді як юридичний, ціновий і ризик 
торгового портфеля є предметом управління 
не кожного з них, що спричиняє неврахування 
ризикованості всіх аспектів їх функціонування, 
знижує загальний рівень ризик-менеджменту в 
банківському секторі національної економіки, а 
відтак і його фінансову безпеку [3].

Наведемо основні класифікації показників 
фінансової безпеки банку.

Щодо зосередженості та напряму впливу на 
стан фінансової безпеки банку показники по-
діляють на дві групи — ті, що вимірюють внут-
рішні впливи, і ті, що оцінюють зовнішні впли-
ви (або загрози). Іншими словами, це так звані 
екзогенні та ендогенні фактори. 

Поширеним є підхід виділення факторів 
трьох рівнів: мікро- (балансові показники бан-
ку); мезо- (зведені показники банківської систе-
ми) і макро- (змінні, що відображають стан еко-
номіки та грошово-кредитного ринку). 

Зауважимо, що можуть виникати протиріччя 
щодо трактування окремих показників як екзо-
генних чи ендогенних. Так, показники структу-
ри можуть вважатися зовнішніми змінними для 
окремого банку, але одночасно банки з великою 
ринковою владою, особливо системно важли-
ві банки, мають значний вплив на формування  
і значення таких показників, наприклад, кое-
фіцієнта концентрації. Тому для таких банків  
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показники структури є одночасно залежними 
(ендогенними) змінними, що суперечить їхньо-
му зовнішньому характеру.

За безпосередністю впливу на фінансову без-
пеку банку показники поділяють на такі, що 
вимірюють фактори безпосереднього впливу,  
і показники, що вимірюють фактори опосеред-
кованого впливу. 

Класифікувати показники фінансової безпе-
ки банку можна на основі критеріального під-
ходу. Під критерієм фінансової безпеки будемо 
розуміти орієнтир, який може бути кількісно 
виміряний множиною ознак, на підставі трак-
тування значень яких можна зробити висновок 
про те, чи перебуває банк у фінансовій безпеці. 
Такими критеріями можуть виступати ефектив-
ність, фінансова стійкість, мінімізація ризиків. 

Коли банк визначається зі своєю системою 
оцінювання діяльності, він послуговується, зде-
більшого, критеріальним підходом. Так, обира-
ючи показники ефективності, слід ураховувати 
чиї інтереси перш за все мають бути задоволе-
ні. Наприклад, у поточній стратегії метою може 
бути максимізація вартості капіталу акціонерів. 
Іншого разу концентрація уваги може бути на 
задоволенні потреб працівників і клієнтів. Від-
повідно до мети обирають систему кількісно ви-
міряних показників (так званих проксі змінних), 
значення яких дозволяє відповісти на питання 
про виконання чи невиконання вимог критерію.

Розробляючи критеріїв фінансової безпеки, 
треба враховувати зміни фінансових відносин 
і появу нових фінансових інструментів. Глоба-
лізаційні процеси зумовили доцільність ство-
рення міжнародної системи фінансової безпеки. 
Для цього об’єднують зусилля національні цен-
тральні банки, міністерства фінансів, регулято-
ри фінансових ринків і міжнародні організації, 
такі як Міжнародний валютний фонд і Світовий 
банк, Базельський комітет з банківського нагля-
ду; Міжнародна організація регуляторів ринків 
цінних паперів, Рада з міжнародних стандартів 
фінансової звітності; Форум фінансової стабіль-
ності та ін. 

Наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років 
Міжнародний валютний фонд ініціював низку 
програм, пов’язаних із напрацюванням системи 
показників та методів оцінювання фінансової 
стабільності, серед яких Спеціальний стандарт 
поширення даних і Система оцінки стабільності 
фінансових систем (FSSA), у тому числі впрова-
дження стрес-тестів. Україна приєдналася 2003 
року до Спеціального стандарту поширення  

даних, зробивши істотні кроки щодо приведен-
ня офіційної статистики до міжнародних стан-
дартів.

Банківські кризи 1990-х років вивели на 
перший план поняття стійкості банку. Поняття 
стійкості банку та стабільності банківської сис-
теми набуло інституційного характеру. У зв’язку 
з цим 2001 року Міжнародний валютний фонд 
за підтримки Всесвітнього банку, Організації 
економічного співробітництва і розвитку та 
Європейського центрального банку розробили 
Показники фінансової стійкості (FSI). 

Результатом Програми оцінки фінансово-
го сектору (FSAP) стали регулярні, починаю-
чи з 1996 року, звіти центральних банків щодо 
фінансової стабільності. Показники фінансо-
вої стійкості створили основу якісного аналізу  
і порівняння між країнами, незважаючи на від-
мінності у статистичному і фінансовому обліку, 
стандартах банківського контролю. Їхніми осно-
вними критеріями є: достатність власного капі-
талу, якість активів, рентабельність, ліквідність, 
чутливість до системного ризику. Усього систе-
ма містить 40 індикаторів фінансової стійкості, 
з яких 25 показників відображають стабільність 
депозитних корпорацій і 15 показників призна-
чені для оцінки стану клієнтів депозитних кор-
порацій. З 2006 року 12 основних і 10 додаткових 
індикаторів розраховуються спеціалістами НБУ 
на основі методології МВФ [4]. Система індика-
торів фінансової стійкості перебуває у процесі 
вдосконалення і є відкритою до змін. 

Центральні банки низки країни також вико-
ристовують агрегований індикатор стабільності 
фінансової системи країни, який, зокрема, роз-
раховується як зважене середнє нормалізованих 
значень окремих індикаторів фінансової стій-
кості, що пропонуються МВФ.

У сучасних умовах зростає важливість 
транс парентності, тобто прозорості діяльності 
банків, коли банк змушений надавати інформа-
цію у відкритій, повній і своєчасній формі. Бан-
ки перебувають під наглядом і тиском не тільки 
регуляторів, а й своїх акціонерів, працівників, 
вкладників тощо. На відкритому ринку фінан-
сову звітність банків регулярно перевіряють 
інвестори і широка громадськість. Тому банки, 
так само як й інші фірми на глобалізованому 
ринку, шукають найкращі інструменти і показ-
ники оцінювання своєї діяльності.

На нашу думку, оцінювання фінансової 
безпе ки банку має розглядатись як невід’ємна 
і клю чова компонента системи оцінювання  
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діяльності банку щодо оптимізації процесу до-
сягнення цілей. Тому при відборі оптимальної 
системи показників слід використовувати на-
працювання тео рії вимірювання продуктивнос-
ті (Performance Measurement, PM), що вивчає в 
широкому розумінні процес збору, аналізу та/
або подання інформації про продуктивність осо-
би, групи, організації, системи чи її компоненти, 
напрацьовує потрібні інструменти і використо-
вується для оцінювання процесів чи стратегій  
в освіті, виробництві та державному управлінні 
тощо [5].

Розглянемо основні класифікації показників 
відповідно до теорії вимірювання продуктив-
ності. 

Починаючи з 1980-х років глобалізація 
спри чинила виникнення нетрадиційних під-
ходів до оцінювання діяльності організацій  
і напрацювання нових показників оцінювання, 
які оформились у систему вимірювання про-
дуктивності Performance Measurement Systems, 
PMS. 

Особливості цієї системи і відмінності від 
традиційних підходів представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Порівняння традиційних і нетрадиційних систем оцінювання  

діяльності організацій

Традиційні системи оцінювання Нетрадиційні системи оцінювання

На основі традиційних даних бухгалтерського обліку 
Головним чином фінансові показники
Призначені для топ-менеджерів і керівників
Дані попередніх періодів (річні, місячні, тижневі)
Складні для розуміння і використання
Мають фіксований формат, не змінюються з часом
Призначені для моніторингу

На основі стратегії компанії
Головним чином нефінансові показники
Призначені для всіх працівників
Дані актуального часу (денні, годинні)
Прості, точні та зручні у використанні
Не мають фіксованого формату, змінюються залежно 
від потреб
Призначені для підвищення продуктивності

Примітка. Розроблено автором.

Показники вимірювання можуть бути як 
фінансовими, так і нефінансовими. Крім цьо-
го, усі показники оцінювання можуть бути 
віднесені до трьох категорій: ринкові показ-
ники (Market measures), облікові показники 
(Аccounting measures) і комбіновані показники 
(Combinations of measures). 

Ринкові показники базуються на змінах цін 
акцій банку чи прибутку акціонерів. Проксі 
змінними можуть виступати, наприклад, суми 
дивідендів, виплачені за період, зміна ринкової 
ціни акції тощо. Попри те, що ринкові показ-
ники точно і своєчасно вимірюють справжню 
вартість банку, їхнім недоліком є слабка керо-
ваність. У більшості випадків такі показники є 
малокерованими. Значення тільки деяких рин-
кових показників банку залежить від невелико-
го числа топ-менеджерів. Зміни в макроеконо-
мічній ситуації, політичному кліматі, грошово-
кредитній політиці, поведінці конкурентів і за-
гальному настрої на фондовому ринку можуть 
вплинути на показники фондового ринку. На 
додаток до проблеми керованості існує ще біль-
ша проблема інформативності ринкових показ-
ників, які можуть відображати очікування, а не 
реалізовану продуктивність.

Облікові показники фінансової звітності є 
абсолютними величинами, що вимірюють за-
лишки за період чи на момент часу (accounting 
residual measures), або відносними величинами 
порівняння (accounting return measures). За-
лишковими абсолютними показниками є, на-
приклад, активи, зобов’язання, дохід, прибуток 
після оподаткування, операційний прибуток та 
інші. Прикладами відносних фінансових спів-
відношень рентабельності активів ROА і балан-
сового капіталу ROE. 

Облікові показники мають великі переваги, 
щодо їхнього вчасного порівняно точного та 
об’єктивного визначення i вони концептуально 
пов’язані з метою максимізації прибутку банку. 
Облікові показники переважно контролюють 
менеджеhи, які їх оцінюють. Крім того, облік  
i ведення фінансової звітності є зрозумілим i 
відносно недорогим методом.

Комбінаційні показники будуються на осно-
ві поєднання всіх вищеперерахованих показни-
ків  — ринкових та облікових, фінансових і не-
фінансових. 

Нефінансові показники часто мають вплив 
на прибутковість фірм (наприклад, такі що 
є проксі змінними якості послуги, рівня  



ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 3 (31) 

64 

задоволеності клієнтів і працівників тощо). В 
останні роки створено безліч комбінаційних 
систем показників, прикладами яких можуть 
бути рейтингові системи.

Рейтингові системи також є зразком вико-
ристання агрегованих індикаторів для оціню-
вання фінансової безпеки як окремого банку, 
так і системи в цілому. Відповідно до методики, 
як абсолютні, так і відносні облікові показни-
ки можуть бути зваженими (усередненими) для 
одержання агрегованого індикатора.

Широко визнаною в банківській сфері, особ-
ливо у США, є комбінаційна система оцінювання 
результативності фінансової стійкості CAMELS, 
яка складається із шести інтегрованих індика-
торів: С — достатність капіталу, А — якість ак-
тивів, M — надійність управління, Е — прибу-
ток, L — ліквідність і, нарешті, S  — чутливість 
до ринкового ризику. Кожен банк оцінюється 
в кожній із шести категорій, починаючи з най-
кращого рейтингу «1» до найгіршого рейтингу 
«5». Визначається також композитний або за-
гальний рейтинг у такому ж діапазоні, причому 
шість категорій мають різну вагу в композит-
ному рейтингу. Загальний рейтинг «3» означає, 
що банк має деякі проблеми, а рейтинг «4» або 
«5» означає, що банк у найближчій перспективі 
може зазнати банкрутства. Незважаючи на те, 
що модель CAMELS використовується більше 
для зовнішньої оцінки, вона також може надати 
корисну інформацію для внутрішнього вико-
ристання.

У листопаді 2016 року НБУ схвалило прове-
дення оцінки банків за рейтинговою системою 
CAMELSO, яка доповнена індикатором опера-
ційного ризику.

Проблемою агрегованих показників є їхній 
усереднений характер, що не завжди дозволяє 
виявити першопричину діагностованої проб-
леми. 

Системи вимірювання PMS використовують-
ся для розуміння поведінки попередніх періодів, 
точного ухвалення рішень щодо поточних проб-
лем і планування та прогнозування майбутньо-
го. Існує багато різних макроекономічних і га-
лузевих факторів, що змінюють конкурентний 
ландшафт банківського ринку. Тому конструк-
ція вимірювання для цієї галузі повинна бути 
узгоджена зі зміною ділового середовища, щоб 
забезпечити якомога точнішу інформацію. Зі 
специфіки банків як фінансових установ, їх ді-
яльність оцінюється в основному за фінансови-
ми показниками. Однак слід також ураховувати 

нефінансові показники для того, щоб оптимізу-
вати внутрішні процеси і мати цілісне розумін-
ня всієї діяльності банку. 

Як уже було з’ясовано, балансові показники 
відображають рух грошових коштів, а не процес 
створення вартості. Розроблена в рамках теорії 
вимірювання продуктивності РМ-система ме-
неджменту збалансована система показників 
(Balanced Scorecard, BSC) мала за мету подолати 
недоліки статичного підходу системи балансо-
вих показників, доповнивши їх нефінансовими 
показниками, що впливають на формування 
вартості. Концепція системи виходила з орга-
нічного узгодження інтересів усіх зацікавлених 
у результатах діяльності фірми осіб (акціонерів, 
споживачів, партнерів, кредиторів) та рушіїв 
довгострокового розвитку.

Збалансовану систему показників презенту-
вали 1996 року американці — директор «Norlan 
Norton Institute» Девід Нортон, нині керівник 
«Balanced Scorecard Collaborative», і Роберт Кап-
лан — професор «Harvard Business School». BSC 
використовують тисячі компаній для оцінюван-
ня ефективності та ступеня реалізації стратегії. 
Harvard Business Review визнав найвпливові-
шим інструментом стратегічного управління 
за 75 років. У рамках BSC-теорії розроблені та 
широко використовуються такі інструменти 
управління ефективністю фірм, зокрема банків, 
як SWOT-аналіз і SWOT SWAP-аналіз [6].

Система BSC відходить від традиційних ме-
тодів вимірювання одноразових фінансових 
показників і доповнює їх оцінкою джерел май-
бутнього зростання, якими є факторами оцінки 
інтересів клієнтів, стану внутрішніх бізнес-про-
цесів, інтересів і кваліфікації співробітників [7]. 
Фінансові показники в основному відобража-
ють попередні досягнення, зосереджуючись на 
короткострокових цілях і матеріальних активах. 
Ці типи показників не узгоджені з мінливим біз-
нес-середовищем. BSC доповнює такі фінансові 
показники, як коефіцієнт ліквідності, операцій-
ні витрати, дохідність активів ROA або коефіці-
єнт достатності капіталу CAR нефінансовими 
показниками, що є драйверами довгострокової 
конкурентності, такими як коефіцієнт утриман-
ня клієнтів (Customer retention rate, CRR), вар-
тість придбання клієнта (Customer Acquisition 
Cost, CAC), коефіцієнт забезпечення банкома-
тами (ATM approval rate) та інші [7].

Фінансова криза 2008 року вказала на не-
безпеку системного ризику банків та проблему 
TBTF-банків (too-big-to-fail), що спричинило 
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низку заходів удосконалення банківського на - 
г ляду. Зокрема, була створена Європейська рада 
системного ризику, ухвалені положення Базе-
лю III та ін. У відповідь на виклики негативних 
наслідків можливих криз НБУ відповідно до 
рекомендацій Базелю III і норм ЄС розробляє 
і впроваджуватиме у 2018—2020 роках нові 
кількісні та якісні вимоги до структури капіта-
лу, буферів капіталу та ліквідності, ввівши нові 

показники структури регулятивного капіталу, 
дос татності капіталу, коефіцієнти леверид-
жу; короткострокової (LCR) і довгострокової 
(NSFR) ліквід ності. 

Табл. 2 презентує схему еволюційного роз-
витку систем вимірювання банківської діяль-
ності у зв’язку з науковими розробками, прак-
тичними потребами і зміною банківського ре-
гулювання.

Таблиця 2
Схема еволюції систем вимірювання банківської діяльності

Період Нагляд 
і регулювання

Актуальні виклики
діяльності банків Методики вимірювання

20—30-ті роки 
XX століття

Регулювання ринку  
у зв’язку із депресією

Розвиток фінансової 
діагностики передбачення 
банкрутства 

Коефіцієнтний аналіз

70—80-ті роки 
XX століття

ФІНАНСОВА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ
БАНКІВСЬКА КОНКУРЕНЦІЯ

МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

1988 рік Базель І Кредитний ризик
Нетрадиційні методи 
аналізу
Методи аналізу ризиків 

90-ті роки  
XX століття

БАНКІВСЬКІ КРИЗИ 
В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ

2004 Базель II Фінансові 
та операційні ризики 

Удосконалений підхід 
до вимірювання
Сценарний аналіз 

2007—2008 ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВА КРИЗА

2010—2011 Базель III Ризик ліквідності та системний 
ризик Стрес-тестування 

Примітка. Розроблено автором.

Перший набір Базельських угод, відомий як 
Базель I, був виданий 1988 року з основним ак-
центом на кредитний ризик. Він запропонував 
створити систему класифікації банківських ак-
тивів на основі ризику, який властивий кожно-
му активу. Другий набір Базельських угод був 
опублікований у червні 2004 року, зокрема для 
того, щоб контролювати зловживання нормами 
Базелю I. Норми «Базелю II» були спрямовані 
на створення єдиного міжнародного стандарту 
розміру капіталу, який банки повинні захищати 
від фінансових та операційних ризиків, а також 
було посилено увагу на вимогах щодо розкриття 
інформації. Третя партія Базельських угод (Ба-
зель III) була запроваджена у відповідь на світо-
ву фінансову кризу. Базель III вимагає посилен-
ня вимог до капіталу, банківської ліквідності та 
банківського кредитного плеча. Банкам надано 
можливість здійснювати власні розрахунки опе-
раційного ризику. 

Остаточний вибір правильної системи оці-
нювання діяльності банку залежить від уста-
новлення факторів, які впливають на успішну 
роботу більшості банків у конкретній ситу-
ації. Відповідно до дослідження «Десятиріч-
чя змін: банківська справа в Європі наступні 
десять років», у якому узагальнено погляди 
600 авторитетних лідерів банків, фінансових 
установ і бізнесменів про розвиток європей-
ської банківської системи, найважливішими 
факторами успішної діяльності банку названо 
в порядку спадання важливості такі складові: 
кваліфікація банківського управління (конт - 
рольна функція), банківський маркетинг, 
якість управлінської інформації, упроваджен-
ня сучасних технологій, інноваційні банківські 
продукти і послуги, конкурентна структура ви-
трат, ризик-менеджмент, розгалужена інфор-
маційна система, якісне адміністрування, стра-
тегічне планування і забезпечення власними  
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коштами [8]. Отже, експертний рейтинг вказує 
на те, що в сучасних умовах оцінювання бан-
ківської діяльності, у тому числі вибір системи 
показників фінансової безпеки банку, не може 
бути об’єктивно описано виключно балансо-
вими показниками, а обов’язково має містити 
показники, що вимірюють нефінансові суттєві 
фактори впливу на фінансові результати діяль-
ності банку. 

Зазначимо, що науковцями для оцінювання 
фінансової безпеки банків напрацьовано велику 
кількість показників, які у поєднанні із широ-
ким спектром програмних продуктів після пере-
вірки їхньої діагностичної здатності впроваджу-
ються у практику ризик-менеджменту банків  
і наглядових органів.

У вітчизняній науковій думці найпоширені-
шим залишається підхід до класифікації індика-
торів фінансової безпеки банку, що базується на 
аналізі фінансових форм звітності. При цьому 
розглядаються облікові показники, об’єднані у 
групи оцінки структури і достатності капіталу 
банку; структури зобов’язань (залучених кош-
тів); якості та структури активів; рівня дохід-
ності; рівня витрат.

Через нерозвиненість фондового ринку 
(низька капіталізація і ліквідність, недосконале 
законодавче регулювання), а отже, нестворен-
ня належних умов для сек’юритизації активів  
і можливостей інвестиційної діяльності банка-
ми в Україні, дослідники, зазвичай, не врахову-
ють у запропонованих моделях оцінювання фі-
нансової безпеки банків ринкових показників. 

Комбіновані показники в таких моделях мо-
жуть бути отримані, наприклад, методом екс-
пертних оцінок. Відповідно до сучасних тенден-
цій урахування безпосередніх та опосередкова-
них, теперішніх і майбутніх драйверів ефектив-
ної та стабільної діяльності банку вважаємо, що 
аналіз фінансової безпеки банку разом із ризик-
менеджментом повинен бути складовою части-
ною комплексної оцінки діяльності банку.

Варто виділити основні методики наявних 
моделей оцінювання фінансової безпеки: 

– порівняння показників банку з установ-
леними економічними нормативами;

– порівняння показників банку з екстре-
мальними та/або середніми значеннями у вибір-
ці, групі, системі, у тому числі з визначенням так 
званих «сірих зон»;

– визначення градації/рівня/динаміки фі-
нансової безпеки банку на основі означеного ін-
тегрального показника і шкали його зміни;

– визначення типології (належності до 
певної групи банків із подібним станом фінан-
сової безпеки на основі таксономічного або дис-
кримінантного аналізу;

– кореляційно-регресійні методи визна-
чення та оцінки детермінант фінансової безпе-
ки;

– статистичні методи оцінювання ризиків 
фінансової безпеки банку.

Крім цього, у наукові дослідження і практику 
вітчизняних банків входить використання ме-
тодів геп-аналізу, аналізу дюрації, скорингових 
моделей, імітаційного аналізу, нечіткої логіки 
та інші.

Можливості впровадження системи збалан-
сованих показників BSC у практичну діяльність 
українських банків і пристосування її до націо-
нальних особливостей вивчається вітчизняни-
ми науковцями відносно недавно, переважно 
щодо різних аспектів стратегічного менедж-
менту. Відзначимо напрацьовані пропозиції 
щодо застосування системи збалансованих по-
казників до забезпечення виконання фінансо-
вої стратегії банку (Ф. І. Шпиг [9]), управління  
кадровою безпекою банку (Л. О. Кльоба [10]), 
удосконалення механізму взаємовідносин в сис-
темі «клієнт — банк» (О. М. Колодізєв, М. В. Мак-
сімова [11]), управління ресурсним потенціалом 
банку (І. Барилюк [12]). У роботі І. М. Чмутової 
[13] зроблено спробу виділити варіативні групи 
показників фінансової проекції BSC, розділені 
на групи ресурсної стійкості, ліквідності, діло-
вої активності, фінансової результативності від-
повідно до пріоритетів стадій життєвого циклу 
банку, а саме — створення, зростання і зрілості. 

Застосування системи збалансованих по-
казників у концептуальному механізмі забезпе-
чення фінансової безпеки банку запропоновано 
в монографії П. П. Гаврилка, М. О. Кужелєва, 
І.  Г. Брітченка «як критеріїв оцінки досягнення 
обраних цілей» [14]. Автори пропонують упро-
вадження системи BSC у чинну систему забез-
печення фінансової безпеки банківської уста-
нови з одночасним проведенням коригування 
підсистем стратегічного управління. Фінансо-
ва діагностика, яка, на відміну від фінансового 
аналізу, враховує динамізм як зовнішнього, так 
і внутрішнього середовища, дозволяє відслід-
ковувати стан банківської установи в кожному 
часовому інтервалі та ідентифікувати рівень її 
фінансової безпеки. При цьому цільовою функ-
цією стратегії банку є максимізація прибутку в 
довгостроковій перспективі, а основним показ-
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ником щодо оцінки фінансової безпеки висту-
пає економічна додана вартість (Economic Value 
Added, EVA), яка визначається як різниця між 
чистим прибутком і вартістю використаного 
для її одержання власного капіталу банку.

На нашу думку, оскільки фінансова безпека зі 
статистичного погляду є станом достатньої для 
реалізацій цілей бізнесу захищеності в умовах 
конкуренції і фінансового ризику, то при моде-
люванні системи фінансової безпеки за цільову 
функцію (стратегічну мету) доцільно обирати 
мінімізацію ризиків. 

Для побудови системи показників фінансової 
безпеки банку може бути використана концеп-
ція системи BSC, а саме ось що.

– Кожен вибраний показник підпорядко-
вується загальній меті мінімізації ризиків банку 
та є окремою ланкою в ланцюжку причинно-
нас лідкових зв’язків.

– У системі показників має бути досягнута 
рівновага між внутрішніми і зовнішніми факто-
рами впливу; фінансовими і нефінансовими 
показниками; стратегічними та оперативними 
рівнями управління; минулими і майбутніми 
результатами діяльності.

– Відповідно до методології BSC діяль-
ність банку розглядається в чотирьох взаємо-
пов’язаних аспектах (проекціях): фінанси, клі-
єнти, бізнес-процеси, розвиток і навчання.

Застосування системи збалансованих показ-
ників для втілення стратегічних цілей фінан-

сової безпеки банку здійснюватиметься в такій 
послідовності.

1. Відповідно до стратегії банку визначається 
основна мета фінансової безпеки банку на дано-
му етапі розвитку.

2. Складається стратегічна карта, що роз-
криває стратегічні цілі фінансової безпеки в 
усіх чотирьох аспектах, виявляючи конкретні 
показники та їхні причинно-наслідкові зв’язки. 
Стратегічні карти створюються на різних рівнях 
управління фінансовою безпекою.

3. Виявляються ключові фактори успіху   
фінансової безпеки на основі нейтралізації 
основних загроз.

4. Визначаються основні взаємопов’язані та 
згруповані показники ефективності фінансової 
безпеки згідно з виявленими факторами, що ви-
мірюють та оцінюють допустимі рівні ризиків. 

Висновки. На основі проведеного дослі-
дження можна стверджувати, що відбір показ-
ників і встановлення структури причинно-на- 
с лідкових зв’язків між ними в системі оцінюван-
ня фінансової безпеки банку слід проводити на 
основі концепції збалансованої системи показ-
ників BSC, яка має за мету подолати недоліки 
статичного підходу системи балансових показ-
ників, доповнивши їх нефінансовими показни-
ками, що впливають на формування вартості, 
виходячи з органічного узгодження інтересів 
усіх зацікавлених у результатах діяльності бан-
ку сторін і рушіїв довгострокового розвитку.
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the context of its evaluation indicators. The evolution of financial security assessment indicators has been 
researched. It is determined that the basis of the classification of these indicators are exogenous and endog-
enous factors; factors of micro, meso- and macro levels; factors of direct and indirect influence. Financial 
and non-financial indicators; absolute, relative and aggregate indicators; accounting, market and combined 
indicators are also used to assess the financial security of the bank. The selection of indicators in the system 
of assessing the financial security of the bank should be carried out on the Balanced Scorecard concept (BSC). 
This concept provides an opportunity to overcome the shortcomings of the static approach of the balance 
sheet system and supplement them with non-financial indicators.
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The article presents the results of research in 
the field of financial security of the bank in the 
context of its evaluation indicators. The research 
objective is the analysis and systematization of the 
contemporary approaches to the estimating the level 
of financial safety of banking institutions. The evolu-
tion of financial security assessment indicators has 
been researched. 

The assessment of financial security of the bank 
is still using factor analysis as one of the priority 
and powerful instruments of economic analysis. 
Traditionally, experts define capital structure and 
capital adequacy ratios; commitment structure; 
quality and structure of assets; estimates of the level 
of profitability, liquidity and costs. 

Coefficient analysis has become the basis for 
the introduction of indicators that determine the 
boundaries of negative processes. The assessment 
of the financial security of the bank is carried out 
by comparing (absolute or relative) actual indicators 
of the bank with the threshold values of indicators, 
which may have the status of standards.

It is determined that the basis of the classification 
of these indicators are exogenous and endogenous 
factors; factors of micro, meso- and macro levels; 
factors of direct and indirect influence. Financial 
and non-financial indicators; absolute, relative and 
aggregate indicators; accounting, market and com-
bined indicators are also used to assess the financial 
security of the bank. 

In our opinion, the assessment of the financial 
security of the bank should be considered as an in-
tegral and key component of the system for evaluat-
ing the bank in terms of optimizing the process of 
achieving the goals. Therefore, when selecting the 
optimal system of indicators, it is necessary to use 
Performance Measurement theory. 

Also we believe that the selection of indicators 
in the system of assessing the financial security of 
the bank should be carried out on the Balanced 
Scorecard concept (BSC). This concept provides an 
opportunity to overcome the shortcomings of the 
static approach of the balance sheet system and sup-
plement them with non-financial indicators.
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Анотація. Сучасні підприємства функціону-
ють у таких несприятливих умовах, як: неста-
більність політичної та економічної ситуації, 
мінливість навколишнього середовища, анек-
сіоністський вплив на безпосереднє оточення, 
що призводить до негативних результатів 
їхньої діяльності, а отже, на передній план ви-
ступає дослідження проблем фінансової безпе-
ки підприємства.

Метою роботи є формування методичного 
інструментарію оцінки ефективності реаліза-
ції стратегії фінансової безпеки підприємства.

Нестабільний рівень ефективності систе-
ми управління фінансовою безпекою є причиною 
кризових явищ, їх орієнтованості на боротьбу 
з результатами негативного впливу факто-
рів зовнішнього і внутрішнього середовища, а 
не на попередження і вчасну нейтралізацію по-
тенційних ризиків і загроз. Дієвим інструмен-
том розв’язання цієї проблеми є обґрунтована 
цілеспрямована стратегія фінансової безпеки, 
при впровадженні якої великого значення на-
буває її економічна ефективність. Щоб забез-
печити високу ефективність стратегії фінан-
сової безпеки, необхідним є оцінювання впливу 
впровадження i розвитку зазначеної стратегії   
на фінансові результати діяльності підпри-
ємст ва.

Основними для визначення ефективності 
стратегії фінансової безпеки підприємства є 
економічний, ресурсний i соціальний ефекти. Еко-
номічний ефект охоплює систему показників, 
які відображають відношення результатів і 
витрат при забезпеченні фінансової безпеки 
підп риємства. Ресурсний ефект від упровад-

ження стратегії фінансової безпеки підпри-
ємства полягає у зміні обсягів матеріальних, 
технічних, інвестиційних, трудових, енерго-
ощадних ресурсів. 

Соціальний ефект полягає у визначенні 
внес ку реалізації стратегії в соціальну відпо-
відальність підприємства, розвиток його кор-
поративного управління, а також у поліпшення 
життя працівників підприємства. 

Ефект від застосування нововведень на рів-
ні конкретного підприємства завжди буде ви-
мірюватися економічними показниками, зокре-
ма, обсягом збільшення прибутку, отриманого 
шляхом економії від зниження собівартості і 
збільшення доходів від зростання обсягу реа-
лізації тощо. Між усіма складовими сумарного 
ефекту від упровадження стратегії фінансової 
безпеки представлено їхній взаємозв’язок.

При дослідженні сумарного ефекту від реа-
лізації стратегії фінансової безпеки підприєм-
ства слід ураховувати виконання таких кри-
теріїв, як зовнішня узгодженість стратегії, 
що передбачає визначення рівня узгодженості 
стратегії управління фінансовою безпекою з 
корпоративною стратегією; внутрішня зба-
лансованість стратегії — передбачає визна-
чення рівня розвитку ресурсів для здійснення 
фінансової діяльності підприємства; фінан-
сової структури і компетенцій підприємства 
зі здійс нення фінансової діяльності; ефектив-
ність стратегії — передбачає дослідження рів-
ня загальної економічної ефективності.

Ключові слова: стратегія, фінансова безпека, 
підприємство, методичний інструментарій, еконо-
мічний ефект, ресурсний ефект, соціальний ефект.

Аннотация. Современные предприятия 
функционируют в таких неблагоприятных 
условиях, как: нестабильность политичес-
кой и экономической ситуации, изменчивость 
окружающей среды, аннексионистское влия-

ние на непосредственное окружение, что при-
водит к отрицательным результатам их 
деятельности, а следовательно, на перед-
ний план выступает исследование проблем 
экономической безопасности предприятия.
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Целью работы является формирование ме-
тодического инструментария оценки эффек-
тивности реализации стратегии финансовой 
безопасности предприятия. Нестабильный 
уровень эффективности сис темы управления 
финансовой безопасностью является причи-
ной кризисных явлений, их ориентированнос-
ти на борьбу результатам негативного вли-
яния факторов внешней и внут ренней среды, 
а не на преду преждение и своевременную не-
йтрализацию потенциальных рисков и угроз. 
Действенным инструментом решения этой 
проблемы является обоснованная целенаправ-
ленная стратегия финансовой безопасности, 
при внедрении которой большое значение при-
обретает ее экономическая эффективность. 
Чтобы обеспечить высокую эффективность 
стратегии финансовой безо пасности, необ-
ходимы оценки влияния внед рения и развития 
указанной стратегии на финансовые ре зуль-
таты деятельности предп риятия.

Основными для определения эффек тив-
ности стратегии экономической безопаснос-
ти предприятия является экономический, 
ре сурсный и социальный эффекты. Эконо ми-
ческий эффект охватывает систему показа-
телей, отражающих отношение результа-
тов и затрат при обеспечении финансовой 
безопасности предприятия. Ресурсный эф-
фект от внедрения стратегии финансовой 
безопасности предприятия заключает ся в 
изменении объемов материальных, тех ни чес-
ких, инвестиционных, трудовых, энер го с бе-
регающих ресурсов. Социальный эффект за - 
к лючается в определенные взноса реализации 

стратегии в социальной ответственности 
предприятия, развитие его корпоративного 
управления, а также на улучшение жизни ра-
ботников предприятия.

Эффект от применения нововведений на 
уровне конкретного предприятия всегда будет 
измеряться экономическими показателями, 
в частности, объемом увеличения прибыли, 
полученной путем экономии от снижения се-
бестоимости и увеличения доходов от роста 
объема реализации и тому подобное. Между 
всеми составляющими суммарного эффекта 
от внедрения стратегии финансовой безопас-
ности представлена их взаимосвязь.

При исследовании суммарного эффекта 
от реализации стратегии финансовой бе з-
опасности предприятия следует учитывать 
выполнение таких критериев, как внешняя со-
гласованность стратегии — предусматрива-
ет определение уровня согласованности стра-
тегии управления финансовой безопасностью 
с корпоративной стратегией, внутренняя 
сбалансированность стратегии — предусма-
тривает определение уровня развития ресур-
сов для осуществления финансовой деятель-
ности предприятия; финансовой структуры   
и компетенций предприятия по осуществ-
лению финансовой деятельности; эффек-
тивность стратегии — предполагает 
иссле дование уровня общей экономической 
эффективности.

Ключевые слова: стратегия, финансовая без-
опасность, предприятие, методический инстру-
ментарий, экономический эффект, ресурсный эф-
фект, социальный эффект.

Постановка проблеми в загальному варі-
анті та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сучасні підприєм-
ства функціонують у таких несприятливих умо-
вах, як: нестабільність політичної та економіч-
ної ситуації, мінливість навколишнього середо-
вища, анексіоністський вплив на безпосереднє 
оточення, що призводить до негативних резуль-
татів їхньої діяльності. 

Однією із найважливіших умов забезпечення 
стійкого розвитку підприємства і формування 
позитивних результатів його фінансової діяль-
ності є існування ефективної системи фінансо-
вої безпеки, яка забезпечить захист підприєм-
ства від загроз. 

Тому функціонування підприємств у сучас-
них умовах висувають на передній план дослі-

дження проб лем фінансової безпеки підприєм-
ства і заходів щодо її підвищення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання пробле-
ми і на які спирається автор. Вагомий внесок 
у розвиток фундаментальних основ управлін-
ня фінансовою безпекою підприємств зробили 
провідні західні вчені: Т. Аллісон, Е. Альтман 
[1;  2], Дж. Аргенті, В. Бівер [3], Дж. К. Ван Хорн, 
К. Жюгляр, Т. Коупленд, Дж. Найт, Ш. П. Пратт, 
Р. Таффлер [4], Г. Фостер, Й. Шумпетер та інші. 
Важливу роль у теоретичному й емпіричному до-
слідженні проблематики управління фінансовою 
безпекою на мікрорівні та її впливу на національ-
ну економічну безпеку відіграють праці сучасних 
вітчизняних учених і фахівців-практиків, таких 
як: Л. І. Абалкін, О. І. Барановський, З.  М.  Бо-
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рисенко, О. Ф. Бєлов, І. О. Бланк [5], З. С. Вар-
налій, С. Б. Воронцов, В. М. Геєць [6], О. І. Гри-
ценко [7], А. С. Гальчинський, М. М. Єрмошенко 
[8], С. А. Єрохін, Я. А. Жаліло, О. А. Кириченко, 
О. В.  Кнейслер, Т. Т. Ковальчук, О. М. Мозговий, 
О. Л. Пластун [9], П. Я. Пригунов, А. І. Сухору-
ков, В. С. Сідак, В. А. Тимошенко, В. І. Терехов, 
В. М. Федосов, В. К. Черняк, М. Г. Чумаченко та ін. 

Виокремлення нерозв’язаних раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвячуєть-
ся стаття. Високо оцінюючи значний науковий 
доробок учених, варто зазначити, що необхідним 
є подальший розвиток методичного інструмен-
тарію оцінювання ефективності реалізації стра-
тегії фінансової безпеки підприємства.

Формулювання цілей статті. Метою роботи 
є формування методичного інструментарію оці-

нювання ефективності реалізації стратегії фінан-
сової безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. На сучасному етапі економічного 
розвитку, в умовах криз і складних трансформа-
ційних процесів суттєво ускладнюються умови 
господарювання підприємств. 

Ефективність діяльності суб’єктів господа-
рювання зумовлюється переважно станом їхніх 
фінансів, що обумовлює необхідність забезпе-
чення їхньої економічної і, зокрема, фінансової 
безпеки. 

Узагальнення підходів окремих авторів щодо 
розуміння категорії «фінансова безпека підпри-
ємства» можна об’єднати за спільними характе-
ристиками (табл.).

Таблиця 
Підходи і суть поняття «фінансова безпека підприємства»

Підхід Зміст визначення Автори

Ф
ін

ан
со

ва
 

бе
зп

ек
а 

 
як

 
ме

ха
ні

зм

Фінансова безпека — це певний механізм, за допомогою якого досягаєть-
ся стабільний розвиток господарського суб’єкта і забезпечується ефектив-
ність його діяльності шляхом використання різних фінансових важелів, 
методів тощо.

Пластун О. Л.

Головна мета фінансової безпеки — гарантувати найбільш ефективне  
використання ресурсів підприємства для забезпечення стабільного  
функціонування і динамічного розвитку, запобігання внутрішнім  
і зовнішнім загрозам.

Гриценко О. І.
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Фінансова безпека банку — це такий стан банківської установи, який 
характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх  
і внутрішніх загроз, її здатністю досягати поставлених цілей і генерувати 
достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку.

Побережний С. М., 
Пластун О. Л.,  
Болгар Т. М.

Фінансова безпека підприємства — такий його фінансовий стан, який ха-
рактеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових 
інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються підприємством, 
по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю 
фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінан-
сових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, 
по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової 
системи.

Єрмошенко М. М., 
Горячева К. С.

Фінансова безпека суб’єкта підприємництва відображає стан його захище-
ності, виражений через показник рівня його фінансового стану.

Журавка Ф. О., 
Могиліна Л. А.

Фінансова безпека підприємства — кількісно і якісно детермінований рі-
вень фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну захищеність 
його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікова-
них реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, 
параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії й ство-
рюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого росту в 
поточному й перспективному періоді.

Бланк І. А.

Ф
ін

ан
со

ва
 

бе
зп

ек
а 

як
 я

кі
ст

ь 
ф

ін
ан

со
ви

х 
ін

ст
ру

ме
нт

ів

Фінансова безпека — це якість фінансових інструментів та послуг, що за-
побігає негативному впливу можливих прорахунків і прямих зловживань. Користін О. Є.

Фінансова безпека підприємства — це захищеність його діяльності від не-
гативних впливів зовнішнього середовища, а також як здатність швидко 
усунути різні варіантні загрози або пристосуватися до існуючих умов, які 
не позначаються негативно на його діяльності

Ванькович Д.
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Закінчення табл. 
Підхід Зміст визначення Автори
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ст
ь Фінансова безпека підприємства — здатність підприємства самостійно 

розробляти й проводити фінансову стратегію, відповідно до цілей корпо-
ративної стратегії, в умовах невизначено й конкурентного середовища.

Гукова А. В.,  
Анікіна І. Д.

Фінансова безпека суб’єктів підприємництва — здатність суб’єктів під-
приємництва здійснювати свою господарську, в тому числі й фінансо-
ву діяльність, ефективно і стабільно шляхом використання сукупності 
взаємопов’язаних діагностичних, інструментальних та контрольних захо-
дів фінансового характеру, що мають оптимізувати використання фінансо-
вих ресурсів, забезпечити належний їх рівень та нівелювати вплив ризиків 
внутрішнього і зовнішнього середовища.

Журавка О. С.

Примітка. Складено за даними [1—17].

Узагальнення підходів до розуміння понят-
тя «фінансова безпека підприємства» дає мож-
ливість констатувати, що фінансова безпека 
характеризується таким станом підприємства, 
який забезпечує захищеність фінансових ін-
тересів підприємства; здатність протистояти 
наявним та внутрішнім і зовнішнім загрозам, 
що виникають, які можуть завдати фінансової 
шкоди підприємству, управлінню фінансовими 
ризиками; створення фінансово-економічних 
передумов для ефективного функціонування   
і стійкого розвитку підприємства як у поточно-
му, так і в довгостроковому періодах; оптималь-
не залучення та ефективне використання фінан-
сових ресурсах для розширеного відтворення 
підприємства; фінансова незалежність, стій-
кість, платоспроможність і ліквідність підпри-
ємства в довгостроковому періоді; здатність са-
мостійно розробляти і впроваджувати фінансо-
ву стратегію та гнучкість при ухваленні рішень.

Нестабільний рівень ефективності системи 
управління фінансовою безпекою є причиною 
кризових явищ, їхньої орієнтованості на бо-
ротьбу з результатами негативного впливу фак-
торів зовнішнього і внутрішнього середовища, а 
не на попередження і вчасну нейтралізацію по-
тенційних ризиків та загроз. Дієвим інструмен-
том розв’язання цієї проблеми є обґрунтована 
цілеспрямована стратегія фінансової безпеки, 
яка спрямована на створення адаптаційних ме-
ханізмів довгострокової дії до змін зовнішнього 
i внутрішнього середовища, вироблення висо-
кого рівня стійкості до наявних i потенційних 
загроз для підвищення ефективності діяльнос-
ті, забезпечення фінансової підтримки стійкого 
росту в поточному i перспективному періодах. 

Стратегія фінансової безпеки підприємства 
є невід’ємним складником формування i реалі-

зації загальної стратегії розвитку підприємства, 
оскільки відповідає за цілі, напрями, джерела 
та об’єкти фінансування. Вона забезпечує всі 
основ ні напрями розвитку його фінансової ді-
яльності та фінансових відносин підприємства.

При впровадженні стратегії фінансової без-
пеки підприємства великого значення набуває її 
економічна ефективність. Адже запровадження 
ефективного управління фінансовою безпекою 
підприємства дає змогу, з одного боку, підпри-
ємству отримати конкурентні переваги (по-
ліпшити конкурентку ситуацію на ринку свого 
продукту і фінансовий стан, якісно підвищити 
виробничий і кадровий потенціал тощо), а з 
другого — потребує значного часу і ресурсів. 
Щоб забезпечити високу ефективність страте-
гії фінансової безпеки, необхідним є оцінюван-
ня впливу впровадження і розвитку зазначеної 
стратегії на фінансові результати діяльності під-
приємства.

Для оцінювання економічної ефективності 
стратегії фінансової безпеки підприємства мож-
ливим є використання системи показників, які 
широко висвітлюються в економічній літерату-
рі. Ці показники відображають співвідношення 
витрат і отриманих результатів, які будуть одер-
жані від реалізації стратегії.

У науково-методичній літературі трапляють-
ся різні погляди щодо видів ефектів [18—21]: 
економічний, науково-технологічний, соціаль-
ний, фінансовий, податковий, маркетинговий, 
ресурсний, екологічний, регіональний та етніч-
но-культурний тощо. 

Однак основними для визначення ефектив-
ності стратегії фінансової безпеки підприєм-
ства, на думку автора, є економічний, ресурсний 
і соціальний ефекти. Тому сумарний ефект від 
реалізації стратегії управління фінансовою без-
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пекою, який отримує підприємство, полягає ось 
у чому.

Економічний ефект охоплює систему показ-
ників, які відображають відношення результа-
тів і витрат при забезпеченні фінансової без-
пеки підприємства. Він може бути визначений 
за кількома напрямами: абсолютний чи порів-
няний, одноразовий чи відносно постійний, за 
розрахунковий період або за рік тощо.

Ресурсний ефект від упровадження страте-
гії фінансової безпеки підприємства полягає у 
зміні обсягів матеріальних, технічних, інвести-
ційних, трудових, енергозберігальних ресурсів. 
Тобто ресурсний ефект засновано на впрова-
дженні ресурсозберігальних технологій. Ефект 
може бути визначено, наприклад, зростанням 
продуктивності праці, зростанням фондовідда-
чі, зменшенням собівартості послуг (продукції, 
товарів) тощо.

Соціальний ефект полягає у визначенні 
внес ку реалізації стратегії в соціальну відпові-
дальність підприємства, розвиток його корпо-
ративного управління, а також у поліпшення 

життя працівників підприємства. Особливого 
значення це набуває під час реалізації стратегії 
фінансової безпеки підприємства, що зміцнює 
рівень стабільності та розвитку не тільки само-
го підприємства, а й зміцнює рівень економічної 
безпеки території нашої країни.

Ефект від застосування нововведень на рівні 
конкретного підприємства завжди вимірюва-
тиметься економічними показниками, зокре-
ма обсягом збільшення прибутку, отриманого 
шляхом економії від зниження собівартості   
і збільшення доходів від зростання обсягу реа-
лізації тощо.

Між усіма складовими сумарного ефекту від 
упровадження стратегії фінансової безпеки є 
взаємозв’язок (рис. 1). Так, наприклад, від ви-
користання ресурсозберігальних технологій за 
рахунок зменшення матеріальних витрат підви-
щується можливість розвитку підприємства на 
різних сегментах сфери шляхом збільшення об-
сягів продажу продукції, товарів, послуг за зни-
женими цінами, тим самим підвищуючи конку-
рентоспроможність підприємства. 

Рис. 1. Схема взаємозв’язку складових сумарного ефекту  
від реалізації стратегії фінансової безпеки підприємства

Примітка. Розроблено автором.
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На думку автора, доцільним є визначення 
кількісного значення сумарного ефекту від реа-
лізації стратегії фінансової безпеки (∑Еф) за до-
помогою інтегральних показників його складо-
вих, а саме економічної, ресурсної та соціальної. 
Загалом сумарний ефект від реалізації стратегії 
фінансової безпеки є таким:

(1)

де ІПЕфі — інтегральний показник і-тої складової 
сумарного ефекту;

ВІП — ступінь впливу і-тої складової на сумар-
ний ефект від реалізації стратегії фінансової без-
пеки підприємства;

n — кількість складових сумарного ефекту 
від реалізації стратегії фінансової безпеки під-
приємства.

Сумарний ефект від реалізації стратегії фі-
нансової безпеки коливається в межах від 0 до 1 
(0 < ЕфS ≤ 1). 

Що ближчий сумарний ефект до одиниці, то 
ефективніша стратегія фінансової безпеки під-
приємства.

Кількісне вираження кожної складової су-
марного ефекту від реалізації стратегії фінан-
сової безпеки підприємства може бути розра-
ховане за допомогою інтегрального показника 
кожної складової:

(2)

де Ij — індекс приросту j-го показника

                   або                   ;

BB j — ступінь впливу j-го показника на і-ту 
складову сумарного ефекту (розраховується за 
допомогою методу експертних оцінок);

т — кількість показників, які характеризу-
ють складову сумарного ефекту.

Індекс приросту j-го показника розраховує-
мо так:

1) якщо поліпшення показника пов’язане зі 
зростанням кількісного значення, то формула 
приросту j-го показника буде такою:

(3)

де Пt jф.с. — досягнутий рівень j-го показника в 
результаті впровадження стратегії фінансової 
безпеки підприємства;

Пt — рівень j-го показника до впровадження 
стратегії фінансової безпеки підприємства;
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2) якщо поліпшення показника пов’язане зі 
зменшенням кількісного значення, то приріст 
j-го показника розраховуємо так:

.                                (4)

Ступінь впливу j-го показника на і-ту скла-
дову сумарного ефекту від реалізації проекту 
стратегії фінансової безпеки підприємства роз-
раховуємо за допомогою методу експертного 
оцінювання.

Кількісне значення сумарного ефекту від 
упровадження стратегії фінансової безпеки під-
приємства буде таким:

При дослідженні сумарного ефекту від реалі-
зації стратегії фінансової безпеки підприємства 
варто враховувати виконання певних критеріїв 
(рис. 2): 

1) зовнішня узгодженість стратегії — перед-
бачає визначення рівня узгодженості стратегії 
управління фінансовою безпекою з корпора-
тивною стратегією, яка, відповідно, може бути 
спрямована на забезпечення розвитку діяльнос-
ті підприємства і стабілізації діяльності; рівня 
узгодженості з функціональними і бізнес-стра-
тегіями, оскільки досліджуване підприємство є 
великим; рівня відповідності передбачуваним 
змінам факторів зовнішнього середовища, який 
слід оцінювати матричним методом за чотир-
ма основними макросегментами: суспільно-
політичні фактори розвитку країни, фактори 
розвит ку фінансового ринку, галузеві фактори 
розвитку і фактори прямого зовнішнього впли-
ву на фінансову діяльність;

2) внутрішня збалансованість стратегії — пе-
редбачає визначення рівня розвитку ресурсів 
для здійснення фінансової діяльності підпри-
ємства; фінансової структури і компетенцій під-
приємства зі здійснення фінансової діяльності;

3) ефективність стратегії — передбачає до - 
с лідження рівня загальної економічної ефек-
тивності, який пропонуємо досліджувати за до-
помогою таких методів, як аналіз коефіцієнтів 
рентабельності та продуктивності, аналіз обо-
ротності капіталу та активів, економіко-матема-
тичні методи факторного дослідження ефектив-
ності; бечмаркінг, експертний метод.

Кожен із наведених критеріїв спрямований на 
забезпечення фінансової безпеки підприємст ва 
та її підвищення до потрібного рівня.

еф.екон еф.рес еф.соцІПеф.екон. еф.рес ІП еф.соц. ІПЕф ІП В ІП В ІП В= + +∑
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Рис. 2. Система основних критеріїв оцінювання ефективності реалізації
стратегії фінансової безпеки підприємства

Примітка. Побудовано автором.

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви дальших розвідок у цьому напрямі. Таким 
чином, обґрунтовано, що основними для визна-
чення ефективності стратегії фінансової безпе-
ки підприємства є економічний, ресурсний та 
соціальний ефекти. 

Економічний ефект охоплює систему показ-
ників, які відображають відношення результатів 
і витрат при забезпеченні фінансової безпеки 
підприємства. Ресурсний ефект від упроваджен-
ня стратегії фінансової безпеки підприємства 
полягає у зміні обсягів матеріальних, техніч-  
них, інвестиційних, трудових, енергозберігаль-
них ресурсів. 

Соціальний ефект полягає у визначенні внес-
ку реалізації стратегії в соціальну відповідаль-

ність підприємства, розвиток його корпоратив-
ного управління, а також у поліпшення життя 
працівників підприємства. Між усіма складо-
вими сумарного ефекту від упровадження стра-
тегії фінансової безпеки є взаємозв’язок. Однак 
при дослідженні сумарного ефекту від реалізації 
стратегії фінансової безпеки підприємства вар-
то враховувати виконання таких критеріїв, як 
зовнішня узгодженість, внутрішня збалансова-
ність та ефективність стратегії.

У теперішніх умовах розвитку економіки в 
Україні виникає необхідність подальшого до-  
с лідження особливостей формування стратегії 
фінансової безпеки підприємств для розроблен-
ня ефективних і дієвих напрямів активізації  
їхньої фінансової діяльності.
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Annotation. Modern enterprises operate in such adverse conditions as: the instability of the political and 
economic situation, the volatility of the environment, the annexationist impact on the immediate environ-
ment, which leads to negative results of their activities, and therefore the study of the financial security of the 
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The purpose of the work is to form a methodical tool for evaluating the effectiveness of the strategy of 
financial security of the enterprise.
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The unstable level of effectiveness of the financial 
security management system is the cause of crisis 
phenomena, their focus on combating the negative 
effects of factors of the external and internal envi-
ronment, and not on the prevention and timely neu-
tralization of potential risks and threats. An effective 
tool for solving this problem is a well-founded, tar-
geted financial security strategy, with its implemen-
tation of great importance its economic efficiency. 
To ensure the high efficiency of the financial securi-
ty strategy, it is necessary to assess the impact of the 
implementation and development of the strategy on 
the financial performance of the enterprise.

The key to determining the effectiveness of a 
company’s financial security strategy is economic, 
resource and social effects. The economic effect in-
volves a system of indicators that reflect the ratio of 
results and costs to ensure the financial security of 
the enterprise. Resource effect from the implemen-
tation of the company’s financial security strategy 
is to change the volume of material, technical, in-
vestment, labor, energy-saving resources. The so-
cial effect is the defined contribution of the strategy 
implementation to the social responsibility of the 

enterprise, the development of its corporate gover-
nance, as well as to improve the lives of employees 
of the enterprise.

The effect of applying innovations at the level of 
a particular enterprise will always be measured by 
economic indicators, in particular, by the volume of 
increase in profits generated by saving from lower-
ing the cost and increasing revenue from growth in 
sales volume, etc. Between all the components of the 
overall effect of the implementation of the strategy 
of financial security, the relationship is presented.

In the study of the overall effect of the imple-
mentation of the strategy of financial security of an 
enterprise, account should be taken of the imple-
mentation of such criteria as external coherence of 
the strategy — involves determining the level of co-
herence of the strategy of financial security manage-
ment with the corporate strategy; internal balance 
of strategy — involves determining the level of de-
velopment of resources for the financial activity of 
the enterprise; financial structure and competencies 
of the enterprise for the implementation of financial 
activities; effectiveness of the strategy — involves 
the study of the level of overall economic efficiency.
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Анотація. Виокремлено стабільні та стри-
мувальні фактори розвитку виробничих сис-
тем лісової галузі. 

Досліджено основні фінансові та економічні 
показники ведення лісогосподарської діяльнос-
ті провідними регіонами України. 

Проаналізовано інформаційні джерела функ-
ціонування лісового сектору і регіональних ви-
робничих систем. 

Проведено порівняння фінансових результа-
тів підприємств лісового господарства з інши-
ми галузями промисловості.

Ключові слова: лісова промисловість, фінансові 
показники, регіональна економіка, інформація, ви-
робнича система.

Аннотация. Выделены стабильные и сдер-
живающие факторы развития произ водст-
венных систем лесной отрасли. Исследованы 
основные финансовые и экономические пока-
за тели ведения лесохозяйственной деятель-
ности ведущими регионами Украины. Проана-
лизированы информационные источники функ-
ционирования лесного сектора и региональных 
производственных систем. Проведено сравне-
ние финансовых результатов предприятий 
лес ного хозяйства с другими отраслями про-
мыш ленности.

Ключевые слова: лесная промышленность, 
финансовые показатели, региональная эконо ми ка, 
информация, производственная система.

Постановка проблеми в загальному варі-
анті та її зв’язок із важливими науковими або 
практичними завданнями. На сучасному ета-
пі виробничі системи лісового сектору Украї-
ни пройшли глибоку кризу 2014—2016 років, 
яка була характерна і для всієї економіки кра-
їни. Подальший розвиток галузі залежить від 
розв’язання проблем приватних підприємств, 
що спеціалізуються на обробці деревини, а та-
кож утворенням великих і середніх спільних 
підприємств, що дозволить збільшити кількість 
робочих місць у регіонах. Пріоритетним роз-
витком є також створення вільних економічних 
зон на півночі і заході країни, де зосереджені 
значні лісові ресурси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання цієї проб-
леми, на які спирається автор. Ураховуючи 
актуальність досліджуваної теми, на нинішній 
день спостерігається значний науковий інтерес 
до лісового сектору. Так, наприклад, Г. Я. Іль-
ницька-Гикавчук визначала структуру фінан-
сового механізму екологічно збалансованого 
лісокористування в умовах ринкової системи 
господарювання [1], а О. І. Дребот досліджува-

ла теоретичні та методологічні аспекти лісового 
комплексу [2]. А. М. Дейнека аналізував струк-
туру лісової промисловості, а також її взаємодії 
з іншими секторами економіки, фінансів і до-
вкілля [3]. Основними питаннями фінансових 
та економічних аспектів розвитку регіонів за-
ймаються такі вітчизняні вчені, як М. Й. Гедз [4], 
Н. В. Тувакова [5], І. С. Кондіус [6].

Виокремлення нерозв’язаних раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячується 
стаття. Актуальною проблемою лісового секто-
ру є отримання достовірної фінансової інфор-
мації про реальний стан галузі та її виробничих 
систем, а також рівня корупції при вирубці лісі 
та його подальшого експорту у країни Європей-
ського Союзу.

Формування цілей статті. Метою наукового 
дослідження є визначення факторів розвитку 
лісової галузі, аналіз фінансових показників ді-
яльності виробничих систем, виокремлення ін-
формаційних джерел лісового сектору промис-
ловості України.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Аналізуючи історичні аспекти 
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розвитку лісового сектору економіки, зокрема 
в період 2006—2014 років, можна виділити такі 
стимулювальні фактори стабільного розвитку 
виробничих систем галузі:

– реконструкція і технічне переоснащен-
ня діючих меблевих і деревообробних підпри-
ємств, упровадження новітніх технологій; 

– структурні зміни на вітчизняному ринку 
меблів і виробів із деревини, створення підпри-
ємств малого і середнього бізнесу; 

– активізація науково-технічної та іннова-
ційної діяльності. 

У свою чергу, стримувальними факторами 
розвитку для галузі на сьогодні є: 

– безперешкодний експорт деревини і пе-
ретворення країни на сировинний придаток;

– недобросовісна конкуренція з боку екс-
портерів, які завозять в Україну товари за зани-
женими цінами; 

– нестабільність і проблемність функціо-
нування вантажних залізничних перевезень в 
Україні.

Основні показники ведення лісогосподарсь-
кої діяльності за провідними регіонами Украї ни 
2017 року наведено в табл. 1. Відповідно до на-

ведених даних провідними територіями лісового 
сектору є області Полісся, а саме: Житомирська, 
Рівненська, Київська, Волинська. Досить висо-
кі фінансові показники мають також Львівська, 
Івано-Франківська і Сумська області. Провідни-
ми регіонами, які піклуються про відтворення 
лісів, є Житомирська і Рівненська області, площі 
рекреації яких у два-три рази перевищують інші 
регіони країни.

На зовнішніх ринках падіння попиту на ін-
дустріальну листяну деревину почалося під час 
економічної кризи 2008—2009 років і досягло 
свого максимуму 2013 року, коли багато інозем-
них фірм повністю відмовилися від придбання 
цього виду продукції. 

Падіння попиту особливо сильно позначи-
лося на підприємствах лісостепової зони у Він-
ницькій, Хмельницькій, Черкаській, Львівсь кій 
і Київських областях. Решта областей також 
знизили реалізацію, але відсоток її падіння був 
менший. 

Падіння експорту не вдалося компенсувати 
збільшенням поставок внутрішнім споживачам, 
що призвело до відмови від проведення рубок у 
листяних лісах більшості областей.

Таблиця 1
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності  

за регіонами 2017 року

Обсяги 
продукції, 

млн грн

Обсяги 
заготівлі 
паливної 
деревини, 

тис. м3

Залишки 
неочи-
щених 
площ,  

га

Площа відтворення 
лісів, га Площа загибелі 

лісових 
деревостанів, 

гаусього
у т. ч. 

лісороз-
ведення

Україна 13 774,6 11 617,3 1 364,9 64 713 2 198 20 111
Вінницька 678,9 458,8 12,0 2 366 536 22
Волинська 901,0 515,1 98,5 6 174 - 3 006
Житомирська 1 993,3 2 212,1 90,6 11 631 - 792
Закарпатська 777,8 788,4 - 3 191 - 987
Івано-Франківська 843,8 625,5 31,2 3 960 - 159
Київська 1 039,3 1 219,2 67,0 4 734 7 7 374
Львівська 1 044,7 778,8 58,0 4 210 1 700
Рівненська 1 233,6 771,2 15,0 8 260 35 2 587
Сумська 933,0 530,6 13,5 2 044 140 28
Хмельницька 697,7 501,8 7,0 1 817 17 305
Черкаська 752,0 502,7 8,3 1 862 23 184
Чернівецька 509,9 425,7 37,0 1 951 1 35
Чернігівська 914,8 701,4 265,2 4 627 129 164

Джерело: [7].
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Висока корупція лісового сектору зумовлена 
багатьма факторами, що дозволяють керівни-
кам і фахівцям виробничих систем використо-
вувати службове становище з метою особистого 
збагачення. Серед таких чинників можна виді-
лити такі:

– зняття обмежень на експорт за значного 
розходження експортних і внутрішніх цін на де-
ревину та вироби з неї; 

– застаріле законодавство і нормативне 
забезпечення, яке не відповідає сучасній ситуа-
ції в економіці; 

– складність контролю, пов’язана з відда-
леністю і територіальною роз’єднаністю місць 
проведення лісогосподарських, у тому числі лі-
созаготівельних робіт; 

– відсутність чітких критеріїв виміру, роз-
поділу на сорти і оцінки якості деревини, а та-
кож контролю за здійсненням цих операцій.

До останнього часу основні види корупцій-
них порушень у лісовому секторі відносили до 
побутової або ділової корупції. Побутова коруп-
ція, пов’язана з різними формами використання 
службового становища (транспорт, робоча сила 
та ін.) в особистих цілях. Її специфічною фор-
мою, поширеною в Україні, є «кумівство», що 
виявляється в найманні на роботу і просуванні 
по службі родичів і друзів, а також створення 
для них різноманітних переваг. Побутова коруп-
ція часто призводить до соціальних конфліктів, 
але наносить вона відносно невеликий еконо-
мічний збиток. 

Ділова корупція в лісовому секторі найчас-
тіше пов’язана а з можливістю формування не-
врахованих надлишків деревини і непублічним 
укладенням торговельних угод. Є й інші її фор-
ми, які перш за все пов’язані з приписуванням 
обсягів виконуваних робіт (кількості доглядів за 
культурами і молодняками, кількістю проведе-
них мінералізованих робіт тощо), які в лісовому 
господарстві вкрай важко контролювати. 

Існує кілька основних способів формування 
неврахованих надлишків деревини або зміни її 
розмірів. Наприклад, коригування кількісних 
характеристик: заниження діаметрів і висот; за-
ниження числа дерев; збільшення площі лісів 
або вирубка дерев за її межами. Надлишки мо-
жуть реалізувати за готівковий розрахунок або 
продавати як продукцію, що має більш низьку 
розмірність. При цьому угоди або взагалі не 
оформляють, або різниця між реальною і зазна-
ченою в документах цінами деревини виплачу-

ють готівкою. Подібні порушення особливо по-
ширені при продажу деревини на лісопилці. 

Різке підвищення попиту на окремі види про-
дукції наприкінці 1990-х — на початку 2000-х ро-
ків загострило конкуренцію між покупцями, які 
все частіше стали вдаватися до хабарів як засо-
бу отримання конкурентних переваг і встанов-
лення довгострокових торговельних зв’язків. В 
особі хабародавців виступали як імпортери, так 
і внутрішні споживачі, які здебільшого перероб-
ляли деревину для подальшого продажу на екс-
порт дощок, фризи чи іншої продукції. На лісо-
вому ринку України стали домінувати посеред-
ники, які заробляють на перепродажі деревини  
і лісової продукції.

Також без вільного доступу до достовір-
них даних і сучасних знань важко забезпечити 
об’єктивну оцінку ситуації, виявлення проб-
лем, обґрунтування їх розв’язання, а значить  
і розроблення адекватної лісової політики. Крім 
того, вільний потік інформації про ліси в лісово-
му господарстві є ефективним засобом проти-
дії корупції і непрофесіоналізму при ухваленні 
управлінських рішень. 

У даний час існує кілька джерел інформації, 
пов’язаної з лісом і лісовим сектором. Держав-
ний комітет статистики [7; 8] збирає та узагаль-
нює інформацію, подану як низка форм, струк-
тура і зміст яких узгоджені із зацікавленими мі-
ністерствами та іншими органами влади. Вони 
характеризують різні аспекти лісогосподарської 
діяльності (заготівля і відпуск деревини, прове-
дення лісокультурних і лісозахисних робіт, лісо-
ві пожежі, порушення лісового законодавства), 
чисельність тварин і ведення мисливського гос-
подарства, виробництво і торгівлю деревиною 
та продуктами її переробки. Інформація збира-
ється в цілому по країні і охоплює всіх суб’єктів, 
що легально займаються тим чи іншим видом 
діяльності.

Державне агентство лісових ресурсів [9] зби-
рає й аналізує інформацію про діяльність під-
приємств та організацій, що належать до сфе-
ри його управління. Зібрана інформація знач-
но ширша і детальніша в порівнянні з даними 
Держкомстату. У системі агентства функціонує 
два підприємства, що спеціалізуються на зборі 
інформації про ліс: 

1) Укрдержліспроект [10] — збирає інформа-
цію про ліси України, веде картографічну і атри-
бутивну базу даних, здійснює проведення моні-
торингу та інвентаризації лісів; 
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2) Укрлісконсалтинг — збирає всебічну ін-
формацію про торгівлю деревиною підприєм-
ствами сфери управління Держлісагентства на 
внутрішньому і зовнішньому ринках (структура 
продажів, цінова статистика тощо). 

Низка органів влади збирає і накопичує спе-
ціалізовану інформацію, що стосується всіх 
суб’єктів діяльності, у тому числі й ту, що стосу-
ється лісів і лісового сектору: 

1. Державне агентство земельних ресурсів — 
веде земельний кадастр;

2. Міністерство податків і зборів — підтри-
мує базу даних про фінансовий стан суб’єктів 
господарської діяльності та сплати податків;

3. Державний митний комітет — збирає ін-
формацію про зовнішній торгівлі;

4. Міністерство юстиції — підтримує реєстр 
судових рішень;

5. Міністерство внутрішніх справ — збирає 
інформацію про злочини;

6. Міжнародні організації FAO, UNECE, 
MCPFE — збирають і періодично публікують 
міжнародну статистку по країнах світу і Євро-
пи, а також підтримують низку баз даних, що 
містять інформацію про ліси, лісову продукцію 
і торгівлю лісом. 

У табл. 2 наведено порівняння фінансових 
результатів підприємств лісового господарства 
та інших галузей за січень — вересень 2017 року. 
Відповідно до даних таблиці, діяльність у сільсь-
кому, лісовому та рибному господарстві є до-
сить прибутковою (90,1 %). 

Лише 10 % підприємств цих галузей отрима-
ли збиток за звітний період. 

Базовими проблемами ефективного функ-
ціонування лісового сектору промисловості є 
низька якість і закритість інформації, а також 
відсутність системи її об’єктивного аналізу. 
Зміст низки поширених термінів українська ста-
тистика визначає інакше, ніж міжнародна.

Таблиця 2
Основні фінансові результати виробничих систем  

за деякими видами економічної діяльності за січень — вересень 2017 року, 
млн грн

 
Фінансовий 

результат 
(сальдо)

Фінансовий результат 
підприємств,  

які одержали прибуток

Фінансовий результат 
підприємств,  

які одержали збиток
Усього, у т. ч.: 237 767,9 368 629,9 130 862,0
сільське, лісове  
та рибне господарство 503,3 763,8 260,5

промисловість 97 335,6 171 717,3 74 381,7
будівництво 1 248,7 3 218,4 1 969,7
торгівля 31 890,0 45 102,3 13 212,3
транспорт 11 178,5 19 537,5 8 359,0
харчування 667,2 1 249,2 582,0
інформація  
та телекомунікації 11 003,6 13 550,9 2 547,3

фінансова діяльність 48 330,3 67 212,6 18 882,3
операції  
з нерухомим майном 1 797,3 6 641,2 4 843,9

наукова діяльність 32 617,3 36 030,6 3 413,3
освіта 37,0 52,4 15,4
охорона здоров’я 302,0 500,4 198,4
мистецтво, спорт -1 059,5 236,5 1 296,0

Джерело: [7].

Більш того, воно може змінюватися на ко-
ротких відрізках часу під впливом об’єктивних 
(ухвалення нової редакції закону) або 
суб’єктивних (рівень підготовки фахівців, що 
збирають лісову статистику) факторів. Це при-
з водить до незбігу аналогічних показників, що 

наводять у різних європейський і світових дже-
релах.

Також деякі дані про ліси і лісогосподарську 
діяльність викликають сумнів. Перш за все, це 
пов’язано з відсутністю процедур їхньої ста-
тистичної оцінки і контролю достовірності. В 
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останні роки почастішали випадки навмисно-
го спотворення ситуації, за допомогою прихо-
вування інформації про несприятливі явища  
і подання у вигідному ракурсі результатів гос-
подарської діяльності, від яких залежить оцінка 
роботи Держлісагентства і його територіальних 
органів. 

До числа важливих недоліків слід віднести 
багаторічну відсутність науково-технічного су-
проводу і технологічного вдосконалення систе-
ми збору інформації про ліси, лісогосподарську 
діяльність та лісовий сектор у цілому. Інформа-
ційні потоки і технології збору, представлення 
та аналізу інформації в системі на сьогодні не є 
оптимізовані. Це призводить до величезних ви-
т рат часу на збір даних, якісний і оперативний 
аналіз яких неможливий або вкрай утруднений. 

Для забезпечення вільного доступу до інфор-
мації про ліси, лісовий сектор у цілому, а також 
ведення господарства в державних лісах доціль-
но зробити такі кроки:

– зняти наявні обмеження на доступ до лі-
сової інформації; 

– оприлюднювати основні масиви інфор-
мації в мережі «Інтернет»; 

– забезпечити регулярну публікацію ін-
формації про ліси, а також щорічну статистику 
лісового сектору. 

Підвищення якості інформації про ліси пе-
редбачає: перехід до математико- статистичного 
методу збору інформації, удосконалення збо-
ру інформації, перехід до єдиної електронної 
системи первинного обліку лісогосподарської 
діяльності на лісових підприємствах, адекват-
не уявлення інформації про ліси в земельному 
кадастрі. Інтеграція України в Європейський 
Союз, крім проведення моніторингу та інвента-
ризації лісів, передбачає приведення у відповід-
ність до вимог ЄС використовуваних у лісовій 
справі термінів, понять і класифікацій, а також 
підготовку до переходу на міжнародну систему 
фінансової звітності, яка значним чином відріз-
няється від системи, що використовує Держліс-
агентство України.

На рис. зображено частку сільського, лісово-
го і рибного господарства в економіці країни.

Рис. Частка сільського, лісового і рибного господарства  
в економіці країни 2017 року 

Примітка. Напрацювання виконано за [7].

Відповідно до рисунка частка лісового гос-
подарства є майже нульовою, принаймні за офі-
ційної статистикою.

Висновки за результатами дослідження і 
перспективи дальшого розвитку в цьому на-

прямі. Отже, досліджуючи фінансові аспекти 
функціонування регіональних виробничих сис-
тем лісового сектору промисловості, було вста-
новлено, що найбільші обсяги реалізації про-
дукції в галузі спостерігалися у 2011—2013 ро-
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ках. Також багаторічна відсутність кардиналь-
них реформ у лісовому секторі пояснюється 
такими факторами, як високий рівень корупції 
та неналежна державна підтримка галузі. Ста-
ном на 2016 рік провідними областями лісової 
промисловості є області Полісся, а саме: Жи-
томирська, Рівненська, Київська і Чернігівська 

області. Базовими проблемами ефективного 
функціонування лісового сектору промисловос-
ті є низька якість і закритість інформації, а та-
кож відсутність системи її об’єктивного аналізу. 
На цьому фоні перспективними є дослідження 
проблемних моментів розвитку галузі в регіонах 
України.
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Annotation. The stable and deterrent factors of the development of forestry production systems are 
outlined. The main financial and economic indicators of forest management in the leading regions of Ukraine 
are investigated. The information sources of the functioning of the forest sector and regional production 
systems are analysed. A comparison of financial results of forestry enterprises with other industries has been 
carried out.
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To date, all forestry sector production systems 
in Ukraine are in a crisis situation, therefore, the 
priority development in modern conditions is the 
creation of free economic zones in regions where 
significant forest resources are concentrated. There-
fore, stimulating factors for the sustainable develop-
ment of forestry production systems are the techni-
cal re-equipment of enterprises, improvement of the 
market of goods, and the introduction of scientific 
and technological progress. Constraining factors: 
uncontrolled exports, unfair competition from ex-
porters, instability of railway transportation.

The leading areas of the forestry sector of 
Ukraine are the Polissya region, namely: Zhytomyr, 
Rivne, Kyiv, Volyn. The Lviv, Ivano-Frankivsk and 
Sumy regions have quite high financial indicators. 
The leading regions that care for the reforestation 
are Zhytomyr and Rivne regions, whose recreation 

areas are 2-3 times higher than other regions of the 
country.

The basic problems of effective functioning of the 
forest industry are low quality and closed informa-
tion, as well as the lack of a system for its objective 
analysis. High corruption in the industry is due to 
the following factors: removal of export restrictions, 
outdated legislation and regulations, complexity of 
controls, lack of clear criteria for assessing the qual-
ity of wood, as well as monitoring the implementa-
tion of these operations.

When comparing financial results of forestry en-
terprises and other industries in January-September 
2017, it was found that forestry activities are quite 
profitable (90.1%). 

Only 10% of enterprises received a loss for the 
reporting period. The share of forestry in the coun-
try’s economy, however, is rather low.
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Анотація. Розглянуто теоретичні i прак-
тичні аспекти стимулювання надходжень іно-
земних інвестицій в Україну та поліпшення їх 
використання з метою підвищення конкурен-
тоспроможності та ефективності економіки, 
забезпечення її стабільного розвитку. 

Доведено, що несприятливий інвестиційний 
клімат, низькі темпи економічного зростання, 
високі інвестиційні ризики стримують над-
ходження іноземних інвестицій в Україну. До- 
с ліджено роль іноземних інвестицій у розвитку 
країн-реципієнтів залежно від обраної моделі 
економічного розвитку. 

За допомогою побудованих економетричних 
моделей установлено, що економіка України 
розвивається за екзогенною моделлю залежно-
го розвитку. 

Обгрунтовано, що важливу роль у розвитку 
економіки України відіграють іноземні інвес-
тиції, обсяг яких значною мірою залежить від 
величини експорту, ВВП і динаміки валютного 
курсу. 

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційна 
привабливість, економетричні моделі, міжнарод-
ні рейтинги, конкурентоспроможність, ефектив-
ність. 

Аннотация. Рассмотрены теоретичес-
кие и практические аспекты стимулирова-
ния притока иностранных инвестиций в  
Ук ра ину и улучшение их использования с  
целью повышения конкурентоспособности  
и эф фек тивности экономики, обеспечение 
ее ста бильного развития. Доказано, что 
неблагоприятный инвестиционный климат, 
низкие темпы экономического роста, высокие 
инвестиционные риски сдерживают приток 
иностранных инвестиций в Украину. Исследо-
вана роль иностранных инвестиций в разви-
тии стран-реципиентов в зависимости от 
выбранной модели экономического развития. 
С помощью построенных эконометрических 
моделей установлено, что экономика Украины 
развивается по экзогенной модели зависимо-
го развития. Обосновано, что важную роль в 
развитии экономики Украины играют прямые 
иностранные инвестиции, объем которых в 
значительной степени зависит от величины 
экспорта, ВВП и динамики валютного курса.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, 
инвестиционная привлекательность, эконо мет-
рические модели, международные рейтинги, конку-
рентоспособность, эффективность.

Постановка проблеми. Важливою умовою 
успішного економічного розвитку економіки 
країни і підвищення її конкурентоспроможнос-
ті є активне залучення інвестицій та ефективне 
їх використання. Утім, низька інвестиційна при-
вабливість України та обмежені можливості за-

лучення внутрішніх інвестицій негативно впли-
вають на відтворювальні процеси, стримують 
соціально-економічний розвиток країни. Тоді 
як активізація інвестиційного процесу сприя-
тиме трансформації економіки, упровадженню 
інновацій та новітніх технологій, розвиткові 
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інфраструктури. Натомість, попри значні при-
родні, виробничі, людські, технологічні ресур-
си, швидку інтернаціоналізацію та інтеграцію 
у світовий фінансовий та економічний простір, 
економіка України залишається малою і неефек-
тивною, ВВП якої становить лише 0,29 % від сві-
тового ВВП (1992 року — 1 %). З огляду на зазна-
чене важливого значення набуває розроблення 
сучасних механізмів залучення і використання 
іноземного капіталу з метою підвищення конку-
рентоспроможності та ефективності національ-
ної економіки, забезпечення сталого її розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі залучення і використання іноземних 
інвестицій в Україні, їхній класифікації та оцін-
ці ефективності, державного регулювання пря-
мих іноземних інвестицій значну увагу приділя-
ли такі вітчизняні і забіжні вчені, як: В. Геєць, 
Є. Балацкий, Т. Говорушко, А. Гура, М. Денисен-
ко, І. Д’яконова, В. Запахлюк, В. Корнєєв, Г. Кра-
маренко, А. Кузнєцова, В. Леонтьєв, М.  Леус, 
А. Лузгина, Д. Лук’яненко, Т. Майорова, С. Мар-
кова, Н. Навроцька, А. Пересада, С. Поліщук, 
О. Пустовойт, С. Рудейчук, Е. Редзюк, С. Тесля, 
Є. Третьякова, С. Шумська, М. Фрідмен, Ф. Хаєк, 
Р. Харрод та ін. Попри численні наукові дослі-
дження щодо проблем іноземного нвестування, 
в умовах невизначеності й високого інвестицій-
ного ризику залишаються недостатньо дослі-
дженими питання пошуку інструментів стиму-
лювання іноземних інвестицій та ефективності 
їх використання з метою підвищення конкурен-
тоспроможності економіки України та забезпе-
чення її стійкого економічного зростання. 

Мета дослідження. Розкрити теоретичні   
і практичні аспекти стимулювання надходжень 
іноземних інвестицій в Україну та поліпшення 
їх використання з метою підвищення конку-
рентноспроможності та ефективності економі-
ки, забезпечення її стабільного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підвищення конкурентоспроможності еконо-
міки України потребує значних фінансових ре-
сурсів. 

Водночас низька ефективність і надійність 
банківської системи, високі ризики й недо-
ступність банківських кредитів для реального 
сектору економіки, низький кредитно-інвес-
тиційний потенціал, нерозвиненість ринкової 
інфраструктури призводять до низької конку-
рентоспроможності самої банківської системи   
і зниження її позитивного впливу на конкурен-
тоспроможність національної економіки [1]. 

Про це свідчать і низькі значення для Украї-
ни Індексу глобальної конкурентоспроможнос-
ті Всесвітнього економічного форуму (Global 
Competitiveness Index, GCI), який визначає здат-
ність економіки зростати в довгостроковій  
перспективі та розглядає національну конку-
рентоспроможність як сукупність установ, по-
літики і факторів, які визначають рівень про-
дуктивності. 

Зауважимо, що у 2017—2018 роках за Індек-
сом глобальної конкурентоспроможності WEF 
Україна зі значенням індексу 4,11 займає лише 
81-шу позицію (рис. 1), тоді як Азербайджан 
(4,69) — 35-те місце; Польща (4,59) — 39-те міс-
це, Казахстан (4,35) — 57-ме місце.
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Рис. 1. Динаміка Індексу глобальної конкурентоспроможності WEF  
для України у 2012—2018 рр.

Примітка. Розроблено за даними джерела: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum.



ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2018 № 3 (31) 

92 

Конкурентоспроможність — складне, бага-
торівневе і різноаспектне поняття, що не має 
однозначного тлумачення і передбачає розгляд 
його на рівні конкурентоспроможності націй, 
держави, національної економіки, регіону, кон-
кретної галузі, фірми, продукту/послуги. Згідно 
з визначенням фахівців ОЕСР, національна кон-
курентоспроможність — це здатність економіки 
за умов вільних і прозорих ринкових відносин 
виробляти товари і послуги, які відповідають 
вимогам міжнародних ринків, і одночасно під-
тримувати та підвищувати протягом тривалого 
часу реальні доходи свого населення, процвітан-
ня свого народу.

В умовах обмеженого банківського інвести-
ційного кредитування та внутрішніх інвести-
ційних ресурсів підприємств підвищення кон-
курентоспроможності та ефективності, стабіль-
ний економіки України можливий лише шляхом 
інтенсивного залучення іноземних інвестицій 
та ефективного їх використання в контексті ак-
тивізації інноваційно-інвестиційної складової 
розвитку з позитивним впливом на структурні 
процеси в реальному секторі економіки і роз-
ширення «економіки знань», забезпечення ди-
намічного економічного зростання. 

Глобалізація та динамічне зростання транс-
національних корпорацій, банків і міжнарод-
ної фінансово-інвестиційної інфраструктури на 
початку ХХІ століття формують нові виклики   
і перспективи для національних економік. Роль 
іноземного капіталу в країнах світу помітно 
збільшується, утім неоднозначно впливає на 
ефективність, конкурентоспроможність і роз-
виток економіки. Проблема в тому, що за від-
сутності ефективного державного регулювання 
щодо залучення і використання іноземних ін-
вестицій останні не завжди призводять до по-
зитивного результату. Іноді вони можуть мати 
й негативний вплив на розвиток економіки, 
банківської системи, не відповідати національ-
ним інтересам, призвести до зростання ризиків, 
зокрема, валютного, кредитного, ліквідності, 
поглиблення фінансової та економічної кризи, 
розбалансувати наявні фінансові потоки, погір-
шити екологічну ситуацію, скоротити внутріш-
ній ринок і частку національних товаровироб-
ників. 

Так, історичний досвід України показав, що 
політика стимулювання сукупного попиту на 
внутрішньому ринку за рахунок зовнішніх за-
позичень призвела країну не до прискореного 
економічного зростання, а до імпортозаміщен-

ня і затяжної глибокої економічної і фінансової 
кризи [2, с. 82].

З огляду на зазначене серед науковців і прак-
тиків не існує єдиної думки щодо впливу іно-
земних інвестицій, зокрема прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ), на економічне зростання кра-
їн-реципієнтів. Відповідно до теорії модерні-
зації, ПІІ стимулюють економічне зростання   
і сприяють підвищенню ефективності та конку-
рентоспроможності економіки. На відміну від 
теорії модернізації, теорія залежного розвитку 
економіки [3] розглядає можливий коротко-
строковмй позитивний вплив ПІІ на економічне 
зростання, а в довгостроковій перспективі ПІІ 
можуть мати негативний вплив на економіч-
не зростання [4]. На нашу думку, така позиція 
є суперечливою, оскільки ставить під сумнів 
доцільність залучення іноземних інвестицій, 
замість вирішення питань ефективності їх ви-
користання і вдосконалення державної інвести-
ційної політики, спрямованої на залучення ПІІ   
в національну економіку на постійній основі.

У моделях ендогенного розвитку економіки 
зростання ПІІ мають сприяти економічному 
зростанню завдяки формуванню технологічної 
дифузії з країн-донорів до країн-реципієнтів 
[5, с. 529—545]. При цьому вважається, що ПІІ 
позитивно корелюють з економічним зростан-
ням лише в тому разі, коли країни-реципієнти 
мають достатній рівень розвитку людського 
капіталу, володіють економічною стабільністю 
і ліберальним ринком. Вважається, що інвес-
тування в людський капітал здатне генерувати 
більш високі темпи економічного зростання, 
сприяючи тим самим надходженню ПІІ у країну. 
Натомість розвинуті країни порівняно з краї-
нами, що розвиваються, володіють більш висо-
ким рівнем розвитку людського капіталу і тому 
потенційно спроможні генерувати вищі темпи 
надходження ПІІ. 

При дослідженні позивного чи негативно-
го впливу ПІІ на економічне зростання важли-
во правильно включити в модель і дослідити 
ключові фактори, що впливають на економіч-
не зростання. Найбільш поширеною є модель 
В. Леонтьєва [6, с. 408] щодо впливу ПІІ на довго-
строкове економічне зростання для розвинутих 
країн і країн, що розвиваються. Для розвинутих 
країн використовується співвідношення залеж-
ності іноземних інвестицій від обсягу валового 
національного продукту, так званий принцип 
мультиплікатора, який визначається рівнянням 

 (1)( ) ( ),I t sY t=
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де Y — випуск (валовий національний продукт) 
у даній групі країн; 

I — обсяг інвестицій у розвинених країнах; 
s — норма накопичення (інвестування), або 

мультиплікатор інвестицій;
Для країн, що розвиваються, визначається 

аналогічне співвідношення і пропонується мо-
дифікований принцип мультиплікатора:

 (2)
де зірочкою позначені аналогічні параметри   
і змінні для країн, що розвиваються; 

h — частка інвестицій, що направляється в 
країни, що розвиваються; 

b — акселератор інвестицій. 
Учені зазначають, що модель В. Леонтьєва 

має низку недоліків і умовностей [7], зокрема, 
не враховує структури іноземного капіталу,   
і передбачає, що у країни, які розвиваються, над-
ходить капітал тільки з розвинутих країн, тоді 
як його можуть залучати й з офшорних країн 
та інших країн. У модель включають внутрішні   
і зовнішні інвестиції, які вважаються рівнознач-

ними, що у принципі некоректно, оскільки вони 
дають різний економічний ефект. 

Прийнято вважати, що вплив ПІІ на еконо-
мічне зростання може бути позитивним, нега-
тивним або незначним, залежно від економіч-
них, інституційних і технологічних умов у кра-
їні-реципієнті. У зв’язку з цим постає питання, 
який же вплив мають іноземні інвестиції на 
економічне зростання в Україні. Завдання поляє 
в тому, щоб кількісно оцінити вплив ПІІ на роз-
виток економіки України з використанням еко-
номіко-математичних методів. 

Проведені дослідження за допомогою коре-
ляційного аналізу показали, що, незважаючи на 
незначні обсяги ПІІІ, які надходять до України, 
на сьогодні існує позитивний вплив ПІІ на соці-
ально-економічний розвиток в Україні (рис. 2). 
Має місце тісний кореляційний зв’язок між 
ВВП на одну особу населення України та ПІІ на 
одну особу населення України, про що свідчить 
високе значення коефіцієнта парної кореляції, 
r = 0,942.

( ) ( ) (0) ,s b tI t s Y t hY e= +* * * ( / )
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Рис. 2. Динаміка ВВП та ПІІ на одну особу населення України  
за 2010—2017 рр.

Примітка. Розроблено за даними [8].

Найчастіше при проведенні дослідження 
впливу ПІІ на економічне зростання включають 
такі змінні, як: ВВП на душу населення, рівень 
освіти, внутрішній коефіцієнт інвестицій, по-
літична нестабільність, умови торгівлі, стан фі-
нансового ринку. 

Для об’єктивної оцінки факторів, що впли-
вають на обсяги іноземного інвестування в 
Україні, була побудована математична модель 
залежності інвестицій від різноманітних факто-
рів, таких як: експорт з України до країн світу, 
ВВП України, інфляція, курс долара, мінімальна 
заробітна плата, індекс непрозорості економі-

ки, сукупні ресурси домогосподарств. Оскільки 
всі вищеназвані показники мають різні одини-
ці виміру, їх нормалізовано за допомогою лога-
рифмування. Через високу мультиколінеарність 
були вилучені всі фактори, окрім експорту, ВВП 
і курсу. Розроблено дві економетричні моделі, 
які є адекватними, мають статистично значу-
щі коефіцієнти. Зазначені моделі мають високу 
точність. Коефіцієнт детермінації (R2 ) дорівнює 
0,882. З огляду на те, що економіка України є екс-
портноорієнтованою, економетрична модель (3) 
визначає залежність обсягу іноземних інвести-
цій від масштабів експорту і валютного курсу. 

LOG(INVEST) = 1,71 · LOG(EXP) + 0,86 · (LOG(KURS) – 10,09.                           (3)
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Відповідно до моделі (3) зміна логарифміч-
ного значення експорту (млрд грн) на одиницю 
в середньому спричиняє зміну іноземних ін-
вестиції на 1,71 одиниці, у той час як за зміни 
логарифмічного значення курсу долара (грн) на 
одиницю іноземні інвестиції в середньому змі-

нюються на 0,86 одиниці, що є доказом розвитку 
економіки України за екзогенною моделлю. 

Економетрична модель (4) визначає залеж-
ність обсягу іноземних інвестицій від розміру 
валового внутрішнього продукту і валютного 
курсу. 

LOG(INVEST) = 1,6LOG(GDP) + 0,17(LOG(KURS)2 + 1,67.                                    (4)

Відповідно до моделі (4) зміна логарифмічно-
го значення ВВП (млрд грн) на одиницю в серед-
ньому спричиняє зміну іноземних інвестиції на 
1,6 одиниці, у той час як за зміни логарифміч-
ного значення курсу долара (грн) у квадраті на 
одиницю іноземні інвестиції в середньому змі-
нюються на 0,17 одиниці.

 Розроблені економіко-математичні моделі 
(3) і (4) показують високу залежність іноземних 
інвестицій від обсягу експорту, валового внут-
рішнього продукту, динаміки валютного курсу і 
підтверджують, що економіка України належить 
до експортноорієнтованих економік, яка розви-
вається за екзогенною моделлю залежного роз-
витку. 

На сьогодні стримувальним фактором над-
ходження іноземних інвестицій в Україну є 
низька інвестиційна привабливість, несприят-

ливий інвестиційний клімат в Україні. Інвести-
ційна привабливість країни — це комплекс умов 
функціонування економіки, що здатні забезпе-
чити стабільну інвестиційну діяльність інвес-
торів (політичних, соціальних, інституціональ-
них, екологічних, макро- і мікроекономічних) 
(рис. 3). Фундаментом інвестиційної привабли-
вості є ефективність вкладень. 

Перш за все, інвестиції спрямовуються в ті 
країни, що можуть забезпечити найбільшу при-
бутковість та ефективність. 

Представники підприємництва Сполучених 
Штатів Америки дотримуються думки, що ін-
вестиції в ті країни, для яких характерним є різ-
нопланові ризики, такі як, наприклад, валютні 
та політичні, мають забезпечувати норму при-
бутку щонайменше на 25 %. Утім, в Україні цей 
показник значно відстає від зазначеного.

Рис. 3. Чинники, що впливають на інвестиційний клімат в Україні
Примітка. Розроблено авторами.

Якщо враховувати оцінки дослідників із За-
хідної Європи, то норма прибутку на капітал, у 
разі вкладення в нерухомість, в Україні стано-
вить 21 % зі строком окупності в 11 років, тоді 
як у Європі ці показники становлять, відповід-
но, 38,6 % і шість років. Тобто за цими показни-

ками Україна суттєво відстає від країн Європи, 
що також є причиною низької інвестиційної ак-
тивності як закордонних, так і вітчизняних ін-
весторів [9].

Про доцільність поліпшення інвестиційного 
клімату в Україні свідчать і значення таких між-
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народних рейтингів, як Index of Economic Free-
dom 2018, Doing Business 2018. 

Індекс економічної свободи (Index of Econom-
ic Freedom) ураховує такі чотири ключові аспек-
ти економічного середовища, над якими уряди, 
здебільшого, здійснюють політичний контроль: 
верховенство права, розмір уряду, регуляторна 
ефективність і відкритість ринку. Україна за Ін-
дексом економічної свободи 2018 року перейш-

ла з категорії країн «репресованих» до групи 
країн, у яких «в основному невисока економічна 
свобода». Утім вона зайняла лише 150-те місце зі 
180-ти країн зі значенням 51,9 (табл. 1). 

Про низьку інвестиційну привабливість 
України свідчать значення таких складових Ін-
дексу економічної свободи (зі 100 можливих ба-
лів), як: «Інвестиційна свобода» — 35,0; «Фінан-
сова свобода» — 30,0.

Таблиця 1
Складові Index of Economic Freedom (2018) для України, Польщі і Швейцарії

№
пор.

Індекс економічної свободи /
субіндекси

Україна — 
150-та позиція  

у світі

Гонконг — 
1-ша позиція  

у світі

Польща — 
45-та позиція

Індекс економічної свободи (2018) 51,9 90,2 68,5
Субідекси:

1 Право власності 41,0 92,5 61,8
2 Ефективність судової системи 29,5 84,3 56,6
3 Ефективність роботи уряду 29,0 82,8 50,9
4 Податковий тягар 80,2 93,1 75,9
5 Витрати на утримання уряду 45,0 90,2 47,0
6 Фіскальне здоров’я 75,9 100 81,5
7 Свобода ведення бізнесу 62,7 96,3 67,2
8 Свобода праці 52,8 89,4 63,9
9 Монетарна свобода 60,1 84,3 85,0
10 Свобода торгівлі 81,1 90,0 86,9
11 Інвестиційна свобода 35,0 90,0 75,0
12 Фінансова свобода 30,0 90,0 70,0

Примітка. Розроблено за даними: 2018 Index of Economic Freedom / The Heritage Foundation / heritage.org/Index.

Про не зовсім сприятливий в Україні ін-
вестиційний клімат свідчить і значення рейтин-
гу Doing Business від Світового банку — Індексу 
легкості ведення бізнесу (Doing Business, DB).   
І хоч Україна 2018 року порівняно з попереднім 
роком поліпшила свою позицію із 80-ї до 76-ї, 

однак значення індексу DB (65,75) є нижчим за 
середнє значення для країн Європи і Середньої 
Азії. 

Україна в рейтингу Doing Business займає 
одну з найгірших позицій порівняно з іншими 
постсоціалістичними країнами (рис. 4). 
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Рис. 4. Рейтинг Doing Business (2018) для окремих постсоціалістичних країн
Примітка. Розроблено за даними: 2018 Index of Economic Freedom  

/ The Heritage Foundation / heritage.org/Index.
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Зауважимо, що 2018 року порівняно з попе-
реднім роком знизився рейтинг за шістьма ка-
тегоріями: «Реєстрація підприємств» (20 до 52), 
«Реєстрація власності» (із 63 до 64), «Отриман-
ня кредитів» (з 20 до 29), «Захист мінори тарних 
власників» (із 70 до 81), «Міжнародна торгівля» 
(зі 115 до 119), «Забезпечення виконання конт-
рактів (з 81 до 82). 

Водночас відбулося поліпшення рейтингу за 
такими чотирма категоріями: «Отримання до-
зволу на будівництво» (зі 140 до 35), «Підклю-
чення до системи електропостачання» (зі 130 до 
128), «Оподаткування» (з 84 до 43), «Закриття 
підприємств» (зі 150 до 149).

Зауважимо, що за браку належного держав-
ного регулювання не завжди відбувається ак-
тивне залучення та ефективне використання 
іноземних інвестицій. Для України актуаль-
ною залишається проблема підвищення якості 
іноземних інвестицій і вдосконалення їхньої 
структури щодо розвитку інноваційної еко-
номіки, реального сектору, зниження енерго-, 
ресурсомісткості виробництва, упровадження 

інноваційних технологій, зниження імпортоза-
лежності. За розрахунками експертів МВФ, на 
сучасному етапі розвитку глобальної економіки 
найбільш перспективними сферами для країн 
— реципієнтів ПІІ, є: відновлювальні джерела 
енергії; промислове виробництво; комунікацій-
но-сервісні центри; технологічні та інноваційні 
центри; туризм (10, с. 101).

В Україні пріоритетні сфери діяльності, в які 
вкладають ПІІ, дещо відрізняються від світової 
економіки, і на 01.10.2017 є такими (табл. 2): 
промисловість — 30,0  % від загального обсягу 
ПІІ (на 01.01.2010 — 42, %); фінансова і страхова 
діяльність — 22,4 % (23,0%); оптова і роздрібна 
торгівля — 13,5 % (11,1 %); операції з нерухомим 
майном — 9,2 % (6,1 %); інформація та комуніка-
ції — 5,8 % (4,0 %).

Як і у світі, для України однією з пріоритет-
них сфер вкладення ПІІ є інформатика та теле-
комунікації, але їхній обсяг хоч і збільшився 
порівняно з 2010 роком на 72,2 %, залишається 
незначним — становить лише 2 785,8 млн грн, 
або 5,8 % від загального обсягу інвестицій.

Таблиця 2
Динаміка і структура прямих іноземних інвестицій в економіці України  

за видами економічної діяльності за 2010—2017 рр.

Вид економічної діяльності
01.01.2010 01.10.2017 Зміни (+/-)

млн дол. % 
до заг. суми млн дол. % 

до заг. суми млн дол. %

Промисловість 16 473,7 42,2 14 481,5 30,0 -1 992,2 -12,1
Фінансова і страхова діяльність 8 973,20 23,0 10 824,7 22,4 1851,50 20,6
Гуртова і роздрібна торгівля 4 341,10 11,1 6 523,5 13,5 2 182,40 50,3
Інформація та телекомунікації 1 572,30 4,0 2 785,8 5,8 1 213,50 77,2
Операції з нерухомим майном 2 371,30 6,1 4 458,7 9,2 2 087,40 88,0
Транспорт 923,60 2,4 1 539,2 3,2 615,60 66,7
Будівництво 1 082,20 2,8 1 521,30 3,2 439,10 40,6
Діяльність у сфері 
адміністративного 
та допоміжного 
обслуговування 

872,10 2,2 1 767,7 3,7 895,60 102,7

Професійна, наукова 
і технічна діяльність 1 133,10 2,9 2 673,5 5,5 1 540,40 135,9

Інші 1 250,3 3,2 1 672,8 3,5 422,50 33,8
Усього 38 992,9 100,0 48 248,7 100,0 9 255,80 23,7

Примітка. Розроблено за даними [8].

Відсутні, як такі, іноземні інвестиції, у від-
новлювальні джерела енергії, тоді як у світі це є 
найпріоритетнішим напрямом. 

Значна частина ПІІ надходить до спекуля-
тивного сектору, що не сприяє ефективності 
використання інвестицій і підвищенню конку-

рентоспроможності економіки, а навпаки, може 
призвести до накопичення дисбалансів та зрос-
тання ризиків і кризових явищ. 

Про недостатню ефективність іноземних ін-
вестицій свідчить і те, що значна частина інозем-
них інвестицій надходить із ризикованих країн. 
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Згідно з проведеним дослідженням основ ними 
інвесторами виступають Кіпр — з часткою 14 
258,6 млн дол., або 29,6  % від загального об-
сягу ПІІ (на 01.01.2010 — 8 603,1 млн дол.,   

або 22,1  %, Російська Федерація — 4 531,7 млн 
дол., або 9,4  % (1 900,2 млн дол., або 4,9  %), 
Віргінсь кі Острови — 1 765,4 млн дол., або 3,7 % 
(рис. 5).
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Рис. 5. Порівняльна структура прямих іноземних інвестицій в економіку України   
в розрізі країн-інвесторів за 2010 і 2017 рр.

Примітка. Розроблено за даними [8].

Міжнародний досвід свідчить, що для ба-
гатьох країн характерні територіальні диспро-
порції в розподілі ПІІ, більша частина ПІІ над-
ходить, здебільшого, до столиць, столичних 
мегаполісів. Наприклад, у Білорусі 88 % усіх ПІІ 
припадає на Мінськ [11]. 

В Україні також гостро постає проблема не-
досконалості територіальної структури інозем-
них інвестицій, адже 54,8 % від усіх інвестицій 

спрямовуються до м. Києва (рис. 6). Також най-
більш популярними областями є Дніпропетров-
ська (9,2 %), Одеська (5,1 %), Донецька (4,3 %), 
Київська (4,2 %) і Львівська (3,8 %) області [8]. 
Причина такого нерівномірного розподілу ПІІ 
полягає в тому, що інвестори хочуть якнай-
швидше отримати прибуток від вкладів, що 
можливо лише при інвестуванні в індустріально 
розвинуті регіони.

 

Київ ; 54,8

Дніпропетровська; 
9,2

Донецька; 4,3

Львівська ; 3,8

Київська; 4,2

Одеська ; 5,1

ІншІ регіони; 18,6

Київ Дніпропетровська Донецька Львівська Київська Одеська ІншІ регіони

Рис. 6. Прямі інвестиції (акціонерний капітал, боргові інструменти)  
у регіонах України станом на 01.10.2017, у % до загальної суми

Примітка. Розроблено за даними [8].

Для забезпечення збалансованості в розподі-
лі ПІІ та їхнього впливу на соціально-економіч-
ний розвиток регіонів ключову роль має віді-
гравати продумана економічна політика, яка б 
мала сприяти оптимальному розподілу ПІІ між 

регіонами з метою стимулювання економічного 
зростання в регіонах та усунення диспропор-
цій в їхньому соціально-економічному розви-
тку. Проведення такої ефективної інвестиційної 
політики щодо розвитку регіонів можливо за   
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допомогою законодавчого регулювання, надан-
ня певних податкових пільг. А це означає, що 
надходження іноземних інвестицій слід роз-
глядати з позиції їхньої відповідності основним 
напрямам розвитку національної економіки та 
регіонів країни.

Висновки. За результатами дослідження 
встановлено, що економіка України потребує 
активного залучення іноземних інвестицій, а це 
сприятиме підвищенню ефективності та конку-
рентоспроможності економіки. Однак невисокі 
темпи економічного зростання та низька інвес-
тиційна привабливість стримують надходження 
іноземного капіталу в Україну. Стимулювання 
надходження прямих іноземних інвестицій в 
економіку обумовлює більш активне викорис-
тання механізмів, які регулюють загальноеко-
номічні та інституціональні умови, насамперед 
забезпечення чіткого зв’язку між політикою за-

лучення іноземних інвестицій і стратегічними 
напрямами розвитку економіки. 

Державне регулювання залучення і викорис-
тання іноземних інвестицій має сприяти про-
гресивним структурним змінам в економіці, 
направленим на підвищення міжнародної кон-
курентоспроможності країни, розвиток пере-
дових високотехнологічних і наукомістких ви-
робництв, імпортозаміщення, насамперед тієї  
імпортної продукції, яку можуть виробляти 
віт чизняні підприємства, збільшення випуску 
високотехнологічної інноваційної екологічно 
чистої продукції з високою доданою вартістю. 
Для підвищення ефективності використання 
іноземних інвестицій важливим є підвищення 
їх якості та зниження інвестиційних ризиків, 
поліпшення структури вкладення іноземних 
інвестицій за видами економічної діяльності, 
краї нами-інвесторами, регіонами.
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In this article are considered some theoretical 
and practical aspects of stimulation of the foreign 
investments inflow into Ukraine and improvement 
of their using in order to increase competitiveness 
and efficiency of the economy, ensuring its stable 
development. Proved that unfavorable investment 
climate, low rates of economic growth, high 
investment risks restrain the inflow of foreign 
investment into Ukraine. 

The role of foreign investments in the development 
of the countries- recipients depending on the chosen 
model of economic development is investigated. 
With the help of built econometric models has been 
established that Ukrainian economy is developing 
on the basis of the exogenous model of dependent 
development, according to which the volume of 
direct foreign investments to a large extent depends 
on the value of exports, GDP and dynamics of the 
exchange rate.

According to the results was established that the 
Ukrainian economy needs active attraction of foreign 
investments, which will increase its efficiency and 

competitiveness. The stimulation of direct foreign 
investment in the national economy causes more 
active using of mechanisms that regulate general 
economic and institutional conditions, first of all, 
ensuring a clear link between the policy of attracting 
foreign investments and strategic directions of 
economic development.

The state regulation of the attraction and using 
of foreign investments should contribute to the 
progressive structural changes in the economy aimed 
at increasing the international competitiveness of 
the country, the development of advanced high-
tech and knowledge-intensive industries, import 
substitution, first of all, the import products that 
can be produced by domestic enterprises, increase 
production of high-tech innovative ecologically 
pure products with high added value. To improve 
the efficiency of using foreign investment, it is 
important to increase their quality and reduce 
investment risks, improve the structure of foreign 
investment by type of economic activity, countries- 
investors and regions.
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Анотація. Розкрито теоретичні основи 
управління власним капіталом банку. 

Здійснено аналітичне оцінювання ключових 
показників власного капіталу банків України. 

Проведено порівняльний аналіз альтерна-
тивних стратегій управління власним капіта-
лом банку і визначено принципи їх вибору. 

Ключові слова: адекватність капіталу, власний 
капітал банку, капіталізація, статутний капітал, 
непокритий збиток, нерозподілений прибуток, ре-
зервний капітал.

Аннотация. Раскрыты теоретические ос-
новы управления собственным капиталом   
бан ка. Осуществлена аналитическая оценка 
клю чевых показателей собственного капита-
ла банков Украины. Проведен сравнительный 
анализ альтернативных стратегий управ-
ления собственным капиталом банка и 
определены принципы их выбора. 

Ключевые слова: адекватность капитала, 
непокрытый убыток, нераспределенная прибыль, 
собственный капитал банка, уставный капитал, 
резервный капитал.

Постановка проблеми. Надійна банківська 
система є важливою умовою економічного роз-
витку економіки держави. Роль банківської сис-
теми в розвитку економіки України значною 
мірою залежить від її фінансової стійкості, яка, 
у свою чергу, має підтримуватись достатнім рів-
нем капіталізації банків. 

Упродовж 2017 року Національний банк 
України визнав неплатоспроможними дев’ять 
банків, із них: чотири банки — за невиконан-
ня планів капіталізації, три банки — за недо- 
т римання мінімальних вимог до капіталу, один 
банк — за недостатність коштів для виконання 
зобов’язань перед кредиторами, один банк — 
через непрозору структуру власності [1]. Отже, 
ключовими причинами визнання банків непла-
тоспроможними був недостатній рівень їхньої 
капіталізації та неспроможність акціонерів за-
безпечити належний рівень фінансової під- 
т римки.

В умовах високої нестабільності виведенням 
ненадійних банків із ринку та інтеграції України 
в європейський фінансовий простір формують-

ся нові регулятивні вимоги до стійкості банків, 
зокрема щодо розроблення програм до капіта-
лізації або реструктуризації з урахуванням ре-
зультатів стрес-тестування, а також імплемен-
тації регуляторних підходів до підвищення стій-
кості банків і банківських систем Базельського 
комітету (Базель ІІІ).

Зважаючи на це, обґрунтування стратегіч-
них рішень щодо формування і дотримання 
потрібного розміру власного капіталу, а також 
ефективного управління ним у контексті нових 
регулятивних вимог є важливим напрямом на-
укових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями проблематики управління влас-
ним капіталом банку є предметом уваги та-
ких вітчизняних учених, як: М. Д. Алексєєнко, 
Л. М. Алексеєнко, О. В. Васюренко, О. Д. Вовчак, 
А. П. Вожжов, К. О. Волохата, А. С. Гальчинсь-
кий, Я. В. Грудзевич, О. В. Дзюблюк, Ж. М. Дов-
гань, О. Д. Заруба, О. Клименко, В. Коваленко, 
Л. Ш. Лозовський, Л. О. Матлага, В. І. Міщен-
ко, А. М. Мороз, О. М. Музичка, В. В. Прадун, 
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В.  Ю.  Прозоров, Л. О. Примостка, М.  І.  Сав-
лук, Н. Г. Слав’янська, В. С. Стельмах, Н. Тка-
чук, Р.  І. Тиркало, Н. М. Шелудько та ін. Також 
це питання досліджували такі зарубіжні учені, 
як: Є. Ф. Брігхем, Р. Гільфердинг, Е. Дж. Долан, 
Т. У. Кох, С. Л. Брю, К. Р. Макконелл, Ф. С. Миш-
кін, Д. Полфреман, Л. Р. Міллер, П. С. Роуз, 
Дж.  Ф. Сінкі, В. М. Усоскіна. 

Виокремлення нерозв’язаних раніше час-
тин загальної проблеми. Попри істотний на-
уковий доробок у сфері управління власним ка-
піталом банку, питання обґрунтування вибору 
стратегій управління власним капіталом банків 
в умовах посилення вимог до їхньої фінансової 
стійкості ще недостатньо вивчені, тому вимага-
ють ґрунтовних теоретичних і практичних до-
сліджень. 

Цілями статті є: дослідження теоретико-ме-
тодичних засад формування і використання 
власного капіталу банку, аналіз ключових по-
казників власного капіталу банків України, ви-
значення принципів вибору альтернативних 
стратегій управління капіталом банків в умовах 
посилення вимог до їхньої фінансової стійкості.

Виклад основного матеріалу. Основою фор-
мування ресурсної бази банків і необхідною 
умовою її забезпечення є власний капітал, який 
є одним із найважливіших показників їхньої ді-
яльності.

У наукових працях багато розбіжностей 
щодо визначення суті власного капіталу бан-
ків. Науковці досі не виробили єдиного підхо-
ду до сутності власного капіталу. Так, зокрема, 
О. В. Васюренко і К. О. Волохата трактують влас-
ний капітал банку як сукупність внесених влас-
никами (учасниками капіталу) власних коштів, 
які зростають у результаті ефективної банків-
ської діяльності у процесі капіталізації прибут-
ку, а також за рахунок додаткових надходжень   
з боку учасників [2, с. 108]. 

Інший підхід до розкриття економічного 
змісту власного капіталу банку наводять у своїй 
праці В. І. Міщенко і Н. Г. Слав’янська. Автори 
під власним капіталом розуміють спеціально 
створені фонди і резерви, призначені для забез-
печення фінансової стійкості, комерційної та 
господарської діяльності, відшкодування мож-
ливих збитків і які перебувають у користуванні 
банку протягом усього періоду його функціону-
вання [3, с. 18]. 

На думку М. Д. Алексеєнка і Л. М. Алексеєн-
ко, власний капітал банку являє собою грошові 
кошти та виражену у грошовій формі частину 

майна, які належать його власникам, забезпе-
чують економічну самостійність і фінансову 
стійкість банку, використовують для здійснення 
банківських операцій та надання послуг з метою 
одержання прибутку [4, с. 109]. 

О. В. Дзюблюк трактує власний капітал ви-
ключно з позиції можливого банкрутства банку, 
зводячи його економічну суть до сукупність ак-
тивів, які можуть спрямовуватись на відшкоду-
вання втрат вкладників [5, с. 18].

До того ж, не варто нехтувати класичним ба-
лансовим рівнянням, відповідно до якого влас-
ний капітал є різницею між сумарним обсягом 
активів банку і загальною сумою його пасивів 
(депозитних і недепозитних зобов’язань).

Наведені вище визначення сутності власного 
капіталу не суперечать одне одному, а, навпаки, 
доповнюють і можуть реально використовува-
тись у банківській діяльності залежно від по-    
с тавлених цілей. Узагальненим розумінням суті 
власного капітал банку є обсяг грошових коштів, 
внесений акціонерами (засновниками банку) 
при створенні банку, а також кошти, отримані у 
процесі його діяльності і реінвестовані в капітал 
задля забезпечення економічної самостійності   
й фінансової стійкості банку у стратегічній пер-
с пективі

Порівняно з промисловими підприємства-
ми власний капітал банку становись незначну 
питому вагу в сукупному капіталі — близько 
8—10  %, тоді як у підприємств матеріального 
виробництва — 40—60 %. Крім того, капітал 
банку має інше призначення. Якщо в останніх 
це забезпечення платоспроможності і виконан-
ня більшості оперативних функцій, то власний 
капітал банку слугує перш за все для страхуван-
ня інтересів вкладників і меншою мірою — для 
фінансового забезпечення своєї оперативної ді-
яльності. 

Це чітко простежується через виконувані 
власним капіталом банку функції. Варто за- 
з на чити, що автори наголошують на виконанні 
власним капіталом банку різних функцій і про-
понують різні підходи до їх групування. Проте 
більшість науковців погоджуються, що ключо-
вими функціями власного капіталу є захисна, 
оперативна і регулятивна.

Оскільки власний капітал слугує, насампе-
ред, для страхування інтересів вкладників і кре-
диторів банку, а також для покриття поточних 
збитків від банківської діяльності, то захисна 
функція є однією з найважливіших. Попри неве-
лику питому вагу власного капіталу в сукупних 
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пасивах банків, він є основою їхньої фінансової 
безпеки, надійності та стабільності. 

Саме високі вимоги до капітальної стійкості 
банку і пильна увагу з боку регуляторів до до-
тримання стандартів адекватності капіталу та 
його достатності для покриття банківських ри-
зиків дозволяють зберегти стійкість банківської 
системи в цілому.

Функція забезпечення оперативної діяльнос-
ті особливо важлива на початку діяльності бан-
ку. За рахунок капіталу фінансується придбання 
потрібних для банку приміщень, їх будівництво 
або оренда, обладнання меблями, обчислюваль-
ною технікою, забезпечення іншими матеріаль-
ними ресурсами, упровадження нових систем 
банківської охорони, банківських технологій та 
систем зв’язку. 

Регулятивна функція полягає в тому, що шля-
хом фіксації розміру власного капіталу регуля-
тивні органи впливають на діяльність банку в 
цілому. Капітал є регулятором розширення бан-
ківської діяльності в довгостроковій перспек тиві. 

Регулювання стану капіталу відповідними 
інститутами стало важливим інструментом об-
меження ступеня ризику, якого може зазнавати 
банк, що підтримує тим самим довіру клієнтів   
і захищає державну систему страхування депо-
зитів від великих втрат [6, с. 67].

На сучасному етапі розвитку банківської 
системи України Національний банк проводить 
політику укрупнення банків, що пов’язано з 
необхідністю підвищення фінансової стійкості 
банківської системи i підтримки її інвестицій-
ної привабливості та конкурентоспроможності 
в контексті євроінтеграції. 

Як свідчать дані рис. 1, протягом досліджува-
ного періоду істотних коливань у динаміці абсо-
лютних показників пасивів і капіталу банку не 
відбувалось. 

Варто звернути увагу, що капітал у розпо-
рядженні банків починаючи з 2017 року у три 
рази менший від статутного капіталу, що пояс-
нюється відрахуванням резервів і непокритого  
збитку.

Рис. 1. Динаміка основних показників пасивів і капіталу банків України 
протягом 2016 року — першого півріччя 2018-го, млн грн 

Примітка. Складено авторами за [7].

Розглядаючи детальніше роль статутного 
капіталу у формуванні пасивів банків України 
(рис. 2), можна спостерігати зростання його пи-
томої ваги на початку 2017 року, яке може по-
яснюватись реалізацією графіка досягнення мі-
німального розміру статутного і регулятивного 
капіталу для банків, передбаченого Постановою 
№ 723 Національного банку від 17.11.2014. По-
чинаючи з 2018 року темп нарощення розміру 

статутного та регулятивного капіталу сповіль-
нився. Це обумовлюється рішенням НБУ щодо 
пом’якшення графіка досягнення мінімального 
розміру статутного та регулятивного капіта-
лу для банків [8], прийнятого після детального 
аналізу ризиків діяльності банківського секто-
ру, який виявив позитивну динаміку показників 
банків України та стабілізацію ситуації у фінан-
совій системі.
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Рис. 2. Питома вага статутного капіталу в пасивах банків України  
протягом 2016 року — першого півріччя 2018-го, %

Примітка. Складено за [7].

Аналіз різниці між фактичним і норматив-
ним значеннями достатності (адекватності) 
регулятивного капіталу свідчить, що в цілому 
банки України не мають проблем із виконанням 

цього нормативу — від’ємне значення спостері-
галось лише в лютому 2016 року, а починаючи з 
2018-го цей показник перевищує норматив май-
же в 1,5—2 рази (рис. 3). 

Рис. 3. Відхилення фактичного значення достатності (адекватності) 
регулятивного капіталу банків України від нормативу (10 %)  

протягом 2016 року — першого півріччя 2018-го, %
Примітка. Складено за [7].

Попри позитивні значення показників обся-
гу власного капіталу банків України, індикатор 
ефективності його використання — рентабель-
ність капіталу — викликає занепокоєння. Про-
тягом усього 2016 року рентабельність капіта-
лу мала від’ємне значення, а станом на 1 січня   
2017-го досягла свого найнижчого значення — 
мінус 116,74  %. Упродовж 2017 року динаміка 
цього показника була нестабільною, і, незважа-

ючи на поліпшення в першій половині року, він, 
починаючи з червня 2017 року, знижувався до 
мінус 15,96 %. 

У першому півріччі 2018-го рентабельність 
капіталу банків України зберігала позитивне 
значення, проте вже з травня 2018 року спосте-
рігається тенденція до її зниження. 

Станом на 1 липня 2017-го рентабельність 
капіталу банків України становила 10,55 %.
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Рис. 4. Рентабельність капіталу банків України протягом 2016 року — першого півріччя 2018-го, %
Примітка. Складено за [7].

Рентабельність капіталу показує, скільки 
чис того прибутку припадає на одну гривню 
капіталу банку і характеризує економічну від-
дачу капіталу. У світовій практиці норма при-
бутку на капітал (ROE) є основним показником 
ефективності діяльності банку, вважається, що 
банк працює ефективно в тому разі, коли зна-
чення показника не менше ніж 15 % [9, с. 406]. 
Зва жаючи на аналізовані дані, можна зроби-
ти висновок, що банки недостатньо ефективно 
управляють капіталом і можуть мати проблеми 
з використанням прибутку як внутрішнього 
джерела капіталізації. 

Необхідність підвищеної уваги до управ-
ління власним капіталом банку також обумов-
люється встановленням НБУ вимог для забез-
печення стійкості банків, які проходили стрес-
тестування в рамках проведення щорічної 
оцінки стійкості 2018 року. Вимоги затвердже-
ні постановою Правління Національного бан-
ку України від 14 серпня 2018 року № 94 «Про 
особ ливості здійснення оцінки стійкості банків 
і банківської системи України у 2018 році».

Зміст зазначених вимог полягає в такому:
по-перше, у разі виявлення браку капіталу за 

підсумками проведення щорічної оцінки стій-
кості банків з урахуванням результатів стрес-
тестування за базовим сценарієм банкам буде 
потрібно розробити програму докапіталізації. 
Ця програма передбачатиме збільшення капі-
талу на суму, що визначається як максимальна 
із двох значень: суми визначеної за результата-
ми перших двох етапів оцінки стійкості (оцін-
ка якості активів та екстраполяція результатів 
цієї оцінки) і прогнозованої суми, визначеної 
за результатами третього етапу оцінки стійкос-
ті (стрес-тесту) за встановленим Національним 

банком базовим макроекономічним сценарієм 
на 2018 рік;

по-друге, у разі виявлення додаткової по  - 
т реби в капіталі банку за підсумками прове-
дення стрес-тестування за базовим сценарієм  
на 2019—2020 роки і за несприятливим макрое-
кономічним сценарієм на 2018—2020 роки банк 
має розробити і подати до Національного бан-
ку план реструктуризації, який він має викона-
ти до кінця 2019 року. Цей план має виходити 
з максимальної зі сум потреби в капіталі, про-
гнозованих за результатами оцінки за кожним із 
вищевказаних сценаріїв.

Банк складає план реструктуризації до 2019 
року з урахуванням програми капіталізації на 
2018 рік. Передбачені у плані реструктуризації 
заходи мають у підсумку забезпечити дотри-
мання банком установлених Національним бан-
ком граничних значень нормативу достатності 
(адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та/
або нормативу достатності основного капіталу 
(Н3) на всьому прогнозованому періоді [10]. 

Зважаючи на низькі, а в окремі періоди й 
від’ємні значення рентабельності капіталу, а 
також нові регулятивні вимоги, вбачається до-
цільним оптимізувати стратегії управління ка-
піталом банків України в контексті підвищення 
ефективності їхньої діяльності.

Під ефективною стратегією управління ка-
піталом пропонуємо розуміти сукупність стра-
тегічних рішень щодо формування і розподілу 
капіталу, які спрямовані на досягнення такого 
співвідношення прибутковості і ризиків, яке 
забезпечує стабільне зростання вартості банку 
при збереженні його надійності з урахуванням 
пріоритетів власників і задоволенням вимог ре-
гулятивних органів.
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Перед фінансовими менеджерами банків 
стоїть завдання вибору оптимальної стратегії 
управління власним капіталом серед наявних 
альтернатив. 

Управління власним капіталом банку ґрунту-
ється на трьох ключових стратегіях, які відрізня-
ються одна від одної за цільовим призначенням. 
 1. Стратегія максимальної віддачі капіталу, 
спрямована на максимізацію прибутку. При ви-
користанні цієї стратегії рівень капіталу підтри-
мується на мінімально можливому для покрит-
тя ризиків рівні задля збільшення прибутку. 
Стратегія дозволяє підвищити прибутковість 
діяльності банку, досягти високого рівня диві-
дендних виплат, збільшити ринкову вартість 
банку в короткостроковому періоді.

2. Стратегія підтримки ліквідності передба-
чає забезпечення високого рівня капіталу банку 
для покриття всіх можливих ризиків і зростання 
запасу міцності банку. Стратегія орієнтована на 
нарощення капіталу швидкими темпами, макси-
мальний захист від ризиків і високу фінансову 
стійкість у короткостроковому періоді.

3. Стратегія збалансування рівня прибутко-
вості та ліквідності дозволяє забезпечити під-
тримку ефективності і рентабельності капіталу. 
Третя стратегія сприяє досягненню урівноваже-
ного рівня ризиків, невисоких дивідендних ви-
плат, спрямованих на капіталізацію, достатньо-
го рівня ліквідності та високої фінансової стій-
кості банку в довгостроковому періоді.

Зважаючи на виявлені проблеми в діяльності 
банків, їм рекомендуємо обирати першу або тре-
тю стратегію залежно від особливостей діяль-
ності установи — специфіку пасивних операцій, 
структуру власності, особливості клієнтсь кої 
складової та інші фактори.

Щодо механізму капіталізації стратегії управ-
ління банком поділяють на кількісну та якісну 
стратегії капіталізації банків. Перша передбачає, 
що підвищення капіталізації здійснюється за 
рахунок активного нарощення обсягів капіталу 
завдяки емісії акцій, тезаврації прибутку та ін-
ших зовнішніх і внутрішніх джерел, а друга має 
на меті вплив на капіталізацію і структуру ка-
піталу за рахунок зміни рівня ризику активних 
операцій. Більш актуальною для вітчизняних 
банків на сучасному етапі розвитку вбачається 
друга стратегія, яка орієнтована не на агресивну 
політику зростання, а на зважене і збалансоване 
управління структурою та якістю активів і па-
сивів.

Убачається доцільним ухвалювати рішення 
щодо вибору та реалізації стратегії управління 
власним капіталом банку на основі таких прин-
ципів:

– орієнтація на стратегічний розвиток 
банку, а не на усунення поточних проблем; 

– реалізація збалансованого підходу до 
управління активами і пасивами банку; 

– оптимізація темпу внутрішнього капіта-
лоутворення,

– розроблення планів капіталізації з ура-
хуванням прогнозованої величини потреби в 
капіталі та доступності альтернативних джерел 
її задоволення;

– установлення і дотримання лімітів та 
обмежень щодо капіталу;

– забезпечення максимального рівня при-
бутковості при дотриманні допустимого рівня 
ризиків і виконання вимог органів нагляду; 

– забезпечення відповідності критеріям 
оцінки капіталу національних і міжнародних 
рейтингових агентств;

– виправдання очікувань і максимізація 
вигід для стейхолдерів; 

– урахування впливу зовнішніх і внут-
рішніх факторів, а також поточної економічної 
кон’юнктури і стратегічних ринкових тенденцій;

– сприяння стабільному зростанню рин-
кової вартості банку;

– забезпечення гнучкості (оперативності) 
управління капіталом.

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження визначено, що проблема ефективного 
управління капіталом банку особливо актуаль-
на на сучасному етапі розвитку банківської сис-
теми України, який характеризується новими 
вимогами регуляторів і викликами з боку біз-
нес-середовища.

У процесі вибору альтернативних стратегій 
управління власним капіталом рекомендовано 
більшу увагу приділяти тим, що спрямовані на 
підвищення рентабельності капіталу і банків-
ського бізнесу в цілому, а також забезпечення 
оптимального рівня ризиків з метою зниження 
навантаження на капітал як інструменту їх по-
криття.

Дотримання запропонованих принципів 
вибору та реалізації альтернативних стратегій 
управління власним капіталом матиме значний 
позитивний вплив на фінансові результати ді-
яльності банків, а також забезпечення стабіль-
ності та надійності банківської системи.
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Перспективи дальшого розвитку. Подальші 
наукові дослідження можуть бути спрямовані 
на розроблення рекомендацій щодо успішної 

реалізації обраних стратегій управління влас-
ним капіталом банків з урахуванням позитив-
ного вітчизняного і зарубіжного досвіду.
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The article is dedicated to the study of the theo-
retical and methodological principles of the forma-
tion and use of the bank equity, the analysis of key 
indicators of the equity of Ukrainian banks and the 
determination of the principles for choosing alter-
native strategies for managing bank equity in the 
conditions of strengthening the requirements for 
their financial sustainability. 

The authors determined that the problem of ef-
fective management of the bank equity is particular-
ly relevant at the modern stage of the development 
of the banking system of Ukraine, which is charac-
terized by new requirements of regulators and chal-
lenges from the business environment. 

It was recommended to pay more attention to 
those alternative equity management strategies, 
which determined on improving capital efficiency 
and the banking business as a whole, as well as en-
suring optimal level of risk in order to reduce the 
burden on equity as a tool for their coverage.

The authors offered to choose and implement 
he bank equity management strategy should on the 
basis of following principles: orientation to the stra-
tegic development of the bank, rather than elimina-
tion of current problems, implementation of a ba-

lanced approach to the management of assets and 
liabilities of the bank, optimization of the rate of 
internal capital formation.

Development of capitalization plans taking into 
account the forecast of the value of equity require-
ments and the availability of alternative sources 
of its formation, establishment and observance 
of limits and restrictions on equity, ensuring the 
maximum level of profitability with observing the 
acceptable level of risks and the requirements of su-
pervisory authorities, ensuring compliance with the 
criteria for equity assessing of national and interna-
tional rating agencies, justifying expectations and 
maximizing benefits for stakeholders, taking into 
account the influence of external and internal fac-
tors, as well as the current economic situation and 
strategic market trends; promotion of stable growth 
of market value of the bank, ensuring the flexibility 
(efficiency) of capital management.

Compliance with the proposed principles for 
choosing and implementing alternative equity ma-
nagement strategies may have a significant positive 
impact on the financial performance of banks, as 
well as ensuring the stability and reliability of the 
banking system.
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Анотація. Досліджено сутність та особ-
ливості формування бренду територій. Про-
аналізовано світовий рейтинг найуспішніших 
брендів міст, а також міст за різними показ-
никами. Визначено перешкоди і запропоновано 
напрями щодо формування успішного брендин-
гу територій.

Ключові слова: бренд, брендинг, бренд міста.

Аннотация. Исследованы сущность и осо-
бенности формирования бренда территорий. 
Проанализирован мировой рейтинг самых 
успешных брендов городов, а также городов за 
различными показателями. Определены пре-
пятствия и предложены направления по фор-
мированию успешного брендинга территорий.

Ключевые слова: бренд, брендинг, бренд города.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
глобалізації та розвитку інформаційних техно-
логій найперспективнішим товаром є інфор-
мація, завдяки якій споживачі дізнаються про 
створення i надходження нових товарів та по-
слуг. Просування та позиціонування продукції 
на світовому i вітчизняному ринках відбуваєть-
ся через формування певного бренду, що про-
являється через нематеріальний актив, такий 
як графічні зображення, логотипи, знаки і сим-
воли. Формування позитивного іміджу (брен-
ду) є однією з ключових завдань, які ставлять 
перед собою уряди, підприємства, фірми, а та-
кож міста. Сильний бренд міста є інструментом 
конкурентної боротьби за інвестиції, туристів, 
мешканців, кваліфіковану робочу силу, а також 
є необхідною складовою його розвитку і про-
цвітання. Брендовому місту легше розв’язувати 
суспільні проблеми, ефективно використову-
вати наявний потенціал та активізувати гро-
мадську активність мешканців. Існує наявний 
досвід створення потужних брендів міст, які є 
привабливими та успішними. Практика ство-
рення брендів окремих територій України сьо-
годні перебуває тільки на початковому етапі 
становлення. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні  
і практичні аспекти формування бренду до-  

слід жували у своїх роботах вітчизняні і зару-
біжні науковці. Серед вітчизняних учених вар-
то виділити праці таких, як: К. Богун, О. Біло-
водська, О.  Соскін, О. Карий, В. Мотриченко, 
М. Овчарук, Ю. Яковлєва та ін. Серед зарубіж-
них науковців можна виділити праці Ф. Котлера, 
С. Ангольта, І. Рейна, Д. Хайдера, у яких вперше 
представлена концепція маркетингу територій. 
Вагомий внесок у дослідження новітніх брен-
дингових технологій внесли зарубіжні автори, 
зокрема, Д. Аакер, М. Каваратцис, Т. Мойланен, 
С. Рейністо, Дж. Хілдрет, Т. Холл, М. Харрі- 
сон.

Метою статті є дослідження специфіки фор-
мування бренду міст як необхідної складової  
їхнього розвитку і процвітання.

Виклад основного матеріалу. Бренд є пев-
ним чином феномен, який вражає індивідуаль-
ну, групову і масову свідомість, але при цьому в 
кожного реципієнта він формується по-своєму, 
незважаючи на одноманітність вихідного по-
ложення свого сприйняття. У торговельній 
практиці дуже поширеним є поняття «товарна 
марка» (бренд), яка являє собою ім’я, знак або 
символ (малюнок або їхню комбінація), які слу-
жать для відокремлення товарів різних товаро-
виробників. Як товарні марки можуть бути ви-
користані:
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– фірмове ім’я — буква, слово, група слів 
або букв;

– фірмовий знак — символ, малюнок, сво-
єрідний колір, що є частиною товарної марки, 
яку можна впізнати, але не прочитати, вимови-
ти [5, с. 34].

Торговельна марка має велике значення для 
будь-якої компанії. Така її роль зумовлена тим, 
що кожна марка має свій марочний капітал, тоб-
то додаткову вартість. 

Ця вартість забезпечує дві важливі переваги: 
конкурентну і цінову — споживачі часто готові 
заплатити вищу ціну за якісний продукт із ма-
рочним капіталом [8, с. 14].

Сучасні бренди — це глобальні комунікато-
ри, що пов’язують продавців, товар і покупців, 
це емоційний індивідуальний образ продук-
ту або компанії, що відображає його унікальні 
риси і характеристики. 

Процес створення бренду та управління ним 
називається брендингом. Він може містити фор-
мування, посилення, репозиціонування, віднов-
лення й зміну стадії розвитку бренду, його роз-
ширення і поглиблення [1, c. 8]. 

Основна мета брендингу — забезпечити ін-
формаційну присутність бренду в найрізнома-
нітніших джерелах, упізнаваність його назви 
в масовій свідомості через образи локальних 
ексклюзивних відмінностей, іміджеві характе-
ристики і репутацію, що забезпечують території 
можливість стати силою впливу, транслювати 
самостійні рішення і збільшувати власні ресур-
си [6, c. 37]. 

Брендинг товарів тісно пов’язаний із по-
зиціонуванням територій і держави, адже це є 
взаємопов’язані процеси. Через товар споживач 
ідентифікує місто або країну, в якій його виго-
товили. При цьому брендингу територій (міст) 
приділяється значно менше уваги, ніж брендин-
гу товарів. 

Позиціонування територій — цілеспрямо-
ваний процес формування, презентації і про-
сування певного об’єкта на світовому ринку 
як його конкурентоздатної і ліквідної одиниці. 
Будь-яке місце (країна, місто, регіон, курорт, 
історико-культурний заклад, ландшафт, інфра-
структурні об’єкти) може стати брендом за умов 
виваженої стратегії брендингу і ребрендингу 
(своєчасної корекції бренду, що обумовлена 
ринковим попитом). 

Брендинг міст — стратегія підвищення кон-
курентоспроможності міст, областей, регіонів, 

географічних зон і держав з метою завоювання 
зовнішніх ринків, залучення інвесторів, турис-
тів, нових мешканців і кваліфікованих мігрантів 
(В. Г. Кулєш, 2012) [4]. 

Цей вид брендингу спрямований на подо-
лання дефіциту матеріальних і нематеріальних 
ресурсів у регіоні, у його основі лежить ідея до-
несення до широкої громадськості уявлення про 
унікальність території. 

Також бренд міста розглядається науковця-
ми як враження, яке справляє місто на цільову 
аудиторію, сума всіх матеріальних і символіч-
них елементів, які роблять місто унікальним  
(Т. Moilanen and S. Rainisto, 2010) [12]; як конку - 
рентна ідентичність міста (S. Anholt, 2007) [10] 
i формування відповідних асоціацій (M.  Ka- 
varatzis i Ashworth, 2008) [11].  

Загалом у світі налічується понад 36 типів 
міських брендів. Це спільна інтелектуальна 
власність громади, яка може в сотні разів пере-
вищувати вартість реальних активів міста. 

Бренд міста — графічне зображення (лого-
тип, картинка), формується на базі поширен-
ня про нього інформації, реальних аргументів 
щодо його функціонування i можливостей для 
відвідувачів. Для створення потужного бренду 
міста й ефективного брендингу потрібно вико-
ристовувати сучасні інструменти, тобто такі, які 
б базувались на новітніх технологіях і засобах 
комунікацій. 

До інструментів створення бренду міст у тра-
диційному розумінні належать комплекс засобів 
маркетингових комунікацій: реклама, зв’язки з 
громадськістю, продажі (поштою і за каталога-
ми), телемаркетинг, електронна торгівля, відгу-
ки відвідувачів тощо.

Не менш важливими інструментами ство-
рення бренду міста є групи айдентика та івент-
маркетинг [7]. До групи айдентика міста нале-
жать його логотип, фірмовий стиль і символіка. 
Найчастіше цей інструмент у створенні бренду 
міста використовується в засобах масової ін-
формації, глобальній мережі «Інтернет», місь-
кому середовищі, сувенірній продукції та турис-
тичних агенствах. 

Івент-маркетинг використовується на конфе-
ренціях, конгресах, виставках, тренінгах, турні-
рах, конкурсах, концертах.

Щодо зарубіжного досвіду впровадження  
і використання брендів міст, то можна зазна-
чити найбільш успішними містами Нью-Йорк, 
Амс тердам, Копенгаген, Гонконг і Ліон (табл. 1).
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Таблиця 1
Бренди успішних міст

Місто Логотип міста Зміни, що відбулися після впровадження 
цього бренду

Нью-Йорк
Щорічний обсяг туристичних відвідувань за 20 років зріс 
більш ніж у 110 разів, обсяг фінансової віддачі від туризму 
— більш ніж у 70 разів (близько 6 млрд дол. США на рік)

Амстердам
За перші п’ять років чотири рази зросла щорічна кількість 
туристів і розширився спектр туристичних послуг

Копенгаген

 

Краще місто світу для велосипедистів, другий у рейтингу 
кращих міст світу за рівнем безпеки і міст-моделей сталого 
розвитку, найкраще місто світу для бізнесу. 2012 року міс-
то зайняло 12-ту позицію рейтингу успішності бренду [2]

Гонконг Один із найкращих туристичних, фінансових інновацій-
них центрів, креативних індустрій та освіти світового рів-
ня. Спостерігався серйозний перерозподіл потоків: куль-
турний і рекреаційний туризм в основному з країн Азії, 
Океанії та Австралії; діловий туризм — з Америки, Пів-
денної і Південно-Східної Європи

Ліон

Щорічні інвестиції в наукові дослідження досягають 
4 млрд євро, місто займає 9-те місце за привабливістю для 
підприємництва (ECER Ranking). У Ліон здійснено 2,8 млн 
ділових поїздок

Примітка. Складено за результатами проведеного дослідження.

Компанія «Resonance Consultancy» 2017 року 
провела дослідження і здійснила оцінку міст та 
їхніх стратегій розвитку для широкого кола гро-
мад. У своєму дослідженні було здійснено ран-
жування міст за такими критеріями:

– місце (place), у якому враховується 
якість природного середовища і розміщення 
будівель [чистота повітря, середня кількість со-
нячних днів, безпека міста (показник убивств), 
кількість відмінних мікрорайонів, парків та ак-
тивних заходів на природі]; 

– продукт (product), у якому беруться до 
уваги найважливіші інститути міста, атракціо-
ни та інфраструктура (рейтинг провідного міс-
цевого університету, кількість прямих напрямів, 
що обс луговуються аеропортом, розміри конфе-
ренц-центру, кількість визначних пам’яток, му-
зеїв і мистецьких установ);

– програмування (programming) — вклю-
чає сфери мистецтва, культуру і розваги в місті 

(кількість торговельних місць, заклади мистецт-
ва, готельної та ресторанної справи, нічний від-
починок);

– люди (people) — ураховує імміграцію та 
різноманітність міста;

– процвітання (prosperity) — включає за-
йнятість у місті, ВВП на душу населення і корпо-
ративні головні офіси;

– просування (promotion), у кому беруть-
ся до уваги кількість статей, посилань і рекомен-
дацій в Інтернеті [14, с. 5].

За показником «місце (place)» першість у рей-
тингу отримав Лісабон, друге — Сінгапур, тре-
тє — Сідней, далі йдуть — Барселона, Мадрид, 
Рим, Токіо, Гонгконг, Сан-Дієго, Лондон. Лісабон 
першість у рейтингу отримав завдяки середзем-
номорському клімату, зручним перехрестям  
і пішохідним доріжкам, безпеці громадян, пор-
товим і промисловим землям, які зачаровують 
туристів та відвідувачів.
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За критерієм «продукт (product)» першість 
отримав Париж, на другому місті — Лондон, на 
третьому — Москва, далі за рейтингом — Нью-
Йорк, Токіо, Амстердам, Лос-Анджелес, Сін-
гапур, Барселона, Берлін. Першість у рейтингу 
належить Парижу, адже він є головним куль-
турним, політичним та економічним центром 
Франції; він належить до світових міст провід-
них фінансових центрів та є історичним цент-
ром Європи.

У категорії «програмування (programming)» 
першість отримав Лондон, друге місце — Па-
риж, третє — Нью-Йорк, далі за рейтингом — 
Токіо, Рим, Москва, Барселона, Мадрид, Сан-
Пауло, Чикаго. 

За показником «люди (people)» першість 
отримало місто Дубай, на другому — Доха, на 
третьому — Кувейт, далі за рейтингом — Міамі, 
Тормонт, Сінгапур, Брюссель, Мускат, Амман, 
Ванкувер. Дубай займає найвище місце в космо-
політичному населенні, причому 83 % його меш-
канців є іноземцями 200 національностей. Нині 
Дубай приваблює іноземців і трудових мігрантів 
своїми амбіційними проектами з будівництва, а 
також фінансовими можливостями. Місто сьо-
годні є провідним фінансовим центром Персь-
кої затоки.

За показником «процвітання (prosperity)» 
першість займає Сінгапур, на другому місті — 
Доха, на третьому — Сідней, далі — Гонконг, 

Токіо, Сієтл, Мельбурн, Сан-Франциско, Дубай, 
Осака. Першість Сінгапуру належить завдяки 
швидкому фінансовому розвиткові. Сьогодні 
Сінгапур — супердержава Азії. Місто має здат-
ність розвиватися, попри те, що воно є найбільш 
завантаженим центром транзиту планети сиро-
вини та іноземної валюти, острівна країна, яка 
стала головним місцем управління багатством. 
Реінвестиції в місті направляються в наукові 
дос лідження, талановиту молодь і персонал. 

За показником «просування (promotion)» 
першість отримало місто Лондон, на другому 
місті — Нью-Йорк, на третьому — Париж, далі 
за рейтингом відзначились Мельбурн, Берлін, 
Сінгапур, Амстердам, Гонконг, Мадрид, Токіо. 
Сьогодні мешканці, бізнесмени та відвідува-
чі просувають Лондон усьому світу більше ніж 
міські маркетологи або торговельні палати. Але 
саме місто, як і раніше, відіграє важливу роль 
у розробленні та управлінні постійно зростаю-
чою кількістю комунікаційних і медіа-каналів. 
Успішне управління допомагає інтегрованому 
універсальному каналу створювати і регулюва-
ти обмін повідомленнями, що стимулює над-
ходження інвестицій, розвиток і відвідування 
міста.

У підсумку зазначені міста за всіма показни-
ками були згруповані в загальний рейтинг — 
Топ-100 найкращих світових брендів міст 2017 
року (табл. 2).

Таблиця 2
Toп-100 найкращих у світі брендів міст 2017 року

Рейтинг Місто Місце Продукт Програму-
вання Люди Процвітання Просування

1 Лондон 10 1 1 15 23 1
2 Сінгапур 2 8 22 6 1 6
3 Нью-Йорк 12 4 3 13 16 2
4 Париж 13 1 2 31 68 3
5 Сідней 3 42 26 11 3 11
6 Амстердам 21 6 23 16 24 7
7 Лос-Анжелес 24 7 15 12 52 16
8 Токіо 7 5 4 95 5 10
9 Сан-Франциско 16 57 16 18 8 14

10 Торонто 38 21 24 5 39 15
85 Київ 104 64 75 73 139 103

Джерело: [14, с. 20, 23].

Згідно з даними табл. 2 перше місце за всі-
ма показниками займає Лондон, друге — Сін-
гапур, третє — Нью-Йорк, четверте — Париж, 
п’яте — Сідней, шосте — Амстердам, сьоме — 

Лос-Анджелес, восьме — Токіо, дев’яте — Сан-
Франциско, десяте — Торонто. Серед українських 
міст у рейтинг потрапив тільки Київ, який зайняв 
85-те місце зі 100 представлених у рейтингу. 
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Лідерство Лондона в загальному рейтингу 
брендів міст пов’язується з його світовим ви-
знання центру туризму, розкоші, освіти (більше 
ніж 40 вищих навчальних закладів) і ресторан-
ної справи. Місто 2015 року відвідало 31,5 млн 
туристів, 2016-го кількість туристів збільши-
лась на 20 %. Першість у рейтингу місто отри-
мало завдяки ексклюзивному та послідовному 
маркетингу, а також якості інфраструктури (до-
роги, аеропорти) та унікальним архітектурним 
пам’яткам. 

Стосовно міст України, то в рейтинг уві - 
йш ло тільки місто Київ, зайнявши 85-те місце. 
За показниками «продукт», «програмування»  
і «люди» місто отримало 64-те місце, 75-те та  
73-тє відповідно. Водночас результати рейтингу 
свідчать, що місту Києву ще варто працювати 
над критеріями «місце», «процвітання» і «про-
сування», за якими оцінки ще нижчі.

Щодо інших українських міст, то деякі міста 
вже розпочали роботу над створенням і позиціо-
нуванням власного бренду. Серед українських 
міст, у яких розпочалася робота над створення 
власного бренду, можна навести приклади міст 
Львова, Чернівців, Кривого Рогу, Дніпра, Черкас 
та ін. (табл. 3). 

Попри запровадження цих проектів, існує 
низка перешкод, що можуть стати на шляху 
ефективного просування бренду територій: від-
сутність системного фінансування і брак коштів 
на розкручування та просування бренду; слабка 
стратегія просування бренду; несвоєчасна і не-  
я кісна логістика товарів; неефективний менедж-
мент і корупція в місцевих органах влади; неза-
цікавленість відповідальних осіб у налагодженні 
ефективної роботи щодо розкручування бренду 
міста, поліпшення його інфраструктури і добро-
буту громадян.

Таблиця 3
Бренди українських міст

Місто Девіз міста Логотип міста

Львів «Львів відкритий для світу»

Чернівці «Унікальність у розмаїтті»

Кривий Ріг «Місто, довжиною в життя»

Дніпро «Місто твоїх можливостей»

Черкаси
«В обіймах краси»
Єдність трьох елементів — лісу, 
води і позитивних емоцій [9]

Примітка. Складено на основі проведеного дослідження.
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Також варто зауважити, що створення лого-
типу або графічного зображення не є повноцін-
ним брендом. Це тільки перший крок на довгому 
шляху створення ефективного брендингу. Фор-
муючи бренд міста, потрібно визначити його 
унікальність і чим воно буде корисним майбут-
нім туристам (історія, архітектура, клімат, при-
родні джерела, вигідне географічне положення, 
промислові об’єкти). Розташування міста й істо-
рико-культурна спадщина роблять місто особ-
ливим, при цьому головним акцентом бренду 
є історія і культура (Львів, Чернівці); туризм 

(Львів); духовний центр (Київ, Почаїв); освітній 
простір (Харків, Київ, Дніпро); промисловий 
центр (Кривий Ріг); зона відпочинку і розваг 
(Одеса); місто лиха чи катастроф (Чорнобиль).

Кожне місто є автентичним і тому досить 
важко надати поради щодо поліпшення бренду 
міста. Основними складовими бренду міста є 
місце або територія, товари та послуги, які ви-
робляють місцеві підприємства, фінансові ре-
сурси, забезпечення правопорядку і безпеки 
громадян, відпочинок і навчання, просування 
власне самого бренду (рис.).

 

Товари  
і послуги 

Місце 

Просування 

Безпека 

Відпочинок  
і навчання 

Фінансові 
ресурси 

БРЕНД 
МІСТА 

Рис. Складові бренду міста
Примітка. Розроблено за результатами проведеного дослідження.

Основними напрямами, які потрібно врахо-
вувати при формуванні бренду міста є такі.

За складовою «Місце»:
– створення бренду міста (графічне зобра-

ження, логотип) і розміщення його на сувенір-
ній продукції та на товарах місцевих виробни-
ків;

– визначення унікальності та особливості 
міста — «родзинку», яка б привабила потенцій-
них туристів та інвесторів (діагностика ресурсів 
міста, аналіз сильних і слабких сторін, вивчення 
історичних особливостей тощо);

– підвищення естетичної привабливості 
міста (усунення незаконної забудови, здійснен-
ня будівництва соціальних об’єктів і місць гро-
мадського відпочинку, садків, шкіл, баз відпо-
чинку, привабливої забудови, прибирання тери-
торій і вивезення відходів, зменшення реклам-
них оголошень та банерів, знесення МАФів, 
збільшення зон відпочинку і розваг та ін.);

– поліпшення інфраструктури міста: об-
лаштування та освітлення вулиць, пішохідних 
доріжок і тротуарів, створення зелених наса-

джень і парків, проведення капітального ремон-
ту доріг, зупинок і місць загального відпочинку;

– будівництво переробних заводів, утилі-
зація, сортування і переробка сміття, пропагу-
вання відокремлення відходів серед населення 
міста.

За складовою «Фінансові ресурси:
– зміцнення економічної основи міста 

(залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, 
грантів, програм міжнародної допомоги);

– налагодження співпраці з містами-по  - 
б ратимами та отримання взаємодопомоги;

– спонсорство (залучення коштів місце-
вих спонсорів з метою просування бренду міс-
та);

– ефективне і прозоре використання кош-
тів місцевих бюджетів.

За складовою «Товари та послуги»:
– співпраця з товаровиробниками щодо 

розміщення символіки міста на товарах, рек-
ламних буклетах та інших засобах комунікацій;

– допомога місту з організації культурних 
заходів i місць загального дозвілля;
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– облаштування території біля власного 
закладу, у т. ч. лавочок, тротуарів i зелених на-
саджень.

За складовою «Відпочинок і навчання»:
– участь міста в різноманітних культур-

них програмах i заходах для просування бренду 
міста;

– запрошення відомих людей науки, куль-
тури i мистецтва для проведення конференцій, 
круглих столів тощо;

– налагодження співпраці з провідними 
навчальними закладами України з метою стажу-
вання, навчання або відкриття філій;

– преміювання робітників i винахідників, 
надання стипендій i матеріальної допомоги об-
дарованим дітям, упровадження їхнiх розробок 
тощо;

– створення нових робочих місць, спор-
тивних закладів, безоплатних курсів та гуртків 
для дітей i пенсіонерів.

За складовою «Просування»:
– проведення рекламних кампаній міс-

та, його туристичних, інвестиційних та інших 
об’єктів засобами радіо, телебачення, Інтер - 
нету, мобільними пристроями, через соціальні 
мережі; 

– здійснення виставково-ярмаркової ді-
яльності (участь у виставках та ярмарках, про-
моакціях, метою яких є створення образу міста, 
його туристичної, інвестиційної привабливості);

– розсилки (поштові, sms, email) i ведення 
Інтернет-сторінок міста на офіційному сайті, у 
соціальних мережах, забезпечення вільного до-
ступу до інформації, формування довіри жите-
лів до місцевої влади.

За складовою «Безпека»:
– застосування громадського патрулю-

вання в мікрорайонах;
– налагодження тісного взаємозв’язку з 

поліцією;
– висвітлення інформації про безпеку міс-

та i відгуків громадян на офіційному сайті міста;
– освітлення вулиць i громадських міст.
Висновки. Отже, існує позитивний світовий 

досвід створення успішних брендів міст. Серед 
таких міст є Лондон, Париж, Нью-Йорк, Сінга-
пур, Сідней, Дубай та ін. Кожне місто є унікаль-
ним, особливим і неповторним, водночас воно 
зорієнтоване на людей, які в ньому проживають. 
Створення власного бренду міста, поліпшення-
його інфраструктури і сприяння його розвит-
кові є головним завданням влади міста. У країні 
потрібно розвивати і створювати як локальні 
(територіальні), так і глобальні бренди, форму-
вати бренд-імідж України у світі [3]. 

Створюючи і поліпшуючи бренд міста зараз, 
у майбутньому дасть незаперечні переваги над 
іншими містами. Уряд і місцева влада повинні 
спряти та підтримувати брендотворення укра-
їнських міст.
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Annotation. The essence and features of the territory brand formation are researched in the article. 
The world ranking of the most successful brands of cities, as well as cities according to different indicators, 
is analyzed. The obstacles were identified and directions for the formation of successful branding of the 
territories were proposed.
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The purpose of the article is to study the 
specificity of forming a brand of cities as a necessary 
component of their development and prosperity. 

The essence and features of the territory brand 
formation is researched in the article. In particular, 
the essence of categories like brand, branding and 
brand of the city is considered. The brand of the city 
is a graphic representation (logo, picture), which is 
formed on the basis of dissemination of information 
about it, real arguments about its functioning and 
opportunities for visitors. To create a strong brand 
of the city and effective branding, you need to use 
modern tools that are based on the latest technology 
and communications tools.

The foreign experience of introduction and use 
of brands of cities is researched in the article. The 
analysis of the rating of the most expensive brands 
of cities has been carried out and the most success-
ful cities like New York, Amsterdam, Copenhagen, 
Hong Kong and Lyon have been determined. The 
rating of cities in the world for 2017 according to 
various criteria is considered and it is determined 
that the leaders are Lisbon according to the "place", 
Paris — "product", London — "programming" and 
"promotion", Dubai — "people" and Singapore — 
"prosperity". The top ten cities in 2017 include Lon-
don, Singapore, New York, Paris, Sydney, Amster-
dam, Los Angeles, Tokyo, San Francisco, Toronto.

The leadership of London in the overall ranking 
of brands of cities is associated with its world-
class recognition of the center of tourism, luxury, 

education and restaurant business. In 2015, the 
city was visited by 31.5 million tourists, in 2016 
the number of tourists increased by 20%. The city 
ranked first in the ranking thanks to its exclusive 
and consistent marketing, as well as the quality of 
the infrastructure (airports) and unique architectural 
monuments. As for the Ukrainian cities, the rating 
included only the city of Kiev taking 85th place.

The article identifies obstacles to the effective 
promotion of the brand territory: lack of system 
financing and lack of funds for promotion and 
promotion of the brand; weak brand promotion 
strategy; untimely and inadequate logistics of 
goods; not effective management and corruption in 
local authorities; not the interest of the responsible 
persons in the established effective work to promote 
the brand of the city and improve its infrastructure 
and the welfare of citizens.

In order to solve these problems and further 
develop and promote the brand of cities, one must 
focus on six components: location, promotion, 
security, goods and services, financial resources, 
recreation and training. Each city is unique, special 
and not repeated, at the same time it is oriented 
towards the people who live in it. Creating the 
city’s own brand, improving its infrastructure and 
promoting its development is the main task of the 
city’s authorities. In the country, it is necessary to 
develop and create both local, territorial and global 
brands, to form the brand image of Ukraine in the 
world.
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Анотація. Підкреслено значущість фор-
мування дієвої системи забезпечення борго - 
вої безпеки банківського сектору економіки  
Украї ни. 

Наголошено на сьогоденній відсутності 
комплексних позитивних зрушень у цій сфері. 

Зазначено можливість аналізу лише окре-
мих складових забезпечення боргової безпеки 
вітчизняного банківського сектору. 

Наведено детальну характеристику сучас-
ного наукового супроводу формування систе-
ми забезпечення боргової безпеки банківського 
сектору, чинної нормативно-правової бази, 
що регламентує боргові відносини і безпе кові 
питання в банківському секторі, та правоза-
стосовної практики, а також стану їхнього  
організаційно-методичного, інформаційно-
ана лі  тичного забезпечення, ведення бухгалтер-
ського обліку і звітності, рейтингування в цій  
сфері. 

Визначено проблемні питання в усіх підсис-
темах системи забезпечення боргової безпеки 
банківського сектору економіки України.   

Ключові слова: боргова безпека, банківський сек-
тор, боргова безпека банківського сектору, система 
забезпечення боргової безпеки, підсистеми системи 
забезпечення боргової безпеки.

Аннотация. Подчеркнута значимость фор-
мирования действенной системы обеспечения 
долговой безопасности банковского сектора 
экономики Украины. Акцентировано внимание 
на отсутствии комплексных положительных 
изменений в этой сфере. От ме чена возмож-
ность анализа лишь отдель ных составляю-
щих обеспечения долговой безопасности оте-
чественного банковского сектора. Приведена 
детальная характеристика современного на-
учного сопровождения формирования системы 
обеспечения долговой безопасности банковско-
го сектора, действующей нормативно-право-
вой базы, регламентирующей долговые отно-
шения и вопросы безопасности в банковском 
секторе, и правоприменительной практики, 
а также состояния их организационно-мето-
дического, информационно-аналитического 
обес печения, внедрения бухгалтерского учета 
и отчетности, рейтингования в этой сфере. 
Выявлены проблемные вопросы во всех подсис-
темах системы обеспечения долговой безопас-
ности банковского сектора экономики Украины.   

Ключевые слова: долговая безопасность, бан-
ковский сектор, долговая безопасность банковско-
го сектора, система обеспечения долговой безопас-
ности, подсистемы системы обеспечения долговой 
безопасности.

Постановка проблеми. Для підвищення 
рівня боргової безпеки банківського сектору 
(БББС) економіки України необхідне форму-
вання дієвої системи її забезпечення. Утім, сьо-
годні в Україні цілісна система врегулювання 
боргових проблем, забезпечення БББС відсутні. 
Тому аналізу можуть бути піддані лише окремі 
складові забезпечення боргової безпеки, якими, 
з погляду безпекознавства, є наукова, норматив-
но-правова, організаційно-методична, інформа-

ційно-аналітична складові, які самі перебувають 
більшою мірою у стадії становлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематикою боргу банківського сектору (БС) 
національної економіки, його боргової безпеки 
займались такі вітчизняні і зарубіжні дослід-
ники, як: О. Барановський, М. Барилюк, З. Боді 
(Z. Bodie), Р. Вовченко, О. Данилова, В. Дмитрі-
єв, М. Єрмошенко, Х. Жу (H. Zhu), С. Іванов, О. 
Кириченко, Ф. Мишкін (F. Mishkin), Дж. Сінкі 
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(J. Sinkey), Ф. Фабоцці (F. Fabozzi), Дж. Ван Хорн 
(J. Van Horn), У. Шарп (W. Sharpe).

Однак у їхніх працях лише констатується не-
обхідність звернення уваги на цей дуже важли-
вий аспект функціонування БС, даються лише 
загальні оцінки його боргових залежності, на-
вантаження, стійкості, вносяться окремі пропо-
зиції з підвищення рівня БББС. Водночас поза 
увагою дослідників залишаються визначення 
сутності системи забезпечення БББС, виявлен-
ня її підсистем, з’ясування їхнього взаємозв’язку 
і взаємозумовленості та оцінка сучасного стану.

Постановка завдання. Метою статті є ви-
значення підсистем системи забезпечення БББС 
України, оцінка їхнього фактичного стану, а та-
кож проблемних питань у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення БББС неможливе без належного 
наукового забезпечення. Утім, маловивчени-
ми залишаються питання визначення сутності 
БББС національної економіки, чинників, що її 
зумовлюють, і загроз цьому різновиду фінан-
сової безпеки, оптимального обсягу, структури  
і впливу боргу комерційних банків (КБ) на фінан-
сову стійкість БС національної економіки, мож-
ливості обслуговування КБ своїх зобов’язань, 
перспектив єврооблігаційних позик і синдико-
ваних кредитів у фінансуванні КБ, вимірності 
нецінових вимог КБ до кредитування, форму-
вання і реалізації боргової політики БС. 

Не отримали логічного завершення і дискусії 
зі співвідношення банківської гарантії й інших 
фінансових продуктів, її попиту і пропозиції, 
напрямів розширення використання. Бракує й 
досліджень щодо оцінки ймовірності дефолтів 
корпоративних та індивідуальних позичальни-
ків КБ.

Нормативно-правова складова забезпечення 
БББС характеризується низкою проблем, не-
доліків і невирішених питань. Зокрема, чинне 
вітчизняне законодавство не містить чіткого 
однозначного тлумачення сукупності боргових 
зобов’язань БС. Так, Закон України «Про банки 
і банківську діяльність» [1] трактує банківський 
кредит як будь-які зобов’язання банку нада-
ти певну суму грошей, гарантію, зобов’язання 
придбати право вимоги боргу, продовження 
строку погашення боргу, яке надано в обмін на 
зобов’язання боржника щодо повернення за-
боргованої суми, а також на зобов’язання на 
сплату процентів та інших зборів із такої суми. 
Цим же законом визначено субординований 
борг (звичайні не забезпечені банком боргові 

капітальні інструменти, які за умовою договору 
не можуть бути забрані з банку раніше ніж че-
рез п’ять років, а в разі банкрутства чи ліквідації 
повертаються інвесторові після погашення пре-
тензій усіх інших кредиторів). Банкам забороня-
ється прямо чи опосередковано надавати креди-
ти для придбання власних цінних паперів, акцій 
інших банків і надання субординованого боргу 
банкам. Використання цінних паперів власної 
емісії для забезпечення кредитів можливе з до-
зволу НБУ. У разі несвоєчасного погашення кре-
диту або відсотків за його користування банк 
має право видавати наказ про примусову оплату 
боргового зобов’язання, якщо це передбачено 
угодою. Водночас про визначення решти борго-
вих зобов’язань КБ у цьому законі не йдеться.

За Законом України «Про Національний банк 
України» НБУ має переважне і безумовне пра-
во задовольняти будь-яку основану на здійсне-
ному рефінансуванні банку вимогу, оформлену 
в установленому законом порядку, за якою на-
став строк погашення, що реалізується шляхом 
списання в безспірному порядку заборгованості 
з рахунків банку і відчуження майна, що перебу-
ває в заставі як забезпечення вимог НБУ, та за-
доволення вимог за рахунок чистого доходу від 
їхнього відчуження. НБУ здійснює відчуження 
майна, набутого у власність, у рахунок погашен-
ня боргу за наданими банкам кредитами для під-
тримки ліквідності у визначеному ним порядку, 
без погодження з іншими органами державної 
влади [2]. Водночас у законі жодним чином не 
регламентовано регулювання боргових відно-
син БС, організація нагляду за дотриманням їх-
ніх безпечних параметрів.

У чинному законодавстві немає визначення 
банківської гарантії, що містило б її змістовні 
характеристики, а також порядок її застосуван-
ня, дієвий механізм впливу на позичальників, 
що мають ризиковані боргові зобов’язання. 

У законодавстві відсутнє і чітке визначення 
дефолтів таких емітентів цінних паперів, як КБ. 
Натомість НБУ оперує терміном «неплатоспро-
можний банк». Оскільки підстави для визнання 
неплатоспроможним включають невиконання 
КБ певної частини зобов’язань, існує можли-
вість фіксувати дефолт банківської установи за 
фактом визнання КБ неплатоспроможним. Ще 
однією ознакою верифікації дефолту може бути 
позбавлення ліцензії та ліквідація банку за по-
рушення законодавства у сфері фінансового мо-
ніторингу. При цьому, враховуючи, що рейтин-
гове агентство не має повноважень і відповідних  
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заходів впливу щодо перевірки об’єкта рейтин-
гування на предмет зазначених порушень, де-
фолт банку в цьому разі є слабко прогнозованим 
[3].

Позитивно на БББС має позначитись чинний 
Закон України «Про споживче кредитування», 
який забороняє кредиторам пропонувати кре-
дити без ретельної перевірки платоспроможнос-
ті позичальника і рекламувати кредити з нульо-
вою відсотковою ставкою; зобов’язує зазначати 
реальну відсоткову ставку, максимальний строк 
і розмір кредиту та першого внеску, надавати 
кредитний паспорт (він має міститись на офі-
ційних веб-сайтах КБ і кредитних посередників) 
до укладення договору; нав’язування клієнтові 
послуг третіх осіб, що надають страхові/нотарі-
альні послуги; публікувати список своїх кредит-
них посередників на офіційному веб-сайті. Крім 
того, загальний розмір пені не може перевищу-
вати подвійну облікову ставку НБУ і 15 % боргу, 
а пені і штрафів — 50 % обсягу кредиту. Зміни 
торкнулись і погашення проблемної заборго-
ваності: насамперед, погашається прострочена 
сума, далі — тіло кредиту і відсотки, і, нарешті, 
пені і штрафи. 

При цьому особливої уваги потребує прозо-
рість умов кредитування. Незалежні досліджен-
ня свідчать, що КБ не надають достатньо інфор-
мації про умови кредитів, як цього вимагає За-
кон України «Про споживче кредитування». Це 
також закладає ризики втрат КБ за кредитами в 
разі, якщо клієнт недооцінив розмір відсотко-
вих і комісійних платежів у момент отримання 
кредиту [4, c. 4].

За оцінками законодавців [5], чинне законо-
давство України має низку прогалин, що зни-
жують ефективність БС, блокуючи відновлення 
кредитування, створюючи зайві бюрократичні 
перепони і дозволяючи доволі успішно корис-
туватися цим недобросовісним боржникам 
для того, щоб не повертати борги кредиторам  
і уникати відповідальності за невиконання сво-
їх зобов’язань. Це, зокрема: незахищеність прав 
кредиторів; неефективний (формальний) інсти-
тут поручництва; складний і ризикований ме-
ханізм визначення мінливої відсоткової ставки; 
недосконалість інструментів позасудового вре-
гулювання, що на практиці нівелює застосуван-
ня цього способу врегулювання боргу; прогали-
ни в законодавстві, які дозволяють відчужувати 
майно боржників без згоди заставодержателя.

На заваді підвищенню рівня БББС і відсут-
ність законодавчих норм про особливості здій-

снення врегулювання простроченої заборго-
ваності (який би регламентував чіткі правила 
та обмеження щодо повернення простроченої 
заборгованості), реструктуризацію боргів фі-
зичної особи або визнання її банкрутом, відпо-
відальність посадових осіб підприємств-борж-
ників (що уможливлює використання ними 
сумнівних або відверто незаконних методів 
протидії вимогам кредиторів).

Стаття 75 Закону України «Про банки і бан-
ківську діяльність» зобов’язує НБУ ухвалювати 
рішення про віднесення КБ до категорії проб-
лемних за умови, якщо банк не виконав вимо-
гу вкладника або іншого кредитора, строк якої 
настав п’ять і більше робочих днів тому, а стат-
тя 76 — у разі невиконання КБ протягом п’яти 
робочих днів поспіль двох і більше відсотків 
своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими 
кредиторами після віднесення банку до кате-
горії проблемних. Утім, на практиці є випадки, 
коли регулятор не виконував такі зобов’язання, 
мотивуючи це, скажімо, наявністю судового 
спору між банком і клієнтом, або уявляючи, що 
йому нічого не відомо про наявність заборго-
ваності. Водночас оприлюднення інформації 
про таку заборгованість може спричинити до-
строкове стягнення з банку заборгованості за 
зобов’язаннями перед кредиторами, установ-
лення лімітів за його міжбанківськими опера-
ціями, відплив кош тів тих клієнтів, котрі при-
скіпливо ставляться до його фінансового стану.

Попри те, що стаття 58 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» зобов’язує влас-
ників істотної участі вживати своєчасних захо-
дів для запобігання настанню неплатоспромож-
ності КБ, приклад КБ «Новий», у якому держава 
через КБ «Південне» була власником істотної 
участі, свідчить, що на практиці цей обов’язок 
не виконувався.

Поряд із цим Закон України «Про фінансову 
реструктуризацію» не стимулює недобросовіс-
них позичальників, насамперед великі корпора-
ції, сплачувати свої борги.

Так і не ухвалено закон про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення довіри між банками та їхніми клі-
єнтами, а тому неврегульованим належним 
чином залишилося питання строку дії поручи-
тельства. За чинним порядком, за відсутності 
в договорі строку поручительства, воно при-
пиняється, якщо кредитор упродовж шести мі-
сяців з настання терміну виконання основного 
зобов’язання (включаючи вимогу банку про 
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дострокове погашення) не пред’явить позов по-
ручителеві. Пропонувалось ушестеро збільшити 
строк давності і змінити підхід до припинення 
поручительства у разі зміни зобов’язання без 
згоди поручителя не цілковито, а лише в час-
тині збільшення обсягу його відповідальності 
(за чинним порядком, в разі зміни кредитного 
зобов’язання без згоди поручителя, унаслідок 
чого збільшується обсяг його відповідальності, 
поручительство припиняється стосовно всього 
обсягу зобов’язання). 

При цьому позичальники і поручителі не 
змогли б визнавати загалом припиненими дого-
вори поручительства, якщо поручитель не пого-
дився на зміни у кредитному договорі, а ліквіда-
ція боржника — юридичної особи не припиняли 
б поручительство і заставу, якщо до припинення 
такого боржника кредитор додав судовий по-
зов до поручителя/заставодавця внаслідок по-
рушення ним зобов’язання. Такі новації мали б 
підвищити захист інтересів КБ.

Методики визначення непрацюючих креди-
тів, які використовувались тривалий час, роз-
ширювали можливості банків маніпулювати 
визнанням активів як NPL (про що свідчить 
стрибок частки NPL у загальній сумі кредитів з 
30,47  % на кінець 2016 року до 56,6 % на квітень 
2017-го [при цьому таке підвищення зумовле-
но зміною методології розрахунку показника 
(+3,6 %), виключенням позабалансових активів 
iз бази рахунку (+7,4  %), переоцінкою якості 
кредитного портфеля ПриватБанком після на-
ціоналізації (+15,1  %)]; ускладнювали оцінку 
цього показника в довгостроковій перспективі.

Зміна підходу до оцінки кредитних ризиків 
спрямована на забезпечення повної і своєчас-
ної оцінки КБ величини кредитного ризику, що 
сприятиме коректному розрахунку їхнього капі-
талу і в кінцевому підсумку посилить фінансову 
стійкість БС [7, c. 73], а отже, і його боргову без-
пеку.

Поряд з цим, як свідчить проведене автором 
дослідження, застосовувані внутрішньобан ків-
сь кі методики оцінювання кредитоспромож-
ності позичальників і оцінювання кредитних 
ризиків неповною мірою відповідають вимогам 
комплексності, обґрунтованості і коректності, 
позаяк результати здійснених на їхній основі 
оцінок унеможливлюють усебічну характерис-
тику діяльності позичальників, оцінку системи 
їхнього внутрішнього контролю. 

Це значною мірою стримує розвиток довго-
строкового банківського кредитування, особли-

во кредитування інновацій, що пов’язано з під-
вищеними ризиками.

Крім того, зазначені недоліки зумовлюють 
і зростання розтрати і розкрадання кредитних 
коштів, що виникають унаслідок надмірної до-
віри до постійних клієнтів, неякісної перевірки 
їхньої бухгалтерської звітності і кредитних істо-
рій БКІ та майна, що надається в заставу, фак-
тичного стану бізнесу.

Поряд з цим, при оцінці строкової структури 
зовнішніх запозичень не враховується ризик ви-
мог іноземних кредиторів достроково погасити 
певну частину боргу за кредитними угодами з 
невизначеною датою його повернення.

Відсутні в КБ і єдині методичні підходи до 
визначення їхнього економічного капіталу, че-
рез величину якого відображається їхній су-
купний кредитний ризик і який корелює з імо-
вірністю дефолту позичальників. Неналежним 
чином опрацьовані й підходи до кількісної та 
якісної оцінки кредитного ризику, юридичних  
і податкових ризиків позичальників.

Сьогодні рівні резервування за схожими 
портфелями в різних КБ дуже відрізняються. 
Це може свідчити про те, що окремі КБ недооці-
нюють можливі втрати від знецінення кредитів 
[4, c. 4].

Існують численні проблеми і в організаційно-
му забезпеченні боргових відносин БС вітчиз-
няної економіки. Так, кредитування пов’язаних 
осіб (ПО) було звичною практикою для україн-
ських КБ протягом багатьох років. 

У минулому законодавство і практика його 
застосування, норми НБУ не обмежували такі 
операції, адже визначали ПО винятково за фор-
мальними ознаками, не давали змоги належно 
його виявляти та обмежувати, тож воно було 
масштабним і прихованим, а ще створювало 
значні ризики, що реалізувалися протягом по-
передньої кризи. ПО, зазвичай, — це неопера-
ційні компанії або підприємства із слабким фі-
нансовим станом. 

Під час минулої кризи борги ПО швидко пе-
ретворилися на непрацюючі, ставши потужним 
джерелом тривалої нестабільності у фінансо-
вому секторі, а також причиною значних втрат 
держави, звичайних клієнтів банків та економі-
ки загалом. 

Тому кредити, за своєю суттю видані ПО, 
були неналежно відображені у звітності КБ. На-
слідок — на середину 2015 року обсяг кредитів 
ПО, визнаних усіма КБ, становив лише 1,5 млрд 
грн (рис.).
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Рис. Кредити, надані пов’язаним з КБ особам, у 2014—2018 рр., млрд грн
Джерело: [4, c. 62].

Кредитування ПО відволікало фінансові ре-
сурси від ринкового бізнесу, який міг використа-
ти їх значно ефективніше, забезпечуючи КБ на-
лежні відсоткову ставку i рівень обслуговуван-
ня зобов’язань, а економіці — більші стійкість 
і динаміку. Отримані кредити часто спрямову-
валися на неефективні, ризиковані та, зреш тою, 
нерентабельні вкладення, що створювало високі 
ризики для КБ і всієї економіки [4,  c. 62].

Попри істотну потенційну конкурентоспро-
можність банківської гарантії, цей інструмент в 
Україні не отримав належного поширення, по-
заяк відчувається її значна залежність від дер-
жавного регулювання i забюрократизованість в 
отриманні, потенційні споживачі (принципали) 
недостатньо обізнані про її властивості, а банки-
гаранти висувають високі вимоги до принципа-
лів. Крім того, на заваді широкому поширенню 
банківських гарантій і відсутність пролонгації 
платежів за нею та переведення прав бенефіціа-
ра за гарантією, що зумовлює необхідність в 
отриманні нових гарантійних документів.

Зростання останніми роками обсягу проб-
лемних кредитів у БС економіки України знач-
ною мірою було зумовлене агресивною кредит-
ною політикою КБ, зростанням комерційного 
кредитування за некомпетентності і корумпо-
ваності як окремих кредитних менеджерів, так 
і часом кредитних комітетів КБ загалом, що ма-
теріалізувалось у наданні кредитів ненадійним 
позичальникам, з неліквідними заставами, без 
належного аналізу представлених бізнес-планів. 
Так, найбільш ліквідна застава — грошові кош-
ти, ОВДП і цінні папери — становить незначну 
частку — 7 %. На гарантії уряду й установ із ін-
вестиційним рейтингом припадає трохи біль-
ше — 15 %. Низький рівень покриття кредитів  

заставою, яка була б прийнятна і відповідала ви-
могам НБУ, свідчить про наявність ризикових 
практик корпоративного кредитування без на-
лежного забезпечення. У разі дефолту КБ часто 
не має достатніх важелів упливу, щоб змусити 
недобросовісних боржників відновити платіж-
ну дисципліну. Якісне забезпечення має стати 
необхідною умовою кредитування, ураховуючи 
низький рівень захисту прав кредиторів в Ук ра-
їні [4, c. 46].

Дуальним є вплив на БББС нового порядку 
резервування. Так, з одного боку, формуван-
ня стовідсоткових резервів на суму платежу 
на один день, а також резервування кредитних 
портфелів спонукатиме КБ більш прискіпли-
во ставитись до своїх клієнтів, а з другого —  
зумовлюватиме зростання відрахувань у резер-
ви, що знижуватиме їхню платоспроможність і 
підвищуватиме ціну кредитів з усіма негативни-
ми нас лідками, що це супроводжують.  

На БББС, безумовно, позначається організа-
ція списання КБ боргів. Утім, результативність 
такої практики вкрай низька. 

Так, попри те, що ще наприкінці 2010 року 
НБУ встановив процедуру списання боргу за 
кредитами для всіх КБ (списують борги з резер-
ву, переміщуючи їх на позабалансові рахунки), 
що мають право списувати кредит, простро-
чення за яким становить понад 90 днів, і пози-
чальник у найближчому майбутньому не в змозі 
її погасити і далі виконувати свої зобов’язання 
за кредитом, КБ не часто вдаються до такої про-
цедури. Це зумовлено тим, що списання кре-
дитів КБ передбачає сплату податку. Списуючи 
борг юридичним особам, КБ має сплатити пода-
ток у розмірі 25 % від загальної суми, фізичним 
особам — 15 %. 
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Однак безнадійні кредити для КБ — справж-
ній баласт, який негативно позначається на їхній 
офіційній звітності і фінансовому стані загалом. 
З великим проблемним кредитним портфелем 
КБ дуже складно знайти інвесторів і залучити 
іноземний капітал. Очистка ж кредитного порт-
феля від зайвої заборгованості дозволить КБ 
активніше надавати нові позики. Крім того, спи-
сання таких боргів вивільнює резерви і знижує 
навантаження на капітал КБ.

А вже 2015 року списання кредиту стало спа-
сінням для багатьох КБ. Списувались в основно-
му дрібні борги за кредитними картками, безза-
ставні споживчі кредити і ті, з якими виникли 
серйозні проблеми [8].

Зниження рівня БББС супроводжується роз-
витком невластивої банківській специфіці ді-
яльності з управління отриманими активами 
внаслідок стягнення за боргами, створенням 
для цього відповідних структурних одиниць у 
КБ на кшталт підрозділів управління інвести-
ційною нерухомістю, стягненою в судовому по-
рядку, яку викуповують чи ставлять на баланс,  
а згодом продають.

В Україні, по суті, відсутній вторинний ринок 
кредитів. 

Об’єктивна оцінка продажу (а ним займа-
ються переважно КБ з іноземним капіталом) КБ 
проблемних боргів ускладнюється тим, що бан-
ківські установи часто вважають такі дії комер-
ційною таємницею. Так, за подібними угодами, 
здійсненими у 2016—2017 рр. Правекс-Банком 
[найбільша угода передбачала продаж портфе-
ля на 2,2 млрд грн), ОТП Банком (портфель на 
3 млрд грн був проданий лише за 126 млн грн 
(4,4 % номіналу)] і УкрCиббанком, не оприлюд-
нювались ні кінцеві покупці, ні рівень дисконту, 
з яким продавали великі портфелі боргів. Хоча, 
за експертними оцінками, максимально в Ук ра-
їні такий продаж може принести 30 % вартості 
портфеля споживчих кредитів, 10 % — за інши-
ми кредитами. При цьому проблемні портфелі 
вітчизняних КБ більш ніж наполовину склада-
ються з нарахованих, але не сплачених відсотків 
і пені.

Крім того, зазначена оцінка ускладнюєть-
ся й тим, що рівень NPL КБ часто занижений, 
а їхній продаж часом є номінальним, оскільки 
проблемні кредити залишаються в межах бан-
ківської групи.

Особливе місце в забезпеченні БББС нале-
жить дієвості практики списання проблемних 
кредитів. Так, чинний з 2015 року меморандум 

між КБ і позичальниками дозволив громадянам 
конвертувати залишок валютного кредиту під 
заставу нерухомості до еквіваленту 2,5 млн грн 
за курсом НБУ на 01.01.2015 (близько 158,5 тис. 
дол.), при цьому за кредитами для придбання 
соціального житла (квартира 60 м2 чи будинок 
до 120 м2) КБ списували до 50 % боргу [9]. 

Неоднозначно на рівень БББС впливає орга-
нізація роботи КБ із кредитними історіями по-
зичальників. Так, функціонування кредитних 
бюро, з одного боку, позитивно позначається на 
інформованості КБ про кредитну історію клі-
єнтів, підвищуючи тим самим боргову безпеку. 
Водночас, з другого боку, значна ціна послуг 
кредитних бюро зумовлює підвищення собівар-
тості кредитів. Крім того, інформація про кре-
дитну історію одного й того самого клієнта може 
кардинально відрізнятись у кредитних бюро, що 
спричиняє різкі коливання кредитних рейтингів 
позичальників, підвищує кредитні ризики КБ, а 
тому не дає їхньої об’єктивної оцінки. Зазначені 
недоліки, у свою чергу, підривають БББС. 

Питання ж щодо створення єдиного держав-
ного кредитного реєстру на базі НБУ (а подібні 
інституції ефективно функціонують у 91 країні 
світу), який би ліквідовував зазначені супереч-
ності, знизив, за експертними оцінками, ціну 
кредитів на 2 %, тривалий час не вирішувалось. І 
тільки у травні 2018 року постановою НБУ було 
затверджено Положення про Кредитний реєстр 
НБУ.

Неоднозначно на БББС впливають судові рі-
шення. Так, постанова Верховного Суду України 
(ВСУ) від 10.02.2016 за справою № 6-216цс14 
перешкоджатиме ухиленню недобросовісних 
позичальників від виконання зобов’язань за 
кредитними договорами, оскільки визначає, що 
ліквідація боржника за кредитним договором за 
наявності його заборгованості не є підставою 
для припинення договору іпотеки, укладеного 
для забезпечення виконання кредитного дого-
вору боржником. 

Водночас негативно на рівні БББС позна-
читься рішення ВСУ за справою № 6-16цс15 про 
те, що на стягнення основної суми боргу КБ від-
водиться максимум три роки (строк позовної 
давності), а на штрафи — один рік. Відтак якщо 
позичальник не підписав договір про його про-
лонгацію, а КБ не вклався у трирічний термін, 
то не отримує наявну заборгованість. Однак не - 
вк ладення в зазначені строки може бути не  
лише провиною КБ, а й статус-кво з виконанням 
судових рішень, що вимагає великих зусиль,  
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коштів і часу. Тим більше, що стягнення забор-
гованості великих боржників і в ЄС триває три 
і більше років. 

Негативно на БББС впливатиме (за синх-
ронного позитивного впливу на боргову безпе-
ку домогосподарств) рішення ВСУ за справою 
№  6-1881цс16, згідно з яким громадяни мають 
право на додаткову компенсацію (інфляційний 
відсоток і додаткові 3  % на день) у разі, якщо 
вклад переказаний на картковий рахунок, але 
фактично не виданий через касу. 

Певною мірою впорядкувати ціноутворення 
на банківські кредити, а відтак нівелювати за-
грози оскарження встановлення КБ неправо-
мірних комісій і зростання проблемних креди-
тів, що негативно позначається на БББС, покли-
кане й рішення ВСУ за справою № 6-2071цс16, 
яким усі псевдокредитні комісії (наприклад, ра-
зова комісія в момент надання кредиту) визнані 
нікчемними, а їхня сплата необов’язковою. За-
значається також, що платою за кредит має бути 
виключно відсоткова ставка.

Крім того, рішенням ВСУ за справою 
№ 6-2322цс16 КБ не мають права нараховувати 
зазначені в договорі відсотки після закінчення 
строку дії кредитної угоди. За таких умов має  
застосовуватись облікова ставка НБУ.

За нинішньої судової практики КБ не ма-
ють реальних інструментів захисту своїх прав. 
Украй низький рівень покриття кредитів якіс-
ною заставою — також значна проблема для БС, 
що стала фактором виникнення значних збитків 
від непрацюючих кредитів [4, c. 43].

У зв’язку з «банкопадом» у вітчизняній су-
довій практиці з’явилися такі до того невідомі 
справи, як оскарження акціонерами КБ введен-
ня тимчасової адміністрації і ліквідаційної про-
цедури, а також таких угод КБ, що їм передували, 
як залік вимог за кредитними зобов’язаннями 
перед КБ і зобов’язаннями КБ перед вкладника-
ми/клієнтами. 

Разом з тим БББС підриває правозастосовна 
практика, яка полягає у зловживанні правом і 
купівлі рішень, тривалості досудового розслі-
дування (унаслідок браку кваліфікованих слід-
чих) і винесення судом рішень (час ухвалення 
рішень про стягнення заборгованості колива-
ється в діапазоні від кількох місяців до кількох 
років), можливості закриття кримінальних про-
ваджень у зв’язку із завершенням термінів до-
судового розслідування, украй низькому відсот-
ку й розтягуванню виконання судових рішень 
[стягнення боргу за рахунок предмета іпотеки 

потребує два-три роки, після чого КБ (сплатив-
ши різноманітні мита, внески і комісійні вико-
навцям) у найкращому разі одержить менш як 
половину вартості проданої нерухомості], що 
уможливлює ухилення боржників від виконан-
ня зобов’язань, виведення ними активів, а від-
так втрати КБ.

На рівень БББС істотно впливає стан бухгал-
терського обліку. Так, скажімо, якщо до кінця 
2017 року КБ за МСБО 39 «Фінансові інстру-
менти: визнання і оцінка» формували резерви 
під знецінений кредит за фактом проблеми, що 
виникла (що спричиняло запізніле визнання 
кредитних збитків і недооцінку резервів), то з 
1 січня 2018-го вони формуватимуть резерви 
за принципом «потенційно можливих збитків» 
(«forward looking») на момент видачі кредиту. 
При цьому такій оцінці підлягатимуть не лише 
нові, а й чинні кредити. Причому, якщо рані-
ше розмір резервів розраховувався з огляду на 
найреалістичніший сценарій життєвого циклу 
кредиту, то відтепер — середнє значення всіх 
можливих сценаріїв, зважене на ймовірність 
нас тання кожного. Такий порядок за зменшення 
кількості рахунків у звітності підвищить ана-
літичність інформації [як виник кредит/актив 
(придбаний/наданий), очікувані доходи від його 
продажу, потенційний грошовий потік від пога-
шення кредиту]. 

Загалом, відсутність єдиних методології об-
ліку всіх різновидів боргових зобов’язань і бази 
даних унеможливлює формування БС вітчизня-
ної економіки обґрунтованої боргової стратегії.

За експертними оцінками, загальна потре-
ба КБ у додатковому капіталі з упровадженням 
стандарту МСФЗ 9 оцінюється у 30 млрд грн.

Не додає обґрунтованості і достовірності 
виз наченню рівня БББС України склад і порядок 
оприлюднення офіційної інформації регулятора 
і статистичної звітності, а також рейтингових 
оцінок. Так, довгий час відчувався дефіцит офі-
ційної інформації про рефінансування НБУ КБ. 
До 2014 року оприлюднювалась лише загальна 
сума боргу КБ перед НБУ і показники наданого 
рефінансування на певну дату. 

Водночас не було інформації про його одер-
жувачів, найбільш проблематичні довгостро-
кові/стабілізаційні кре ди ти, оперативне (відбу-
валось лише раз на рік) повернення КБ боргу. 
У кризові 2014—2015 роки НБУ започаткував 
оприлюднення списків одержувачів креди-
тів більш ніж на 30 днів. Останнім же часом в 
оборотно-сальдових балансах банків міститься  
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інформація не лише про обсяги рефінансуван-
ня, а й обороти на ньому.  

Хоча НБУ і публікує в рамках оцінки зовніш-
нього боргу України узагальнювальні дані про 
зовнішній корпоративний борг вітчизняних 
КБ, цього явно недостатньо для повноцінної 
оцінки їхніх боргових позиції, стійкості, безпе-
ки. Первинні ж дані щодо такої заборгованості, 
що є в розпорядженні НБУ, недоступні зовніш-
нім користувачам, а сам регулятор не наводить 
розлогих аналітичних викладок про статус-кво 
в цій царині. А тому офіційні оцінки доводить-
ся доповнювати даними, що містяться в інших 
джерелах і далеко не завжди вирізняються 
об’єктивністю. 

Статистика НБУ зовнішні позики БС зі стро-
ком понад один рік неправомірно відносить до 
довгострокових кредитів (тоді як у світі таки-
ми вважаються кредити на понад п’ять років), 
не виокремлює середньострокові кредити (до 
п’яти років) у певну категорію, як це має місце у 
світовій практиці.

Вітчизняним КБ бракує інформації для 
з’ясування статистичними методами очікува-
них збитків, особливо наслідків дефолту борж-
ників, а також продажів банківських гарантій.

Практично цілком не фіксувалися статисти-
кою позабалансові рахунки. Проглядались лише 
невикористані ліміти за безвідкличними (на 
отримання яких не потрібне додаткове узгод-
ження з банком, — скажімо, невикористаний 
ліміт за кредитною карткою) кредитами, нада-
ними клієнтам.

Оскільки активи, отримані в заставу, не на-
лежать КБ, вони не можуть фіксувати їх на своїх 
балансах. Утім, аналітичний облік здійснюєть-
ся на відповідних позабалансових рахунках, 
які дають також уявлення про обсяг гарантій, 
акредитивів, авалів, наданих КБ клієнтам, й об-
сяг активів останніх у довірчому управлінні. Не 
відображаються на балансі й операції з дери-
вативами (валютними форвардами), тому їх не  
видно у звичайній звітності. 

Лише з березня 2017 року НБУ розпочав що-
місячно оприлюднювати статистику щодо неро-
бочих (дефолтних) кредитів, а з вересня 2017-го 
розпочато публікацію розподілу кредитів, нада-
них фізичним і юридичним особам за класами 
боржника, інформації про кредити, надані фі-
зичним особам — підприємцям.

Проведене автором дослідження засвідчи-
ло, що проблему становить і відсутність ви-
мірності нецінових вимог до кредитування, що 

встановлюються вітчизняними КБ (особливо за 
макроекономічної невизначеності), їх належно-
го моніторингу, що в умовах реалізації політики 
кредитного раціонування унеможливлює їхній 
кількісний аналіз та оцінку впливу цінових і не-
цінових умов кредитування на учасників борго-
вих відносин БС, а тому спричиняє зниження 
доступності кредитів й обсягів кредитування. З 
цього можна зробити висновок, що вітчизняні 
КБ далеко не завжди у своїй кредитній політиці 
віддають пріоритет установленню відсоткових 
ставок.

Недосконалою залишається й практика рей-
тингування як окремих КБ, так і БС загалом, що 
певною мірою підриває його боргову безпеку.

Відмова останніми роками найбільших КБ 
від співпраці з міжнародними агентствами, які 
мають консервативні підходи, на користь націо-
нальних рейтингових агентств дозволила уник-
нути прецедентів, коли один КБ одночасно мав 
кредитний рейтинг від міжнародного агентства 
на рівні uaB– і від національного агентства — на 
рівні uaAA. Таким чином, кризові явища в БС 
обумовили актуальність питання не тільки сто-
совно кількості кредитних рейтингів, а й стосов-
но їхньої якості [10].

Звичайно, зазначеним перелік проблемних 
питань у сфері забезпечення БББС України не 
обмежується, що свідчить про необхідність 
прискіпливої уваги до досліджуваних підсистем 
системи її забезпечення.

Висновки. Таким чином, цілісна система 
врегулювання боргових проблем, забезпечення 
БББС в Україні відсутня. У науковому забезпе-
ченні БББС залишається багато маловивчених  
і дискусійних питань. Чинне вітчизняне зако-
нодавство не містить чіткого однозначного тлу-
мачення сукупності боргових зобов’язань БС, 
визначення банківської гарантії, дефолтів КБ. 
Застосовувані внутрішньобанківські методики 
оцінки кредитоспроможності позичальників  
і оцінки кредитних ризиків неповною мірою 
відповідають вимогам комплексності, обґрун-
тованості і коректності, неналежним чином 
опрацьовані й підходи до кількісної й якісної 
оцінки кредитного ризику, юридичних і подат-
кових ризиків позичальників. Проблемами ор-
ганізаційного забезпечення боргових відносин 
БС є: кредитування пов’язаних осіб; неналежне 
поширення банківської гарантії; агресивна кре-
дитна політика КБ; дуальний вплив на БББС но-
вого порядку резервування; низька результатив-
ність практики списання КБ боргів; наявність  
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податкових перепон у роботі КБ із проблемни-
ми кредитами; розвиток невластивої банків-
ській специфіці діяльності з управління отрима-
ними активами внаслідок стягнення за боргами, 
створенням для цього відповідних структурних 
одиниць у КБ; відсутність у вітчизняному БС 
системи управління його сукупним боргом, яка 
б сприяла зниженню ризиків періодичного без-
контрольного нарощування внутрішніх і зов-

нішніх запозичень, передбачала б відповідаль-
ність за неефективне управління всіма їхніми 
різновидами; відсутність в Україні вторинного 
ринку кредитів. Відсутність єдиних методоло-
гії обліку всіх різновидів боргових зобов’язань 
і бази даних унеможливлює формування БС 
вітчизняної економіки обґрунтованої боргової 
стратегії. А тому потрібні кардинальні позитив-
ні зрушення в зазначеній сфері.
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In order to increase the level of debt security 
of the banking sector of the Ukrainian economy, 
it is necessary to form an effective system of its 
provision. However, today in Ukraine there is no 
integral system of debt settlement, securing of 
debt security of the banking sector. Therefore, only 
certain components of securitization security can 
be analyzed, which, from the point of view of safety 
science, are scientific, regulatory, organizational, 
methodological, informational and analytical 
components, which are themselves more in the stage 
of formation.

Today, beyond the attention of researchers 
remains the definition of the essence of the system 
of securing the security of the banking sector, 
identification of its subsystems, clarification of their 
relationship and interdependence and assessment of 
the current state.

Therefore, it is necessary to determine the 
subsystem of the system of securing the security of 
the banking sector of Ukraine, to assess their actual 
state, as well as to identify the issues in this area.

There is a lot of poorly understood and debatable 
issues in the scientific support of the BBBS, and it 
has not been logical to conclude the fundamental 
principles of the formation of the BCBS system.

Current domestic legislation does not contain a 
clear unambiguous interpretation of the aggregate 

debt obligations of the BS, the definition of a 
bank guarantee, defaults KB. Among the legal 
gaps is the lack of proper regulation: the rights of 
creditors; institution of bailiffship; a mechanism for 
determining a variable interest rate; instruments for 
out-of-court settlement, alienation of property of 
debtors, settlement of overdue debts.

The applied intrabank methods for assessing 
borrowers’ creditworthiness and assessing credit 
risks do not adequately meet the requirements 
of complexity, validity and correctness, and 
incorrectly worked out approaches to quantitative 
and qualitative assessment of credit risk, legal and 
tax risks of borrowers. Problems of organizational 
maintenance of debt relations of the banking sector 
are: lending to related parties; improper distribution 
of the bank guarantee; aggressive credit policy 
of KB; dual influence on the BBBS of the new 
reservation procedure; low efficiency of writing off 
debtors; the existence of tax barriers in the work of 
KB with problem loans; development of the unusual 
banking specificity of the activity on management 
of the received assets as a result of collection of 
debts, creation of corresponding structural units 
for this in KB; the absence in the domestic control 
system of the system of management of its aggregate 
debt, which would contribute to reducing the risks 
of periodic uncontrolled increase in domestic and 
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external borrowing, would entail responsibility for 
the inefficient management of all their varieties; the 
absence of a secondary market in Ukraine.

The absence of a single methodology for 
accounting for all types of debt obligations and 

databases makes it impossible to form a sustainable 
economic development strategy of a well-grounded 
debt strategy.

And, consequently, we need radical positive 
changes in this area.
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Анотація. Присвячено оглядові та система-
тизації сучасних базових теоретичних концеп-
цій державного регулювання доходів населення. 

Розглянуто кейнсіанський підхід до регулю-
вання доходів населення, концепцію представ-
ників неокласичного напряму стосовно фор-
мування доходів населення та регулювання їх-
нього рівня, а також підхід інституціонального 
напряму сучасної економічної теорії до ролі 
держави в економічному житті та формуванні 
доходів населення.

Ключові слова: державне регулювання доходів 
населення, кейнсіанство, неокейнсіанство, пост-
кейнсіанство, неокласичний напрям економічної 
теорії, монетаризм, теорія економіки пропозиції, 
інституціоналізм, неоінституціоналізм, новий ін-
ституціоналізм.

Аннотация. Посвящено обзору и система-
тизации современных базовых теоретических 
концепций государственного регулирования 
доходов населения. Рассмотрены кейнсианский 
подход к регулированию доходов населения, 
концепция представителей неоклассического 
направления относительно формирования до-
ходов населения и регулирования их уровня, а 
также подход институционального направле-
ния современной экономической теории к роли 
государства в экономической жизни и форми-
ровании доходов населения.

Ключевые слова: государственное регулирова-
ние доходов населения, кейнсианство, неокейнсиан-
ство, посткейнсианство, неоклассическое направ-
ление экономической теории, монетаризм, теория 
экономики предложения, институционализм, нео-
институционализм, новый институционализм.

Постановка проблеми. Сьогодні ми бачи-
мо багато перетворень, що відбуваються в со-
ціально-економічному просторі нашої країни 
і багатьох інших країн світу. Багато з них ви-
кликано процесами глобалізації та інтенсивним 
науково-технічним розвитком, що призводять 
до суттєвих змін у структурі економіки, орга-
нізації економічних процесів і розвитку еконо-
мічних відносин як усередині країни, так і за її 
межами. Але, поряд з усіма змінами, є багато 
питань, проблем, що виникли досить давно, але 
залишаються гострими і сьогодні. Одним із них 
є питання добробуту кожної людини, якості та 
рівня її життя, пов’язане з проблемою форму-
вання доходів населення. Отримання людиною 
гідних доходів є запорукою її всебічного розвит-
ку. Реалізація і розширення можливостей кож-
ної людини може мати місце тільки тоді, коли 
вона є вільною та має певний рівень доходу, що 
надає їй можливість творчо розвиватися, а не 
замислюватися на тим, як заробити на потрібні 
для життя продукти. Тому питання формування 

і регулювання доходів населення є досить акту-
альними для нашого сьогодення.

Аналіз досліджень і публікацій. Уперше ці-
лісну систему поглядів на проблеми розподілу 
доходів сформулювали представники класич-
ної школи політекономії А. Сміт, Д. Рікардо, 
Т. Мальтус, Ж. Б. Сей, і Дж. С. Мілль [1]. Вони 
показали природу виникнення основних груп 
доходів, розробили перші теорії заробітної пла-
ти, дискутували щодо її рівня, підняли питання 
розподілу та перерозподілу доходів. Далі питан-
ня регулювання доходів населення досліджува-
ли представники різних напрямів економічної 
теорії. Революційною в цьому сенсі була теорія 
Дж. М. Кейнса, яка обґрунтувала необхідність 
державного регулювання економічних процесів 
і, зокрема, доходів населення. 

Сьогодні питанням формування доходів насе-
лення, проблемам бідності та диференціації дохо-
дів присвячується багато уваги. Російський еко-
номіст Р. Нуреєв велику увагу приділяє процесо-
ві формування доходів населення та проб лемам  
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бідності у країнах, де відбулися трансформа-
ційні зміни [2]. Питанням формування доходів 
населення, якості та рівня життя прис вячені 
роботи лауреата Нобелівської премії 2015 року 
А.  Дітона [3]. 

Питання державного регулювання доходів 
населення, їх формування і розподілу в Україні 
досліджують у своїх роботах сучасні вітчизняні 
науковці: Н. В. Федірко, Л. А. Годієнко, О. А. Кро-
левець, З. В. Приймак [4—7].

Приймаючи до уваги наявні дослідження пи-
тань державного регулювання доходів населен-
ня, треба відмітити, що проблема розроблення 
ефективних напрямів і методів регулювання 
доходів населення залишається досить актуаль-
ною та потребує дальшого дослідження.

Метою дослідження в рамках статті є огляд  
і систематизація базових теоретичних концеп-
цій стосовно необхідності та способів держав-
ного регулювання доходів населення. 

Виклад основного матеріалу. Функціону-
вання ринкового механізму господарювання, 
процеси глобалізації та інтеграції, науково-тех-
нічний прогрес формують такі умови, в яких 
державне регулювання доходів населення стає 
необхідною передумовою розв᾿язання проблем 
диференціації доходів, бідності населення, за-
безпечення добробуту в суспільстві. Сучасна 
економічна наука, ураховуючи тенденції еконо-
мічного розвитку, приймає до уваги ці особли-
вості та формує певне ставлення до механізмів 
державного регулювання процесів формування 
доходів населення.

Економічна наука сьогодні представлена 
трьома основними напрямами — це кейнсіанст-
во, неокласика та інституціоналізм. Ці напрями 
суттєво відрізняються одне від одного особ-
ливостями методологічних принципів, що по-
кладені в основу досліджень, предметом та 
об’єктами досліджень, визначенням ролі держа-
ви в економічних процесах і ступеня державної 
регламентації господарської діяльності. Розгля-
немо особливості формування і напрями дер-
жавного регулювання доходів населення з пози-
цій одного з ортодоксальних напрямів сучасної 
економічної теорії — кейнсіанства.

Під ортодоксальним кейнсіансіанством при-
й нято розуміти три основні його напрями:

1) концепція Дж. М. Кейнса;
2) неокейнсіанство;
3) посткейнсіанство.
1. Основу концепції державного регулювання 

економіки в цілому і доходів населення зокрема 

заклав Дж. М. Кейнс, який в умовах економічної 
кризи 1929—1933 років запропонував перенести 
увагу на фактори, що впливають на сукупний 
попит. Для забезпечення «ефективного попиту» 
вчений звернув увагу на необхідність державно-
го регулювання економічних процесів. Дж. М. 
Кейнс вважав, що шляхом впливу на норму від-
сотка, стимулювання схильності до споживання 
та інвестування, політики перерозподілу дохо-
дів держава має можливість ефективно впли-
вати на величину сукупного попиту, від якого 
залежить рівень національного доходу або рі-
вень виробництва. Забезпечення ефективного, 
тобто платоспроможного попиту, є свого роду 
інвестицією у виробничий процес. Адже рівень 
виробництва залежить від реальних витрат, що 
їх здійснюють учасники ринку, а обсяг реальних 
витрат — від сукупного попиту. Сукупний по-
пит, таким чином, представлений двома складо-
вими — попитом на споживчі товари і попитом 
на капітальні блага, тобто на інвестиції. Вихідну 
роль у концепції Дж. М. Кейнса відіграють сти-
мулювання і забезпечення саме споживчого по-
питу, іншими словами — забезпечення доходів 
населення, який стане передумовою роз витку 
інвестицій і виробництва. У цьому аспекті важ-
ливою є політика перерозподілу доходів на ко-
ристь найменш забезпечених груп населення, 
що була обґрунтована Дж. М.  Кейнсом на осно-
ві «основного психологічного закону» і концеп-
ції мультиплікатора.

2. Американські неокейнсіанці (С. Харіс, 
Е.  Хансен, Дж. Кларк та ін.) зосередились на до-
с лідженні проблем забезпечення економічного 
росту і доходів населення, які в довготривалому 
періоді здатні забезпечити повну зайнятість. Ре-
гулятивними засобами вони пропонували зрос-
тання державних витрат у формі позик і стиму-
лювання з боку держави інвестицій, які стануть 
основою для формування ефективного попиту. 

Доповнивши теорію мультиплікатора 
Дж.  М.  Кейнса концепцією акселератора, нео-
кейнсіанці довели, що приріст доходів здатен 
породжувати приріст інвестицій. У довгостро-
ковій перспективі зростання «схильності до 
споживання» призводить до мультиплікативно-
го зростання доходів у суспільстві.

Розвиваючи концепцію державного регулю-
вання економіки та, зокрема, доходів населен-
ня, неокейнсіанці розробили концепцію «вбу-
дованих стабілізаторів», які залежно від етапу 
циклічного розвитку економіки автоматично 
діють, стримуючи, чи, навпаки, стимулюючи  
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ділову активність, підт римуючи певний рівень 
доходів у суспільстві. На противагу концепції 
розроблення директивних планів запропону-
вали більш ліберальну систему індикативного 
планування, яка дозволяє здійснювати еконо-
мічний розвиток з урахуванням усіх економіч-
них інтересів у суспільстві.

3. Посткейнсіанці (Дж. Робінсон, Н. Калдор 
і П. Сраффа) особливу увагу приділяли питан-
ням зростання і нерівності розподілення дохо-
дів. Вони вважали, що для досягнення величини 
ефективного попиту варто звернути увагу на ме-
ханізми формування заробітної плати як одного 
з основних чинників його формування, а також 
брати до уваги не тільки економічні, а й соці-
альні процеси. Саме в нерівномірності і несп ра - 
ведливості розподілу національного доходу по-
сткейнсіанці вважали причину недостатнього 
попиту, який трансформується в недоотриман-
ні доходів та їх диференціацію. Нерівномірність 
і несправедливість у розподілі пояснюють два 
чинники:

- дія сил ринкового механізму функціону-
вання;

- соціальні та політичні рішення і традиції.
Для розв’язання наявної проблеми забез-

печення «ефективного попиту» посткейнсіанці 
пропонують провести певні соціальні реформи 
і наголошують, що держава в регулюванні дохо-
дів повинна брати на себе тільки ті функції, які 
не здатна виконати ринкова система. У цьому 
сенсі одним з основних засобів розв’язання про-
блем безробіття та інфляції вони бачать держав-
не регулювання заробітної плати.  

Узагальнивши наведені вище теорії пред - 
с тавників кейнсіанського напряму, зауважимо, 
що вони є прибічниками активної участі держа-
ви в регулюванні соціально-економічних про-
цесів, підкреслюючи обмежену можливість рин-
кового механізму до саморегулювання. Основні 
напрями державного регулювання пов’язують зі 
стимулюванням сукупного попиту за рахунок 
бюджетної політики (зростання державних ви-
т рат), політики перерозподілу доходів (частіше 
на користь найменш забезпечених верств сус-
пільства), інвестиційної політики, удосконален-
ня соціальної політики та державного регулю-
вання заробітної плати.

На відміну від кейнсіанців, в основі методо-
логії неокласиків лежить принцип економічної 
свободи, яку вони передусім убачають у свободі 
економічної діяльності від державного регулю-
вання.

Отже, визначимо місце і роль держави в ре-
гулюванні доходів населення з погляду пред-
ставників неокласичного напряму економічної 
науки.

В основі механізму регулювання доходів на-
селення, з позиції неокласиків, лежить продук-
тивність факторів виробництва, а основним 
принципом розподілу доходів є економічна 
ефективність. Керуючись концепцією фактор-
них доходів, кожен учасник економічних відно-
син має певний фактор виробництва, який при-
носить йому дохід, розмір якого залежить від 
граничного внеску в сукупний дохід. Представ-
ники неокласики вважали, що саме такий роз-
поділ є справедливим для всіх учасників рин-
ку. Але, як показує практика, ринок не завжди 
працює досконало, унаслідок чого економічна 
ефективність не забезпечує соціальної справед-
ливості розподілу доходів. Тому сьогодні нео - 
к ласики визнають певну необхідність держав-
ного регулювання процесу формування доходів 
у суспільстві.

У нашому дослідженні ми сконцентруємо 
увагу на концепціях тих теоретичних шкіл нео-  
к ласики, які, на нашу думку, розробили най-
більш змістовні та практично значущі теорії 
державного регулювання доходів населення, до 
них ми відносимо: 1) теорію економіки пропо-
зиції та 2) чиказьку школу неолібералізму — мо-
нетаризм.

1. Теорія економіки пропозиції є однією iз 
сучасних теорій неокласики, представники якої 
(А. Лаффер, М. Фелдстайн, Р. Ріган та ін.) про-
понують для розв’язання проблем економічного 
розвитку i забезпечення добробуту населення 
звернути увагу на чинники, що визначають про-
позицію. Вони є авторами практичних реко-
мендацій, які направлені на зниження податків 
i соціальних витрат. Серед методів державного 
регулювання рівня доходів населення і наці-
онального доходу вони розглядають, перш за 
все, методи фіскальної та соціальної політики, 
а також політику бюджетного оздоровлення. 
Зниження податків і витрат на соціальні випла-
ти, на їхню думку, стимулюватиме виробництво  
і підвищить рівень національного доходу. А зни-
ження податків на заробітну плату здатне підви-
щити зацікавленість людини в додатковій робо-
ті, з одного боку, підвищуючи дохід робітника, 
а з другого — сприяючи зростанню пропозиції.

2. Велику роль у формуванні сучасної еконо-
мічної політики багатьох держав світу сьогодні 
відіграють погляди представників монетаризму. 
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Монетаристи виходять з ідеї про те, що ринкова 
економіка здатна до саморегулювання, будучи 
внутрішньо стійкою і стабільною, а всі прояви 
кризових явищ в економіці пов’язані з держав-
ним втручанням у ринковий механізм. Звертаю-
чи увагу на особливу роль грошей у формуванні 
та розподілі доходів, монетаристи зазначали, 
що зростання грошових доходів і добробуту 
населення визначається грошовою політикою 
держави. Держава здійснює вплив на доходи 
населення завдяки регулюванню грошового 
обігу. Довівши прямий зв’язок між приростом 
поточного доходу i споживанням, М. Фрідмен 
сформулював гіпотезу про «постійний дохід», 
який лежить в основі формування схильності 
до споживання [8]. Плануючи свої витрати, лю-
дина керується не поточною величиною доходу, 
а «постійним доходом», тому завдяки сформова-
ному життєвому стандарту людина не схильна 
змінювати своє споживання під час зниження 
доходу. Таким чином, державна грошова політи-
ка повинна сприяти формуванню величини по-
стійного доходу населення. 

Узагальнивши підходи представників нео-
к ласичної традиції, можна відмітити, що в су-
часних умовах господарювання вони визнають 
необхідність певного втручання держави у про-
цес формування доходів населення, але основну 
роль у цьому, як і в розв’язанні інших економіч-
них проблем, віддають ринкові та його здатності 
до саморегулювання.

Отже, представники двох ортодоксальних 
напрямів економічної науки абсолютно проти-
лежно ставляться до регулятивної ролі держави 
в економіці: одні з них бачать державу основним 
регулятором економічних процесів у зв’язку з 
циклічним характером економічного розвитку, 
впливом монополій і втратою ринком здатності 
до саморегулювання, а інші, навпаки, орієнтую-
чись на ринковий механізм, вказують на необ-
хідність обмеження регулятивної дії держави в 
економічних процесах.

Далі розглянемо економічну концепцію, яка 
є однією з найбільш популярних і значущих сьо-
годні, — інституціональну економічну теорію. 
Треба зауважити, що інституціоналізм — не ці-
лісна концепція, він об’єднує низку концепцій 
та шкіл, і сьогодні не існує єдиного підходу до їх 
класифікації. Тому внутрішня структура інсти-
туціонального напряму в сучасній економічній 
теорії визначається по-різному. Якщо узагаль-
нити основні підходи до визначення цього пи-
тання, то можна виділити три основні складо-

ві інституціонального напряму — це «старий» 
(традиційний) інституціоналізм, новий інститу-
ціоналізм і неоінституціоналізм.

У нашому дослідженні ми зосередимо увагу 
на підходах представників нового і неоінститу-
ціоналізму до визначення міста і ролі держави 
в регулюванні доходів населення, оскільки вони, 
на наш погляд, використовуючи певні теорети-
ко-методологічні напрацювання представників 
«старої» школи, у контексті сучасності вирішу-
ють економічні, соціальні, екологічні та інші 
суспільні проблеми.

Як наслідок різноманітності інституціональ-
ного напряму простежується і диференціація 
підходів щодо визначення ролі держави в еко-
номіці. Більшість представників традиційного 
і нового інституціоналізму є прибічниками до-
сить активного втручання держави в економіч-
ні процеси. Багато з них (У. Мітчелл, Ф. Перру, 
Дж.  Гелбрейт та ін.) виступали за планування 
економіки, за проведення антикризового регу-
лювання, регулювання зайнятості. 

Цікавими є розробки представників фран-
цузького інституціонально-соціологічного на-  
п ряму — Ф. Перру, Ж. Фураст’є, Ж. Ломма. Їхня 
теорія має прикладний характер, а пропозиції, 
що були розроблені в її рамках, націлені на по-
долання економічної відсталості, злиденності, 
на вирішення соціальних питань. Ця складова 
політики активного державного регулювання 
отримала назву державного дирижизму і є од-
нією з основних інституціональних форм дер-
жавної економічної політики. 

Велику увагу ролі держави в економіці приді-
ляють представники теорії суспільного вибору, 
які мають особливе ставлення до питання про 
роль держави в економіці. Якщо представники 
ортодоксальних шкіл — неокласики і кейнсі-
антці  — мають протилежні погляди на це пи-
тання, то прибічники теорії суспільного вибору, 
підкреслюючи той факт, що ринок не здатний 
ефективно виконувати роль регулятора, не вва-
жають, що це здатна ефективно робити держа-
ва. Вирішення цього питання вони вбачають в 
удосконаленні механізму ухвалення рішень на 
політичному рівні, розробленні оптимального 
механізму формування економічної політики.

Дж. Бьюкенен, провідний представник цієї 
теорії, зосередився на питанні визначення сту-
пеня обмеження державного регулювання і рег-
ламентації господарської діяльності. 

У своїх нап рацюваннях він розглядає три ви-
міри держави в економіці: держава, що захищає; 
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держава, що виробляє; держава, що координує 
[9].

Функцією держави, що захищає, є захист 
прав і свобод усіх громадян суспільства, забез-
печення конституційних основ їх взаємодії. 
Далі держава розширяє свої функції та стає дер-
жавою, що виробляє. Виконуючи цю функцію, 
держава виробляє суспільні блага, і, якщо не має 
стримувальних факторів, може перетворитися 
в Левіафана за рахунок повного одержавлен-
ня суспільних відносин. Подібний негативний 
вплив державного регулювання пояснюється за 
рахунок концепції провалів держави.

Розвитком концепції держави, що виробляє, 
є держава, що координує, в основі якої лежать 
принцип субсидіарності та контрактна пара-
дигма. Держава повинна виконувати тільки ті 
функції, з якими не в змозі впоратися інші нижчі 
інституції. Реалізуючи свої функції, держава має 
набагато більше можливостей, ніж інші суб’єкти 
економіки для досягнення суспільного добробу-
ту та цілей суспільства. Тому громадяни, з ціллю 
максимізації суспільного добробуту, передають 
частку своїх прав і свобод державі задля того, 
щоб держава могла реалізувати ті функції, які 
вона здатна виконувати більш ефективно.

Таким чином, у пошуку механізмів макси-
мізації позитивних і мінімізації негативних на - 
с лідків державного регулювання процесу фор-
мування та розподілу доходів Дж. Бьюкенен 
зазначав, що це регулювання повинно здійсню-
ватися згідно зі суспільними потребами, а не 
переслідувати інтереси певних груп чи осіб і за-
безпечувати ефективну політику перерозподілу 
доходів.

Іншим підходом до ролі держави в економі-
ці і суспільстві є теорія «осілого бандита», що 
була спочатку розроблена М. Олсоном, а по-
тім формалізована М. Мак-Гіром і має назву 
«модель Мак-Гіра — Олсона» [10]. У цій теорії 
авторитарна держава порівнюється з «осілим 
бандитом», який у формі податків примусово 
відбирає частину доходів населення. Але оскіль-
ки цей бандит «осілий», а не «гастролер», доходи 
населення для нього — постійне джерело добро-
буту, тому він зацікавлений в їхньому якщо не 
зростанні, то принаймні постійному рівні. 

Таким чином, держава буде прагнути забез-
печити населенню порядок, захист прав влас-
ності та інші суспільні блага, які тільки вона в 
змозі забезпечити.

Тобто і в теорії Дж. Бьюкенена, і в моделі 
Мак-Гіра — Олсона держава виступає в ролі 

певного гаранта дотримання прав власності та 
формування доходів населення, але переслідує 
держава різні цілі: у першому варіанті — це реа-
лізація прав громадян, а у другому — задоволен-
ня інтересів і потреб верхівки влади.

Певною спробою об’єднання двох вищеопи-
саних теорій стала синтетична теорія держави 
Д. Норта. Згідно з нею всі громадяни розподіля-
ються на групи платників податків, при цьому 
кожній із груп надаються такі права власності, 
що забезпечать оптимальний дохід для макси-
мізації податкових надходжень. В обмін на це 
держава забезпечує виробництво суспільних 
благ і послуг, які є корисними для всіх членів 
суспільст ва, мінімізуючи витрати і використо-
вуючи ефект масштабу, внаслідок чого відбува-
ється зростання доходів усіх суб’єктів господа-
рювання та економічне зростання.

Доказом на користь державного регулювання 
економічних процесів і, зокрема, формування 
доходів населення є схильність суб’єктів госпо-
дарювання до опортуністичної поведінки і мак-
симізації власної вигоди, що вимагає створення 
державних інституцій, які б формували умови 
для дотримання цими суб’єктами контрак тів  
і гарантували їхнє виконання. Крім того, сут-
тєвий вплив на формування доходів населення 
здійснюють сформовані в суспільстві нефор-
мальні інститути, поширення негативних форм 
яких (корупція, владовласність та ін.) свідчить 
про недосконалість сформованої структури ін - 
с титуціонального середовища і потребує регу-
лювання з боку держави. 

Узагальнення огляду теоретичних підходів 
предс тавників інституціонального напряму 
ілюст рує той факт, що державу вони розгляда-
ють як головний інститут, що має можливість 
здійснювати вплив на процес формування і пе-
рерозподілу доходів у суспільстві.

Висновки
1. Аналіз поглядів представників базових 

економічних концепцій на роль держави в ре-
гулюванні доходів населення показав, що в су-
часних умовах господарювання представники 
ортодоксальної та неортодоксальної економіч-
них теорій визнають, що ринок не здатний вико-
нувати функції формування і розподілу доходів 
одноосібно, певна роль держави в цьому питан-
ні необхідна. 

2. Ступінь впливу держави на формування 
доходів населення може бути різним: це може 
бути переважно ринковий розподіл під нагля-
дом держави або переважно державний розподіл 
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доходів, який певною мірою коригується рин-
ком. Методи впливу держави на рівень доходів 
у суспільстві варіюються залежно від певної 
теоре тичної школи. Це може бути регулювання 
рівня доходів населення за рахунок політики пе-
рерозподілу доходів, регулювання рівня подат-
ків, зростання державних витрат та інвестицій, 
регулювання рівня заробітної плати, кількості 
грошей в обігу, удосконалення структури сфор-
мованих у країні інститутів та ін.

3. Оскільки для сучасної економічної науки 
характерним є плюралізм наявних теоретичних 
підходів і концепцій, тому, на наш погляд, по-   
т рібно залежно від ситуації, яка склалась, і прак-
тики застосування певних методів регулювання 

доходів населення використовувати теоретичні 
і практичні надбання представників різних на- 
п рямів сучасної економічної думки. 

4. Відмічається певна інституціональна спря-
мованість сучасної економічної теорії. І якщо в 
теорії формування і розподілу доходів певний 
час панувала неокласична концепція, то сьо-
годні дослідники все частіше звертають увагу 
на доцільність урахування інституціональних 
чинників, що впливають на рівень доходів у сус-
пільстві. 

Тому в наших дальших дослідженнях ми зо-
середимося на інституціональних чинниках 
формування доходів населення і методах їхньо-
го регулювання.
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There are many questions, problems that have 
arisen a long time ago, but remain sharp today. One 
of them is the question of ensuring the acceptable 
level of well-being of each person, quality and le vel 
of his life, which is connected with the problem of 
household income formation, since the receipt of de-
cent income by man is the key to its comprehensive 
development. The realization and empower ment of 
each person can take place only when it is free and 
has a certain level of income, which creates an op-
portunity for creative development, and not to think 
about how to make the products for the ne cessary 
life. Therefore, the issue of formation and regulation 
of incomes is very relevant for our present.

The purpose of the article is to review and sys-
tematize the basic theoretical concepts regarding 
the necessity and methods of state regulation of in-
comes.

The basic modern theoretical concepts are divi-
ded into two groups: orthodox (Keynesian and neo-
classical directions) and unorthodox theories. The 
most common unorthodox theory today is insti-
tutionalism. So the article discusses the Keynesian 
approach to the regulation of incomes, the concept 
of representatives of the neoclassical direction con-
cerning the formation of incomes and regulation of 
their level, the peculiarities of the institutional ap-
proach to the disclosure of the role of the state in 
the functioning of the market mechanism and the 
regulation of incomes are defined.

The analysis of the views of the representatives 
of basic economic concepts on the role of the state 
in the regulation of incomes showed that in today’s 
economic conditions, representatives of the ortho-
dox and unorthodox economic theory recognize 

that the market is not able to fulfill the functions of 
formation and distribution of incomes alone, a cer-
tain role of the state in this matter is necessary. Rep-
resentatives of modern economic science emphasize 
the necessity of state interference in the process of 
forming incomes of the household in order to en-
sure a decent level of incomes, reduce their differen-
tiation and overcome the problem of poverty of the 
population.

The degree of influence of the state on the for-
mation of incomes can be different: it can be mainly 
market-based distribution under the supervision of 
the state, or mainly the state distribution of incomes, 
which is somewhat adjusted by the market. 

Me thods of influence of the state on the level of 
incomes in society vary depending on a certain the-
oretical school.

Since contemporary economic science is charac-
terized by a lot of dimensionality and pluralism of 
existing theoretical approaches and concepts, there-
fore, in our opinion, depending on the situation, 
the practice of applying certain methods of income 
regulation, to use the proposals and the theoretical 
and practical benefits of representatives of different 
directions modern economic thought.

There is a certain institutional orientation of 
modern economic theory. And if in the theory of 
formation and distribution of revenues for some 
time prevailing neoclassical concept, today re-
searchers increasingly pay attention to the need to 
take into account the institutional factors that affect 
the level of income in society. On this occasion, in 
our further research, we will focus on the institu-
tional factors of the formation of incomes and the 
methods of their regulation.
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Анотація. Розглянуто поняття криптова-
люти, її особливості, що лежать в основі цього 
процесу. 

Наведено підходи міжнародного регулюван-
ня з використанням однієї з різновидів крип-
товалют — бiткоїн у різних країнах світу   
і висвітлено ризики, які можуть виникнути   
при здійсненні операцій із криптовалютами.

Ключові слова: електронні гроші, криптовалю-
та, біткоїн, засіб платежу, правовий статус, циф-
рова економіка, оподаткування.

Аннотация. Рассмотрено понятие крип то- 
валюты, ее особенности, лежащие в основе 
данного процесса. Приведены подходы между-
народного регулирования с использованием од-
ной из разновидностей криптовалют — бит-
коин в разных странах мира и освещены риски, 
которые могут возникнуть при осуществле-
нии операций с криптовалютами.

Ключевые слова: электронные деньги, крипто-
валюта, биткоин, средство платежа, правовой 
статус, криптодеятельность, цифровая эконо ми-
ка, налогообложение.

Постановка проблеми. Розвиток цифрової 
економіки у формі ринків і сфер діяльності, де 
здійснюється взаємодія конкретних економіч-
них суб’єктів, вимагає розроблення норматив-
ного регулювання і формування відповідних 
кад рових компетенцій. Операції з криптовалю-
тами здійснюються в багатьох країнах світу, хоча 
єдиних норм до їх регулювання не встановлено. 
На цій основі виникає потреба проаналізувати 
сутність криптовалюти, місце, яке вона посідає 
в податковому регулюванні країн, і ризики, що 
можуть виникати під час криптодіяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню ролі криптовалюти та її функціо-

нуванню присвятили свої праці такі науковці, 
як: Т. Яцик, О. Петрук, М. Славук, С. Дерев’янко, 
М. Куцелов та інші. Проте багато вчених дослі-
джують криптовалюту як економічну категорію, 
аналізуючи їхнi переваги i недоліки.

Метою статті є висвітлення поняття крипто-
валют, розгляд особливостей їх функціонування 
i забезпечення, а також дослідження норматив-
но-правового регулювання відносин, пов’язаних 
з використанням електронних грошей у різних 
країнах світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах глобалізації фінансових систем окре-
мих країн відбувається стрімке поширення   
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ІТ-технологій у всіх сферах виробництва, що   
зумовлює створення нових фінансових інститу-
тів, інструментів та видів взаємодії між індиві-
дами. Звідси з’являється новий аналог традицій-
них валют — криптовалюта i її найпоширеніша 
грошова одиниця — біткоїн. 

Термін «криптовалюта» уперше почали ви-
користовувати при появі платіжної системи 

«Bitcoin», розробленої 2009 року японцем Сато-
сі Накамото, і розуміють як різновид цифрових 
грошей, в основі якої лежить технологія крип-
тографії, тобто шифрування даних. Вона не має 
фізичної форми, а існує тільки в електронному 
форматі. Термін має велику різноманітність ви-
значень і тлумачень. Найпоширеніші з них на-
ведено в табл. 1.

Таблиця 1
Визначення поняття «криптовалюта»

Поняття Джерело
Криптовалюта — це різновид цифрової валюти, основною схемою емісії якої є принцип 
доказу виконання роботи «Proof-of-work». Ігорь Лубенець [3]

Криптовалюта — біткоїн, інший цифровий знак (токен), який використовується   
в міжнародному обороті як універсальний засіб обміну.

Декрет Президента 
Білорусі № 8 [1]

Криптовалютами традиційно називають електронні платіжні засоби, облік операцій 
з якими відбувається децентралізовано на основі заздалегідь встановлених правил 
(протоколу) без участі зовнішнього адміністрування.

Кузнєцов В.А., 
Якубов А.В. [2]

Криптовалюта — цифрова або віртуальна валюта, яка використовує криптографію 
для забезпечення безпеки (через це її важко підробити). Визначальною рисою 
криптовалюти є те, що це вона не випускається жодним центральним органом,   
що, теоретично, надає їй імунітет від урядового втручання або маніпуляцій.

Investopedia, LLC. 
[16]

Криптовалюта — криптографічно захищена і децентралізована цифрова валюта, 
відомості про трансакції в якій вносяться і зберігаються в Blockchain.

Axon Partners, 
ForkLog Research 

[5]

Після створення «Bitcoin» з’явилася велика 
кількість інших електронних грошей. 

Сьогодні існує більше ніж десять великих 
криптовалют, які використовуються по всьому 
світу (табл. 2) [11]. В їх основу закладено техно-
логії блокчейну. 

Загалом, число криптовалют налічує близь-
ко 1 800 видів [13]. Основними особливостями 
криптовалюти, що й відрізняє їх від звичайних 
валют, є їхня децентралізація, що пояснюється 
відсутністю органу, який би регулював крипто-
валюту і спосіб її емісії.

Таблиця 2
Світовий рейтинг криптовалют за їхньою ринковою капіталізацією  

станом на 01.10.2018

№ Назва Ринкова капіталізація Ціна за одиницю
1 Bitcoin (ВТС) $113,903,082,143.00 $6578.43194083
2 Ethereum $23,232,135,095.00 $226.68988567
3 Ripple $18,735,736,450.00 $0.46915097
4 Bitcoin Cash $8,925,590,785.00 $513.11943954
5 EOS $5,344,615,036.00 $5.89753802
6 Stellar $4,597,172,663.00 $0.24337477
7 Litecoin $3,398,408,131.00 $57.93144994
8 Tether $2,691,127,665.00 $0.99434897
9 Cardano $2,195,986,879.00 $0.08469861

10 Monero $1,853,613,963.00 $112.49684693

Сама ж емісія криптовалюти має назву «май-
нинг», що полягає у використанні потужності 
комп’ютерних систем для генерації унікальних 
наборів символів, які утворюють криптовалюту. 
Вона є альтернативним вираженням звичайної 
валюти і має свої переваги:

1) найбільш очевидний плюс для користува-
ча — це анонімність відомостей про власника, 
прозорість усіх операцій і операції без посеред-
ництва;

2) комісії за здійснення операцій, пов’язаних 
із криптовалютою мінімальні;
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3) емісія майже всіх монет обмежена, суво-
ро встановлений їхній емісійний максимум. Не 
можна включити друкарський верстат і надру-
кувати криптоактиви, щоб розв’язати утворені 
економічні проблеми, процес випуску нових мо-
нет прозорий і строго регламентований; інфля-
ція у цьому разі також неможлива;

4) прозора у принципі будь-яка трансакція 
мережі, інформація про всі операції відкрита 
будь-якому користувачеві;

5) гаманець користувача застрахований від 
арешту, його не можна заморозити. Доступ до 
особистого рахунку може бути втрачено, тіль-
ки якщо сам господар втратив дані для входу в 
нього;

6) валюту не можна підробити або копіювати, 
оскільки вся вона захищена унікальним кодом;

7) низькі ризики втрати даних через роз-
поділ системи. На практиці це означає, що на 
комп’ютерному диску кожного учасника систе-
ми зберігається своя копія спільної бази транс-
акцій, які синхронізуються один з одним при 
формуванні чергового блоку трансакцій так 
званих контрольних сум, які часто використову-
ються в комп’ютерній техніці для підтверджен-
ня коректності обміну даними [4].

Одним із принципів криптовалют є відсут-
ність забезпечення, але багато компаній декла-
рують, що їхня криптовалюта чимось підкріпле-
на і забезпечена (табл. 3).

Таблиця 3
Незвичайне забезпечення криптовалют

№ Криптовалюта Країна Забезпечення
1 Royal Mint Gold-Stablecoin Велика Британія Золото
2 Carat Ізраїль Діаманти

3 Farad Малайзія, ОАЕ Технологія та виробництво 
суперконденсатора

4 Tether Гонконг Долари США
5 Petro Венесуела Нафта
6 Tcoin Швейцарія Метали
7 Watercoin США Технології очищення води
8 Coinloan Естонія Позика у криптовалюті
9 Amar Hidroponia Мексика Урожай перцю

Джерело: [7].

Виникнення криптовалют і їхній подальший 
розвиток, як і оцінка перспективи їх викорис-
тання, повинні розглядатися не тільки з еконо-
мічної, а також і з правової позиції. 

У світі немає жодного банку, який би випус-
кав біткоїн (ВТС). Емісією займаються самі ко-
ристувачі системи, які створюють 1 BTC, який 
приходить на інтернет-гаманець. Кожен раху-
нок анонімний і створюється для однієї транс-
акції, після її проведення він знищується. Уста-
новити учасників угоди неможливо, у зв’язку 
з цим в урядів багатьох країн така підвищена 
увага до криптовалют і до їхнього податкового 
регулювання [8].

Правовий статус киптовалют значно від-
різняється залежно від країни, і поки що в ба-
гатьох державах правові норми регулювання 
обігу криптовалюти не визначаються. Хоча 
більшість країн не визнають, що використання 
криптовалюти є незаконним, її статус як грошей 
або товару варіюється за різними нормативно-
правовими наслідками. Деякі країни вважають 
легальними криптовалюти і дозволяють їх ви-

користання і торгівлю, інші заборонили або 
обмежили обіг віртуальних грошей. Крім того, 
різні урядові установи, відомства і суди класифі-
кують криптовалюти також по-різному.

Міністерство фінансів США зазначає, що 
віртуальна валюта є засобом обігу, застосовува-
ним у деяких співтовариствах за аналогією з ре-
альною валютою. При цьому віртуальна валюта 
не має всієї сукупності ознак, притаманних ре-
альній валюті. Віртуальна валюта не є закон-
ним платіжним засобом у жодній юрисдикції. 
Конвертована віртуальна валюта або замінює 
реальну валюту, або має еквівалентну реальній 
валюті вартість [12].

Наприклад, у Великій Британії криптовалюти 
не регулювалися до 2014 року, класифікувалися 
Королівською податково-митною службою як 
«одноцільові ваучери», угоди з якими обклада-
лися ПДВ (від 10 до 20 % залежно від ставки Flat 
VAT). Це викликало негативну оцінку експертів, 
припускаючи, що такий підхід з боку регулятив-
них органів до інновацій був стримувальним 
фактором розвитку біткоїн-індустрії у Великій 
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Британії [2]. Але 2014 року Управління за фінан-
сового регулювання і контролю Великобрита-
нії підтвердило, що біткоїн — це не валюта, не 
гроші, тому не може регулюватися фінансовим 
законодавством Великобританії. Таким чином, 
цифрова валюта у Великобританії вважається 
унікальною комбінацією цифр, отриманих у ре-
зультаті складних математичних розрахунків та 
алгоритмів [5].

На цьому етапі жоден із регуляторів (органів) 
Європейського Союзу не ухвалив будь-яких спе-
ціальних правил регулювання криптовалютної 
діяльності. Разом з тим 2016 року Європейська 
комісія запропонувала встановити додаткове 
регулювання для криптовалютних бірж і компа-
ній, що надають криптовалютні гаманці корис-
тувачам. Зокрема, пропонується забезпечити 
обов’язкову реєстрацію або ліцензування діяль-
ності бірж, які здійснюють обмін криптовалюти 
на фіатні гроші і — навпаки, і компаній, що на-
дають криптовалютні гаманці користувачам [5]. 

У листопаді 2015 року Європейський суд 
(European Court of Justice) виніс рішення, згідно 
з яким біткоїн потрібно вважати саме валютою 
(засобом платежу), а не товаром, хоча б щодо 
оподаткування. Таким чином, операції з купівлі 
та продажу біткоїна за традиційні фіатні валюти 
не повинні обкладатися податком на додану вар-
тість. Порядок оподаткування криптовалюти  
і операцій з нею іншими податками регулюється 
національним законодавством залежно від при-
роди криптовалютної операції. При цьому за-
звичай цифрова валюта в цілях оподаткування 
розглядається як нематеріальний актив або то-
вар, а не як валюта чи гроші [17]. 

Можлива заборона криптовалют у Російсь-
кій Федерації активно обговорювалася впро-
довж останніх трьох років. До сьогодні відпо-
відне правове регулювання не вироблено, а на-
явні заяви регуляторів мають інформаційний 
характер. Досить прогресивним можна вважати 
лист Федеральної податкової служби Російської 
Федерації. У ньому регулятор зазначив, що чин-
не законодавство не забороняє здійснення опе-
рацій з використанням криптовалют. Податкове 
законодавство Російської Федерації не перед-
бачає спеціальних правил оподаткування опе-
рацій із криптовалютами. Крім того, оскільки 
правовий статус криптовалют російським за-
конодавством не визначений (цифрова валюта 
не розглядається як валюта або цінні папери), 
криптовалюта не підлягає звичайному перера-
хунку через зміни курсу обміну, а правила опо-

даткування цінних паперів до операцій з нею 
не застосовуються. Спірним також є питання з 
оподаткуванням криптовалют податком на до-
дану вартість, оскільки на законодавчому рівні 
цифрові гроші не визначені як товар [5]. 

Підхід правового регулювання криптовалют-
них відносин у Китаї ще не створений. Водночас 
криптовалюта розглядається регулятором як 
товар, а криптовалютні біржі та інші веб-сайти, 
пов’язані з цифровою валютою, мають бути за-
реєстровані в Телекомунікаційному бюро [5].

Чинне законодавство Китаю не містить будь-
яких спеціальних правил оподаткування циф-
рової валюти та операцій із нею. Водночас крип-
товалюта визначена як віртуальний товар, а не 
валюта. Таким чином, продаж цифрових грошей 
може обкладатися податком на додану вартість, 
а дохід і прибуток у криптовалюті підлягають 
обкладенню податком на прибуток, податком на 
дохід фізичних осіб і податком на приріст капі-
талу [10].

В Японії в даний час немає спеціального за-
конодавства, що регулює обіг киптовалют, на 
відміну від законодавства, що встановлює вимо-
ги до випуску і здійснення операцій з електрон-
ними грошима [18]. 

Банк Японії 2015 року випустив доповідь, що 
містить огляд технології Blockchain і цифрової 
валюти біткоїн. У доповіді наголошується на 
тому, що «цифрова валюта» є вельми неодно-
значний інструмент, при цьому проводяться 
відмінності між «Bitcoin» та іншими цифровими 
технологіями, розробленими такими компанія-
ми, як, наприклад, «Suica». 

Дослідники зазначили, що цифрова валю-
та може бути ефективним засобом оплати для 
споживача (без потреби відкриття банківського 
рахунку), оскільки сам процес оплати здійсню-
ється швидше, зручніше і дешевше. З цієї при-
чини експерти Банку Японії розглядатимуть 
концепцію цифрової валюти як варіант інстру-
менту оплати в майбутньому, зазначаючи при 
цьому і недоліки такої технології: відсутність 
механізмів захисту прав споживачів і висока 
ймовірність використання криптовалюти для 
злочинних цілей; анонімний характер технології 
створює проблеми для контролю за законністю 
трансакцій. 

Щодо оподаткування операцій із біткоїнами, 
Японія слідує закордонному прикладу Сінгапу-
ру (що видало керівництво з питання оподатку-
вання операцій із «Bitcoin») і визнає оподаткову-
вання місцевим аналогом [2].
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Австралія прагне забезпечити сприятливі 
умови для розвитку технологічних компаній. 
Уряд Австралії не виключає можливості вико-
ристання технології Blockchain у різних сферах 
державного управління (наприклад, в управлін-
ні наземним транспортом). Активно розвива-
ються і недержавні проекти, пов’язані з цифро-
вими грошима і децентралізованими технологі-
ями [5]. Дискусія щодо правового статусу крип-
товалюти в Австралії розпочалася ще 2013 року, 
коли Резервний банк Австралії (Reserve Bank 
of Australia) визначив біткоїн як альтернативу 
валютам різних країн і платіжної системи [15]. 
Наприкінці 2013 року, кажучи про біткоїн, пре-
зидент Резервного банку Гленн Стівенс заявив, 
що в Австралії можна зберігати американські 
долари, євро або будь-яку іншу валюту абсолют-
но вільно, зазначивши, що немає ніякої норми 
права, яка забороняє людям розплачуватися в 
магазині іншою валютою, якщо вони цього хо-
чуть [14]. У березні 2014 року Податкова служба 
Австралії направила лист провідним криптова-
лютним підприємцям, відповідно до якого дохід 
і прибуток, отримані від операцій із цифровою 
валютою, оподатковуються: податком на дохід 
фізичних осіб і податком на прибуток [9].

У Білорусі з 2018 року набирає чинності Де-
крет Президента Білорусі  від 21.12.2017 № 8 
«Про розвиток цифрової економіки». Білорусь-
ке законодавство дає визначення понять «крип-
товалюта» і «майнинг». Криптовалюта визнача-
ється як цифровий знак, який використовується 
в міжнародному обороті як універсальний засіб 
обміну. Цифровий знак згідно з Декретом — це 
запис у реєстрі блоків трансакцій, іншої розпо-
діленої інформаційної системи, яка засвідчує 
наявність у власника цифрового знака прав на 
об’єкти цивільних прав і (або) є криптовалюта. 
Майнинг звільняється від сплати податків до  
1 січня 2023 року відповідно до Декрету № 8. Так, 
фізичні особи мають право володіти токенами  
і з урахуванням особливостей, установлених Де-
кретом, дозволяється здійснювати такі операції: 
майнинг, зберігання токенів у віртуальних га-
манцях, обмін токенів на інші маркери, їх при-
дбання, відчуження за білоруські рублі, інозем-
ну валюту, електронні гроші, а також дарувати 
і заповідати токени. Діяльність, що пов’язана з 
майнингом, придбання, відчуження токенів, яка 
здійснюється фізичними особами самостійно 
без залучення інших фізичних осіб трудовим і 
(або) цивільно-правовими договорами, не є під-
приємницькою діяльністю [1].

Хоч біткоїн і заснований на новій крипто-
графічній технології розподіленого зберігання 
даних, існують окремі нюанси, які до кінця ще 
не відпрацьовані. Попри те, що система, без-
умовно, уже довела свою ефективність і перева-
ги перед традиційними технологіями зберігання 
даних, саме особливості цієї системи можуть  
нести ризики для її користувачів. До основних 
ризиків, пов’язаних з операціями купівлі, про-
дажу, обміну та конвертації криптовалюти, 
можна віднести такі:

– можливість втрати коштів через крадіж-
ку, наприклад у результаті кібератак на плат-
формі обміну криптовалюти;

– відсутність гарантій щодо повернення 
інвестованих коштів у криптовалюти;

– можливість шахрайства;
– складність використання звичайних ме-

тодів оцінювання ринкової вартості активів у 
криптовалютах;

– значні цінові коливання криптовалют 
і суміжні з ним ризики − спекулятивність і не-
врегульованість рівнів комісійних винагород за 
здійснення операції у криптовалютах [6].

Тому хоча в багатьох країнах операції з 
криптовалютами набувають легалізації та уза-
конюються відповідними правовими актами, 
юридичні та фізичні особи повинні врахувати 
всі переваги і недоліки, перш ніж здійснювати 
криптодіяльність.

Висновки. На сьогоднішньому етапі розвит-
ку нормативного забезпечення можна зазна-
чити, що в жодних юрисдикціях немає єдиних 
стандартів регулювання криптовалют і кожен 
центральний банк та уповноважений орган ке-
рується власними підходами: від формального 
дозволу або застосування загальних принци-
пів регулювання у сфері платежів до повної за-
борони такої діяльності. Якщо розглянути, які 
можуть бути наслідки в умовах формального 
дозволу здійснювати діяльність із цифровими 
валютами, то центральним банкам, які дотри-
муються такого підходу, слід звернути увагу, що 
є ризик шахрайств, хакерських атак і махінацій. 
Розв᾿язанням цих проблем могло б стати ліцен-
зування діяльності, що пов’язана з віртуальни-
ми валютами.

Здійснення повної заборони на зазначену ді-
яльність може призвести до згортання іннова-
ційних проектів у цій сфері і перенесення їх у про-
зорішу регулятивну юрисдикцію. Також зали-
шається відкритим питання, пов’язане з регуля-
тивною тематикою, про потребу оподаткування 
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операцій із віртуальними валютами і, відповід-
но, визнання операцій із біткоїнами подібними 

до банківських операцій, які проводяться з ви-
користанням електронного засобу платежу.
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The spread of IT technology leads to the cre-
ation of new financial institutions, tools and causes 
the emergence of a digital currency — cryptocur-
rency. Cryptocurrency was first used by «Bitcoin» 
payment system as a kind of digital money based 
on cryptography technology. In the world there are 
more than 1800 types of cryptocurrencies based 
on the technology of blockade. State regulation of 
cryptocurrency circulation in different jurisdictions 
started in 2014.

The regulation of cryptocurrency in the United 
States is provided by the US Securities and Exchange 
Commission, the Internal Revenue Service and the 
US Treasury Department, which defines virtual cur-
rency as a means of circulation.

In the UK, the Financial Regulation and Control 
Office has confirmed that bitcoin is not a currency, 
not money, therefore it can not be regulated by UK 
financial legislation. 

In November 2015, the European Court ruled 
that bitcoin should be considered as a currency, not 

a commodity, in terms of taxation. To date, in the 
Russian Federation, the relevant legal regulation 
has not been worked out, and the statements of the 
regulators are only informational. Tax legislation of 
the Russian Federation does not provide for special 
rules for taxation of transactions with cryptocurren-
cies.

China’s legislation does not have special rules 
for the taxation of the digital currency, but it is de-
fined as a virtual product, therefore it is taxed on 
value added tax, income tax, personal income tax 
and capital gains tax. In Australia, the Australian 
Reserve Bank identified bitcoin as an alternative to 
currencies from different countries. In March 2014, 
the Australian Tax Service noted that digital curren-
cy transactions are taxed: personal income tax and 
income tax.

Therefore, there is no single approach to the re-
gulation of cryptoactivity in the world, so the eluci-
dation of normative provision in different countries 
is relevant today.
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Анотація. Розглянуто наявні підходи до кла-
сифікації основних засобів підприємств, уза-
гальнено і систематизовано класифікацію та 
запропоновано систему групування на рахун-
ках бухгалтерського обліку інформації про ви-
робничі та невиробничі основні засоби. 

Ключові слова: основні засоби, класифікація 
основних засобів, аналіз, виробнича потужність під-
приємства, бухгалтерський облік.

Аннотация. Рассмотрены существующие 
подходы к классификации основных средств 
предп риятий, обобщено и систематизирова-
но классификацию и предложено систему гру п- 
пировки на счетах бухгалтерского уче  та  
ин формации о производственных и непроиз-
водст венных основных средствах.

Ключевые слова: основные средства, классифи-
кация основных средств, анализ, производственная 
мощность предприятия, бухгалтерский учет.

Постановка проблеми. Основні засоби віді-
г рають важливу роль у сфері підприємництва, 
адже вони є основою для формування матері-
ально-технічної бази, відсутність якої унемож-
ливлює функціонування і ведення господарської 
діяльності. Саме основні засоби визначають ви-
робничу потужність підприємства, рівень фон-
довіддачі, фондомісткості, фондоозброєності та 
інші техніко-економічні показники діяльності 
підприємства. 

Вони становлять значну частку в загаль-
ній сумі активів і є одними з найважливіших 
об’єктів бухгалтерського обліку, що потребують 
контролю і аналізу за їх наявністю, станом і ру-
хом на підприємстві. 

При аналізі складу і структури основних 
засобів потрібно враховувати, що різні види 
основних засобів беруть різну участь у процесі 
господарської діяльності підприємства. Тому з 
метою єдиного обліково-аналітичного забезпе-
чення управління основними засобами їх слід 
правильно класифікувати, тобто згрупувати за 
певними однорідними ознаками.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання класифікації основних засобів 
дос ліджували у своїх працях Ф. Ф. Бутинець, 
І.  І.  Бочкарева, В. А. Биков, Н. Р. Домбровська, 
С.  М.  Кафка, І. Є. Тишкова, Н. П. Кондратов, 
О.  А. Левкович, Н. М. Малюга, А. І. Прищепа, 
Е.  Югас та ін. Дослідження зазначених авторів 
зорієнтовані, в основному, на облікових аспек-
тах і не повною мірою враховують вимоги аналі-
тичного забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«основні засоби» в економічній літературі має 
безліч трактувань і визначень. Узагальнивши 
погляди як зарубіжних, так і українських на-
уковців, можна зробити висновок, що більшість 
із них під поняттям «основні засоби» розуміють 
матеріальні активи підприємства, які викорис-
товуються у процесі виробництва або постачан-
ня товарів, надання послуг, здавання в оренду 
іншим особам або для здійснення адміністра-
тивних і соціально-культурних функцій. Важли-
вим доповненням до визначення є те, що основ-
ні засоби беруть участь у процесі виробництва 
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тривалий час, протягом багатьох циклів, при 
збереженні основних властивостей і первин-
ної форми та частинами переносять свою вар-
тість на готову продукцію, у міру зносу. Згідно з  
П(с)БО 7 «Основні засоби», основні засоби — це 
матеріальні активи, які підприємство утримує з 
метою використання їх у процесі виробництва 
або постачання товарів, надання послуг, здаван-
ня в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функ-
цій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більший ніж один рік (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].

За вимогами Податкового кодексу України, 
основні засоби — це матеріальні активи, у тому 
числі запаси корисних копалин, наданих у ко-
ристування ділянок надр (окрім вартості землі, 
незавершених капітальних інвестицій, автомо-
більних доріг загального користування, бібліо-
течних і архівних фондів, матеріальних активів, 
вартість яких не перевищує 6 000 гривень, не-
виробничих основних засобів і нематеріальних 
активів), які призначаються платником податку 
для використання в господарській діяльнос-
ті платника податку, вартість яких перевищує 
6 000 гривень і поступово зменшується в зв’язку 
з фізичним або моральним зносом та очікува-
ний термін корисного використання (експлуа-
тації) яких з дати введення в експлуатацію ста-
новить більше ніж один рік (або операційного 
циклу, якщо він довший за рік) [2].

Отже, Податковим кодексом України перед-
бачено, що основні засоби мають зазначену 
вище вартісну межу, проте в бухгалтерському 
обліку її підприємство визначає самостійно  
і заз начає в обліковій політиці. 

Поняття «основні засоби», яке наведене в 
П(с)БО 7 «Основні засоби», більш ширше, ніж 
у Податковому кодексі, оскільки включає і неви-
робничі основні засоби, у той час коли Подат-
ковим кодексом до основних засобів віднесені 
матеріальні активи, які призначаються для ви-
користання в господарській діяльності, тобто 
для цілей оподаткування враховуються лише 
виробничі «основні засоби».

Раціональна організація бухгалтерського об-
ліку основних засобів передбачає їхню класифі-
кацію за певними ознаками. 

Так, Н. Домбровська зазначає, що орієнтація 
класифікації на загальних для всіх видів еконо-
мічної діяльності ознаках — визначення різних 
груп основних засобів та їх об’єднання за спіль-
ними функціями у виробничому процесі має до-
мінуюче значення для організації бухгалтерсь-
кого обліку [3].

На сьогодні існує значна кількість класифі-
кацій основних засобів, серед найбільш поши-
рених можна виділити: виробничі і невироб-
ничі; промисловості, сільського господарства, 
транспорту, торгівлі, будівельні, зв’язку тощо; 
діючі, недіючі та запасні; власні та орендовані 
(табл.  1).

Таблиця 1
Дослідження науковцями класифікацій основних засобів
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№
пор. Класифікація 

основних засобів

1 Виробничі, невиробничі + + + + + + + + + +

2 Промисловості, сільського господарства, 
транспорту, торгівлі, будівельні, зв’язку тощо + + + + + + + + +

3 Діючі, недіючі, запасні + + + + + + + + +
4 Власні, орендовані + + + + + + + + + +
5 Інвентарні, неінвентарні +

6

Внесені до статутного фонду підприємства, 
придбані за власні кошти підприємства, 
придбані за рахунок позикових коштів, 
безоплатно отримані, отримані внаслідок 
обміну на подібний або неподібний актив 

+
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Закінчення табл. 1

№
пор.

                         Автори 
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8

Земельні ділянки, будинки, споруди 
та передавальні пристрої, машини 
й пристрої, транспортні засоби, прилади, 
інвентар, багатолітні насадження, 
інші необоротні матеріальні активи

+ + + +

9 Активні, пасивні +

Ураховуючи вищевикладену класифікацію 
основних засобів, вважаємо за доцільне згрупу-

вати їх за різними класифікаційними ознаками 
(табл. 2).

Таблиця 2
Класифікація основних засобів

№
пор. Класифікаційна ознака Групи основних засобів

1 за функціональним призначенням Виробничі
Невиробничі

2 за галузевою ознакою

Промисловості
Сільського господарства
Транспорту
Торгівлі
Будівельні
Зв’язку тощо

3 за використанням
Діючі
Недіючі
Запасні

4. за належністю Власні
Орендовані

5 за речовим характером Інвентарні
Неінвентарні

6 за джерелами фінансування

Внесені до статутного фонду підприємства
Придбані за власні кошти підприємства 
Придбані за рахунок позикових коштів
Безоплатно отримані основні засоби
Отримані внаслідок обміну на подібний або неподібний актив 
(бартерні операції)

7 за характером відображення зносу Основні засоби, які амортизуються
Основні засоби, які не амортизуються

8 за натурально-речовим складом

Земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини й пристрої
Транспортні засоби
Прилади, інвентар
Багатолітні насадження
Інші необоротні матеріальні активи

9 за характером участі Активні
Пасивні

Примітка. Досліджено за [3—12] і табл. 1.
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За функціональним призначенням розрізня-
ють виробничі і невиробничі основні засоби. 
Виробничі основні засоби — це основні засоби, 
які безпосередньо беруть участь у виробничому 
процесі або сприяють його здійсненню протя-
гом тривалого часу. До таких об’єктів належать 
будівлі, споруди (цехи, майстерні), машини, об-
ладнання, транспортні засоби, багаторічні на-
садження та інші основні засоби, що діють у 
сфері матеріального виробництва. Невиробничі 
основ ні засоби — це основні засоби, які не бе-
руть безпосередньої участі у виробничому про-
цесі, а призначені для соціально-культурних 
пот реб підприємства. До таких об’єктів нале-
жать будівлі та споруди (адмінбудівля у вироб-
ничому підприємстві), машини, обладнання та 
інші засоби, які використовуються в невироб-
ничій сфері.

Крім того, Н. П. Кондратов за призначенням 
основні засоби поділяє на виробничі основні 
засоби основної діяльності, виробничі основні 
засоби інших галузей і невиробничі; О. А. Лев-
кович класифікує основні засоби на виробничі 
основні засоби основної діяльності, допоміж-
них виробництв і невиробничі; І. Є. Тишкова, 
А. І. Прищепа — промислово-виробничі, вироб-
ничі основні засоби інших галузей і невиробни-
чі [5].

Однак попри відмінність за суттю, виробни-
чі і невиробничі основні засоби мають багато 
спільного: подібні елементи — будівлі, споруди, 
машини, обладнання та ін., і виробничі, і неви-
робничі основні фонди довговічні, поступово 
зношуються, потребують ремонту (часткового 
відтворення) і повної заміни після вичерпання 
строку служби.

За галузевою ознакою основні засоби поді-
ляють на засоби промисловості, сільського гос-
подарства, транспорту, торгівлі, зв’язку та ін. 
Кожна галузь діяльності має свою специфіку, 
яка впливає на вибір об’єктів основних засобів 
та їх використання в подальшому.

У літературі науковці виділяють поділ основ-
них засобів за використанням (діючі, недіючі, 
запасні). До діючих основних засобів відносять 
усі об’єкти основних засобів, які функціонують 
на підприємстві на даний час. 

Відповідно, до недіючих відносять ті об’єкти, 
які не використовуються на даний момент у ді-
яльності підприємства (перебувають на консер-
вації). Запасні основ ні засоби зберігаються на 
складах і призначені для заміни діючого устатку-
вання повністю або частково, окремих деталей, 

якщо вони обліковуються як об’єкт основних 
засобів. Така класифікація потрібна для аналі-
зу амортизації основних засобів та ухвалення 
управлінських рішень щодо недіючих основних 
засобів.

Крім того, за ознакою використання 
О.  П.  Кундря-Висоцька поділяє основні засо-
би на ті, що перебувають в експлуатації (діючі),  
у реконструкції, у запасі (резерві) та на консер-
вації.

У бухгалтерському обліку поділ основних за-
собів за ознакою належності на власні та орен-
довані має важливе значення.

Власні засоби формуються за рахунок внес-
ків засновників чи акціонерів, власних прибут-
ків, цільового фінансування і відображаються 
на балансі підприємства. Орендовані основні 
засоби відображаються на балансі орендодавця 
і на позабалансових рахунках орендаря. 

На увагу заслуговує погляд Ф. Ф. Бутинця 
(і його підтримує Ю. В. Радзивилюк) стосовно 
необхідності класифікувати основні засоби за 
речовим характером на інвентарні, тобто ті, що 
мають матеріальну форму і мають свій інвентар-
ний номер, та неінвентарні, тобто ті, які існують 
у формі грошових вкладень у земельні ділянки, 
лісові угіддя (крім будинків і споруд) [4].

Остільки основні засоби, згідно з П(с)БО 7, 
є об’єктами амортизації, крім землі, їх доціль-
но класифікувати за характером відображення 
зносу. Тобто ті, що амортизуються і не аморти-
зуються. Такої думки притримується В. І. Оспі-
щев [7].

За натурально-речовим складом основні за-
соби поділяють :

– на будинки. Під будинками розуміють 
будівлі, а саме: приміщення, пристосовані для 
постійного або тимчасового перебування в них 
людей, а також об’єкти власності, функціональ-
но пов’язані з такими приміщеннями.

Будівлі поділяють на будинки (включаючи 
готелі, мотелі кемпінги та інші подібні об’єкти 
туристичної інфраструктури), квартири, кімна-
ти в багатосімейних (комунальних) квартирах, 
індивідуальні гаражі або місця на гаражних сто-
янках чи в гаражних кооперативах, дачні будин-
ки та інші об’єкти дачної (садової) інфраструк-
тури, відмінні від землі [13];

– споруди. До них відносять об’єкти неру-
хомості, відмінні від будівель;

– машини і пристрої. Під ними розуміють 
механізм чи сукупність механізмів для виконан-
ня якої-небудь роботи;
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– транспортні засоби. Транспортні засоби 
— це засоби, пов’язані з переміщенням людей  
і вантажу, а також магістральні трубопроводи;

– прилади та інвентар. Інструменти, при-
лади та інвентар — це засіб (зазвичай ручний) 
для здійснення роботи;

– багаторічні насадження. До багаторіч-
них насаджень можна відносити: сільськогоспо-
дарське угіддя, що використовується під штучно 
створені древесні, кущові або трав’янисті бага-
торічні насадження, призначені для отримання 
врожаю плодово-ягідної, технічної та лікарської 
продукції, а також для декоративного оформ-
лення території;

– земельні ділянки. Під земельними ді-
лянками розуміють частину земної поверхні, 
що має фіксовані межі, характеризується пев-
ним місцерозташуванням, природними власти-
востями, фізичними параметрами, правовим і 
госпо дарським станом та іншими характеристи-
ками;

– передавальні пристрої. Під ними розу-
міють електромережі, трубопроводи, теплові  
і газові мережі, трансмісії;

– інші основні засоби. До них відносять 
будь-який основний засіб, який не ввійшов до 
попередніх груп.

За характером участі у виробничому проце-
сі І. І. Бочкарева, В. А. Биков та інші виділяють 
активні основні засоби, тобто ті, які безпосеред-
ньо впливають на предмет праці у процесі ви-
робництва, і пасивні, які забезпечують умови 
для нормального перебігу процесу виробництва 
[14].

Класифікація дещо схожа з класифікацією за 
функціональним призначенням.

Аналітичний облік об’єктів основних засо-
бів у розрізі груп, визначених П(с)БО 7, ведеть-
ся з використанням Державного класифікатора 
України «Класифікація основних фондів» — ДК 
013-97 (КОФ).

Класифікатор призначений для вирішення 
таких завдань:

– організації систематичного обліку та 
звітності в частині основних фондів;

– визначення норм амортизації основних 
фондів і віднесення амортизаційних відраху-
вань на витрати виробництва;

– проведення робіт із перепису, оцінки 
та переоцінки обсягів складу і стану основних 
фондів;

– реалізації комплексу облікових функцій 
з основних фондів у межах робіт з державної 
статистики;

– здійснення міжнародних зіставлень за 
структурою і станом основних фондів;

– визначення розрахунків похідних еко-
номічних показників, включаючи фондоєм-
ність, фондоозброєність, фондовіддачу тощо, а 
також рекомендованих нормативів проведення 
капітальних ремонтів основних фондів [15].

Кожному об’єктові основних засобів відпо-
відно до Класифікатора присвоєно шестизнач-
ний цифровий код і найменування відповідних 
класифікаційних груп. 

При визначенні груп, до яких належить 
об’єкт основних засобів, варто класифікувати 
за класом і типом основних засобів, наведених 
у цьому Класифікаторі, і з обов’язковим ураху-
ванням функціонального призначення, техніч-
них характеристик та умов, за яких будуть ви-
користовуватись об’єкти.

Формально Класифікатор діє і на даний час, 
але з ухваленням Податкового кодексу 2010 
року більшість його положень втратили акту-
альність. Крім того, варто зазначити, що на сьо-
годні в бухгалтерському обліку відсутнє поняття 
«основні фонди», яке зазначено у Класифікаторі.

Для цілей бухгалтерського обліку, згідно з 
П(с)БО 7 і Плану рахунків бухгалтерського об-
ліку України на основі Наказу Міністерства 
фінансів України № 291 вiд 30.11.1999, основні 
засоби поділяють на основні засоби та інші не-
оборотні матеріальні активи, які, у свою чергу, 
теж поділяють на групи. 

Податковим кодексом України, для нараху-
вання амортизації, основні засоби поділені на 
16 груп. Міжнародний стандарт бухгалтерсько-
го обліку 16 «Основні засоби» передбачає їхній 
поділ на вісім класів (табл. 3).

Таблиця 3
Класифікація основних засобів згідно з П(с)БО 7 «Основні засоби», 

Податкового кодексу і МСБО 16 «Основні засоби»

Класифікація основних засобів 
згідно в П(с)БО 7 [1]

Класифікація основних засобів згідно
з Податковим кодексом України [2]

Класифікація основних 
засобів згідно з МСБО 16 

[16]
1. Основні засоби
- земельні ділянки

- земельні ділянки
- капітальні витрати на поліпшення 
земель, не пов’язані з будівництвом

- земля
- земля та будівлі
- машини та обладнання
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Закінчення табл. 3

Класифікація основних засобів 
згідно в П(с)БО 7 [1]

Класифікація основних засобів згідно
з Податковим кодексом України [2]

Класифікація основних 
засобів згідно з МСБО 16 

[16]
- капітальні витрати на поліпшення 
земель, не пов’язані з будівництвом
- будівлі, споруди та передавальні 
пристрої
- машини та обладнання
- транспортні засоби
- інструменти, прилади інвентар 
(меблі)
- тварини
2. Інші необоротні матеріальні 
активи
- бібліотечні фонди
- малоцінні необоротні матеріальні 
активи
- тимчасові (нетитульні) споруди
- природні ресурси
- інвентарна тара
- предмети прокату
- інші необоротні матеріальні 
активи

- будівлі, споруди, передавальні 
пристрої
- машини та обладнання
- транспортні засоби
- інструменти, прилади, інвентар 
(меблі)
– тварини
- багаторічні насадження
- інші основні засоби
- бібліотечні фонди, збереження 
Національного архівного фонду 
України
- малоцінні необоротні матеріальні 
активи
- тимчасові (нетитульні) споруди
- природні ресурси
- інвентарна тара
- предмети прокату
- довгострокові біологічні активи

- кораблі
- літаки
- автомобілі
- меблі та приладдя
- офісне обладнання

Згідно з класифікацією, яка наведена в По-
датковому кодексі, для кожної окремої групи 
встановлено мінімально допустимі строки ко-
рисного використання об’єктів, які становлять 
від двох до 20 років. А це означає, що підпри-
ємство не може встановити строк використан-
ня окремих груп основних засобів менший, ніж 
це передбачено Податковим кодексом. По суті, 
класифікація, яка наведена в ПКУ, наближена 
до П(с)БО 7, і це наближення скоротило відмін-
ності між податковим і бухгалтерським обліком. 

Проте на думку Е. Югас: «Такий деталізований 
розподіл є досить громіздким та дещо утруднює 
бухгалтерський і податковий облік основних за-
собів, а також способи нарахування амортизації 
по кожній групі основних засобів окремо» [17]. 

Поділ основних засобів на групи відіграє 
важливу роль в інформаційній базі для прове-
дення економічного аналізу використання ос-
новних засобів. У табл. 4 узагальнено погляди 
нау ковців щодо напрямів аналізу основних за-
собів підприємства.

Таблиця 4
Дослідження науковцями напрямів аналізу основних засобів

№
пор. Автор Напрями аналізу основних засобів

1 Мошенський С. З., 
Олійник О. В. 
[18, с. 300]

–  Аналіз забезпеченості основними засобами: аналіз динаміки, складу 
та структури виробничих і невиробничих основних засобів; аналіз 
технічного стану основних засобів; аналіз руху (зокрема оновлення)
–  Аналіз ефективності використання основних засобів: аналіз  
за показниками фондовіддачі; аналіз екстенсивного та інтенсивного 
використання виробничого устаткування; аналіз ефективності 
використання виробничих потужностей

2 Кіндрацька Г. І., 
Білик М. С., 
Загородній А. Г. 
[19, с. 162]

–  Аналіз динаміки, складу і структури основних засобів: темп приросту, 
фондоозброєність
–  Аналіз стану основних засобів: коефіцієнт зношеності, коефіцієнт 
придатності, коефіцієнт вибуття, оновлення і приросту
–  Аналіз використання основних засобів: фондовіддача, фондомісткість, 
показник середнього строку корисного використання та середнього віку 
основних засобів
–  Аналіз використання виробничого обладнання: показники екстенсивного 
та інтенсивного використання
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Закінчення табл. 4

№
пор. Автор Напрями аналізу основних засобів

3 Чернелевський Л. М. 
[20, с. 53]

–  Аналіз зношеності основних засобів на початок року
–  Аналіз надходження і вибуття основних засобів
–  Аналіз наявності та ефективності використання основних засобів: аналіз 
впливу основних засобів на виконання програми, аналіз використання  
обладнання, аналіз випуску продукції на одну гривню основних засобів
–  Аналіз забезпеченості основними засобами
–  Аналіз зношеності основних засобів на кінець року 

Аналізуючи основні засоби за запропонова-
ними напрямами, потрібно зважати, що вироб-
нича потужність визначається лише величиною 
виробничих основних засобів, адже невиробни-
чі основні засоби у виробництві безпосередньої 
участі не беруть.

Разом з тим за чинною методикою обліку, 
згідно з нормативно-законодавчою базою, у 
бухгалтерському обліку безпосередньо не за-
к ріплений поділ на виробничі і невиробничі 
основні засоби, а, відповідно, необхідні додат-
кові вибірки, що ускладнює проведення аналізу 
основних засобів. 

Саме облікова інформація є тим забезпе-
ченням, що дозволить сформулювати загальну 
концепцію ефективності управління основними 
засобами. Тому підприємству доцільно ввести 
до робочого плану рахунків рахунки третього 
порядку, які б вказували належність об’єктів 
основ них засобів до виробничих чи невироб-
ничих. Наприклад, 1031 «Будинки та споруди 
виробничого призначення» і 1032 «Будинки та 
споруди невиробничого призначення». 

Це дозволить без витрачання додаткових зу-
силь і часу отримати потрібну інформацію для 
аналізу ефективності використання основних 
засобів.

Висновки. У сучасних умовах господарюван-
ня виникає проблема вдосконалення обліково-
аналітичного забезпечення управління основ-
ними засобами на підприємстві. Обліково-еко-
номічні класифікації основних засобів не пов-
ною мірою задовольняють потреби аналітич-
ного процесу. Системою синтетичних рахунків 
і субрахунків не враховані певні класифікаційні 
ознаки, а, відповідно, класифікації основних за-
собів, інформація щодо яких має використову-
ватись в аналізі при розрахунку показників ви-
користання основних засобів. Відсутність необ-
хідних групувань зумовлює додаткові витрати 
часу і праці на формування інформаційної бази 
аналізу основних засобів.

Тому для належного групування об’єктів 
основних засобів підприємства варто затверди-
ти індивідуальну класифікацію основних засо-
бів і відповідну їй систему субрахунків бухгал-
терського обліку другого порядку. Це дозволить 
безпосередньо формувати інформацію для ці-
лей аналізу, а відтак ухвалювати обґрунтовані, 
економічно виважені рішення щодо ефективно-
го використання основних засобів, оптимізува-
ти витрати, пов’язані з їхнією експлуатацією, та 
підвищувати ефективність господарської діяль-
ності.
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Fixed assets determine the production capacity 
of the enterprise, the level of return on assets, 
capital intensity, capital stock and other technical 
and economic indicators of the enterprise. When 
analyzing the composition and structure of fixed 
assets, it must be taken into account that different 
types of fixed assets take different part in the process 
of economic activity of the enterprise. Therefore, for 

the purpose of a single accounting and analytical 
management of the main means, they should be 
properly classified, that is, grouped according to 
certain homogeneous features.

Taking into account the classification of fixed 
assets, which is proposed by scientists, we consider 
it appropriate to group them according to different 
classification (table).

Table
Classification of fixed assets

Classification trait Group of fixed assets
for functional purpose Production, non-productive
by industry Industry, agriculture, transport, trade, construction, communications, etc.
for use Active, inactive, spare
affiliation Own, leased
by nature Inventory, non-inventory

by sources of funding

Contributed to the statutory fund of the enterprise, purchased at own expense 
by the enterprise, purchased at the expense of borrowed funds, received free of 
charge fixed assets received as a result of exchange for a similar or non-specific 
asset (barter transactions)

by the nature of the display 
of wear Fixed assets that are depreciated, fixed assets that are not depreciated

for the natural-material 
composition

Land, buildings, structures and transmission equipment, machinery and 
equipment, vehicles, appliances, inventory, perennial plantations, other non-
current tangible assets

by the nature of participation Active, passive

In the analysis of fixed assets in the directions 
proposed by scientists it is necessary to consider 
that production capacity is determined only by 
the magnitude of production fixed assets, because 

non-productive assets in the production of direct 
participation do not take.

At the same time, according to the current 
accounting methodology, in accordance with the 
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regulatory-legislative framework, the accounting 
does not directly consolidate the division into 
production and non-production fixed assets, and, 
accordingly, additional samples are needed, which 
complicates the analysis of fixed assets.

The accounting information itself is a guarantee 
that will allow us to formulate a general concept 
of the effectiveness of management of fixed assets. 
Therefore, it is expedient for the enterprise to 

introduce into the working plan accounts of the 
third order, which would indicate the belonging 
of fixed assets to production or non-productive. 
For example, 1031 "Buildings and constructions 
of industrial designation" and 1032 "Buildings and 
constructions of non-production purpose". This 
will allow, without spending extra effort and time, 
to obtain the necessary information to analyze the 
efficiency of the use of fixed assets.
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Анотація. Визначено основні характеристи-
ки зовнішнього середовища в банківництві. Об-
ґрунтовано перспективні напрями розвитку 
банківської конкуренції в Україні. 

Схематично представлено управління про-
цесом підвищення конкурентоспроможності 
банків i запропоновано розгляд типології кон-
курентних стратегій, що базуються на оцін-
ці ступеня інноваційності технології з позиції 
представлення трьохвекторності їхніх груп: 
стратегії прориву, стратегії порівняльних пе-
реваг та захисної стратегії.

Ключові слова: банківська конкуренція, експан-
сія, інноваційність, транснаціональний банківський 
капітал, конкурентоспроможність національних 
банків, типологія конкурентних стратегій.

Аннотация. Определены основные характе-
ристики внешней среды в банковском бизне-
се. Выявлены перспективные направления 
развития банковской конкуренции в Украине. 
Схематически представлен процесс управ-
ления повышением конкурентоспособности 
банков и предложено рассмотрение типоло-
гии конкурентных стратегий, основанных на 
оценке степени инновационности технологии 
с позиции представления трьохвекторнос-
ти их групп: стратегии прорыва, стратегии 
сравнительных преимуществ и защитной 
стратегии.

Ключевые слова: банковская конкуренция, экс - 
 па  нсия, инновационность, транснациональ ный бан  - 
ковский капитал, конкурентоспособность нацио-
наль  ных банков, типология конкурентных стратегий.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
функціонування національних банків відбува-
ється в умовах гострої конкурентної боротьби 
і невизначеності, оскільки фінансова установа 
наражається на велике розмаїття непередбачу-
ваних факторів, вплив яких відображається на 
її діяльності, фінансових результатах і ринко-
вій вартості. При цьому важливим завданням 
топ-менеджменту є пошук ключових аспектів, 
управління якими зумовлюватиме ефективність 
діяльності банку та обґрунтованість ухвалення 
стратегічних рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці розвитку глобалізаційних про-
цесів та активного насичення ринків приділя-
ли увагу велика кількість учених і практиків. 
Дослідження напрямів підвищення конкурен-
тоспроможності банківських установ знайшло 
відображення у працях учених: В. Я. Вовк, 
І. П.  Волощук, В. В. Коваленко, А. Я. Кузнєцо-
ва, М. Е. Люзняк, М. В. Медведєв, В. Д. Нємцов, 
М.  Портер, І.  В. Сало, Ф. І. Шпиг [1—10] та інші. 

Проте, попри велику кількість учених, що дослі-
джували це питання, у вітчизняній економічній 
літературі змістовність стратегічного позиціо-
нування банків характеризується постійною 
актуальністю з огляду на мінливість і ризикова-
ність зовнішнього середовища, динамічну появу 
сучасних інноваційних процесів і технологій.

Метою статті є дослідження основних ха-
рактеристик зовнішнього середовища в бан-
ківництві, запровадження комплексу заходів, 
спрямованих на підвищення конкурентоспро-
можності національних банків в умовах експан-
сії транснаціонального банківського капіталу,   
і побудова логічної схеми управління процесом 
підвищення конкурентоспроможності банків в 
умовах стратегічної інноваційності.

Виклад основного матеріалу. На нашу дум-
ку, домінуючими характеристиками зовнішньо-
го середовища, на які потрібно зважати і врахо-
вувати, є такі:

– взаємозалежність факторів зовнішнього 
середовища;
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– складність зовнішнього середовища;
– рухомість окремих елементів;

– невизначеність зовнішнього середовища 
(рис. 1).

Рис. 1. Основні характеристики зовнішнього середовища в банківництві

Примiтка. Розробка автора.

Зважаючи на наведені характеристики, зу-
силля фінансових менеджерів повинні бути 
спрямовані не лише на поліпшення фінансо-
вих показників банку, а й на підвищення його 
конкурентоспроможності. Варто зазначити, що 
наведені характеристики зберігають свою прин-
ципову значущість задля окреслення специфіки 
зовнішнього середовища в умовах українських 
реалій, але звичайно ж вимагають постійного 
переосмислення, розширення і проектування 
на об’єкт дослідження. Останнє пояснюється 
обраним рівнем дослідження (наприклад, мік-
ро-, макро-, мезорівень).

Інноваційність стосується, насамперед, 
трансформації каналів збуту банківської про-
дукції, що обумовлюється активним розвитком 
інформаційних технологій. Дійсно, реалізація 
банківських послуг традиційним способом по-
ступово втрачає свою актуальність, а на заміну 
виходять продажі через віддалені канали обслу-
говування. Такій тенденції сприяє також пере-
ведення значної частини клієнтського портфеля 
на самообслуговування, але при цьому не мож-
на нівелювати роль інституту персональних ме-
неджерів для роботи з важливими корпоратив-
ними клієнтами. 

Цікавим iз науково-практичного погляду є 
питання доцільності та ефективності роботи 
регіональної мережі для сучасних транснаціо-
нальних банків. 

Так, з одного боку, такі банки, завдяки на-
явності розгалуженої філійної мережі, можуть 
пропонувати комплексні портфелі банківських 
послуг незалежно від географічного розташу-
вання клієнта. З другого боку, однією з проблем 
провідних банків є витратність утримання фі-
лійної мережі. Навіть при використанні багато-
філійними банками сучасних систем управління 
все ж таки зберігається висока вартість банків-
ських послуг порівняно з вартістю послуг-суб-
ститутів, що надаються через Інтернет. 

Тому пошук оптимального поєднання тра-
диційного надання банківської продукції та ре-
алізація її через електронні канали є основним 
завданням в управлінні продажами. 

Канали реалізації банківських продуктів/по-
слуг повинні задовольняти такі умови: з одного 
боку, підтримання оптимального обсягу прода-
жів, а з другого — зниження затрат. 

Отже, удосконалення інформаційних техно-
логій, стандартизація банківських послуг, роз-
виток практики самообслуговування і надання 
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послуг через електронні канали збуту в цілому 
потребує розроблення оновленої стратегії під-
вищення конкурентоспроможності банківських 
установ. 

У такому аспекті поглиблене дослідження 
специфіки функціонування зарубіжних банків 
викликає значний інтерес щодо управління про-
цесом створення, розвитку і підтримки взаємо-
відносин із клієнтами з метою зростання рівня 
продажів банківських продуктів/послуг, якості 
банківського обслуговування та підвищення 
конкурентоспроможності банківської установи. 
У сучасних умовах очікується зростання конку-

рентної боротьби на українському банківському 
ринку. 

Виділимо перспективні напрями розвитку 
банківської конкуренції в Україні (рис. 2). 

Говорячи про забезпечення конкурентоспро-
можності окремої банківської установи, варто 
зважати на достатньо складний процес, управ-
ління яким потребує відповідного механізму. У 
свою чергу, стратегічне позиціонування банку, 
насамперед, диктується факторами конкурент-
ного середовища і полягає у створенні унікаль-
ної та інноваційної позиції, відмінної від конку-
рентів.

 Удосконалення державної конкурентної та антимонопольної політики  
з метою забезпечення однакових умов для всіх банків 

Глобалізація конкуренції через розширення присутності  
іноземного банківського капіталу 

Зниження затрат як економічного, так і адміністративного характеру,  
що передбачає модернізацію неефективної управлінської структури банку, 

скорочення кількості штрафних санкцій,  
запровадження фінансового контролінгу тощо 

Зміцнення стратегічного потенціалу банку і його ресурсної бази 

Розвиток нових технологій передавання інформації, активне впровадження 
комп’ютеризації та розвиток Інтернету призводять до скорочення відстані  

між виробниками і споживачами банківських послуг  

Підвищення якості наявних банківських послуг  
і розширення їхнього асортиментного представлення 

Зростання фінансової грамотності та економічної культури населення 

Рис. 2. Перспективні напрями розвитку банківської конкуренції в Україні

Примітка. Авторська розробка

Розгляд характерних ознак банківської діяль-
ності, у тому числі й тих, які впливають на вибір 
стратегічних орієнтирів і політику банку, дозво-
ляє зробити висновки. 

По-перше, основні положення класичних 
стратегій конкурентної боротьби для банківсь-

ких установ характеризується меншою актуаль-
ністю, ніж для інших суб’єктів господарювання   
і низки компаній у сфері послуг. Це пояснюєть-
ся зокрема тим, що стратегія мінімізації витрат   
у банківництві є менш застосовуваною, ніж   
у виробничому секторі.
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По-друге, специфіка діяльності банківських 
установ вимагає наявності чітких процедур об-
ліку при виборі стратегічних орієнтирів розвит-
ку. Так, банківський продукт є досить стандар-
тизованим і регламентується державою, тому в 
окремих випадках інноваційна складова є дещо 
обмеженою. Як наслідок, банки не можуть пов-
ною мірою реалізовувати наявні стратегії, на-
приклад реалізацію продукту або послуги за 
високою ціною на початкових стадіях його жит-
тєвого циклу.

По-третє, значне розмаїття банківських опе-
рацій має специфічний характер здійснення, на-
самперед пов’язаний із впливом тих чи інших 
ризиків.

По-четверте, на провадження кредитної ді-
яльності банків суттєво впливає регулятивна 
функція держави порівняно зi суб’єктами ін-
ших сфер бізнесу. Держава як регулятор ринку 
банківських послуг регламентує найбільш зна-
чущі аспекти функціонування таких фінансових 
установ. Як приклад можна навести такий: з од-
ного боку, за умов дворівневої банківської сис-
теми держава встановлює рівень облікової став-
ки (тим самим визначає нижню межу ставок за 
виданими кредитами), а з другого — через сис-
тему коефіцієнтів фіксує співвідношення окре-
мих показників діяльності банків. Такий підхід 
обмежує ступінь агресивності потенційних рин-
кових стратегій банківських установ, оскільки 
акцентується увага топ-менеджментом банку 
на балансуванні між фінансовою стійкістю та 
обсягом залучених фінансових ресурсів. Це до-
зволяє, з одного боку, забезпечити довгостроко-
ву стійкість банку, а з другого — дотримуватися 
нормативів банківського регулювання.

Тому врахування особливостей, змістовності 
діяльності та відмінностей банківських установ 
від інших суб’єктів бізнесу дозволяє моделю-
вати обґрунтовані та правильні рішення щодо 
їх стратегічного позиціонування на ринку. На 
нашу думку, змістовність стратегічного пози-
ціонування характеризується наявністю сим-
біозу між двома складовими — адаптивністю 
до зовнішнього середовища та інноваційністю 
процесів. Щодо першої складової, то вона може 
трактуватись як здатність пристосовування до 
зовнішнього середовища, відображаючи, по-
перше, результативність процесів оновлення, 
без яких сьогодні не можна уявити сучасний 
банк, а по-друге, гнучкість реагування на ви-
клики зовнішнього середовища. Інноваційність 

же є основою адаптивності, оскільки передба-
чає впровадження новинок у всі сфери i напря-
ми діяльності банку. Тому можна з упевненістю 
стверджувати, що інноваційність слугує джере-
лом адаптивності, а в сукупності чи в симбіозі 
вони формують необхідні умови стратегічного 
позиціонування банківської установи.

Складність ухвалення стратегічних рішень 
пояснюється кількома причинами, однією з яких 
є велика кількість факторів, які обов’язково вар-
то враховувати. Важливим при цьому є довго-
строковість таких рішень, що пояснює необхід-
ність урахування перспективного стану зовніш-
нього середовища. Останнє є невизначеним   
і змінюваним, тому логічним є розгляд можли-
вих варіантів розвитку тих чи інших ситуацій. 
На нашу думку, інноваційною складовою підви-
щення конкурентоспроможності національних 
банків в умовах експансії транснаціонального 
банківського капіталу є побудова i критичний 
розгляд можливих сценаріїв конкурентної пове-
дінки. Дослідження сценарного підходу дозво-
ляє банківській установі залишатися успішною 
i конкурентоздатною, оскільки за умов постійно 
змінюваного зовнішнього середовища потрібно 
розглядати всі можливі варіанти розвитку по-
дій i наслідки впроваджуваних рішень. Так, при 
формуванні окремого сценарію повинен бути 
сформований індивідуалізований підхід, вихо-
дячи з особливостей провадження банківської 
діяльності, управлінської структури банку, ін-
формаційної доступності, можливості здійснен-
ня коректних експертних оцінок, рівня невизна-
ченості факторів та економічного становища в 
цілому.

На рис. 3 наведено схематичне зображен-
ня послідовності дій, спрямованих на підви-
щення конкурентоспроможності національних 
банків в умовах експансії транснаціонального 
банківсь кого капіталу.

Багатоваріантність розрахунків є необхідною 
i важливою з огляду на можливість оцінки аль-
тернативи з різних позицій. Це робить процес 
ухвалення рішень щодо підвищення конкурен-
тоспроможності банків більш інформативним, 
що дозволяє виявити відмінності в перевагах 
застосування тих чи інших методів ухвалення 
рішень та їх альтернативність.

Тому все більшої актуальності та практичної 
значущості набувають програмні комплекси, за 
допомогою використання яких є можливість 
побудови різних сценаріїв розвитку подій.
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Рис. 3. Схематична послідовність дій, 
спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національних банків

в умовах експансії транснаціонального банківського капіталу

Примітка. Авторська розробка.

Логічна схема управління процесом підви-
щення конкурентоспроможності банків, зобра-
жена на рис. 4, є універсальною і передбачає 
можливість застосування різноманітних варіан-
тів її прирощення. Сучасність доводить неефек-
тивність стандартних економіко-управлінських 
і фінансових рішень. 

За постійно змінюваних умов наявний роз-
рив між теорією і практикою набуває актуаліза-
ції в сучасному банківництві. 

Тому вже по-новому ставиться питання про 
здатність економічної науки відповідати на 
викли ки, що постійно виникають. 

Світовий досвід доводить, що побудова 
інновацій ного банківського бізнесу є викликом 
сьогодення. 

Варто зазначити, що основними закономір-
ностями трансформацій конкурентного ланд-
шафту є такі: 

- зростання значущості часового фактору, 
розширення просторових меж бізнес-систе - 
ми; 

- збільшення кількості конкурентів та підви-
щення трансакційних витрат; 

- підвищення рівня фінансової обізнаності 
споживачів банківських послуг та, відповідно, 
певна втрата точності прогнозів їхньої пове-
дінки; 

- фокусування інформаційної технології змі-
щується від забезпечення ефективної діяльності 
управляючої системи в бік розвитку взає модії зі 
споживачами тощо.
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Світовий досвід доводить, що побудова ін-
новаційного банківського бізнесу є викликом 
сьогодення. Варто зазначити, що основними за-
кономірностями трансформацій конкурентного 
ландшафту є такі:

– зростання значущості часового фактору, 
розширення просторових меж бізнес-системи;

– збільшення кількості конкурентів і під-
вищення трансакційних витрат;

– підвищення рівня фінансової обізнанос-
ті споживачів банківських послуг та, відповідно, 
певна втрата точності прогнозів їхньої пове-
дінки;

– фокусування інформаційної технології 
зміщується від забезпечення ефективної діяль-
ності управляючої системи в бік розвитку вза-
ємодії зі споживачами;

– скорочення часового проміжку, впро-
довж якого банківська установа реалізує страте-
гічну ініціативу.

Отже, високий ступінь мінливості та неви-
значеності зовнішнього середовища передбачає 
необхідність упровадження окремих складових 

інноваційності задля забезпечення належного 
рівня конкурентоспроможності. Методологія 
розвитку інноваційної складової підвищення 
конкурентоспроможності національних бан-
ків в умовах експансії транснаціонального бан-
ківського капіталу, за нашими міркуваннями, 
повинна базуватися на тому, що аналіз бізнес-
процесів, ідентифікація причинно-наслідкових 
зв’язків між елементами окремих систем і про-
цесів та ресурсами, виявлення трендів і моделей 
поведінки дозволяють сформувати інновацій-
ність окремих складових.

Пропонуємо розглядати типологію конку-
рентних стратегій, базовану на оцінці ступеня 
інноваційності технології / продукту (модифі-
кація, модернізація, принципово нові), стій-
кості конкурентних переваг, що визначаються 
інтелектуальним капіталом і використанням 
ринкових можливостей (низька, середня, висо-
ка). Відповідно пропонована типологія включає 
три групи стратегій: стратегію прориву, страте-
гію порівняльних переваг і захисну стратегію 
(рис. 5).

Рис. 5. Поєднання складових реальної інноваційної стратегії

Примітка. Розробка автора.
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Висновки. Вибір архетипу стратегії, на нашу 
думку, має визначатися інноваційним та адап-
таційним потенціалом, наявним клієнтським 
капіталом, репутацією на ринку, готовністю 
топ-менеджменту до трансформаційних пере-
творень та ін. Тому будь-яка інноваційна стра-
тегія може бути реалізованою за ефективного 
поєднання принципів її реалізації, відповіднос-
ті визначеним критеріям i правильного застосу-
вання інструментального апарату в умовах під-
силення впливу на банківські установи з боку 
зовнішнього середовища. У результаті посилю-

ватимуться вимоги до якості банківських про-
дуктів і послуг, формуватимуться нові вимоги 
суспільства до каналів просування, застосову-
ватимуться сучасні інформаційні технології та 
інші, тобто іншими словами — конкурентоспро-
можними та цікавими ставатимуть банківські 
установи, які активно впроваджують іннова-
ційні складові. Це зумовлюватиме ускладнення 
системи управління конкурентоспроможністю 
окремого банку, оскільки рамковість зовніш-
нього оточення поступово розширюватиметься, 
а передбачуваність змін ставатиме все меншою.
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Annotation. The article defines the main characteristics of the external environment in banking. The 
perspective directions of development of bank competition in Ukraine are substantiated. The management 
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In modern conditions, the functioning of nation-
al banks occurs in conditions of severe competition 
and uncertainty, as a financial institution is exposed 
to a large variety of unpredictable factors, whose im-
pact is reflected in its activities, financial results and 
market value. At the same time, an important task 
of top management is to find key aspects that will 
determine the effectiveness of the bank’s operations 
and the reasonableness of strategic decisions.

The purpose of the article is to study the main 
characteristics of the environment in banking, 
the introduction of a set of measures aimed at 
increasing the competitiveness of national banks 
in the conditions of the expansion of transnational 
bank capital and the construction of a logical 
scheme for managing the process of increasing 
the competitiveness of banks in terms of strategic 
innovation.

The typology of competitive strategies based 
on the assessment of the degree of innovation of 
technology / product (modification, modernization, 
fundamentally new), competitiveness of competitive 
advantages, which are determined by intellectual 
capital and the use of market opportunities (low, 
medium, high) are considered.

In our opinion, the choice of the strategy’s 
archetype should be determined by the innovative 
and adaptive potential, available client capital, 
reputation in the market, readiness of top 
management for transformational transformations, 
etc. 

Therefore, any innovative strategy can be 
implemented by effectively combining the 
principles of its implementation, compliance with 
the specified criteria and the proper use of the 
instrumental device in the context of increasing 
the impact on the banking institutions from the 
external environment. As a result, requirements for 
the quality of banking products and services will 
be strengthened, new requirements of the society 
will be created for promotion channels, modern 
information technologies will be used, etc. In 
other words, banking institutions that are actively 
implementing innovative components will become 
competitive and interesting. 

This will determine the complexity of the system 
of managing the competitiveness of a single bank, 
since the framework of the external environment 
will be gradually expanded, and the predictability of 
changes will become smaller.
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