
1 
 

 



2 
 

УДК 336.7(477):339.97 

ББК 65.261+65.52 

Т 33 

 

Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів і загроз. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів 22 травня 2018 року. – Львів, 2018. 

– 244 с. 

 

ISBN 978-966-665-946-3 

 

Редакційна колегія: 

 

Куцик П. О. – професор, ректор Львівського торговельно-економічного університету. 

Барна М. Ю. – професор, перший проректор Львівського торговельно-економічного 

університету, доктор економічних наук. 

Семак Б. Б. – професор, проректор з наукової роботи Львівського торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук. 

Копилюк О. І. – професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу Львівського торговельно-економічного університету, доктор 

економічних наук. 

Рущишин Н. М. – доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 

Львівського торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук. 

Музичка О. М. – доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 

Львівського торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук. 

Костак З. Р. – доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 

Львівського торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук. 

 

Відповідальна за випуск: 

завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Львівського 

торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор Копилюк О. І. 

 

Публікується на основі матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції викладачів, аспірантів та студентів «Тенденції та перспективи розвитку 

фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз» (22 травня 

2018 року, м. Львів). 

 

Розраховано на широке коло науковців, економістів, банківських працівників. 

 

Редакційна колегія може не погоджуватися з аргументами та висновками окремих авторів і 

не несе відповідальності за правильність та достовірність даних, надрукованих у збірнику. 

Передрук матеріалів допускається лише за згодою редакційної колегії та авторів. 

 

ISBN 978-966-665-946-3 

 

© Львівський торговельно-економічний університет, 2018 



3 
 

ЗМІСТ 

 

         ЧАСТИНА 1    
 

НАУКОВІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ,АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
  

Антоняк А. Ю., Антоняк А. Ю. МЕХАНІЗМ НАДАННЯ БАНКАМИ КРЕДИТНИХ 

ПОСЛУГ КЛІЄНТАМ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ……………………………………………... 7 

Баїк М. Я., Горленко Я. Я. СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ 

БАНКІВ ……………………………………………………………………………………….. 9 

Була О. П. СИНЕРГІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВ ТА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ … 11 

Васильців Т. Г., Гудзовата О. О. ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СФЕРІ В ЦІЛЯХ ПОСИЛЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ……………………………………………………… 13 

Вовчак О. Д., Стаднійчук Р. В. НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДОСТАТНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ ……………………………………………………. 16 

Галько Н. В. АВТОМАТИЧНИЙ ОБМІН ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ: FATCA 

ТА CRS ………………………………………………………………………………………... 18 

Голубка М. М. ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТА НОВОЇ ПАРАДИГМИ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ………………………………………………………………………. 21 

Грицак О. С., Бундз Ю. С. ПОНЯТТЯ "ГРОШОВІ КОШТИ" ЕКОНОМІЧНА ТА 

ОБЛІКОВА СУТНІСТЬ ……………………………………………………………………… 24 

Ivanova R. Y. THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITY ... 26 

Козій І. С. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ……………………………………………………………………………… 28 

Копилюк О. І., Новічков А. А. БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І 

ВИКОРИСТАННЯ ФІННАСОВИХ РЕСУРСІВ ФГВФО …………………………………. 30 

Костак З. Р. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ЧИННИКИ, ЯКІ НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ …………………………………………………… 32 

Костак З. Р., Цикаляк Р. Д. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ ………………………………………………………………………... 34 

Кеменяш І. Г., Шамрей О. В. НОВАЦІЇ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ …….. 37 

Кльоба Л. Г., Дмитрах Ю. А. ВИКОРИСТАННЯ ФІНТЕХУ – ІННОВАЦІЙНИЙ 

НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВ ……………………………………………………………... 41 

Мединська Т. В., Воробець А. А. РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У 

СТВОРЕННІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ ……………… 43 

Мудра Р. Р. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА РОЛІ ІНФРАСТРУКТУРИ 

РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ ………………………………………... 46 

Музичка О. М. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ 

НАДІЙНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ………………………………………... 48 

Франчук І. Б., Лялька Б. Л. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ………………………………………………………………………... 51 

Рущишин Н. М., Притула Н. М, Музичук Л. В. СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ТА МОДЕЛІ 

УПРАВЛІННЯ ………………………………………………………………………………... 53 



4 
 

Рущишин Н. М., Білик П. Ю. ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ ………………………………………………………… 57 

Тріль А. М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАНКІВСЬКИХ 

КРЕДИТІВ …………………………………………………………………………………….. 60 

ЧАСТИНА 2 

НАУКОВІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

  

Адамчук Н. Я. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ……………………………… 63 

Амброзяк М. М. ГРОШОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ …………… 65 

Бабій Я. Ю. ПОДАТКОВІ КОНФЛІКТИ ЯК ЗАГРОЗА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ 

БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ ………………………………………………………………………… 67 

Баранець М. І. КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ У ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ 

ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………………………………………. 69 

Банюк Е. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ …………………………………. 72 

Басюк О. О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ.. 73 

Бобко Д. І. ВИДИ КРЕДИТУ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ …………………………… 
75 

Борова Х. Ю. СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ………………. 78 

Бега Д. О. ПРОБЛЕМИ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ……………………………... 80 

Борович В. І. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ………………………………………………………………….. 83 

Бужанська М. В. РОЛЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ………... 86 

Ваніш Г. І. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ 

ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ …………………………………………………………………… 89 

Вако В. В. СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ 

ФУНКЦІЇ У ГЛОБАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ …………………….. 91 

Вовк А. Я. ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ …………………………………………………………. 93 

Гавриш М. О. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК РЕГУЛЯТОРНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ …………… 96 

Гаврилюк О. О. РОЛЬ ПРОЦЕНТА В УКРАЇНІ ………………………………………….. 98 

Гамула М. М. ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ …... 100 

Горін Ю. В. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ……………………………………………………………………... 102 

Головчак Л. Р. РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ……………………………………………………………………………………... 104 

Горошко Б. Я. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ СФЕРИ …………………… 106 

Гулай В. А. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ …. 108 

Гриник К. В. СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: 

ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОСНОВНІ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ……………………….. 110 

Гриник І. Я. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВ УКРАЇНИ ……………. 113 

Глінка А. Р. ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ …………………………………….. 115 

Демкович І. М. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРО-

МОЖНОСТІ БАНКУ ………………………………………………………………………… 117 



5 
 

Доценко Л. К. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ ………………………………. 120 

Дутчак О. І. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ.. 122 

Дільна З. І. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ ВАЛЮТНО-

КРЕДИТНИМИ І ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ………………………………….. 124 

Дмитрів І. О. ГРОШОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ………………………………................. 126 

Драннік Ю. О. ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

РИЗИКІВ БАНКУ …………………………………………………………………………….. 128 

Дяків І. І. ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВОЇ СПРАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ……….. 130 

Заоборна О. Ю. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………………………... 132 

Ікава Л. М. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ.............................................................................................................................. 135 

Іванців І. А. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  КРЕДИТНОГО СЕКТОРУ 

УКРАЇНИ ……………………………………………………………………………………... 138 

Кравець О. П. ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ………… 140 

Коваль Н. М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У 

ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ………………………………………………………………………. 142 

Ковтун Н. О. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ:ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ 

ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ……………………………………………………………….. 144 

Колісник М. І. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 

ФАКТОРИНГОВОГО РИНКУ ………………………………………………………………. 147 

Курят О. О. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ …… 149 

Лахманюк Ю. Ю. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКУ ЯК ОСНОВА ЙОГО БЕЗПЕКИ ... 152 

Лещух І. М. РОЛЬ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ КРЕДИТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ………………………………………………... 155 

Лозинська О. І. ІСТОРИЧНІ ТИПИ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ …………………………………………………………………... 157 

Лихна С. М. МІСЦЕ ТА РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗШИРЕНОМУ 

ВІДТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ………………………………………….. 160 

Масна В. А. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ …………….. 162 

Мацюх І. І. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В 

УКРАЇНІ ………………………………………………………………………………………. 164 

Мельнічук Я. М. РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ ………………. 166 

Мельницька Я. А. ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ …………... 168 

Мелешко М. СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ 

БАНКІВ ……………………………………………………………………………………….. 171 

Мисько Л. І. РОЛЬ НБУ В ОБСЛУГОВУВАННІ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ... 173 

Микита А. М. СТРАХУВАННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА ………………………………… 175 

Млечко М. І. СТРАХОВІ ФОНДИ СУСПІЛЬСТВА ……………………………………… 177 

Островська М. В., Банюк Е. В. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ …………………………………………………………………………………….. 179 

Островська М. В. СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ЗМІНИ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ 

РЕЗЕРВІВ УКРАЇНИ ………………………………………………………………………… 182 



6 
 

Павлишин А. І. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО 

БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ……………………………………………………… 184 

Павлишин О. Р. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ 

ПРОБЛЕМНОСТІ БАНКІВ …………………………………………………………………. 186 

Павлишин Ю. В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ …………………….. 190 

Писанюк В. В. РОЛЬ КРЕДИТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ…………………………………………………………………………………... 193 

Прокопюк О. О. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ 

ЗАСАДИ ………………………………………………………………………………………. 195 

Рац А. А. РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ …... 196 

Романюк Б. Р. РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ …….. 199 

Сарвас В. Ю. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВ ТА 

ЙОГО СКЛАДОВІ ……………………………………………………………………………. 201 

Русяк Р. О. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

БАНКУ ………………………………………………………………………………………… 203 

Семенов В. М. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ………………………………………………………………... 207 

Скляр Т. І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ……….. 209 

Скалоцька С. І. РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ …………………... 211 

Сімора О. М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ …………………………………………………………………………………….. 212 

Фотан К. І., Кононова Д. О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ У БАНКАХ …………………………………………………………………….. 215 

Худа О. І. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ ………. 217 

Цибульський А. І. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ………………. 220 

Цибульський А. І. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ……………….. 222 

Ціцяла А. С. ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ……………... 
225 

Ціцяла Н. С. СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ……………………………………………………………………………………... 228 

Черешня А. А. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ 

КЛАСИФІКАЦІЯ …………………………………………………………………………….. 230 

Чорук В. Р. МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………………………………………. 233 

Чорний О. М. СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАРАНТУВАННЯ 

БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ ……………………………………………………………….. 235 

Чигрина Ю. Ю. УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БАНКІВ В 

УМОВАХ НАРОСТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ …………………………………………… 238 

Яремчук Д. П. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ …………………………………………………………………….. 240 

Ярема М. М. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ……………………………………………………………….. 241 



7 
 

ЧАСТИНА 1 

НАУКОВІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ  
 

 

 

Антоняк Андрій Юрійович, аспірант 

Антоняк Антон Юрійович, аспірант 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ БАНКАМИ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ 

КЛІЄНТАМ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 

Практична реалізація кредитних відносин відбувається завдяки 

функціонуванню механізму кредитування, у процесі якого організовується 

кредитний процес надання грошових коштів банком позичальнику. У сучасній 

економічній літературі термін «механізм кредитування» зустрічається досить 

часто, однак вчені вкладають різний зміст у трактування даного поняття. 

Термін «механізм» означає: «спосіб функціонування певної системи, тобто 

реалізації функцій її окремих елементів»; «сукупність методів і засобів впливу 

на процеси, їх регулювання»; «внутрішня будова, система чого-небудь, що 

забезпечує порядок у якому-небудь виді діяльності, процесу». 

Деякі вчені, зокрема О. Воробйова [2, с.67], звертають увагу на 

необхідність розрізняти поняття «кредитний механізм» та «механізм 

кредитування». На думку вченої, кредитний механізм проявляє себе переважно 

на макроекономічному рівні у регулюванні чи управлінні кредитними 

відносинами в цілому. Тоді як механізм кредитування пов’язаний із розумінням 

кредиту як однієї з можливих фінансових послуг. Звідси, механізм 

кредитування є складовим елементом кредитного механізму. 

У своєму баченні переконана О. В. Скалецька [4], що кредитний механізм 

формують кредитні взаємовідносини між банком та позичальником з приводу 

отримання кредитних коштів на умовах, зазначених кредитним договором. 

Однак, на нашу думку, подане визначення є неприйнятним, оскільки 

ототожнює поняття кредитного механізму з кредитом. 

Окремі учені трактують механізм кредитування як сукупність процесів: 

збору інформації, організації роботи за угодою, аналізу угоди, структурування 

угоди, аналізу ризиків, прийняття рішення за угодою, оформлення кредитно-

забезпечувальної документації, моніторингу заборгованості, повного 

погашення кредиту. Однак з такого трактування лишається незрозумілим 

суб’єктний склад механізму кредитування, адже перелічені процеси не 

відбуваються самі по собі, а приводяться у дію певними суб’єктами. 

На думку Д. В. Путінцев [3] механізм банківського кредитування являє 

собою сукупність елементів, що обумовлюють спосіб організації та 

використання перерозподільчої функції кредиту в частині надання грошових 

коштів позичальнику у тимчасове користування на основі платності. Такий 

підхід до трактування механізму кредитування вважаємо надто узагальненим, 

адже автор не уточнює перелік зазначених елементів. 
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Механізм кредитування є сукупністю правил взаємовідносин кредитора й 

позичальника з приводу одержання позики для тимчасового користування з 

системою гарантій своєчасного її повернення. На нашу думку, зведення 

механізму кредитування до сукупності правил, що регламентують кредитний 

процес, звужує розуміння зазначеного механізму. Дещо ширше трактування 

механізму кредитування охоплює взаємопов’язану систему форм і методів 

планування, видачі, регулювання та погашення кредитів, дія та структура якої 

обумовлені існуючими на даний час вимогами господарського механізму. 

Проте трактування дослідника не враховує важелів впливу на кредитний процес 

задля забезпечення його ефективності. 

Існує підхід, згідно якого механізм кредитування є системою методів, 

важелів, інструментів та способів управління процесом передання у тимчасове 

користування капіталу у грошовій, грошово-натуральній, натуральній формах 

на умовах зворотності та строковості. Стосовно даного визначення виникає ряд 

зауважень. Вважаємо недоцільним виокремлення такої форми кредиту, як 

грошово-натуральна.  

Оригінальної точки зору дотримуються Н. І. Волкова та В. В. Волкова [1], 

які розглядають механізм кредитування як комплекс окремих механізмів, що 

беруть участь в ефективній реалізації процесу банківського кредитування, 

зокрема: нормативно-правового механізму, організаційного механізму, 

фінансово-економічного механізму.  

Отже, на нашу думку, механізм банківського кредитування  це сукупність 

принципів, методів, важелів, інструментів, а також фінансового, нормативно-

правового, інформаційного, програмно-технічного та кадрового видів 

забезпечень реалізації кредитних відносин, що виникають між суб’єктами 

кредитного процесу щодо отримання та погашення кредитів різних форм та 

видів, що дає змогу реалізувати функції та соціально-економічну роль кредиту. 

Ефективність функціонування механізму кредитування банком обумовлює 

сучасний стан та тенденції розвитку цього сегменту кредитного ринку та 

залежить від ролі державного регулювання кредитного процесу. 

Список використаних джерел: 

1. Волкова Н. И. Комплекс механизмов кредитования предприятий малого и среднего 

бизнеса в Украине / Н. И. Волкова, В. В. Волкова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. 

– Вип. 23.16. – С. 196–207. 

2. Воробйова О. І. Функціонування механізму короткострокового кредитування в 

сільському господарстві / О. І. Воробйова // Экономика и управление. – 2012. – № 4 – С. 67–

72. 

3. Путинцев Д. В. Некоторые направления совершенствования механизма банковского 

кредитования в России / Д. В. Путинцев // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.globecsi.ru/Articles/ 2010/Putintsev.pdf. 

4. Скалецька О. В. Теоретико-методологічне обґрунтування механізму кредитування 

сільськогосподарських підприємств комерційними банками / О. В. Скалецька // Економіка і 

управління. – 2012. – №4. – С. 87– 92. 



9 
 

Баїк Маркіян Ярославович, аспірант 

Горленко Ярослав Ярославович, магістр 

спеціальність «Менеджмент», освітньо-професійна програма 

«Управління фінансово-економічною безпекою» 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Копилюк О. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКІВ 

Відмінною рисою банківської діяльності є те, що, залучаючи фінансові 

ресурси, кредитна організація розміщує їх у кредити та інвестиції від свого 

імені, що призводить до знеособлення джерел формування активів кредитної 

організації: ними можуть бути як власні кошти банку, так і будь-який вид 

залучених ресурсів. 

Однак цей процес не може бути абсолютно стихійним: банк змушений 

погоджувати активи і пасиви за строками залучення, валюті операцій, 

процентні ставки для забезпечення належного рівня прибутковості та 

ліквідності. Для вирішення цього завдання в теорії управління активами-

пасивами банку розроблено низку моделей: 

1) метод фондового пулу; 

2) метод конверсії фондів; 

3) метод управління резервною позицією; 

4) метод управління кредитною позицією тощо. 

В основному ці моделі визначають методи підтримки ліквідності, не 

розглядаючи питань оптимізації фінансового результату банку. Для цілей 

управління ефективністю інвестиційних процесів банку створюються інші 

моделі, що базуються на виборі методів трансфертного ціноутворення. Проте, 

як правило, не розглядають проблеми узгодження активів і пасивів, тому 

пропоновані в них рішення часто не дозволяють оцінити впливу на чистий 

процентний дохід факторів позиційних ризиків і ризику ліквідності. 

З урахуванням описаних вище особливостей функціонування кредитної 

організації, до них слід додати відповіді на такі запитання: 

 Якою повинна бути модель трансфертного ціноутворення, визначальне 

джерело фінансування активних операцій і напрями інвестування залучених 

ресурсів? 

 Як визначити трансфертні ціни для цих моделей? 

 Як в умовах децентралізованого залучення і розміщення ресурсів 

погодити їх за термінами, процентними ставками і валютою проведення 

операцій, залишаючи підрозділам право самостійного прийняття рішень про 

залучення та розміщення коштів? 

На кожне із трьох запитань існує понад один варіант відповіді, тому 

варіантів моделей трансфертного ціноутворення буде більше трьох. Ми не 

будемо перераховувати всі можливі комбінації, але визначимо варіанти 

відповідей на кожне запитання і розглянемо, як вони поєднуються в існуючій 

практиці роботи банків. 
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Для визначення джерел фінансування активних операцій (або напрямів 

інвестування ресурсів) комерційні банки повинні застосовувати такі основні 

підходи: 

1. Модель фондування. 

2. Метод кривої альтернативної / безризикової прибутковості. 

3. Метод альтернативних кривих прибутковості активів та вартості 

пасивів. 

У моделі фондування банк заздалегідь визначає правила, за якими ті чи 

інші пасиви використовуються в активних операціях, ці правила 

відображаються в матриці фондування. Загалом можуть бути сформульовані 

будь-які правила, за умови дотримання основного балансового співвідношення: 

100% кожного виду пасивів повинні бути розподілені в ті чи інші активи банку. 

Але при цьому необхідно дотримуватися додаткових обмежень, що 

відображають необхідність виконання обов’язкових нормативів Національного 

Банку України, а також дотримання внутрішніх лімітів, встановлених для 

обмеження ризиків. 

У найбільш поширеній моделі фондування припускають, що фінансування 

активних операцій перш за все здійснюється через відповідні їм за ступенем 

ліквідності пасивів. Для представлення загальної схеми цієї процедури 

фондування можна виділити основні агреговані групи активів і пасивів: 

ліквідні, термінові, іммобілізовані і нестабільні активи, термінові залучені та 

власні кошти. 

При стратегічному управлінні прибутком банків виділяємо дві стратегії, а 

саме: прориву та інерційну, які відрізняються своєю специфікою, а також 

мають позитивні і негативні характеристики. 

Слід зазначити, що стратегія прориву передбачає дві підстратегії – 

розвиток за моделлю банківського капіталізму чи за змішаною моделлю, та 

припускає зіставні розміри як банківського прибутку, так і фінансового ринку. 

Основні відмінності між підстратегіями стосуються темпів зростання 

банківського сектора. 

Підстратегія 1. Небанківські фінансові інститути розвиваються 

випереджаючими темпами, банківський сектор забезпечує їхню стійкість, але 

не є «локомотивом» зростання.  

Підстратегія 2. Банківський сектор – один з найбільш динамічних 

сегментів, темпи приросту перевищують зростання номінального ВВП. У 

цьому випадку можливе збільшення співвідношення активи банків-ВВП. 

В межах стратегічного управління прибутком банків доцільно виокремити 

стратегію прориву та інерційну стратегію [1].  

Стратегія прориву передбачає швидке зростання внутрішньої ресурсної 

бази, активне залучення внутрішніх інституціональних інвесторів (страховики 

тощо), зумовлене успішною реалізацією стратегічних заходів. Інерційна 

стратегія, навпаки, призводить до стагнації внутрішньої ресурсної бази через 

збереження аутсорсингу фінансової системи і низького рівня залучення активів 

у фінансовий оборот. 
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Роль політики прибутковості полягає насамперед у визначенні 

пріоритетних напрямів розвитку та вдосконаленні банківської діяльності в 

процесі акумулювання та розміщення грошових ресурсів, вдосконаленні 

процесу формування ресурсної бази та підвищенні ефективності її 

використання. 
Список використаних джерел: 

1. Копилюк О. І. Форми і методи управління прибутком банків / О. І. Копилюк, О. М. 

Музичка, М. Я. Ревич, Р. П. Підлипна // Монографія. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 254 с. 
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СИНЕРГІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВ ТА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Упродовж останніх років банківська система України перебуває під 

значним впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що негативно впливають 

на неї. Не оговтавшись від впливу світової фінансової кризи 2008 року, банки 

зазнали нових фінансових ударів з початком внутрішніх конфліктів у країні [1]. 

Така суспільно-політична нестабільність призвела до втрати значної частини 

активів анексованих територій, девальвації національної грошової одиниці, 

занепаду підприємств та зниження добробуту населення. З огляду на кризове 

становище, Національний банк України проводить низку радикальних заходів, 

задля стабілізації та оздоровлення банківського сектору.  

Одним із напрямків вирішення проблем подолання кризових явищ та 

проблем капіталізації у банківській системі України є розвиток процесів 

консолідації капіталу банків на засадах злиття та поглинань. У світовій 

банківській практиці процеси злиття і поглинання використовуються для 

формування конкурентних переваг як на національних так і на міжнародних на 

фінансових ринках. 

Світовий досвід свідчить, що лише близько 50% об’єднань банків 

виявляються успішними, основною причиною невдач при укладенні подібних 

угод, є нехтування таким поняттям, як «синергетичний ефект». 

Синергетичний ефект – збільшення ефективності діяльності в результаті 

з’єднання, інтеграції, злиття окремих частин в єдину систему за рахунок так 

званого системного ефекту (емерджентності) [2]. Спільна дія декількох 

факторів завжди або майже завжди відрізняється від суми окремих ефектів. Ця 

відмінність, яку зазвичай називають ефектом синергії, кооперативним ефектом, 

фактором взаємодії, є кількісним визначенням синергії.  

Основними позитивними результатами, що досягаються при реорганізації 

банків, є: диверсифікація бізнесу; збільшення темпів зростання та рівня 

рентабельності; зниження ринкових ризиків; захист своєї ніші на ринку 

банківських послуг та завоювання нових сегментів; оптимізація системи 

управління та організаційної структури; економія витрат на управління 
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грошовими потоками; підвищення конкурентоспроможності, стійкості банку за 

рахунок якісних і кількісних змін у структурі капіталу [1]. 

Кількісно синергія оцінюється як додаткові грошові потоки, що 

генеруються після об’єднання суб’єктів системи. Тобто очікуваний 

синергетичний ефект можна визначити, як підвищення розміру грошових 

потоків, збільшення обсягів та кількості виданих позичок, збільшення обсягів, 

кількості та терміну залучених депозитів після об’єднання банків. 

Синергетичний ефект буде мати місце, якщо всі елементи і суб’єкти 

системи орієнтовані на досягнення однієї загальної цілі. Якщо ж вони будуть 

прагнути досягнути окремих цілей, що не пов’язані з загальною, позитивного 

синергетичного ефекту не виникне [2]. 

У результаті об’єднання банків вартість новоствореного банку формується 

на різних етапах. На першому етапі після об’єднання менеджмент банку 

реорганізовує структуру, завдяки чому усуваються дублюючі функції та 

процеси, що, у свою чергу, приводить до раціоналізації витрат і, відповідно, до 

зростання вартості новоствореного банку. Тобто проявляється 

короткостроковий ефект процесів синергії. Наступною можливістю і, водночас, 

резервом для створення вартості банку є реалізація прихованих можливостей 

новоствореного банку, а також реалізація нових стратегічних можливостей 

завдяки синтезу конкурентних переваг задля створення вартості. 

Проте реорганізаційні процеси несуть в собі і великі ризики. А саме: ризик 

втрати вартості за рахунок втрати вартості бренда одного або кількох банків, 

що беруть участь у злитті та поглинанні. 

Дослідження показують, що на підготовчому етапі злиття витрати банків 

погіршують їх фінансовий стан, причому після злиття ці витрати продовжують 

зростати, досягаючи максимуму на кінець першого року. Позитивний ефект 

починає проявлятися лише на початку третього року, і лише на початку п’ятого 

року після злиття сума здійснених витрат буде повністю компенсована 

отриманим прибутком [3]. 

Важливим моментом зростання вартості в процесі об’єднання є вибір 

об’єкта. Приймати таке рішення потрібно, враховуючи злиття з яким банком 

допоможе вирішити проблему низької вартості, а не просто викупити будь-який 

проблемний банк, який продається за низькою ціною. Аналіз злиттів і 

поглинань між українськими банками свідчить про низьку ефективність 

останніх, тому що більшість об’єднань відбувається між незначними за 

розмірами капіталу банками. В умовах непрозорості, що склалася в Україні, 

досить важко провести якісний аудит. Результатом цього може бути 

приєднання банку, у якому є проблемні кредити, значна заборгованість з боку 

банку. 

Як висновок варто зазначити, що важливим джерелом створення вартості є 

реструктуризаційні процеси банківських установ. У процесах злиття та 

поглинання банків створюються різні джерела формування доданої вартості – 

короткострокові синергетичні ефекти, нові стратегічні можливості та 

нерозкриті резерви щодо створення вартості. Проте інвестори нерідко 
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перебільшують синергетичний ефект від злиття та поглинання і в результаті не 

вдається досягнути бажаного результату. 
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ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В 

ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СФЕРІ В ЦІЛЯХ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Формування цільового рівня фінансової безпеки є одним із стратегічних 

пріоритетів у системі національних інтересів будь-якої держави. Ефективність 

досягнення цього пріоритету передусім визначається функціональними 

параметрами державної політики реалізації прикладних методів, інструментів і 

засобів на різних ієрархічних рівнях управління грошово-кредитною сферою. 

Водночас ускладнення економічних процесів, посилення взаємозв’язку 

товарних і грошових ринків активізує увагу до формування теоретичних засад і 

розробки конкретних важелів впливу на грошово-кредитні відносини, які 

враховують досвід, накопичений практикою грошово-кредитного регулювання 

розвинутих країн, так і складністю трансформаційних процесів у країнах, що 

розвивається.  

Державне регулювання в грошово-кредитній сфері в цілях посилення 

фінансової безпеки держави має комплексний характер, а його організаційно-

економічний інструментарій формалізується зі складових бюджетної, 

фіскальної, цінової та інших видів політик, що не лише потребує налагодження 

угодженої взаємодії між цими інструментами в процесі використання, а й 

вимагає побудови управлінських механізмів забезпечення керованості 

безпекових процесів у грошово-кредитній сфері. Недостатня розвиненість або 

ж цілковита відсутність таких механізмів формує протиріччя в процесі 

реалізації державної грошово-кредитної політики.  

Параметри фінансової безпеки держави залежать від організаційної-

функціональної спроможності набору механізмів, інструментів і засобів її 

забезпечення (рис. 1).  

В цілях забезпечення ефективної державної політики у сфері 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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функціонування грошово-кредитної сфери та зміцнення фінансової безпеки 

необхідне здійснення регулюючих заходів (з поєднанням адміністративного та 

економічного характеру) органами влади та безпосередньо суб’єктами  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методичний інструментарій державного регулювання грошово-

кредитної сфери з проекцією на зміцнення фінансової безпеки держави 

Державне регулювання грошово-кредитної сфери 

Адміністративні методи  

стосуються запровадження прямих заборон, 

примусу, квотування, ліцензування у формі 

директив, розпоряджень, інструкцій, тобто 

прямого втручання центрального банку у 

діяльність суб’єктів грошово-кредитної 

сфери 

Економічні методи  

спрямовані на зміну відповідних 

характеристик грошового обігу та кредитних 

відносин через створення відповідного 

економіко-правового середовища, 

запровадження стимулів та посилення 

мотивації до необхідної поведінки суб’єктів 

грошово-кредитної сфери 

 

Готівкова емісії 

Встановлення «стелі» кредиту 

центрального банку 

Пряме регулювання позичкових 

операцій банків, визначення маржі, 

межі вартості кредитних ресурсів 

Обмеження на відкриття філій та 

відділень 

 

Обов’язкові резервні вимоги 

 

Процентна політика 

Рефінансування комерційних банків 

Операції з цінними паперами 

Обмеження на здійснення певних 

банківських операцій (валютних, 

кредитних, депозитних та ін.) 
Управління золотовалютними резервами 

Регулювання імпорту та експорту 

капіталу 

Заходи державної політики у грошово-кредитній сфері, спрямовані на 

посилення фінансової безпеки держави 

 обмеження темпів зростання грошової 

маси;  

 вилучення надлишкових коштів із 

грошової сфери;  

 формування жорсткого зв’язку між 

грошовою базою і грошовою масою;  

 регулювання попиту на банківські 

ресурси; 
 кредитування пріоритетних галузей за 

нижчими процентними ставками; 

 обмеження видачі окремих видів позик 

або позик окремими банками; 

 рефінансування на пільгових умовах 

окремих комерційних банків 

 підтримання банківської ліквідності 

шляхом надання у тимчасове користування 

коштів центрального банку на платній основі; 

 встановлення ринкових ставок 

банківського кредитування економіки країни та 

ставок за депозитами; 

 проведення міжбанківських операцій з 

державними цінними паперами; 
 встановлення котирувальних цін на 

цінні папери; 

 формування оптимальної структури 

золотовалютних резервів; 

 формування сприятливої динаміки 

обмінного курсу національної валюти 
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грошово-кредитної сфери. 

Серед базових заходів в межах економічного підходу до регулювання 

грошово-кредитної сфери, спрямованого на забезпечення фінансової безпеки 

держави виокремимо: підтримання банківської ліквідності шляхом надання у 

тимчасове користування коштів центрального банку на платній основі; 

встановлення ринкових ставок банківського кредитування економіки країни та 

ставок за депозитами; проведення міжбанківських операцій з державними 

цінними паперами; встановлення котирувальних цін на цінні папери; 

формування оптимальної структури золотовалютних резервів; формування 

сприятливої динаміки обмінного курсу національної валюти. 

Реалізація ж адміністративних заходів має на меті встановлення чітких 

обмежень, так званих рамкових умов, за які не повинні «виходити» суб’єкти 

грошово-кредитної сфери, адже в протилежному випадку інтереси суб’єктів 

господарювання чи афільованих до них структур можуть вступати у дисонанс із 

загальнодержавними стратегічними завданнями. Йде мова про обмеження 

темпів зростання грошової маси; вилучення надлишкових коштів із грошової 

сфери; формування жорсткого зв’язку між грошовою базою і грошовою масою; 

регулювання попиту на банківські ресурси; кредитування пріоритетних галузей 

за нижчими процентними ставками; обмеження видачі окремих видів позик або 

позик окремими банками; рефінансування на пільгових умовах окремих 

комерційних банків. 

Зауважимо, що лише комплексне поєднання і реалізація запропонованих 

механізмів, інструментів та засобів державного регулювання в грошово-

кредитній сфері дасть змогу сформувати цілісну систему забезпечення 

фінансової безпеки держави. Проте, нові виклики та загрози, нестандартність 

ситуації та критична гострота проблем, пов’язаних з посиленням дисбалансів 

розвитку грошового обігу та кредитних відносин об’єктивно потребують їх 

ідентифікації і обґрунтування методики оцінювання ефективності грошово-

кредитної політики в системі забезпечення фінансової безпеки держави, що є 

предметом наступного розділу дослідження.  

Таким чином, результати узагальнення теоретико-методологічних засад 

державної політики у сфері функціонування грошово-кредитної системи та 

зміцнення фінансової безпеки дали змогу зробити висновок, що інструменти 

грошово-кредитного регулювання можна класифікувати за: формою впливу – 

адміністративні, ринкові, селективні; об’єктом впливу – кредитна експансія та 

кредитна рестрикція; терміном впливу – короткострокові, середньострокові, 

довгострокові; характером параметрів – кількісні та якісні. При цьому, вибір і 

поєднання інструментів грошово-кредитної політики залежать від рівня 

соціально-економічного розвитку держави та міри сформованості 

інституційного базису безпеки національної економіки. Зокрема, в економічно 

розвинутих країнах світу існує переконання про необхідність обмеження 

прямого державного втручання в розвиток грошово-кредитних процесів та 

максимального дотримання принципу ринкового саморегулювання. Тоді як 

застосування методів прямого регулювання обсягів і структури грошового обігу 
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та кредитних відносин найбільш поширене у країнах з перехідною економікою, 

де механізми опосередкованого впливу на реалізацію грошово-кредитної 

політики ще не набули достатнього розвитку. 

 

Вовчак Ольга Дмитрівна,  

д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів,  

банківської справи та страхування  

Стаднійчук Роман Васильович, аспірант  
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НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ 

БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Однією з ключових проблем функціонування банківської системи України 

стало суттєве зменшення обсягів та погіршення якості капіталу фінансово-

кредитних установ. Незважаючи на наявність у фінансовому секторі значних 

фінансових і кадрових ресурсів, світова фінансова криза для багатьох країн і 

великих фінансових інститутів виявилася неочікуваною, а подолання її 

наслідків призвело до витрачання значної суми коштів. Проведені 

широкомасштабні заходи не змогли суттєво поліпшити ситуацію з доступністю 

коштів для реального сектору економіки і домашніх господарств і відновити 

економічне зростання. На думку фахівців, це пов’язано з тим, що 

рекапіталізація фінансово-кредитних установ не супроводжувалася викупом 

неліквідних банківських активів і суттєвим покращенням якості власного 

капіталу банків.  

Інноваційно-інвестиційна модель розвитку країни потребує фінансового 

оздоровлення банків й перетворення банківського сектору в ефективну систему 

акумулювання грошових ресурсів та спрямування їх у найбільш перспективні 

сектори економіки. Вдосконалення банківської системи, яка би сприяла 

розвитку країни, була самодостатньою і стійкою, здатною без загрози 

національним інтересам інтегруватися у світовий економічний простір, – 

сьогодні актуальне завдання для банківських установ, яке буде неможливо 

якісно виконати без підвищення ефективності державного регулювання 

банківської діяльності в контексті збереження фінансової безпеки України. 

Успішність виконання цього завдання залежить передусім від 

забезпеченості кожного банку зокрема та банківської системи загалом власним 

капіталом, який є одним з найважливіших показників банківської діяльності, 

що забезпечує потрібний рівень капіталізації банків, і вважається головним 

забезпечуючим чинником фінансового оздоровлення банків України. 

Подолання кризи у банківському секторі потребує фінансового 

оздоровлення банків за рахунок збільшення обсягів капіталізації банків задля 

підвищення їх стійкості до майбутніх економічних та фінансових стресів. 

Основним напрямом реалізації цього завдання має бути розроблення заходів 

щодо запровадження стандартів для сприяння побудові буферів капіталу, який 
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може бути задіяний у періоди кризи, поліпшення покриття ризиків власним 

капіталом, запровадження розрахунку банками економічного капіталу та 

впровадження додаткових заходів, які б суттєво зменшували вплив ризиків [1]. 

Сьогодні величина власного капіталу українських банків регулюється 

централізовано положеннями відповідних нормативних актів Національного 

банку України на основі Базельських вимог за двома аспектами: 

інституційному – встановлено мінімальні вимоги до розмірів регулятивного 

капіталу (Н1), і в аспекті співвідношення капіталу та ризиків банку – нормативи 

достатності регулятивного й основного капіталів (відповідно Н2 і Н3). Крім 

того, починаючи з 1 січня 2020р. банки зобов’язані формувати буфери капіталу 

(запас капіталу) понад нормативне значення нормативу достатності основного 

капіталу (Н3) в розмірі 0-2,5% загального обсягу ризику [2]. Розмір 

контрциклічного буферу капіталу встановлюється за рішенням Правління 

Національного банку в разі значної кредитної активності банків із урахуванням 

ризиків, пов'язаних із надмірним зростанням кредитування. 

 Зауважимо, регулювання мінімального розміру банківського капіталу 

державою значно впливає на розвиток банківської системи та фінансове 

оздоровлення банків. Відтак зміна нормативних вимог до мінімального 

абсолютного розміру капіталу банку призводить до зменшення або збільшення 

кількості банків у банківському секторі, централізації або децентралізації 

банківського капіталу, інституційного розвитку чи деградації, розвитку 

конкуренції чи її стримування, підвищення капіталізації чи її зниження в 

банківській системі. 

На нашу думку, державі доцільно переглянути вимоги до капіталу банків 

відповідно до соціально-економічних потреб і економічних можливостей 

країни, щоб не провокувати банки шукати схеми виконання регулятивних 

вимог до капіталу некомерційного характеру: створенням політичних альянсів, 

фіктивних капіталів, збільшенням капіталів за рахунок невиплати дивідендів за 

акціями акціонерам тощо. 

Одним із напрямів удосконалення системи державного регулювання 

достатності капіталу банків у сучасних умовах слід вважати підвищення якості 

внутрішньої оцінки власного банківського капіталу банків. Сьогодні процеси 

дерегулювання і лібералізації фінансових ринків у світі досягли того рівня 

розвитку, коли втручання держави у підприємницьку ініціативу банків 

мінімізується. Це відображається у наданні банкам більшої самостійності у 

можливостях дотримання нормативного капіталу, але контроль за рівнем 

капітальної бази банків залишається.  

Необхідно зазначити, що розвиток вітчизняного банківського сектору 

відбувається в глобалізаційних умовах, а відповідно, впроваджується велика 

кількість нових різнопланових правил діяльності банків. Сучасним банкам 

України потрібен певний час для опрацювання вже існуючих нововведень. 

Запропоновані Базельським комітетом нові підходи до регулювання 

банківського капіталу потребують глибокого дослідження вітчизняним 

регулюючим органом щодо їхньої прийнятності для України і розробки 
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відповідного методичного забезпечення. Крім того, відсутність значного 

досвіду вітчизняних фахівців у сфері банківського регулювання ускладнює 

швидке й ефективне впровадження нових підходів регулювання достатності 

банківського капіталу.  

Вітчизняна практика регулювання власного банківського капіталу, 

безумовно, ґрунтується на позиціях встановлення і перевірці виконання 

нормативних вимог до капіталу, розроблених для всіх банків, що діють у 

банківському секторі України. Це пов’язано з тим, що нерозвиненість 

внутрішніх систем оцінки ризиків у вітчизняних банках частково 

компенсується єдиними жорсткими вимогами регулюючого органу до обсягів 

банківського капіталу. 

Таким чином, вдосконалення системи державного регулювання 

достатності банківського капіталу, на нашу, повинно відбуватися паралельно й 

на двох рівнях: перший рівень – це самостійна оцінка банками ризиків для 

подальшого розрахунку достатності власного капіталу, другий рівень – це 

перевірка органами банківського регулювання результатів таких оцінок. 

Дотримання банками нормативів капіталу буде сприяти їх фінансовому 

оздоровленню, забезпечить фінансову стійкість, ліквідність і здатність до 

подальшого розвитку. 
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АВТОМАТИЧНИЙ ОБМІН ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ:  

FATCA ТА CRS 

Сьогодні збільшення прозорості в процесі обміну податковою інформацією 

між країнами є основною тенденцією у сфері міжнародного податкового 

співробітництва. 

На практиці процес обміну інформацією з податкових питань зазвичай 

здійснюється у три основні способи. Насамперед слід виділити обмін 

інформацією, здійснюваний на підставі запитів від компетентних органів 

договірної сторони (за запитом). Другий спосіб передбачає спонтанний обмін, 

прецедентом для якого може бути результат податкової перевірки. Третім 

способом, переважно погодженим за формою i змістом, є періодичний обмін 

інформацією між податковими владними структурами  так званий обмін в 

автоматичному режимі.  

В основі двох перших вищезазначених способів передачі даних лежить 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
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несистемний, «ручний» режим. Він дозволяє здійснювати обмін лише у разі 

виникнення такої необхідності. Отже, зазначені способи обміну інформацією 

можуть бути дієвими лише щодо окремих поодиноких випадків. Тобто за таких 

умов неможливо отримати інформацію про всі або хоча б про більшість 

випадків порушення особою, яка зберігає капітал за кордоном, обов'язку зі 

сплати податків до бюджету держави своєї резидентності [1]. 

Ідея ж автоматичного обміну податковою інформацією полягає в 

наступному: фінансові установи на щорічній основі акумулюють та передають 

до місцевих податкових органів певні відомості щодо рахунків іноземних 

юридичних та фізичних осіб – це дані про власників рахунку, обороти по 

рахунках, суми певних категорій доходів, таких як відсотки, дивіденди, доходи 

від продажу інвестиційних активів і інше. Потім ця інформація надсилається до 

країни податкової резидентності власника рахунку. 

Для того, щоб описаний механізм запрацював на практиці, необхідні певні 

юридичні інструменти. Юридичним підґрунтям для автоматичного обміну 

податковою інформацією на даний момент є: 

1. Багатостороння угода щодо Єдиного стандарту з обміну податковою 

інформацією (Common Reporting Standard, далі – CRS), розроблена 

Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).  

Станом на початок 2018 року до угоди приєдналися більше 100 країн світу, 

серед яких не лише країни-члени Євросоюзу, а й навіть офшорні юрисдикції. У 

вересні 2017 р. міністр фінансів України Олександр Данилюк під час зустрічі з 

представниками ОЕСР заявив, що починаючи з 2020 р. Україна також буде 

автоматично обмінюватися інформацією на основі стандарту. 

Розроблений ОЕСР стандарт усуває недоліки «ручного», вибіркового 

обміну податковою інформацією. Він покликаний забезпечити прозорість руху 

капіталу та надати державам можливість зберігати суверенітет над податковою 

базою її резидентів, незалежно від місця зберігання ними капіталу. 

У стандарті широко описана інформація, що підлягає обміну. 

Передбачається, що такою інформацією стануть не тільки детальні особисті 

дані власників рахунків, включаючи ім'я, резидентну адресу, індивідуальний 

податковий номер, дату і місце народження, номер рахунку і назву звітної 

фінансової установи (банки, деякі кастодіальні, брокерські або страхові 

компанії), але й баланс по рахунку на кінець відповідного календарного року 

(останній день). Також, якщо мова йде про депозитарний, кастодіальний або 

інший рахунок, обміну підлягає загальна валова сума відсотків, дивідендів та 

інших доходів протягом календарного року [2]. 

Передбачається, що обмін на основі CRS буде відбуватися так: фінансові 

установи, які будуть включати в себе не тільки банки, але й деякі брокерські, 

кастодіальні і страхові компанії, протягом звітного періоду збирають 

інформацію про власників рахунків інших країн. Інформація систематизується, 

шифрується і передається за допомогою спеціальних ІТ-платформ у податкову 

адміністрацію, яка потім обмінюється цією інформацією з країнами, 

резидентами яких є такі власники рахунків. 
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2. Альтернативний інструмент автоматичного обміну – двосторонні угоди 

між конкретними країнами, які встановлюють специфіку автоматичного обміну 

інформацією для конкретних країн-підписантів, і укладаються на підставі 

Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах. 

Прикладом такого інструменту є Міжурядова угода для покращення виконання 

податкових правил і застосування положень закону США «Про податкові 

вимоги до іноземних рахунках» (Foreign Account Tax Compliance Act, далі - 

 FATCA), що була між Урядами України та США на початку 2017 р. 

FATCA встановлює вимогу для іноземних банків та деяких інших видів 

фінансових установ, які зареєстровані в інших країнах, ідентифікувати рахунки, 

які контролюються резидентами США. Відповідно до закону, іноземним 

фінансовим установам потрібно визначати ті рахунки, які належать фізичним і 

юридичним особам – резидентам США, та компаніям, які контролюються 

резидентами США, і передавати певну інформацію про ці рахунки та про їхніх 

власників до податкової служби США (далі – IRS) [3]. 

Як передбачається угодою між Україною та США щодо FATCA, щороку 

звітна фінансова установа України ідентифікуватиме підзвітні рахунки та 

передаватиме Міністерству фінансів або іншому компетентному органу 

України таку інформацію: 

 ідентифікаційні дані власника рахунку (ім’я та прізвище (найменування), 

місце проживання (розташування), податковий номер); 

 номер рахунку; 

 баланс рахунку станом на кінець звітного року; 

 баланс перед закриттям рахунку, якщо його було закрито протягом року; 

 сума відсотків, дивідендів, інших доходів, що надходять на рахунок [4]. 

Інформація, зазначена вище, повинна стосуватися 2014 р. та всіх 

наступних років, враховуючи певні винятки, визначені угодою між 

американським та українським урядами. Компетентні органи України 

передаватимуть одержану інформацію до IRS. 

Для реального приєднання України до обміну необхідно пройти непростий 

шлях і величезний обсяг роботи в законодавчому, інфраструктурному і 

технічному відношенні. 

Для виконання процедур в Україні, що вимагаються CRS та FATCA, було 

розроблено два законопроекти з метою створення правової бази, необхідної для 

передачі з України інформації про фінансові рахунки нерезидентів, відкриті в 

Україні.  

Головною новацією вказаних законопроектів є внесення змін до Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» в частині регуляції банківської 

таємниці в Україні. Зокрема, з набранням чинності Законом №8189 банки 

будуть зобов'язані розкривати податковим органам інформацію про своїх 

клієнтів з метою виконання вимог, передбачених угодами про обмін 

інформацією для податкових цілей. Аналогічні зміни вносяться до Закону 

України «Про депозитарну систему України» щодо розкриття податковим 

органам відомостей, які містяться у системі депозитарного обліку.  
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ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТА НОВОЇ ПАРАДИГМИ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Висока динамічність та стратегічна перспективність вітчизняного ринку 

нерухомості вимагає необхідності проведення періодичних оцінок об’єктів 

громадсько-промислового та житлового призначення. Вищеозначене вимагає 

наявності кваліфікованих фахівців, котрі б мали потужну загально-економічну 

підготовку та професійно виконували обов’язки фахівців-оцінювачів на 

підприємствах, установах та організаціях різних організаційно-правових форм. 

Така ринкова вимога на теоретично-дослідницькому рівні знайшла своє 

відображення у спеціалізації «Оціночна діяльність» спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування».  

Правильна організація усіх видів обліку, контролю та аудиту 

прямопропорційно впливає на ефективність подальшої діяльності усіх суб’єктів 

господарювання, а особливо в умовах законодавчої нестабільності, щораз 

зростаючим податковим навантаженням та його негативним впливом як на 

економіку загалом, так і на діяльність суб’єктів господарювання; загостренням 

конкуренції. Усе це вимагає необхідності наявності експертів-оцінювачів під 

якими розуміємо таких фахівців, котрі маючи економічну освіту зможуть на 

вимогу споживача його послуг (фізична або юридична особа) здійснити оцінку 

вартості нерухомості або ж будь-якого іншого майна. Зрозуміло, що вимога 

щодо здійснення оцінки різних сфер життя суспільства, вимагатиме від фахівця 

означеної сучасної та престижної професії не лише дуже глибокої економічної 

бази знань, але й можливості чудово орієнтуватися й у інших суміжних галузях, 

у котрі постійно вносяться зміни, так як вони є ринково-орієнтованими, 

зокрема: юридично-дозвільній сфері, будівництві, архітектурі, міському 

плануванні, тощо. 

Типова програма освітньо-професійної підготовки включає такі 
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дисципліни: «Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності», 

«Оціночна діяльність», «Страхові послуги», «Методи і моделі оцінювання», 

«Ріелторська діяльність», «Фінанси», «Фіноблік», «Податкова система», тощо. 

Професійна компетентність майбутніх фахівців охоплює певне коло знань, 

вмінь та переваг спеціалізації «Оціночна діяльність» як для студентів-

початківців, так і випускників, зокрема: 

 фахівці-оцінювачі повинні знати: основи нормативно-правового поля 

та законодавчі підвалини щодо проведення грошової оцінки вартості майна; 

теоретично виставляти цілі, принципи та об’єкти на які націлений процес 

оцінки; сутність, методи та базові підходи оцінювання господарських одиниць;  

 типи вартостей та базу вимог до виконання оціночних робіт, володіти 

основами організування проведення оцінки та складання подальших звітів 

(актів) за підсумками проведеної оцінки об’єктів майна; права та обов’язки 

експерта-оцінювача та інших суб’єктів оціночної діяльності; володіти базовим 

методологічним інструментарієм у сфері оціночної діяльності; теоретико-

практичні підходи щодо використання основних статистико-математичних 

методів оцінки; юридичні аспекти щодо правил оформлення, структури та 

наповнення договорів на проведення оцінки майна; ситуації та випадки щодо 

складання, а також вимоги до змісту звіту (акту) про оцінку майна; підстави, 

зміст і форми рецензій на звіт (акт) про оцінку майна; знання випадків та 

підстав здійснення звичайної та проведення обов’язкової оцінки майна; знання 

прав, обов’язків та відповідальності експерта-оцінювача та інших суб’єктів 

оціночної діяльності; 

 фахівці-оцінювачі повинні вміти: вільно орієнтуватися у теоретично-

практичних засадах методології, моделювання, а також вміння організації 

виконання замовлень про оцінку майнових прав та майна у практичній 

оціночній діяльності; юридично грамотно складати зміст договору щодо 

надання послуг оцінки різних типів замовлень а також практично застосовувати 

методи регулювання оцінки майна, зокрема майна комунальної та державної 

власності за різних випадків, котрі виникають у ході здійснення ними 

господарської діяльності: відчуження майна (знання національних стандартів 

комунальної та державної власності), машин та обладнання, дорожньо-

транспортних засобів, об’єктів бізнесу, тощо; використовувати на практиці 

методи непрямої капіталізації або дисконтування грошових потоків, їх 

прогнозування, а також грамотне складання на основі проведеної оцінки звіту 

(акту) про оцінку майна; складати різні типи первинних документів, на їх 

основі вміти відображати кореспонденцію рахунків за тими чи іншими 

господарськими операціями, складати бухгалтерські облікові регістри, а також 

розуміти теоретико-практичні проблеми фінансового обліку; здійснювати 

контрольно-аналітичні процедури фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання на основі правильно складеної їх фінансової звітності; 

здійснювати нарахування обов’язкових податкових платежів до бюджетів та 

складати податкову звітність; здійснювати оцінки вартості майна під час 

операцій купівлі-продажу, орендних та ін. операціях об’єктів нерухомості 
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(земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, будівель та споруд, та ін.) 

та будь-якого іншого майна; володіти та орієнтуватися в основах та актуальних 

питаннях правового поля, грошово-кредитної та інвестиційної сфери, 

фінансово-економічної та бухгалтерсько-статистичної діяльностей 

господарських одиниць; здійснювати вирішення професійних завдань з 

урахуванням вимог охорони праці; використовувати сучасні інформаційні 

технології («1С:Підприємство» та ін.) для полегшення ведення економічної, 

фінансово-господарської, управлінської та інших видів діяльностей суб’єктів 

господарювання. 

Переваги сфери професійної діяльності для студентів та випускників за 

спеціалізацією «Оціночна діяльність». Програма спеціалізації «Оціночна 

діяльність» має свої особливості залежно від курсу: програма спеціалізації 

студентів другого курсу включає обов’язкове проходження навчальної 

практики «Вступ до фаху», у ході якої відбувається ознайомляться із своєю 

галуззю, основами організації роботи та розвитку професійних навичок 

експерта-оцінювача, та ін.; програма спеціалізації для третього курсу охоплює 

обов’язкове проходження виробничої практики, об’єктами для проходження 

якої виступають банківські структури та інші фінансово-кредитні установи, 

страхові компанії, оціночні фірми, тощо;  

Для цілей вдосконалення практичних навичок коледжем проводяться 

тижні за фахом, котрі дають змогу студентам підвищувати професійну 

майстерність та вдосконалювати первинно-набуті навички оцінювачів-

експертів, аби перспективно засвідчити своєю актуальністю на практиці у 

бізнес-середовищі. 

Успішність засвоєних знань майбутнього фахівця знаходить свій прояв у 

переліку посад, котрі зможе обіймати випускник. До них відносимо такі:  

фінансист-оцінювач та оцінювач-експерт господарських одиниць усіх сфер 

економіки (підприємств/установ/організацій, банківських та інших фінансово-

кредитних установ та страхових компаній, у системі кооперації. тощо); 

фахівець-оцінювач активів, володіння методами та способами управління ними; 

фахівець-оцінювач відділу іпотечного кредитування надасть змогу 

обіймати відповідні посади оціночних фірм, агентств з нерухомості, агентства з 

оцінки майна, обіймати посади у Державному фонді майна та торгово-

промисловій палаті, працювати на біржах та у бюро технічної інвентаризації, 

різних приватних підприємствах/установах/організаціях різних сфер, напрямків 

та галузей за спеціалізацією оціночної діяльності. 

Випускникам Львівського кооперативного коледжу економіки і права, 

спеціалізації «Оціночна діяльність» спеціальності «Фінанси, банківська справа 

та страхування» надається можливість продовження навчання у вищих 

навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації у рамках ступеневої освіти, як у 

Львові, для прикладу, Львівському торговельно-економічному університеті, так 

й в Україні загалом. 
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студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укл.: 
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Ільчук В.П., Сидоренко І.В. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – 35 с. 

2. Підготовка фахівців за напрямом «Фінанси і кредит».-[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.iktsumy.hneu.edu.ua/mod/resource/view. 
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спеціальність «Облік і оподаткування» 
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ПОНЯТТЯ "ГРОШОВІ КОШТИ" ЕКОНОМІЧНА ТА  

ОБЛІКОВА СУТНІСТЬ 

Ті процеси, котрі сьогодні відбуваються у вітчизняній економіці свідчать 

про те, що загальна економічна стабільність в цілому залежить від фінансової 

стійкості підприємств. Важливою характеристикою фінансової стійкості є 

забезпечення та здатність генерувати в необхідній кількості грошові кошти, що 

є необхідним для подальшого розвитку та ефективного функціонування будь-

якого підприємства. На сьогоднішній день актуальність і значимість грошових 

коштів не викликає сумнівів. За своєю природою грошові кошти виступають як 

початковою так і кінцевою стадією кругообігу господарських засобів, а 

швидкість руху грошових коштів визначається ефективністю діяльності 

підприємства. Однією з найважливіших характеристик фінансового стану 

підприємства є його платоспроможність, що визначається обсягом наявних 

грошових коштів. Грошові кошти відносяться до оборотних засобів 

підприємства, та є абослютно ліквідними, оскільки здатні виступати негайним 

засобом платежу по зобов'язанням підприємства у будь-який час. 

Аналіз сучасних літературних джерел, що стосуються тематики обліку та 

аудиту касових операцій, а також контролю за збереженням та ефективним 

використанням грошових коштів, дає можливість зробити висновок, що існує 

велика кількість наукових праць присвячених вищезазначеній тематиці. 

Зокрема розвитку теорії та практики, а також вивченню таких понятть, як 

«грошові кошти» займалися Ю. А. Бабаєв, П. С. Безруких, С. Л. Береза, Т. А. 

Бутинець, О. С. Височан, С. М. Остафійчук, Н. В. Чабанова, Л. В. Чижевська. 

Досліджували сутність поняття «гроші» такі вчені, як М. М.Александрова, Ф. 

Ф. Бутинець, А. Г. Загородній, Г. Г. Кірейцев, О. І. Лаврушин, А. І Щетінін та 

ін., «готівка» Г. Л. Вознюк, О. В. Герасименко, А. М. Мороз, М. С. Пушкар та 

ін., «фінансові ресурси» - І. О. Бланк, Т. В. Гуйда, К. В. Павлюк, П. А. Стецюк, 

О. М. Угляренко та ін. Незважаючи на вагомий внесок вчених у дослідження 

цієї тематики, варто зазначити, що у зв'язку із змінами у нормативно-правовому 

забезпеченні а також із появою нових форм та видів платіжних засобів виникає 

необхідність у подальших дослідженнях у цьому напрямку. 

Для глибшого розуміння поняття «грошові кошти», розглянемо детальніше 

його суть і трактування. Зокрема в табл. 1 відображено визначення поняття 

«грошові кошти» у нормативних документах. 

 

http://www.iktsumy.hneu.edu.ua/mod/resource/view
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Таблиця 1 

Визначення поняття «грошові кошти» у нормативних документах 
Джерело Визначення 

Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»  

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках 

у банках та депозити до запитання 

Інструкція «Про проведення контрольних 

заходів фінансово-господарської діяльності 

підгалузей, об'єднань, підприємств, установ 

та організацій системи»  

Грошові кошти – виступають як в готівковій, 

так і в безготівковій формах (перебувають на 

банківському рахунку і їхній обіг 

регулюється зобов'язальним правом), можуть 

бути як національною так і іноземною 

валютою. 

Методичні рекомендації з аналізу і оцінки 

фінансового стану підприємств  

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках 

у банку та депозити до запитання 

Інструкція «Про порядок складання та 

оприлюднення  фінансової звітності банків 

України»  

Грошові кошти – готівкові кошти на 

рахунках у банку та депозити до запитання 

Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 

101 «Подання фінансової звітності»  

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках 

в казначействі у банках та депозити до 

запитання 

 

Як бачимо з табл. 1 усі визначення поняття «грошові кошти», що 

наводяться у нормативних документах, лише перераховують складові 

зазначеного поняття – готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до 

запитання. Багато дослідників наголошує на тому, що таке визначення є 

недосконалим та потребує певних уточнень. Детальніше розглянемо 

трактування категорії «грошові кошти» провідними економістами у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Економічна сутність поняття «грошові кошти» 
Джерело Визначення 

С. М. Остафійчук [1, 

с. 56] 

Грошові кошти – готівка в касі підприємства, депозити до 

запитання, кошти на банківських рахунках, які характеризуються 

абсолютною ліквідністю, тобто можуть у будь-який момент бути 

використані для здійснення розрахунків, або обміняні на законні 

платіжні засоби. 

Г. В. Осовська  

[2, с. 94] 

Грошові кошти – це доходи і надходження, що акумулюються у 

грошовій формі на рахунках підприємства, організації, установи у 

банках і використовуються для забезпечення їх власних потреб або 

розміщення у вигляді ресурсів банків 

О. С. Філімоненко 

 [3, с. 102] 

Грошові кошти – це кошти у вигляді грошей, які знаходяться в касі 

підприємства, на рахунках в установах банку, в акредитивах, у 

підзвітних осіб та на депозитах до запитання 

О. С. Височан  

[4, с. 29] 

Грошові кошти – це кошти в касі, електронні гроші, кошти на 

поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані 

у будь-який момент для проведення розрахунків в процесі 

здійснення господарських операцій 

В. І. Єфименко, 

Л. І. Лук'яненко 

 [5, с. 47 ] 

Грошові кошти – це готівка, яка зберігається на підприємстві, гроші 

в банках (на рахунках); банківські векселі, грошові чеки та перекази 

від клієнтів 
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Виходячи з вищенаведенних трактувань поняття «грошові кошти», 

можемо зробити наступне узагальнення: грошові кошти – це високоліквідні 

активи підприємства і до них слід включати готівку у касі, кошти на поточних 

рахунках у банківських установах, кошти, що знаходяться на банківських 

картках, на чекових книжках, електронні гроші та інші активи, які є абсолютно 

ліквідними, та можуть бути використані підприємством у у будь-який момент 

часу. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна сказати, що основними 

складовими поняття “грошові кошти” є готівка в касі, кошти на рахунках в 

банках та депозити до запитання, що пов’язано в першу чергу з тим, що так 

визначено нормативними документами. Крім того, О.С. Височан [4, с. 36] 

вважає, що до складу грошових коштів слід також відносити і електронні гроші. 

Вважаємо, що електронні гроші, емітовані в закрито циркулюючих системах, не 

доречно відносити до грошей, оскільки вони є титульними знаками, які 

відображають грошову форму певної валюти. Проте, електронні гроші, які 

будуть емітуватися у відкрито циркулюючій системі, матимуть ті ж 

характеристики, що й готівка, тобто, будуть виконувати повноцінну роль 

засобу платежу, обміну і накопичення. Відтак, можемо уже зараз вважати 

електронні гроші, випущені у відкрито циркулюючих системах, реальними 

грошима. 
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THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITY 

In investment law, the key concept is the concept of investment and investment 

activity. It is worth noting that in the works of domestic and foreign scientists 

regarding the research of investments, unity of thoughts regarding the interpretation 

of the concept of "investment activity" was not achieved. 

Scientific knowledge of foreign investment requires the disclosure of their 

essence and the theoretical substantiation of international investment as a system. 
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First, after analysing the Law of Ukraine "On the regime of foreign investment", 

foreign investment is an economic category that expresses the whole system of 

economic relations between countries, as well as enterprises and organizations that 

operate and develop in different countries [4, p. 13]. 

Secondly, foreign investments are capital exported from one country and 

invested in a business or enterprise in another country, that is, abroad. As a result, it 

is no longer an act of sale focused on the profits of the exported product, but the very 

process of its creation. Thus, the export of capital - is moving it abroad for profit. 

The sphere of cross-border movement of capital (investments) forms an 

international investment system, which is inextricably linked with the international 

trade and international financial systems. In the international investment system, the 

very marked confrontation between the two groups of developed and developing 

countries is characteristic of the entire international system as a whole. Their state 

interests are often opposite: developed countries mainly export investments; 

developing - mostly imported. 

Investments are capital investments in the business sector that have the form of 

money, securities, property, property rights, intellectual property rights, services, 

information. It turns out that on the surface, investments look more often than goods 

or money. The economic difference, however, is that the product is a final product, 

and investment is a resource that is a factor in the production of end products. Money 

in the international trading system mediates buying and selling, and money in the 

international investment system is production. Typically, "investment" in the main 

means of production (fixed capital) is called "investment". Often these concepts are 

used as synonyms. Investments can also be in non-financial form. The bulk of foreign 

investment falls into the country of residence as a result of civil law agreements. 

Investments in the nature of property are national and foreign. On the one hand, 

foreign investments increase the business sphere in the state, create new production 

of goods and (or) services. On the other hand, foreign investment constitutes a 

competition for national entrepreneurs, investors and forms the economic sector that 

is owned and controlled by foreigners. 

Significant, from a legal and economic point of view, there is another division of 

investment in direct and portfolio. Direct (the creation of an enterprise abroad allows 

you to participate in the management of the object. Portfolios represent the 

investment of money in the set (portfolio) of various chain of shares in terms of 

dividends, for profit, in this case, strong speculative motives of investors. to take the 

form of loans, in which case the international investment system and the international 

credit system "work" as if they were imposed on each other. Accordingly, the 

interconnected legal institutes of international investment law and international 

financial law. 

In accordance with International Financial Reporting Standards, investment is 

the activity related to the acquisition and sale of non-current assets, as well as the 

implementation of financial investments that are not part of the cash equivalents [5, p. 

1]. Thus, in addition to the acquisition of fixed assets, intangible assets, shares, 

bonds, integral property complexes, etc., the investment activity includes cash 
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inflows in the form of interest on advances in cash and loans provided by another 

entity, as well as cash receipts in the form of dividends , from repayment of loans, 

from futures and forward contracts, options, as well as payment of funds under such 

contracts (with the exception of those contracts that are concluded for the main 

activities of the enterprise) [5, p. 1]. 

Investment legal relationships have an independent subject structure. The main 

subjects of investment and investment activity are investors, users of investment 

objects, financial intermediaries, represented by institutions that provide 

accumulation of temporarily free funds and their most efficient placement. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Одним з інструментів здійснення структурних перетворень, що 

застосовується у світовій та вітчизняній практиці з метою підвищення 

ефективності функціонування економіки, є приватизація. В Україні 

приватизація розпочата в 1992 році. До сьогоднішнього дня більша частина 

державного майна уже приватизована. Приватизація, як процес перетворення 

частини державної власності в інші її форми – приватну, колективну, спільну 

тощо і повинна спряти створенню в країні повноцінного ринкового середовища. 

За планом, відповідно до затверджених органами приватизації графіків, у 

третьому кварталі 2017 року передбачалося здійснити 174 контрольних заходів 

за договорами купівлі-продажу, з них, по завершенню планового періоду, не 

здійснено контрольних заходів за 7 договорами (4,03 % від запланованих).  

На виконання взятих зобов’язань власники приватизованих об’єктів 

(починаючи з 1995 року) забезпечили інвестування у підприємства України у 

сумі 19,44 млрд грн, 2,066 млрд дол. США та 72 млн євро, що у перерахунку на 

національну валюту становить 34,041 млрд грн.  

Протягом ІІI кварталу 2017 року за договорами купівлі-продажу пакетів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2198-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
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акцій, незавершеного будівництва та об’єктів малої приватизації зафіксовано 

внесення інвестицій на загальну суму 1462,705 млн грн.  

 

Таблиця1 

Результати інвестиційної діяльності в рамках приватизаційних 

процесів За всіма групами договорів купівлі-продажу 
План до 2021 року План на 01.10.2017 Факт на 01.10.2017 

1 2 3 

23 207,841 млн грн  

2 010,246 млн дол. 

США  

19,26 млн євро  

11 968,345 млн грн  

2 010,246 млн дол. 

США  

19,26 млн євро  

19 439,255 млн грн  

2 066,081 млн дол. 

США  

72 млн євро  

За договорами купівлі-продажу пакетів акцій  

21 530,803 млн грн  

1 938, 942 млн дол. 

США  

19,26 млн євро  

10 461, 886 млн грн  

1 938, 942 млн дол. 

США  

19,26 млн євро  

17 562, 946 млн грн  

2 039,634 млн дол. 

США  

72 млн євро  

За договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва  

1 158,810 млн грн  

10 тис. дол. США  

1 026, 571 млн грн  

10 тис. дол. США  

1 083, 088 млн грн  

27,756 тис. дол. США  

За договорами купівлі-продажу об’єктів малої приватизації  

690,369 млн грн  

74,044 млн дол. США  

479, 888 млн грн  

71, 294 млн дол. США  

793, 221 млн грн  

26,420 млн дол. США  

 

Як i на початку цього процесу, так i сьогодні – по суті, на завершальному 

етапі приватизації фахівці гостро дискутують з питань її доцільності, 

обґрунтованості обраних напрямів, пріоритетів i темпів перебудови. На жаль, 

через правову неврегульованість колишню державну власність було 

розпорошено серед дрібних акціонерів (у цілому понад 20 млн. осіб-власників), 

не здатних впливати на управління підприємством, що призвело до безкарного 

всевладдя управлінського корпусу – менеджерів приватизованих підприємств – 

з метою особистого збагачення. Держава фактично втратила контроль над 

розподілом власності в ході приватизації, не забезпечивши ні достатнього 

збереження виробничого потенціалу, ні захисту інтересів пересічного 

громадянина відповідно до сертифікатного способу "ваучерної" приватизації. 

На жаль, оскільки у нас в країні все ще існують величезні трансакційні 

витрати, тому у нас потенційний ефективний власник практично не має 

можливості законним шляхом отримати право на власність, якої він потребує і 

яку він цінує. Тому-то у нас власність у своїй більшості належить 

неефективним власниками, які лобіюють власні інтереси, намагаючись 

отримати різні пільги, дотації з бюджету тощо. Тому у нас тривалий період часу 

функціонує неефективна економіка, яка спричинила падіння національного 

виробництва у величезних обсягах. 
Список використаних джерел: 
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БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І 

ВИКОРИСТАННЯ ФІННАСОВИХ РЕСУРСІВ ФГВФО 

Система гарантування вкладів – це упорядкована сукупність елементів, 

спрямованих на попередження фінансових проблем банків, яка забезпечує 

безпеку функціонування банківського сектора економіки й фінансової системи 

та захищає інтереси вкладників банків на засадах транспарентності, 

відкритості, гарантованого страхового відшкодування як в стабільних, так і 

кризових умовах. 

Ефективно функціонуюча система гарантування вкладів покликана 

забезпечити страхування вкладів фізичних осіб в національній та іноземній 

валюті у разі настання ситуації їх недоступності за рахунок акумульованих 

фінансових ресурсів та їх цілеспрямованого використання у разі ліквідації 

банківських установ. За твердженням В. В. Тищенка міжнародна практика 

свідчить про те, що система гарантування вкладів повинна гарантувати 

повернення депозитів усім вкладникам, які не можуть адекватно оцінити 

ризики їх утрати [1, с. 89]. 

Система страхування депозитів в Україні має свої особливості. Це держа-

вний статус Фонду; участь Національного банку України у формуванні коштів 

ФГВФО; обов’язкова участь банків (за винятком ПАТ "Ощадбанк") у системі 

страхування депозитів; непоширення відшкодування на окремі групи 

вкладників та на кошти корпоративних клієнтів; обмежений максимальний 

розмір відшкодування – 200 тис. грн.; не охоплення системою страхування 

депозитів у банківських металах й коштів, вкладених у депозитні (ощадні) 

сертифікати тощо. 

Фінансові ресурси Фонду формуються за рахунок низки джерел, 

основними з яких є: початкові збори з учасників; регулярні збори; спеціальний 

збір; доходи, одержані від інвестування коштів в державні цінні папери 

України; кошти, залучені шляхом розміщення облігацій та/або видачі векселів; 

кредити, залучені від Національного банку України та Кабінету Міністрів 

України тощо. 

З метою забезпечення функціонування системи гарантування вкладів 

фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку Фонд у 2015-

2016 році продовжував здійснювати акумуляцію фінансових ресурсів з 

використанням запозичених коштів від  НБУ та Кабінету Міністрів України у 

вигляді кредитів.  

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/poiasn27(1).pdf
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За 2015-2016рр. фінансові ресурси Фонду зменшились на 61146 млн. грн. з 

яких найбільше скорочення 51767 млн. грн. спрямовувалось на продаж ОВДП. 

В цей період скоротились доходи від регулярного збору на 148 млн. грн., від 

інвестування в державні цінні папери - на 1285 млн. грн., витрати на ведення 

тимчасової адміністрації - на 2404 млн. грн. 

У зв’язку з виникненням дефіциту ліквідності Фонд у 2015 році з метою 

здійснення виплат коштів вкладникам неплатоспроможних банків залучав 

додаткові джерела фінансування, а саме: кредит від Національного банку 

України у сумі 9,95 млрд грн під 14 відсотків річних з датою погашення у 2016-

2017 роках (погашено достроково в кінці року за рахунок продажу ОВДП, що 

були у заставі);  кредитів Кабінету Міністрів України за рахунок Державного 

бюджету України 2015 року у формі облігацій внутрішньої державної позики у 

сумі 41,5 млрд грн зі строком погашення в 2025-2028 рр. з доходністю 10,86 -

11,97 відсотків річних, в обмін на векселі Фонду з такими ж строками та 

доходністю. Для покриття дефіциту ліквідності на початку 2017 року Фонд у 

2016 році з метою здійснення виплат коштів вкладникам неплатоспроможних 

банків залучав додаткові джерела фінансування - кредит Кабінету Міністрів 

України за рахунок Державного бюджету України 2016 року у формі облігацій 

внутрішньої державної позики у сумі 7 941,0 млн. грн. зі строком погашення в 

2031 році з доходністю 9,99 відсотків річних в обмін на векселі Фонду з такими 

ж строками та доходністю. 

Відповідно до частини 3 статті 19 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» мінімальний обсяг коштів Фонду не може 

бути нижчим за 2,5 відсотка від суми гарантованих Фондом коштів вкладників 

у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, які 

мають надійти протягом поточного кварталу [1]. 

За розрахунками, здійсненими відповідно до Методики оцінки фінансової 

стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, показник фінансової 

стійкості Фонду станом на 01.01.2015р. становив 3,37%, що було достатнім 

згідно вимог законодавства. 

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на 

день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми 

граничного розміру відшкодування коштів, незалежно від кількості вкладів в 

одному банку. У зв'язку із значним виведенням банків із ринку Фонд 

використовував фінансові ресурси передусім на гарантування депозитів 

фізичних осіб. 

Фінансові ресурси ФГВФО за напрямами використання зросли за 2012-

2016рр. на 17329 млн. грн. з яких найбільше на здійснення виплат вкладникам 

неплатоспроможних банків у розмірі 10912 млн. грн.  Для виконання своїх 

функцій значні ресурси Фонду спрямовувались на погашення кредитів НБУ, які 

зросли за 5 років на 635 млн. грн., на процентні витрати за векселями Фонду – 

на 1265 млн. грн., процентні витрати за кредитами НБУ - на 1172 млн. грн. У 

2015-2016рр. відбулось певне скорочення витрат фінансування напрямів 

використання коштів Фонду.  
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В період очищення банківської системи від неплатоспроможних й 

проблемних установ одним із напрямів використання фінансових ресурсів було 

виведення банків з ринку на умовах гарантування безпеки й мінімізації витрат 

за одним із таких способів: 

1) ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами 

фізичних осіб у порядку, встановленому Законом «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб»; 

2) ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини 

його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку; 

3) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного 

банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії 

неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією; 

4) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому 

активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією 

неплатоспроможного банку; 

5) продаж неплатоспроможного банку інвестору. 

Отже, формування і використання фінансових ресурсів ФГВФО в останні 

роки відбувалося на засадах диверсифікації джерел, цільового використання й 

гарантування вкладів фізичних осіб у національній та іноземній валюті. 
Список використаних джерел: 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ЧИННИКИ, ЯКІ НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ  

В сучасних умовах господарювання всі суб’єкти підприємницької 

діяльності вимагають обґрунтованої та виваженої методики оцінки й 

ідентифікації загроз фінансовій безпеці підприємства. Це обумовлено високим 

рівнем конкуренції, необхідністю постійної адаптації організаційно-

економічного механізму управління підприємством до сучасних умов 

господарювання та досить великою кількістю в Україні збиткових і 

збанкрутілих підприємств. 

Адже щоб забезпечити стабільне функціонування сьогодні та високий 

потенціал розвитку у майбутньому суб’єктам господарювання необхідно 

прикласти чимало зусиль для забезпечення фінансово-економічної безпеки. 

Вважаємо, що обрана тема дослідження є актуальною, адже правильно 

організована система фінансово-економічної безпеки дозволить підприємству 
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протистояти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам та вийти на новий рівень 

господарювання.  

У вітчизняній науковій літературі фінансову безпеку підприємства 

здебільшого розглядають як домінантну складову її економічної безпеки, від 

якої залежить ефективна фінансово-господарська діяльність господарюючого 

суб’єкта. Проте, на думку вчених[1-3], між економічною і фінансовою  

діяльністю  господарських  суб’єктів є тісний взаємозв'язок, адже на практиці 

існує багато економічних категорій, які за своєю суттю (з однієї сторони) є 

економічними, а з іншої – фінансовими. Наприклад, чистий прибуток є 

найважливішим результатом фінансово-господарської діяльності підприємства,  

і в той же час –  він є фінансовим результатом, власним фінансовим ресурсом 

підприємства. Ціна, як економічна категорія,  виступає  основою  для  

формування чистого доходу, що є  первинним фінансовим результатом 

діяльності підприємства.  

Доречним, на нашу думку, буде трактування Н. Й. Реверчук терміну 

«фінансова безпека підприємства» з точки зору захисту від можливих  

фінансових втрат і попередження банкрутства. Адже при досягненні відповідно 

рівня фінансової безпеки будь-яке підприємство зможе забезпечити найбільш 

ефективне використання корпоративних ресурсів та сформувати чітку 

стретегію розвитку [3, с.117]. 

Фінансова безпека підприємства залежить від того наскільки менеджмент 

установи в змозі професійно протистояти всім видам загрозам та небезпекам, 

які здатні завдати фінансової шкоди підприємницькій структурі, непередбачено 

призвести до ліквідації підприємства тощо. Адже основна мета фінансової 

безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та 

максимально ефективне функціонування сьогодні та високий потенціал 

розвитку в майбутньому. Досягти такого стану можна завдяки низці чинників: 

належному матеріально-технічному оснащенню підприємства, зокрема 

використовуючи сучасні інноваційні технології; ефективному використанню 

ресурсного потенціалу підприємства; професійному фінансовому менеджменті, 

який оперативно здатний боротися із потенційними ризиками та загрозами; 

достатньому рівню рентабельної діяльності (рис. 1). 

В свою чергу економічна безпека підприємства передбачає досягнення 

наступних цілей:  

 забезпечення фінансової стійкості та фінансової незалежності 

підприємства; 

 досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу 

суб'єкта господарювання; 

 досягнення високої ефективності фінансового менеджменту; 

 досягнення високого рівня інтелектуального та інноваційного 

потенціалу підприємств; забезпечення інформаційної безпеки та комерційної 

таємниці тощо.  

Отже, під фінансово-економічною безпекою підприємства будемо 

розуміти такий його фінансово-економічний стан, який забезпечує формування 
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Рис.1. Чинники впливу на фінансово-економічну безпеку підприємства 
Джерело: 1. 

 

системи захисту його фінансово-економічних інтересів від негативного впливу 

внутрішніх і зовнішніх чинників та створює необхідні фінансово-економічні 

передумови для стратегічного розвитку підприємницьких структур. Слід 

зазначити, що стратегія розвитку будь-якого суб’єкта господарювання, в першу 

чергу, базується на визначенні  довгострокових  цілей  фінансово-господарської  

діяльності, пошуку найефективніших способів їх досягнення та отриманні 

максимального ефекту – відповідного рівня рентабельності. А досягти такого 

стану можна лише за умови ефективного управління фінансово-економічною 

безпекою підприємницьких структур. 
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народногосподарського механізму, всіх його секторів, економічних інститутів 

та окремих господарських суб'єктів. Розрахунки з використанням готівкових 

грошей надзвичайно дорого обходяться державним і комерційним фінансовим 

структурам. Випуск в обіг нових купюр, обмін старих, утримання великого 

персоналу, незручності і великі втрати часу пересічних клієнтів - все це важким 

тягарем лягає на економіку країни. Удосконалення економічного механізму в 

умовах переходу до ринку висуває все більш високі вимоги до функціонування 

грошового обігу, організації розрахункового і касового обслуговування 4. 

Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» [1] платіжна система – це платіжна організація, члени платіжної 

системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні 

переказу коштів, який і є обов'язковою функцією цієї системи. 

У науковій літературі найчастіше зустрічається таке визначення терміну 

«платіжна система»: платіжна система – це набір платіжних інструментів, 

банківських процедур і, як правило, міжбанківських систем переказу коштів, 

поєднання яких забезпечує грошовий обіг разом з інституційними та 

організаційними правилами та процедурами, що регламентують використання 

цих інструментів та механізмів [5, с.22]. 

Зазначимо, що у більшості високорозвинених країнах світу платіжна 

система складається з кількох окремих підсистем, які можуть функціонувати як 

окремі системи, так  і ефективно доповнювати одна одну. До них належать: 

- системи міжбанківських розрахунків, які призначені для здійснення 

платіжних трансакцій між банками, обумовлених виконанням платежів їхніх 

клієнтів або власних зобов'язань одного банку перед іншим; 

- внутрішньобанківські платіжні системи створюються, щоб забезпечити 

найбільш сприятливі умови щодо проходження платежів між установами, що 

належать до однієї групи; 

- системи «клієнт-банк» використовуються банками, які пропонують 

платіжні послуги своїм клієнтам на базі сучасних технологій. Так, нині все 

більшого поширення набуває банківське обслуговування вдома, або «домашній 

банк; 

- системи масових платежів, які широко використовуються у розвинених 

державах світу (система масових (споживчих) платежів з використанням 

пластикових карток) [4]. 

Більшість науковців [2 - 4] єдині у думці, що важливими елементами 

ефективно функціонуючих платіжних систем є (рис.1): 

- нормативно-правова база (законодавство, нормативна база, угоди) що 

регулює платіжні відносини, має створювати сприятливі умови для 

забезпечення потреб нормального функціонування платіжної системи; 

- технологічна інфраструктура ( програмні засоби обробки даних, технічне 

обладнання, засоби телекомунікацій ); 

- захист інформації (сукупність програмно-технічних, нормативно-

правових, адміністративно-організаційних засобів); 
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- бухгалтерська і технологічна модель (платіжні інструменти, механізми 

переказу коштів, принципи бухгалтерського обліку і звітності) [4]. 

 

Рис.1. Основні елементи платіжних систем  
Джерело: [2, с.32] 
 

Вищезгадані елементи платіжних систем взаємодоповнюють один одного і 

складають основу для ефективно діючої платіжної системи будь-якої країни.  

Зазначимо, що у період структурних трансформацій України стратегія 

розвитку платіжної системи має бути спрямована на: 

- чітке визначення ролі банківського сектора та НБУ у розвитку платіжної 

системи; 

- ефективне планування і реалізацію реформ у сфері розвитку системи 

електронних платежів; 

- розвиток інституційної структури, необхідної для забезпечення 

стабільності платіжної системи; 

- розробку надійної та ефективної платіжної інфраструктури [2]. 

Вищезазначені напрями надають підстави для визначення наступних 

завдань щодо вдосконалення платіжної системи в Україні: 

- посилення нагляду і регулювання платіжної системи з боку центрального 

банку з метою забезпечення ефективності і стабільності ринку платіжних 

послуг; 

- ефективнішого управління правовими, операційними, фінансовими і 

системними ризиками в платіжних інфраструктурах; 

- надання більш широкого переліку платіжних інструментів і послуг та 

полегшення доступу до них фінансових установ; 

-підвищення рентабельності з точки зору операційних витрат і доступу до 

ліквідності, а також раціональніше використання коштів в банківській системі; 

- посилення операційної взаємодії і стійкості банківських, платіжних 

інфраструктур та платіжної системи для цінних паперів; 
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- підвищення вимог до системи резервування і вдосконалення 

телекомунікаційного підґрунтя, впровадження принципово нових схем 

розрахунків та управління платіжною чергою [2]. 

Отже, подальший розвиток і ефективне функціонування сучасних 

вітчизняних платіжних систем дозволить «вивести з тіні» більшість розрахунків 

між суб’єктами господарювання, прискорити процес обігу коштів, зменшити 

документообіг, посилити контроль за станом грошової маси в державі, 

зменшити рівень непередбачених витрат державних установ та суб’єктів 

підприємницької діяльності від низької швидкості виконання розрахунків та 

використання підроблених платіжних документів; підвищити можливості 

основного регулятора грошово-кредитної політики держави – Національного 

банку України контролювати процес здійснення платежів. 
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НОВАЦІЇ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ 

Україна має шанс отримати історичну реформу системи фінансування 

охорони здоров’я. Її результати торкнуться всіх, а відсутність вдарить по 

кожному. 

Страхова система – це виплата коштів державі, або тому, хто вас страхує, 

держава збирає внески застрахованих людей і потім, коли люди потребують 

цих коштів (в настанні хвороби), вона їх виплачує на покриття витрат на 

лікування хвороби. 

На сьогоднішній день держава збирає гроші на медицину через загальні 

податки, тобто фактично ми робимо нібито страхові внески. Але ж ці внески 

використовуються потім для утримання закладів. Можливості держави і 

потреби людей не є збалансованими. Дані кошти держава буде 

використовувати, як страховку для людей при лікуванні. Гроші повинні ходити 

за потребою пацієнта і в цьому суть страхування людини. Модель страхової 

медицини включає такі етапи: 

http://zakon1.rada.gov.ua/


38 
 

І етап – автономізація, тобто договірні стосунки між страховиком 

(державою) і постачальником (лікарнею). Якщо установа бюджетна – її 

утримують. При цьому дана установа має право: надавати допомогу, не 

надавати допомогу, але держава зобов’язана контролювати та надавати кошти в 

будь-якому випадку. Це стосується усієї бюджетної сфери. 

ІІ етап – заклади залишаються на бюджетному утриманні, будуть 

отримувати бюджетні кошти в такому обсязі як і раніше. Будуть вноситись 

певні елементи для підготовки до нової системи. Відбуватиметься оптимізація 

загальної мережі – як «госпітальні округи». Це призводить до отримання 

порядку в мережі закладів вторинної допомоги не різко, а поступово та надасть 

можливість закладам самим оптимізуватися і бути конкурентними при 

страховій системі. В страховій системі передбачено дуже хороші механізми 

контролю. Вони набагато більш здорові, ніж механізми, які використовуються в 

радянській моделі. Це не просто каральні механізми вони є ринкові та договірні 

і працюють при укладанні договорів. Не виконуєш договір - не отримуєш 

кошти. Це допоможе нашим лікарням перейти на якісну медицину. 

Наразі майже 4,5 млн людей підписали декларації з терапевтами, 

педіатрами і сімейними лікарями у рамках національної кампанії «Лікар для 

кожної сім'ї». 

Найактивнішими були жителі Вінниччини - тут свого лікаря обрали уже 

20% мешканців. У Харківській області декларації підписали 16,27% жителів, у 

Полтавській - 15,45%, у Чернівецькій - 13,26%, у Житомирській - майже 10,9%. 

Цікаво, що Харківська область є лідером з підписання декларацій в абсолютних 

числах - понад 478 000 декларацій. Серед тих, хто уже визначився зі своїм 

лікарем, найактивнішими були люди 40 - 64 років - саме вони підписали 

третину усіх укладених на сьогодні декларацій. Вибір лікаря для дитини 

активно декларували батьки, частка підписаних декларацій - 23% (0-5 років - 

8%, 6-17 років - 15%). Наступні за активністю вікові групи - це люди 18-39 

років і 65 років і більше (по 22%). 

Наразі у електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 20,5 тисяч 

лікарів, 72,6% пацієнтів, які вже обрали свого лікаря, підписали декларації з 

сімейними лікарями, 15,1% - з терапевтами, 12,3% - з педіатрами. 

Необхідно зазначити, що лікар не може вносити дані у електронну систему 

без відома пацієнта, а медзаклади - змушувати людей підписувати декларації з 

дільничними лікарями. Право вільного вибору лікаря є основоположним воно 

закріплене у «Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу», 

затвердженому Наказом МОЗ №503 від 19.03.2018 року. Пропонуємо поглянути 

на ситуацію через призму польського досвіду. Польща побудувала 

фінансування медицини за принципом солідарного обов’язкового медичного 

страхування. 

Платником за медичні послуги і ліки виступає Національний фонд охорони 

здоров’я, наповнення якого відбувається через індивідуальні податкові 

відрахування. Їх здійснюють, у першу чергу, працівники і підприємці. Але 

http://moz.gov.ua/article/reform-plan/chi-mozhe-likar-vnesti-dani-v-sistemu-bez-vidoma-pacienta-vipovidaemo-na-poshireni-pitannja-pro-vibir-likarja-i-elektronnu-sistemu-ohoroni-zdorov%E2%80%99ja
http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--503-pro-zatverdzhennja-porjadku-viboru-likarja-jakij-nadae-pervinnu-medichnu-dopomogu-ta-formi-deklaracii-pro-vibir-likarja-jakij-nadae-pervinnu-medichnu-dopomogu?preview=1
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навіть особи, які отримують допомогу з безробіття, зобов’язані робити такі 

відрахування. 

 
Податкові відрахування визначені як відсоток від доходу. Отже, тягар 

виплат розподіляється пропорційно – ті, хто заробляють більше, фінансують 

Фонд у більшому обсязі. При цьому рівень забезпечення державною 

медициною для всіх однаковий. 

Успішним досвідом Польщі вважається запровадження загальної системи 

реімбурсації ліків, у межах якого всі препарати, призначені медиками 

відповідно до затверджених показань та включені у відповідний державний 

перелік, покриваються коштами Фонду із певною співоплатою пацієнта. 

Найдешевші препарати може бути відшкодовано повністю, як і препарати 

для окремих категорій пацієнтів (пенсіонерів, ветеранів тощо). При цьому 

система допуску на польський ринок ліків відповідає суворим європейським 

стандартам – тобто найдешевші препарати там не сприймаються, як неякісні чи 

сумнівно ефективні. 

Держава, гарантуючи виробникам ліків певні обсяги фінансування, 

активно регулює ціни паралельно із підтримкою ефективної конкуренції між 

вітчизняними та іноземними виробниками. 

Основна проблема польської системи охорони здоров’я, як і багатьох 

систем у регіоні, – недофінансування. Ця проблема пов’язана із низкою 

факторів. 

Найбільш негативний ефект спостерігається у двох напрямках: 

- ближче до кінця бюджетного року ресурсів у Фонді все менше; 

- отримання спеціалізованої (найдорожчої) медичної допомоги 
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безкоштовно протягом усіх років залишається, з точки зору багатьох громадян, 

радше фікцією. 

Для пацієнта це означає, що покриття витрат на лікування багатьох 

онкологічних і подібних високо витратних захворювань все ще б’є саме по його 

кишенях. 

Глобальні виклики систем охорони здоров’я в Україні можна виділити 

наступні: 

– населення старіє; 

– очікування пацієнтів зростають; 

– інноваційні технології лікування дають кращий ефект і надію 

невиліковно хворим пацієнтам, але вимагають більшого фінансування; 

– постійних інвестицій потребує медична інфраструктура, без якої належне 

забезпечення ефективності медичної системи є неможливим. 

Усе це робить давні недоліки системи особливо відчутними і вимагає 

пошуку чесних відповідей на питання щодо наступних реформ. 

Ключові поради для України можна сформулювати таким чином: 

По-перше, реформувати невідкладно. Затягування стагнації пострадянської 

системи сповільнює майбутній розвиток медицини в Україні. 

По-друге, сфокусуватися на фінансуванні. Усі аспекти реформи мають 

значення, але без зміни системи фінансування вітчизняна медицина не має 

шансу на відродження і значний розвиток. Саме запровадження реформи 

фінансування медичних послуг і реімбурсації ліків дасть поштовх усьому 

прогресу. 

Пропоноване українською медичною реформою рішення – не 

запроваджувати новий податок на медицину, аби не стимулювати і так вкрай 

тінізовану економіку, а нарешті почати ефективно і прозоро використовувати 

наявні фінансові ресурси бюджету – імовірно, потребуватиме перегляду в 

майбутньому. Але принаймні для початку воно сприймається як таке, що здатне 

зупинити руйнування медицини і забезпечити її розвиток. 

По-третє, сміливіше впроваджувати реформи, остерігатися популізму і 

обіцянок «безоплатної медицини». 

Ми бачимо впровадження податкових відрахувань до фонду медичного 

страхування в Польщі дало колосальний позитивний ефект і забезпечило 

реальну доступність значного обсягу медичного забезпечення для всього 

населення. 

З іншого боку, багаторічна гра у хованки за спиною конституційної 

гарантії «безоплатної медицини» разом із відмовою від механізму співоплати із 

пацієнтом все ще не дає можливості належно забезпечити пацієнтів 

спеціалізованою медичною допомогою і щороку створює проблему 

недофінансування системи. 

Пропонований у межах української медичної реформи відхід від імітації 

безоплатної медицини, забезпечення гарантованого державою рівня 

безоплатних медичних послуг, запровадження співоплати на інші послуги і 
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розширення системи реімбурсації ліків – це зміни, які можуть вивести систему 

на новий якісний рівень. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФІНТЕХУ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ БАНКІВ 

Під фінтехом зазвичай розуміють новий сектор економіки, у якому 

розробляються і реалізуються інноваційні технології та програмне забезпечення 

для вдосконалення фінансової, в тому числі, банківської діяльності. Фінтех, 

абревіатура від фінансових технологій, це – впровадження інноваційних 

технологій у сфері створення та доставки фінансових послуг і продуктів. 

Окремі аспекти теорії та практики впровадження фінансових технологій 

розглянуто в працях багатьох вітчизняних науковців, в тому числі, В. П. 

Вишневського, С. І. Паперника, Н. М. Пантєлєєвої, та інших [1-3]. Проте в 

наявних наукових  працях неповною мірою знайшли відображення сучасні 

тенденції та практика розвитку і впровадження фінансових технологій в 

банківський сектор. Усе це зумовило актуальність дослідження. 

У даний час до фінтеху відносять:  

 необанки (стартапи, що надають певні банківські послуги виключно 

через мобільні додатки та веб-сайти); 

 іншуртех (технології для модернізації та поліпшення бізнесу у сфері 

страхових послуг, від англ. insurance – страхування);  

 держтех (технології у державних інститутах); 

 регтех (програмне забезпечення та інші технології, що допомагають 

фінансовим компаніям у сфері регуляторного комплаєнсу); 

https://hromadskeradio.org/ru/programs/hromadska-hvylya/moz-z-2017-roku-v-ukrayini-zapracyuye-strahova-medycyna
https://hromadskeradio.org/ru/programs/hromadska-hvylya/moz-z-2017-roku-v-ukrayini-zapracyuye-strahova-medycyna
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 онлайн і безконтактні платежі, кредитування P2P (англ. peer-to-peer – 

рівний до рівного) і P2B (англ. person-to-business – від людини до бізнесу);  

 використання хмарних обчислень, великих даних і API (англ. application 

programming interface – інтерфейс прикладного програмування) для надання 

фінансових послуг; 

  використання технології блокчейн, краудфандингу [1]. 

Як правило, надання такого типу послуг реалізується фінтех-компаніями, 

які є інноваційними стартапами. Фінтех-стартапи розробляють технології, які 

кардинально змінюють традиційні фінансові послуги, включаючи мобільні 

платежі, грошові перекази, кредити, збір коштів та управління активами. 

Компанії, зайняті в зазначеній індустрії, можна умовно поділити на дві групи: 

- стартапи, які надають технічні рішення для існуючих фінансових 

компаній. 

- стартапи, які працюють безпосередньо зі споживачами фінансових 

послуг[2]. 

За останні декілька років в Україні спостерігається розвиток фінтех-

компаній. Перше дослідження фінтех-сектору в Україні презентували 

нещодавно проект USAID "Трансформація фінансового сектора" і UNIT.City. 

Як виявилося, в Україні більше 80 фінтех-провайдерів. Вони працюють в таких 

напрямках: платежі та грошові перекази - 31,6%; технології та інфраструктура -

19,3%; кредитування 14%; маркетплейси  7%; іншуртех  5,3%; діджитал і 

необанки  5,3%; управління фінансами  5,3%; мобільні гаманці  5,3%; 

блокчейн  3,4%; криптовалюта  1,75% [3]. 

Основу високих очікувань, пов'язаних із розвитком фінтеху, становлять 

чотири ключові технології, які вважаються руйнівниками традиційних 

фінансових послуг: 

 біометрія – використання унікальних фізичних характеристик, 

таких як відбитки пальців, райдужна оболонка ока або особливості голосу, для 

автентифікації транзакцій;  

 блокчейн – побудова децентралізованої бази даних, стійкої до 

зловмисних і помилкових маніпуляцій та призначеної для впорядкованого 

зберігання інформації з прив'язкою до часу;  

 когнітивні обчислення – застосування таких методів, як машинне 

навчання, інтелектуальна аналітика і розпізнавання мови, що імітують 

функціонування людського мозку;  

 відкритий банкінг – надання користувачеві доступу до мережі 

даних фінансових установ із використанням інтерфейсів прикладного 

програмування, більш відомих як API [1].  

Розвиток цифрових технологій у сфері фінансового посередництва у 

комплексі зі змінами вимог споживачів обумовили прискорений розвиток так 

званих цифрових екосистем – груп взаємозалежних підприємств і людей, які 

поділяють стандартизовані цифрові платформи для досягнення взаємовигідних 

цілей (таких як комерційна вигода, інновації або загальні інтереси). 

З позицій фінтеху екосистема – це мережа організацій, що створюються 
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навколо платформи та користуються її послугами для задоволення кінцевих 

фінансових потреб клієнтів – юридичних і фізичних осіб. 

Її центральним елементом є цифрова платформа – майданчик, який 

дозволяє в режимі реального часу за рахунок відкритих інтерфейсів і коду, 

машинного навчання, хмарних технологій та аналізу великих даних формувати 

із заданим рівнем безпеки кращі пропозиції для клієнтів як з надання власних 

товарів і послуг, так і за рахунок підключення пропозицій зовнішніх 

провайдерів.  

При цьому, за оцінками експертів, до 2025 р. цифрові екосистеми можуть 

охопити до 30% виручки в регіонах присутності за рахунок оптимізації лан-

цюжка посередників між виробниками товарів/послуг та споживачами [1].  

Висновки. Особливе значення фінтех-стартапів обумовлене тим, що вони 

пропонують нові фінансові продукти та послуги як банкам і окремим 

промисловим підприємствам, так і цифровим платформам у сфері індустрії за 

принципом точного налаштування на клієнта (за часом, обсягом, ціною)  з 

використанням методів просунутого аналізу "великих даних", що надходять від 

підприємств та інших джерел інформації (соціальних мереж, пошукових 

запитів, онлайн-заявок тощо). 

Вигоди від використання фінтеху для банків і підприємств полягають у 

зниженні транзакційних витрат на пошук та залучення клієнтів, технологічному 

вирішенні проблеми асиметрії інформації при відносинах із клієнтами та в 

цілому на фінансових ринках. 

Для клієнтів банків вигода – в отриманні тих продуктів та послуг, які їм 

дійсно потрібні, без додаткових комісій і непотрібних платежів.  
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У СТВОРЕННІ  

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

Досліджуючи сучасні зміни та ініціативи у сфері децентралізації влади як у 

світі, так і в Європі, можна зауважити тенденцію, пов'язану із залученням 

громадян до процесу безпосереднього впливу на функціонування тих населених 
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пунктів, в яких вони працюють і живуть.  

Активна децентралізація, що зараз відбувається в Україні є важливим 

компонентом даного процесу, адже, саме на рівні територіальної громади в 

сумарному обсязі визначатиметься загальне благополуччя країни вже у 

недалекому майбутньому [1], чим і зумовлена актуалізація наукової потреби та 

соціальної необхідності належного розуміння і пояснення процесів фінансової 

децентралізації та її ролі у створенні об’єднаних територіальних громад. 

Так у 2015 році 794 сільських, селищних та міських ради, до складу яких 

входять 2015 населених пунктів, добровільно об’єдналися у 159 територіальних 

громад (далі – ОТГ). За даними звіту про моніторинг процесу децентралізації 

влади та реформування місцевого самоврядування, станом на 12.05.2018 року 

на території України сформувалося 731 об’єднаних територіальних громад [2]. 

Згідно підсумків нещодавно оприлюдненого соціологічного дослідження, яке 

на замовлення Ради Європи в Україні виконував Київський міжнародний 

інститут соціології, більше половини дорослого населення країни висловлюють 

підтримку цій реформі, при тому, що впродовж періоду реформування 

відбулася стабілізація цих настроїв, а частка населення проінформованого з 

приводу предмету дослідження становила 71 %, повідомив проф. В.І. Паніотто 

[3].  

 

Рис. 1. Динаміка формування об’єднаних територіальних громад в Україні за 

2015-2018 рр. 
Джерело: [2] 

 

Проте, незважаючи на певний оптимізм та райдужні очікування, як 

виявилося, процеси децентралізації в сучасному українському суспільстві 

відбуваються із значними труднощами. З-поміж суттєвих причин, варто 

назвати: брак кваліфікованих спеціалістів, професійні компетенції яких 

дозволили б ефективно імплементувати реформу на місцях; інституційний 

спротив реформі, соціально-демографічні фактори та ін. Саме тому, стан і 

перебіг реформи суттєво уповільнився, а ті громади, які все ж здійснили цей 
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сміливий крок та об’єдналися одразу після завершення процесу інституційного 

оформлення, стикнулися з низкою проблем, як то медіація напрямів розвитку, 

адміністрування новоутворених територій, тощо [1]. 

Перші результати бюджетної децентралізації такі: на місцевому рівні, 

сільські ради можуть забезпечити себе самостійно. Але це не повинно стати 

причиною відмови від об’єднання територіальних громад. Оскільки об’єднані 

громади, бюджети яких будуть прирівняні до бюджетів міст обласного 

значення і районів, і, крім зазначених податків, одержуватимуть ще й 60% 

податку з доходів фізичних осіб та інші доходи. Крім того, об’єднання громад 

дозволить оптимізувати видатки на утримання апарату управління, а головне – 

значно покращить якість надання адміністративних та соціальних послуг 

населенню. 

На державну підтримку регіонального розвитку передбачено спрямувати 

12,9 млрд грн, у тому числі [2]: 

 державний фонд регіонального розвитку – 6,0 млрд грн (4,0 млрд грн - 

загальний фонд, 2,0 млрд грн – спеціальний фонд (за рахунок надходжень 

конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, 

конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з 

корупцією правопорушення); 

 субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад – 1,9 млрд грн; 

 субвенція здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій - 5,0 млрд грн. 

В цілому ресурс місцевих бюджетів у 2018 році складе 553,4 млрд грн, що 

на 70,3 млрд грн або 14,5% більше проти 2017 року, а доходи місцевих 

бюджетів прогнозуються на рівні 249,7 млрд грн, темп росту до 2017 року – 

124,2% .  

Надмірна централізація управління та бюджетна централізація в Україні 

стала певним гальмом соціально-економічного розвитку країни в цілому та її 

регіонів. Існуючі інструменти державної підтримки регіонального розвитку при 

цьому виявили свою низьку ефективність. Стратегія сталого розвитку 

«Україна-2020» одним з ключових напрямів реформування суспільно-

економічних відносин визначає децентралізацію публічної влади та зростання 

ролі місцевого самоврядування в подальшому поступі держави.  

Основними засадами децентралізації розглядаються:  

- відхід від надмірно централізованої моделі управління;  

- створення інституційних умов для забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування;  

- реалізація положень Європейської хартії місцевого самоврядування, 

розмежування повноважень державної виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, запровадження принципів субсидіарності та повсюдності 

місцевого самоврядування;  

- підвищення рівня прозорості й ефективності в управлінні публічними 

фінансами, відповідні зміни міжбюджетних відносин.  
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Також передбачається внести зміни до більшості публічних послуг, з 

оптимальним розподілом повноважень між ними та районним і регіональним 

рівнем місцевого самоврядування, посилити роль територіальних громад як 

первинної його ланки, на рівні якої слід забезпечити якісне й доступне надання 

послуг. 

Фінансова децентралізація впливає на підвищення бюджетної 

спроможності територіальних громад, перехід управлінських функцій від 

місцевих держадміністрацій до органів місцевого самоврядування, розкриває 

ширші можливості в територіальному управлінні на рівні громад, районів, 

регіонів, та водночас підкріплюються новими підходами до організації 

державної підтримки розвитку громад і регіонів. 
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РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ  

В сучасному ринковому середовищі банківські установи виконують 

ключову роль у підтримці та розвитку економіки країни, діяльність яких 

спрямована на отримання прибутку, його постійного приросту, а відповідно 

адекватного управління ризиками, які присутні у його діяльності. Ринок 

банківських продуктів і послуг підлягає державному регулюванню, але як і  

будь-яка інша сфера ринкових відносин також контролюється суспільством.   

Сьогодні актуальним є дослідження сутності та ролі банківської 

інфраструктури, оскільки за наявності банківської інфраструктури в межах 

банківської системи відбувається певне розмежування функцій між її 

елементами, тобто комерційними банками та інфраструктурою ринку. Як 

результат, банківські установи здійснюють безпосереднє обслуговування 

клієнтів, а банківська інфраструктура забезпечує сукупність необхідних умов 

для даного обслуговування.  

Під поняттям «інфраструктура ринку» розуміють систему державних, 

приватних і громадських організацій та установ, що обслуговують задоволення 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2410757


47 
 

потреб суб'єктів ринкових відносин, сприяють їх ефективній взаємодії та 

забезпечують рух грошових коштів. Інфраструктура ринку буває організаційно-

технічною, фінансово-кредитною та науковою [1, с. 212]. 

Банківській інфраструктурі властиві як загальні ознаки терміну 

«інфраструктура», так і певні специфічні ознаки, які обумовлені, з одної 

сторони – особливостями основної діяльності, а саме банківської, а з другої - 

специфічними особливостями ринку банківських продуктів і послуг України на 

сучасному етапі його розвитку. 

Під банківською інфраструктурою розуміють сукупність взаємопов'язаних 

інститутів, які формують та забезпечують необхідні умови для створення, 

здійснення і розвитку банківської діяльності [1, с. 213]. 

Ключовими елементами інфраструктури ринку банківських продуктів і 

послуг є небанківські кредитно-фінансові установи, консалтингові компанії, 

інформаційні технології та засоби зв’язку тощо. Інфраструктура ринку 

банківських продуктів і послуг класифікується за певними критеріями. З 

позиції інституційної інфраструктури являє собою сукупність носіїв попиту і 

пропозиції на ринку, які взаємодіють один з одним [2, с. 310].  

Носієм пропозиції на ринку банківських продуктів і послуг є комерційні 

банки та інші суб’єкти даного ринку, які згідно чинного законодавства мають 

право надавати фінансові послуги банківського характеру. Носієм попиту є вся 

сукупність юридичних і фізичних осіб, які виступають у ролі клієнтів даних 

інститутів. 

Банківська інфраструктура як елемент організаційного блоку ринку 

банківських продуктів і послуг включає різні суб’єкти господарської діяльності, 

які забезпечують життєдіяльність банківських установ. Також банківська 

інфраструктура охоплює інформаційно-методичне, кадрове та наукове 

забезпечення.  

До банківської інфраструктури належить технологічна інфраструктура, яка 

займає важливе значення у роботі банку, оскільки її використовують при 

побудові системи управління потоками банківської інформації в банку, а саме 

для її збору, обробки та розподілу, а також доступ до інформаційних мереж як 

зовнішніх так і внутрішньобанківських, наприклад корпоративна пошта, 

мережеві та локальні бази даних, різноманітні засоби зберігання та обробки 

різноманітних обсягів інформації [3, с. 164].  

Вагомим елементом даної інфраструктури також є кадровий склад 

фахівців, що забезпечують процес збору, обробки та аналізу інформації банку. 

До таких фахівців інформаційно-аналітичних підрозділів банку належать 

фахівці-аналітики з фінансово-економічною базою знань та фахівці 

інформаційної галузі, що здатні забезпечити процес автоматизованого збору, 

обробки та розповсюдження банківської інформації, в тому числі ведення 

електронних досьє та електронних баз даних.  

Варто зазначити, що система збору та аналітичної обробки інформації у 

комерційних банках не може існувати без взаємодії різних його 

функціональних підрозділів та повинна враховувати стратегічні та оперативно-
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тактичні інтереси банківської діяльності на ринку. 

Важливість ролі банківської інфраструктури в забезпеченні 

життєдіяльності банків проявляється в трьох напрямках, які сприяють 

наступному: 

1. Створенню банківської установи, формуючи всі умови, які необхідні для 

початку його діяльності. Зокрема, інфраструктура ринку банківських продуктів 

і послуг забезпечує банки необхідними кадрами – висококваліфікованими 

спеціалістами банківської справи, постачає банківську техніку та устаткування, 

забезпечує нормативно-правову базу, здійснює інкасацію банківських 

цінностей, забезпечує охорону та безпеку банків. 

2. Безпосередньому створенню і наданню банківських послуг. Зокрема, 

інститути банківської інфраструктури забезпечують банки необхідною для 

створення банківської послуги комерційною, маркетинговою та правовою 

інформацією, а також здійснюють наукове, методичне та консультаційне 

забезпечення. 

3. Доведення банківських послуг і продуктів до їх потенційних клієнтів. Це 

здійснюється шляхом реклами банківських продуктів, налагодження зв'язків з 

громадськістю, стимулювання збуту тощо [2, с. 320]. 

Всі наведені напрямки, знаходять своє відображення у сутності понять: 

інфраструктури ринку та банківської інфраструктури. 

Отже, банківська інфраструктура забезпечує ефективне функціонування 

ринку банківських продуктів і послуг, адже розвиток банківської системи 

залежить не лише від політики держави щодо її стимулювання, 

макроекономічних чинників, а також від особливостей розвитку самої 

банківської інфраструктури. Вона допомагає комерційним банкам одержувати  

доступ до фінансових ресурсів, підвищувати безпеку банківського бізнесу, 

зменшувати банківські витрати та інше. 
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ 

НАДІЙНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В сучасних умовах господарювання підвищується роль інформаційної 

забезпеченості прийняття управлінських рішень в сфері планування і контролю 

фінансово- господарської діяльності підприємства. Такий інформаційний базис 
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створює комплексна оцінка стійкості функціонування підприємств, дозволяючи 

розробити дієві рекомендації щодо підвищення рівня ефективності та 

надійності їх діяльності. Оцінювання стійкості функціонування підприємств в 

умовах нестабільного ринкового середовища є важливою складовою у 

визначенні проблем, що перешкоджають забезпеченню стійких позицій 

підприємства. Забезпечення високого рівня стійкості підприємства в таких 

умовах передбачає розробку відповідного методичного інструментарію. 

Як інструментарій системного підходу розглядають системний аналіз, що 

дає змогу на будь-якому етапі прийняття рішень визначити ланцюги прямих і 

зворотних зв’язків у соціально-економічних системах, які відносяться до 

складних або дуже складних систем. Система фінансово-економічної безпеки 

підприємства володіє всіма властивостями кібернетичної системи, зокрема 

наявністю каналів інформації між її окремими елементами; багатоваріантністю 

поведінки системи; керованістю та цілеспрямованістю системи. 

На сьогодні науковцями запропоновано декілька підходів до 

систематизації існуючого методичного інструментарію оцінювання рівня 

надійності суб'єкта господарювання (методик, показників оцінки) оцінювання 

економічної безпеки підприємства (ЕБП), зокрема [1,2]: 

– індикаторний (порівняння фактичних значень показників фінансової 

безпеки з пороговими значеннями індикаторів її рівня). За такого підходу 

найвищий рівень фінансової безпеки підприємства досягається при умові, що 

уся сукупність індикаторів знаходиться в межах порогових значень, а порогове 

значення кожного з індикаторів досягається не за рахунок інших. Цей підхід 

слід визнати правильним і виправданим; 

–  ресурсно-функціональний. Такий підхід дуже широкий, оскільки, по-

перше, процес забезпечення фінансової безпеки ототожнюється фактично з 

усією діяльністю підприємства і, по-друге, зводиться до оцінки використання 

ресурсів на підприємстві; 

– на основі використання критерію «мінімум сукупного збитку, який 

завдається безпеці». Цей критерій дуже важко розрахувати через відсутність 

необхідних для цього бухгалтерських і статистичних даних. Такий показник 

можна буде розрахувати лише експертним шляхом, який має свої межі 

точності; 

–  з огляду на достатність оборотних коштів (власних і позикових) для 

здійснення виробничо-збутової діяльності. Цей підхід дуже вузький, оскільки 

охоплює не всі сфери фінансової діяльності підприємства і, відповідно, 

фінансової безпеки; 

– фінансовий підхід оцінює ЕБП за фінансовим результатом діяльності 

підприємства – виручкою від реалізації, прибутком та/або прибутковістю. 

Даний підхід ототожнює ЕБП із прибутковістю та ефективністю діяльності 

підприємства; 

– підхід з позиції економіко-математичного моделювання полягає у 

розробці та використанні для оцінки ЕБП економіко-математичних моделей за 

основними показниками, визначеними в регресійних рівняннях. Наукоємність 
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даного підходу, яка виражається в необхідності опанування серйозним 

математичним апаратом аналізу, є основною для підходу до оцінювання ЕБП. 

Для оцінювання фінансової безпеки підприємства деякими авторами 

використовуються також методи оцінки імовірності банкрутства. Ці методи 

дають можливість своєчасно виявляти факти фінансової неспроможності 

підприємства, що є одним із індикаторів фінансової безпеки. 

Оцінювання динаміки стану загроз фінансово-економічній безпеці 

підприємства доцільно здійснювати зіставленням темпів зростання вибраних 

показників фінансово-господарської діяльності підприємства із значеннями 

відповідних параметрів деякого «еталонного» об’єкта. Аналізуючи зміну 

значення узагальненого показника стану загроз безпеці за кілька періодів, 

можна побудувати прогноз оцінки наближення стану фінансово-економічної 

безпеки підприємства до «ідеального» стану «еталонного» підприємства, що 

дає змогу істотно підвищити ефективність управління підприємством. 

Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансово- економічної 

безпеки підприємства передбачає використання системної сукупності методів 

та засобів впливу на покращення функціональних складових безпеки шляхом 

створення відповідної служби чи делегування функцій з її забезпечення іншим 

відділам через реалізацію організаційних, інституційних, економічних, 

інформаційних та мотиваційних заходів. 

Управління фінансово-економічною безпекою підприємства повинно 

починатися ще на стадії планування його фінансово- господарської діяльності, 

орієнтуючись не лише на ефективність, але й планову динамічну 

конкурентоспроможність суб’єкта господарювання. Це потребує врахування її 

за кожним напрямом та при стратегічному і тактичному плануванні діяльності 

підприємства.  

На сьогоднішній день більшість українських підприємств переживають 

глибокий спад виробництва і знаходяться в критичному стані або на межі 

банкрутства. Для забезпечення ефективного функціонування підприємств у 

сучасних динамічних умовах необхідні відповідні підходи, що дозволять 

проводити моніторинг діяльності з точки зору забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 

У зарубіжних країнах для оцінки ризику банкрутства і 

кредитоспроможності підприємств широко використовуються багатофакторні 

моделі відомих західних економістів: Альтмана, Бівера, Депаляна, Спрінгейта, 

Таффлера, Тішоу та ін, розроблені за допомогою багатовимірного 

дискримінантного аналізу. Проте використання вищезазначених моделей на 

вітчизняних підприємствах вимагає багато пересторог. Тестування різних 

підприємств за даними моделями показало, що вони не повною мірою 

підходять для оцінки ризику банкрутства українських підприємств через різні 

методики відображення інфляційних факторів, різну структуру капіталу, 

суттєві відмінності у законодавчій базі. 

Отже, розробка та впровадження методичного інструментарію оцінювання 

рівня надійності суб'єкта господарювання спрямоване на проведення ранньої 
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діагностики кризових явищ та ознак банкрутства, нейтралізацію деструктивних 

явищ і загроз. Виходячи з вищенаведеного, результатом формування системи 

моніторингу повинні стати рекомендації із своєчасного здійснення дієвих 

превентивних заходів з метою уникнення негативних наслідків або отримання 

максимального результату при існуючій кон'юнктурі ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

В умовах ринкової економіки розвиток малого підприємництва – це ключ 

до інновацій, удосконалення, підвищення продуктивності та ефективнішої 

конкуренції. Водночас бухгалтерський облік є особливо важливою функцією 

ефективного управління малими підприємствами, знаряддям контролю за 

раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення 

комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою. 

Питання обліку у суб’єктів малого підприємництва розглядалось багатьма 

науковцями. Зокрема, цим питанням займались такі вчені, як Буряк П. Ю., 

Огійчук М.Ф., Ткаченко Н.М. та інші. 

В Україні було прийнято ряд законодавчих та нормативних актів, що 

сприяли подальшому розвитку малого підприємництва: 

1) Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03. 07. 1998 р. № 

727/98; 

2) Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 

19. 10. 2000 р. № 2063 – ІІІ; 

3) Господарський кодекс України від 16. 01. 03 р. 436-ІV. 

Суб’єктами малого підприємництва можуть бути юридичні і фізичні 

особи. Фізична особа – приватний підприємець може бути платником єдиного 

податку, на загальній системі оподаткування та на фіксованому податку. 

Фіксований податок по фізичним особам використовується тільки на 

ринку. 

Платниками єдиного податку можуть бути підприємці, у трудових 

відносинах з якими, включаючи членів їхніх родин, протягом року перебуває не 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4446
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більше 10 осіб і розмір виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

за рік не перевищує 500 тис. грн.. Ставка єдиного податку для приватного 

підприємця встановлюється місцевими радами за місцем реєстрації платника 

залежно від виду діяльності. Ставка єдиного податку не може бути меншою за 

20 грн. і більшою за 200 грн. на місяць. Для того, щоб мати право бути 

платником єдиного податку, підприємець повинен подати до податкової 

інспекції Заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності. В заяві вказується вид діяльності, місце здійснення 

підприємницької діяльності, дата переходу на спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, обсяг виручки від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) з початку року і чисельність працівників. Якщо фізична 

особа - приватний підприємець, має найманих робітників, він повинен з 

кожним укласти Трудовий договір між працівником і фізичною особою. Цей 

договір повинен бути у трьох екземплярах: перший – Центр зайнятості, другий 

– у роботодавця, третій – у робітника. 

Основним документом при обліку господарських операцій є Книга обліку 

доходів і витрат фізичних осіб за єдиним податком  

Книга ведеться за ті дні, коли відбулися витрати і отримали доходи, в кінці 

місяця підбиваються результати. На практиці спостерігається інколи 

відсутність фіксування витрат, тому що податківців цікавить лише межа доходу 

в 500 тис. грн., для того щоб мати право бути платником єдиного податку, а 

підприємець також не бажає робити лишню роботу, він підстроюється під 

податкові служби, тільки щоб не платити штрафи і своєчасно все здавати. Але 

на нашу думку, без розрахунку чистого доходу не можливо буде встановити чи 

ефективно працює підприємство. 

На підставі Книги складається Звіт суб’єкта малого підприємства – 

фізичної особи – платника єдиного податку, який подається до податкової 

інспекції щоквартально з наростаючим підсумком. В Звіті показується вид 

діяльності, фактична чисельність працівників у звітному кварталі, якщо такі 

були, сума фактично сплаченого єдиного податку у звітному кварталі і обсяг 

виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний квартал наростаючим 

підсумком. 

Приватний підприємець, зокрема сільськогосподарський товаровиробник, 

свою звітність не здають в сільськогосподарське управління і статистичне 

управління за місцем знаходження, а тільки в податкову інспекцію. 

Дослідження показали, що вони керуються тільки вказівками податкових 

органів. Тоді як ми можемо говорити про сільське господарство в цілому по 

країні, про його результати діяльності і скільки припадає продукції на душу 

населення? В статистичний збірник в цілому по країні за рік ці дані майже не 

попадають. Ми йдемо до спрощення обліку але ж не настільки, щоб не знати 

що відбувається в галузях і країні цілому. Ведення податкового обліку, це 

вагоме джерело поповнення дохідної частини бюджету, але так ми зовсім 

втрачаємо важливість і значимість бухгалтерського обліку, як основного 

інформаційного джерела для прийняття ефективних управлінських рішень.  
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Дослідження показали, так як підприємці майже не використовують форми 

і методи бухгалтерського обліку, то на нашу думку доцільно для узагальнення 

всієї інформації про результати підприємницької діяльності складати єдиний 

регістр, де наводити всі дані по підприємницькій діяльності.  

За бажанням приватний підприємець може обрати загальну систему 

оподаткування. Перед тим, як перейти на неї, він проводить попередні 

розрахунки, якби він використовував єдиний податок і по загальній системі 

оподаткування. Те, що підходить йому якнайкраще і буде використовуватись в 

процесі діяльності. Основним обліковим документом при загальній системі 

оподаткування є Книга обліку доходів і витрат, де вказується закуплений і 

проданий товар обов’язково за найменуванням. Звітним документом є 

Декларація про доходи, де в підрозділі 1.3 Доходи одержані від 

підприємницької діяльності, вказується вид діяльності, сума одержаного 

валового доходу, витрати пов’язані з одержанням доходу, сума чистого доходу 

і сума податку сплаченого підприємцем. 

Отже: існуюча форма ведення обліку у суб’єктів малого підприємництва 

недосконала, звітність не надає вичерпної інформації щодо діяльності 

підприємства і його аналізу. Особливо це стосується сільськогосподарської 

діяльності; для сільськогосподарських товаровиробників запропоновано 

складати регістр, який містить повну інформацію щодо їх діяльності і на 

підставі цього можна розрахувати результати діяльності. 
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СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ 

 ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКУ 

У сучасних умовах розвитку процесів глобалізації банки стали 

найважливішими фінансовими посередниками, які забезпечують необхідними 

ресурсами все коло учасників зовнішньоекономічних зв’язків. Рівновага на 

банківському ринку, а отже, й стабільність банківської системи безпосередньо 

залежать від стану конкуренції. З огляду на це, на нинішньому етапі розвитку 

ринкових відносин в Україні першочергового значення набуває зростання 

конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг. Витримувати сучасні 

умови та постійно проводити політику удосконалення можливо лише у системі 
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стратегічного управління. 

З розвитком банківської системи України одним з найважливіших методів 

управління банком є вироблення стратегії забезпечення ефективності 

банківської діяльності, що дає можливість стабільно зростати, реалізувати всі 

наявні можливості і виступає одним з основних факторів успіху його 

функціонування (рис. 1). 

Стратегія – модель дій керівництва і персоналу банку, спрямована на 

досягнення поставлених цілей щодо зміцнення ринкових позицій на ринку 

банківських послуг [1]. 

Банківська стратегія повинна визначатися такими параметрами: 

узгодженість із фінансовими ресурсами, які можуть бути акумульовані банком 

та спрямовані в активні операції з метою забезпечення прибутковості; 

узгодженість отриманих результатів і витрат на їх досягнення; досягнення 

оптимального співвідношення між очікуваною ефективністю та можливими 

ризиками, які характерні для діяльності банку; узгодженість діяльності банку із 

загальноекономічними умовами, що склалися в Україні [2]. 

Загальна стратегія розробляється та реалізується для всієї банківської 

установи як цілої господарської одиниці на тривалий період і, як правило, не 

передбачає встановлення чітких часових меж. Стратегія стосується 

концептуальних, життєво важливих для банку напрямів діяльності, а її 

розроблення починається з визначення системи стратегічних цілей банку [3]. 

Доцільно виокремити такі типи стратегій управління прибутковістю, як: 

агресивна (наступальна) стратегія, захисна та диверсифікаційна. Кожна із цих 

стратегій передбачає: 

1. Агресивна (наступальна) – максимізацію рівня розширення послуг через 

стимулювання розширення мережі філій з метою збільшення прибутку суб'єкта; 

2. Захисна – контроль над витратами з метою подальшого збільшення 

прибутку банку як різниці між абсолютною величиною доходів і затрат. Ця 

стратегія є ефективною у довготерміновій перспективі. 

3. Диверсифікаційна – поєднання агресивної та захисної стратегії, так 

званий певний "medium", що дає змогу взаємоузгодити переваги та недоліки 

обох варіантів стратегій управління прибутком банку. 

Реалізацією стратегічних і тактичних задач управління прибутковістю 

необхідно здійснювати через ефективно функціонуючий механізм управління 

прибутковістю, який, повинен включати такі складові: 

 організаційно-економічну (сукупність організаційних підходів, 

економічних способів та засобів впливу з метою реалізації механізму 

управління прибутковістю банків); 

 фінансову (сукупність методів фінансового забезпечення управління 

прибутковістю банків); 

 мотиваційну (сукупність командно-адміністративних та соціально- 

економічних стимулів, що покращують управління прибутковістю банків); 

 правову (сукупність норм та правил організації управління 

прибутковістю банків); 
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Рис. 1. Процес стратегічного управління банком  
Джерело: складено на основі [3] 
 

 інформаційну (сукупність інформаційних даних для забезпечення 

управління прибутковістю банків). 

Узагальнюючи підходи до вирішення проблеми ризик-прибуток, можна 

виокремити дві основні моделі управління прибутковістю банку, які 

формалізують обрану ним політику поведінки на ринку. Перша модель 

управління максимізує прибуток Р за умови обмеження рівня ризику R 
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встановленням максимально допустимого його значення R'. При цьому 

використовуються незбалансовані підходи до управління активами і 

зобов’язаннями банку, стратегії нехеджування ризиків. 

У другій моделі управління цільова функція мінімізує ризик, а 

обмеженням є вимога утримання показників прибутковості на певному рівні, не 

нижчому за заданий P'. Така модель використовується, коли рівень чистого 

прибутку, що його отримує банк, влаштовує керівництво і основною метою є 

стабілізація результатів. Це досягається за допомогою збалансованих методів 

управління активами і зобов’язаннями та стратегій хеджування ризиків (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Моделі та методи управління прибутковістю банку  
Джерело: складено на основі [4] 
 

Стратегія максимізації прибутку передбачає свідоме прийняття ризику, 

характеризується спекулятивними тенденціями та реалізується через 

застосування незбалансованих підходів до управління активами і пасивами 

банку (які не передбачають вирівнювання окремих статей балансу за обсягами 

чи строками). До них належать, наприклад, управління гепом, управління 

дюрацією, утримання відкритої валютної позиції, формування агресивного 

портфеля цінних паперів, проведення спекулятивних операцій з фінансовими 

деривативами. 

Отже, слід зазначити, що ефективний механізм управління прибутковістю 

банку дозволяє в повному обсязі реалізувати цілі і завдання, що стоять перед 

ним, сприяє результативному здійсненню функцій цього управління. На 

практиці менеджмент банку може паралельно використовувати обидві моделі, 

застосовуючи їх щодо різних видів банківських операцій. При цьому, успіх у 

досягненні поставленої мети, значною мірою, залежить від методів управління 

ризиками, застосовуваних у банку.  
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ 

БЕЗПЕЦІ БАНКІВ 

Значущість дотримання фінансово-економічної безпеки банківського 

сектору національної економіки зумовлена тим, що фінансово стійкий 

банківський сектор має достатні кошти для вирішення завдань забезпечення 

ресурсної інформаційної, кадрової й фізичної безпеки як окремих банків так і 

усіх банківських установ загалом. Фінансова складова є результуючою всіх 

інших складових функціонування банків, а її рівень зумовлюється успішністю 

дій по решті складових. 

Зауважимо, що загалом на процес забезпечення фінансово-економічної 

безпеки банків впливає ряд чинників, які наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Чинники впливу на фінансово-економічну безпеку банків 
Можливості для забезпечення ФЕБ КБ Ризики, загрози ФЕБ КБ 

1 2 

Економіко-
соціальні 

1. Сприятлива фаза розвитку 
вітчизняної економіки для збільшення 

доходів. 

2. Макроекономічні показники: 

а) рівень ВВП/ ВВП на душу населення; 
б) інвестиційний клімат країні; 

в) обсяг прямих іноземних інвестицій; 

г) наявні доходи населення, 
д) рівень інфляції 

3. Високий рівень довіри до банківського 

сектору. 

4. Стабільність грошово-кредитної та 
податкової політики: 

а) фінансова підтримка та рефінансування 

банків з боку держави; 
б) наявність податкових пільг; 

в) сприятливим режим оподаткування 

банківських операцій. 
5. Високий ступінь економічної свободи. 

1. Збільшення розриву в доходах 
громадян всередині країни, як наслідок: 

а) нестача заощаджень для розміщення на 

депозитах в банку через низький рівень 

доходів населення; 
б) дострокове вилучення депозитів; 

в) неможливість повернути виданий 

кредит. 
2. Непередбачувана та нестабільна 

грошово-кредитна політика держави: 

а) зміна облікової ставки НБУ; 

б) скорочення обсягів рефінансування; 
в) зміна норм обов’язкового 

резервування; 

г) девальвація гривні; 
д) мінливість обов’язкових економічних 

нормативів НБУ; 

е) надмірний податковий тиск. 
3. Зниження кредитного рейтингу 
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6. Кредитний рейтинг країни. 

7. Сприятлива кон’юнктура 
міжбанківського кредитного ринку. 

8. Розвинений фондовий ринок. 

 країникредитний рейтинг банку не може 

бути вищим від суверенного рейтингу 
країни) 

 2.   

Політико-
правові 

1. Конкурентне середовище та 
методи конкурентної боротьби в 

банківському бізнесі. 

2. Регулювання з боку держави за 

рухом фінансових потоків банків. 
3. Імплементація вимог Базельського 

комітету в вітчизняне законодавство. 

4. Стабільність політичної ситуації 
на території України. 

5. Якісна та стабільна законодавча 

база щодо регулювання банківської 
діяльності. 

1. Використання методів 
недобросовісної конкуренції, підкуп 

державних службовців; 

2. Виведення капіталу в офшорні 

зони; 
3. Обмеження з боку держави до 

виходу на міжнародні ринки капіталу; 

4. Використання банківських 
установ для легалізації коштів, отриманих 

злочинним шляхом; 

5. Неспроможність виконання 
міжнародних стандартів банківського 

нагляду та регулювання; 

6. Ескалація конфлікту на сході; 

7. Відсутність єдиного 
кодифікованого акту регулювання 

банківської діяльності, як наслідок 

розпорошеність законодавчої бази; 
8. Мінливість вітчизняного 

законодавства у сфері банківництва. 

Технологічні 1. Високий рівень розвитку 

технологій та розроблення власного 
технічного та програмного забезпечення 

діяльності банку. 

2. Рівень надійності та технічного 
захисту комп’ютерів, програмного 

забезпечення банку. 

1. Втрата науково-технічного 

потенціалу, позицій на ключових 
напрямах науково-технічного прогресу 

щодо розроблення передових банківських 

технологій, програмного забезпечення 
діяльності банку. 

2. Розкрадання, шахрайські дії в 

банківській діяльності з використанням 

комп’ютерних мереж, Internet та ЕОМ 
конкурентами, зловмисниками. 

Джерело: складено на основі: [1; 2; 3, с. 52-53] 
 

Фінансово-економічна безпека банку може порушуватися внаслідок 

впливу різного роду загроз. Такими загрозами є наявні чи потенційно можливі 

явища або чинники, що створюють небезпеку для реалізації фінансових 

інтересів банків. 

До зовнішніх належать загрози, що містять фактори, які є результатом 

впливу зовнішнього середовища на банки, зокрема діяльність держави, 

економічна кон’юнктура у країні та світі, конкуренти та ін. До внутрішніх 

загроз належать фактори, які або безпосередньо генеруються банками, або є 

частиною їх внутрішнього середовища [4, c. 11]. 

До внутрішніх загроз слід відносити:  

- недосконалість організації системи фінансового менеджменту в банках;  

- неефективність проведення основних банківських операцій; 

- недотримання банками показників ліквідності; 

- зловживання і некомпетентність службовців банків (шахрайство у сфері 

бухгалтерського обліку, фальсифікація витрат, привласнення доходів тощо); 
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- слабкість маркетингової політики банків; 

- неефективна система фінансового моніторингу в банках; 

- наявність каналів витоку інформації з банків; 

- низький рівень капіталізації банків; 

- низький рівень залучення іноземної валюти і готівки в національній 

валюті, що є в населення, тощо.  

На основі вищезазначеного можна навести узагальнену класифікацію 

загроз фінансово-економічній безпеці банків (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Класифікація загроз фінансово-економічної безпеки банків 
Джерело: складено на основі: [5] 

 

Поряд з тим, заходи щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки 

банків мають спрямовуватися на забезпечення своєчасного виявлення та 

усунення загроз або послаблення їх дії. При цьому мінімізація впливу факторів 

передбачає застосування заходів, спрямованих, по-перше, на обмеження впливу 

факторів, по-друге, на максимально можливе зменшення і відшкодування 

збитків від негативного впливу факторів. 

Отже, комплексний підхід до визначення чинників і загроз фінансово-

економічній безпеці банківського сектору національної економіки дозволить 

підвищити якість управління досягненням її належного рівня, а відтак і 

стимулюватиме повноцінне використання позитивних чинників її забезпечення 

і убезпечить банківську сферу від численних негативних наслідків. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ 

Забезпечення стабільного розвитку банківської системи є неможливим без 

ефективного нагляду з боку НБУ, належного рівня культури ведення 

банківського бізнесу та використання наукових підходів до оцінювання якості 

кредитів. На сьогоднішній день через наявність значних обсягів проблемної 

заборгованості актуалізується проблема адекватного оцінювання якості 

кредитного портфеля банку та формування ефективного механізму її 

забезпечення. Зважаючи на це, моніторинг банківських кредитів та кредитної 

політики, які впливають рівень і якість керівництва банком є базовими 

пріоритетами в системі прийняття управлінських рішень.  

Ефективне управління якістю кредитного портфеля банку ґрунтується на 

застосуванні відповідних методичних підходів, які в комплексі формують 

інструментарій прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Загалом 

інструментарій оцінювання якості кредитів диференціюються залежно від 

методів, форм оцінки та особистого досвіду кредитних експертів.  

Основними різновидами систем оцінювання якості кредитного портфеля 

банку є групи методів експертних оцінок, статистичних та аналітичних.  

1. Метод експертних оцінок. Передбачає вивчення оцінок, зроблених 

експертами, і формування узагальнюючих експертних оцінок. Сюди відносять: 

рейтингове оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку, дотримання 

економічних нормативів діяльності банків, визначення ступеня ризику за 

кредитним портфелем банку та обсягу резерву для покриття можливих втрат за 

активними операціями; класифікацію кредитів за ступенем ризику [3, с. 279]. 

Основними методами побудови рейтингу якості кредитного портфеля, які 

застосовуються в міжнародній практиці, є номерна і бальна системи. Номерна 

система полягає у тому, що за кожною групою ризиків визначається обмежений 

перелік показників, на основі яких відбувається віднесення до неї кожного 

конкретного елемента кредитного портфеля. Номерна система базується на 

експертній думці, яку дуже важко висловити кількісно. Саме це і є її головним 

недоліком. Широта і можлива протилежність експертного оцінювання не 

дозволяє забезпечити єдиний підхід до класифікації елементів кредитного 

портфеля [1]. 
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Поряд з номерною системою в міжнародній практиці суттєвого поширення 

отримала і бальна система оцінювання якості кредитного портфеля банку. Вона 

зводиться до одного спільного числового значення, визначення якого 

регламентовано. 

На практиці, враховуючи всі позитивні та негативні сторони номерної і 

бальної систем, доцільно використовувати їх поєднання, що буде основою 

більш досконалої і точної системи оцінювання якості кредитного портфеля [2, 

с. 58]. 

Коефіцієнтний аналіз є однією з головних складових фінансового аналізу, 

як початкового етапу обробки інформації про об'єкт оцінювання. Зручність 

його застосування обумовлена, головним чином, наявністю необхідної вихідної 

інформації й інформативністю, що отримуються в результаті значень 

коефіцієнтів.  

2. Статистичні методи оцінювання якості кредитного портфеля банку 

припускають, що вплив ризиків на кредитний портфель відображається на його 

якості. Статистичний метод розрахунку та оцінювання ризику кредитного 

портфеля банку в загальному вигляді передбачає розрахунок дисперсії, варіації, 

стандартного відхилення, коефіцієнта варіації й асиметрії. Імовірність 

реалізації кредитного ризику банку характеризується розподілом ймовірностей. 

Основним статистичними показником визначення такої ймовірності (рівня 

ризику) виступає стандартне відхилення або коефіцієнт варіації. 

Розрахунок середньозваженого кредитного портфельного ризику, його 

дисперсії і середньоквадратичного відхилення дозволяє відстежити рівень 

диверсифікації кредитного портфеля банку. 

Статистичний метод оцінювання кредитного портфельного ризику банку 

будується на основі аналізу статистичних даних, пов'язаних із фінансовим 

станом позичальників за певний період часу. Таке дослідження є основою для 

порівняння фактичної частоти виникнення банківських втрат з прогнозними 

оцінками. 

До групи статистичних методів відносять метод Монте-Карло, який являє 

собою метод імітації для приблизного відтворення реальних явищ. Він об'єднує 

аналіз чутливості (сприйнятливості) і аналіз розподілу ймовірностей вхідних 

змінних. Практичне застосування даного методу продемонструвало широкі 

можливості його використання в умовах невизначеності і ризику. Цей метод 

дає змогу побудувати модель, мінімізуючи дані, а також максимізувати 

значення даних, які використовуються в моделі. 

Скорингові моделі дозволяють кількісно розраховувати 

кредитоспроможність клієнта на основі попередньої інформації про нього. 

Скорингові методи дозволяють обробляти необмежену кількість заявок, 

сприяють формуванню більш різноманітної клієнтської бази і при наявності 

ефективних моделей не вимагають особливих навичок персоналу і постійного 

контролю. 

Кореляційно-регресійний аналіз – це метод кількісного оцінювання 

взаємозалежностей між статистичними ознаками, що характеризують окремі 
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суспільно-економічні явища та процеси, зокрема якість кредитного портфеля 

банку. 

3. Аналітичний метод являє собою оцінювання можливих втрат (рівня 

ризику) банку. Стрес-тестування – це метод оцінювання чутливості портфеля 

до істотних змін макроекономічних показників або виняткових, але можливих 

подій. Являє собою оцінювання потенційного впливу на фінансовий стан банку 

ряду заданих шоків (шокових ситуацій). Мета даного методу полягає в оцінці 

можливих збитків при тій чи іншій стресовій ситуації. 

Загалом ефективне управління якістю кредитного портфеля включає в 

себе: оптимальну структуру кредитного портфеля відповідно до поточних 

реалій, рівень прибутковості, оптимальний рівень ризику, цілеспрямованість 

кредитування. Ефективність управління якістю кредитного портфеля банку в 

рамках банківського менеджменту необхідно оцінювати за допомогою різних 

показників і критеріїв. Тільки за допомогою аналізу показників і критеріїв 

можна визначити ефективність процесу досягнення мети в рамках процесу 

управління якістю кредитного портфеля установи. 

Управління якістю кредитного портфеля банку здійснюється за допомогою 

системи показників, а саме: обсяг виданих кредитів; розмір кредитного 

портфеля; структура кредитного портфеля; темпи зростання кредитного 

портфеля; тривалість оформлення кредитної угоди та інших. 

Жоден з представлених показників не є універсальним і не може точно 

визначати ефективність управління якістю кредитного портфеля банку. Для 

цього необхідно, в залежності від сформованої економічної ситуації, 

використовувати різні агреговані показники.  

Отже, ефективність управління якістю кредитного портфеля банку 

залежить від грамотної організації, де одночасно і системно враховані всі, що 

впливають на даний процес чинники, які поєднуються з законами кредиту, 

методами і принципами в рамках діючої наукової концепції, сформованої на 

базі діючої парадигми банківського менеджменту. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Сьогодні Україна як демократична, правова держава, що активно реалізує 

західноєвропейський вектор зовнішньої політики та прагне інтегруватись у 

глобальний фінансовоекономічний простір, дотримується визнаних 

європейських стандартів фінансової діяльності органів державної влади, 

демократичних принципів їхнього функціонування в глобальному економіному 

просторі. Невід’ємною складовою діяльності та функціонування владних 

інституцій у сучасних демократичних суспільствах є активізація 

фінансовоправової політики. Фаховий підхід до формування й реалізації цієї 

стратегії є умовою ефективності та результативності функціонування органів 

державної влади, забезпечення стабільності політичної системи та утвердження 

держави як повноправного суб’єкта міжнародних відносин що стосується 

глобального фінансового простору та правового контенту органів законодавчої 

влади 2.  

Недавні основні регуляторні зміни в Україні протягом 2017 року не можна 

сказати, що були плідним з точки зору нових актів, порівняно з кількома 

попередніми роками. Законодавча влада та регулятори були більш зайняті 

реалізацією нововведень недавнього минулого та внесенням виправлень 

нормативі акти, що стосуються практичних потреб. Тим не менш, варто 

відзначити деякі події. 

Серед викликів, з якими стикаються органи публічної влади України під 

час комунікативної взаємодії із банківським сектором, - проблема забезпечення 

та просування політики держави наближених до стандартів ЄС. Процеси 

спілкування, роз’яснення політики, дій уряду та влади в цілому є іноді 

розмитими, не систематизованими, спонтанними та часто не прогнозованими 

щодо їхніх наслідків. Проте, за роки незалежності, у сфері публічної політики 

(діяльність уряду, органів державної влади, правлячої еліти з просування й 

роз’яснення своєї політики відбулися певні зрушення щодо демократизації 

процесів взаємодії, зокрема із банкістьким сектором та іншими фінансовими 

структурами, 

Правовим підґрунтям є закон про банківські послуги в якому було внесено 

кілька фрагментарних поправок, з яких найбільш помітною була поправка до 

статті, яка встановлює кваліфікаційні вимоги для керівників банків. Закон 

набрав чинності в січні 2018 року та вніс нові Загальні правила оцінки 

відповідності керівництва певним вимогам, тоді як визначення більш 
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конкретних правил залишилося в межах компетенції НБУ, а також проведення 

відповідних та відповідних випробувань. Категорія керівників банків була 

звужена, і тепер, згідно з Законом про банківську діяльність, входять члени 

виконавчих комітетів, наглядових радників та головних бухгалтерів, a також їх 

депутати.  

Закон "Про спрощення процедур реорганізації та рекапіталізації банків" є 

ключовою зміною yкраїнського банківського регулювання в 2017 році. Цей 

закон стосується трьох пунктів, особливо значущих для банків: злиття банків; 

збільшення капіталу, припинення банківської ліцензії без ліквідації юридичної 

особи. За кожною з цих трьох областей Закон запроваджує спрощення 

процедур, необхідних для досягнення нею відповідних цілей. Зокрема, Закон:  

- скорочує процедуру злиття банків з 18 місяців до декількох місяців, 

зменшуючи терміни прийняття регуляторних корпоративних схвалень та 

зменшуючи кількість документів, що подаються до регуляторних oрганів (НБУ, 

Антимонопольного комітету Державного податкового управління та 

Національного бюро цінних паперів та Комісії Фондового ринку; 

- дозволяє банкам анулювати банківські ліцензії, не втрачаючи статусу 

юридичної особи, що дозволяє продовжувати працювати в небанківському 

фінансовому cекторі 2. 

Цей новий порядок відображає тенденцію до концентрації галузі, потреби 

в додатковому капіталі та полегшує підприємцям припинення банківської 

діяльності без надмірного обтяження суворими процедурами. Закон також 

встановлює правило, оскарження рішень, прийнятих що рамках цих процедур у 

судах, не призведе до зупинення таких pішень до остаточного винесення 

вироку. Це розглядається як незручне обмеження судової влади, подібне до 

того, що було запроваджено два роки раніше, коли законодавство забороняло 

призупинення суддівських рішень НБУ та DGF під час ліквідації банків (що 

було сприйнято як полегшення "очищення" промисловості). Це демонструє 

дисбаланс між законодавством та судовою системою, низький рівень довіри 

судової влади, з одного боку, і несуперечлива законодавча практика, іншого. 

Протягом 2016 та 2017рр. продовжувався процес адаптації регуляторних 

актів до банківського нагляду до базових принципів та європейських 

стандартів, що відобразити перехід банківського нагляду від "правила" до 

"процесу, що базуються на ризиках.” Прийняття нового положення про оцінку 

кредитного ризику на початку 2017 року. передувало ретельній діагностиці 

сектору на 2015-2017 роки,значно полегшило вирішення проблем за умов 

погашення груп позичальників та кредитування пов'язаних непрацюючих 

компаній. Протягом 2017 року банки визнали реальну якість виданих кредитів. 

Збитки, понесені внаслідок додаткового резервування цих активів, 

відображались у звітності банків.   

Ще однією істотною зміною регуляторного ландшафту в 2017 році стало 

введення переведення кодексів процедур: комерційних цивільних та 

адміністративних. Виклик рішенням банківських регуляторів потрапляє до 

компетенції Адміністративних судів України суперечки між банками та 
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банками та їх корпоративними колегами є компетенцією комерційних судів; 

тоді як суперечки з приватними особами підпадають під судну цивільних судів. 

Tому корегування кодексів (чинне з 15 грудня 2017 р.) Iстотно впливає на 

діяльність банків. В цілому, судові процедури стали більш cтруктурованими, 

суди отримали більшу свободу дій при веденні процедури, а сторони повинні 

бути більш дисципліновані щоб досягти успіху у судовому процесі. 

Останнім часом НБУ також полегшив управління валютними операціями 

та повністю скасував певні обмеження, що має сприяти бізнесу для банків, а 

також своїх клієнтів, а також іноземних інвесторів для репатріації iнвестицій та 

доходів. 

Протягом 2017 р. Зусилля щодо зменшення концентрації кредитного 

ризику банківського сектора стали результатом. Таким чином,нові правила 

оцінки кредитного ризику передбачають можливість розгляду інформації про 

загальну суму боргу компаній з груп під загальним контролем. Починаючи з 

2017 року, банки повинні враховувати pизики бізнес-груп позичальників та 

додатково використовувати консолідовану фінансову звітність материнських 

компаній груп при розрахунку кредитного ризику компанії 1. 

В українському банківському секторі загалом визнається, що слабке 

законодавство про захист прав кредиторів створює надмірні юридичні ризики 

та блок усвідомлення кредитування. Тому в Україні існує нагальна потреба в 

запровадженні більш просунутого регулювання у цій сфер. Поліпшення 

корпоративного управління також oднією з важливих потреб для активізації 

банківської індустрії країни. Ці теми разом з деякими іншими будуть 

важливими до кінця 2018 pоку. 
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ГРОШОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 

Сучасні грошові системи за своїми властивостями – багатофункціональні і 

забезпечують здійснення грошового обороту та грошового обігу. Грошові 

системи з позиції економічної теорії – це найбільш економічний рівень 

визначення особливостей функціонування економічних систем. Практична 

реалізація грошового аналізу економічних систем означає, що економічна 

теорія як наука трансформується в загальну теорію грошей чи грошових систем 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15
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[1, c. 25].  

При дослідженні та аналізі грошових систем до уваги беруться 

різноманітні аспекти, проте найбільш суттєвими вважаються проблеми, 

пов’язані з грошовим оборотом та грошовим обігом. В найбільш широкому 

плані грошовою системою вважають форму організації грошового обороту в 

країні, встановлену загальнодержавними законами [2, c. 101].  

На думку М. І. Савлука грошова система – це форма організації грошового 

обороту в країні, установлена загальнодержавними законами. І. М. 

Михайловська грошову систему трактує як форму організації грошового обігу, 

що історично склалася у країні й закріплена в національному законодавстві. І. 

В. Алексєєв грошову систему визначає як запроваджена державою форма 

організації грошового обігу в країні [1, с. 81].  

З юридичної точки зору грошова система будь-якої країни визначається як 

сукупність різноманітних грошових знаків, що виражені в одній і тій самій 

грошовій одиниці, яка визначає їхню відносну купівельну силу. З цієї точки 

зору грошова система залишається незмінною, оскільки не змінюється грошова 

одиниця, що лежить в її основі: зміна окремих елементів цієї системи 

(наприклад, зникнення з обігу металевих монет) і зміна купівельної сили 

грошових знаків, що лишилися в складі цієї системи, не змінюють її сутності.  

З економічної точки зору грошова система розуміється як один з 

визначених, історично обумовлених типів державного регулювання вартості 

грошових знаків. За сферою охоплення економічних відносин грошова система 

– явище надзвичайно широке, адекватне всьому грошовому обігу.  

Головним при визначенні структури будь-якої системи вважається 

встановлення зв’язків між елементами та її підсистемами, а також склад цих 

підсистем та елементів, кожному з яких відповідає певна функція. Структура 

характеризує сукупність взаємопов’язаних ланок, які утворюють цілісну 

систему. Найстійкіші зв’язки економічної системи визначають її структурні 

складові. Структуризація економічних систем обумовлена, з одного боку, 

реальними економічними процесами, а з іншого,  завданням наукового 

дослідження або практичної дії [2, с. 111].  

В найширшому розмінні, структура грошової системи – це внутрішня 

організація її елементів, яка є формою їх взаємозв’язку в процесі забезпечення в 

державі грошового обороту. Структура грошових систем характеризується 

складною системою взаємозв’язків з структурами національної економіки. 

Дослідження структури грошової системи дає змогу визначати її 

функціональні можливості та інтегральні властивості. Інституційна структура 

грошової системи повинна забезпечувати її високу стійкість до різних умов 

функціонування, в умовах постійних змін як у межах національної економіки, 

так і з врахуванням міжнародних чинників впливу.  

У більш вузькому сенсі до структури грошової системи входять: грошова 

одиниця, масштаб цін, види грошей, емісійна система регулювання грошового 

обігу [2, с. 71]. Запропонована розвинена структуризація грошових систем, де 

виділяються наступні складові:  
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- найменування грошової одиниці;  

- масштаб цін;  

- види та сукупність грошових знаків, які мають статус законного 

платіжного засобу;  

- регламентація безготівкових грошових розрахунків;  

- регламентація готівкового грошового обігу;  

- регламентація режиму банківського процесу;  

- державні органи, які регулюють грошовий обіг та контролюють 

дотримання чинного законодавства [2, с. 155].  

Таким чином, інституційний підхід пов’язаний з виділенням структур, які 

забезпечує національне законодавство, що визначає всі основні особливості 

грошових систем: назва грошової одиниці, масштаб цін, види грошей та 

грошових 27 знаків, що перебувають в обігу, державні органи управління, а 

також емісія та характер забезпечення грошових знаків, які випускаються в 

обіг. 

Отже, для існування грошової системи абсолютно не обов’язковим є 

існування держави. У цьому випадку взаємозв’язок між її елементами буде 

встановлюватися стихійно. Крім того, грошова система може існувати поза 

межами однієї держави, або в одній державі може існувати кілька грошових 

систем. Тобто в державі поряд з державною грошовою системою можуть 

існувати приватні, що особливо актуально в епоху електронних грошей, які 

прагнуть вийти з-під контролю центральних банків і їх обмежувальних 

механізмів. Взаємодія державної і приватних грошових систем здійснюється 

так само, як взаємодія національних грошових систем різних держав – через 

валютні курси відповідних грошових одиниць та обмін однієї валюти на іншу. 
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ПОДАТКОВІ КОНФЛІКТИ ЯК ЗАГРОЗА 

 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 

Функціонування будь-якої держави, забезпечення її фінансово-економічної 

безпеки та виконання функцій є неможливим без основного джерела 

бюджетних надходжень, яким виступають податкові платежі. Конституційним 

обов’язком кожного громадянина України є сплата податків і зборів в порядку і 

розмірах, встановлених законом. Проте, кожен платник податків є зацікавленим 

в отриманні максимального прибутку, а отже в мінімізації податкових 
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зобов’язань. Відтак виникає відповідний конфлікт інтересів між державою та 

громадянами. 

Слід зазначити, що наявність численних конфліктів є характерною 

особливістю відносин між контролюючими органами в сфері оподаткування та 

платниками податків. Існування конфліктів значно ускладнює процес 

адміністрування податків, призводить до збільшення його витрат, сприяє 

підвищенню рівня соціальної напруженості в суспільстві та, відповідно 

фінансово-економічної безпеки держави. 

Податковий конфлікт – це протиставлення інтересів між учасниками 

податкових правовідносин, яке виникає в процесі формування та сплати 

податків, зборів та інших обов'язкових платежів, здійснення податкового 

контролю, захисту прав та інтересів платників, притягнення до відповідальності 

за вчинення податкових правопорушень, що характеризується посиленням 

протилежних тенденцій учасників і підлягає правовому врегулюванню [1, с.6]. 

Саме зіткнення протилежних інтересів суб’єктів податкових 

правовідносин є основною рисою конфліктології у сфері оподаткування. 

Зважаючи на обмеженість фінансових ресурсів і протистояння зазначених 

інтересів один одному, значною проблемою є досягнення оптимального 

співвідношення в їхньому задоволенні у процесі вартісного розподілу 

національного продукту [2, с.37]. 

Визначальну роль у регулюванні конфліктів у податковій сфері мають 

норми податкового законодавства, які регламентують діяльність фіскальних 

органів та платників податків на демократичній основі. Загалом вирішення 

податкових конфліктів трактується як цілеспрямована діяльність компетентних 

державних органів, яка спрямована на попередження розвитку таких 

конфліктів.  

Однак, у податковій практиці через нестабільність та неоднозначність 

тлумачення норм податкового законодавства з боку платників податків і 

контролюючих органів, недостатній рівень нормативно-правового забезпечення 

регулювання податкових конфліктів важко налагодити партнерські 

взаємовідносини між суб’єктами господарювання і фіскальними органами [3].  

Крім того дієвим способом зменшення конфліктних ситуацій вважаємо 

окреслення у податковому законодавстві принципів правового забезпечення 

процедури врегулювання податкових конфліктів, які мають забезпечувати 

функціонування суспільних відносин у сфері оподаткування через механізм 

реалізації норм податкового законодавства. При цьому важливим є виділення 

двох груп принципів як вихідних засад у регулюванні податкових конфліктів, а 

саме:  

1) принципів, спрямованих на захист прав та інтересів платників податків 

(законності; справедливості; відкритості, прозорості і гласності; дотримання і 

збереження податкової інформації; відшкодування шкоди, заподіяної 

неправомірними діями посадових осіб тощо); 

2) принципів, які забезпечують ефективність діяльності фіскальних 

органів і захист державних інтересів (відповідальності; об’єктивності і 
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достовірності; узгодження публічних і приватних інтересів; документального 

оформлення процедур вирішення податкових конфліктів [4, с. 40].  

Реалізації зазначених принципів сприятимуть такі заходи щодо конфлікту 

інтересів в системі оподаткування та удосконалення взаємовідносин між 

контролюючими органами і суб’єктами оподаткування:  

 формування у платників податків податкової свідомості та податкової 

культури, що передбачатимуть добровільну сплату податкових платежів; 

 завчасне інформування громадськості про зміни податкового 

законодавства; 

 підвищення рівня надання консультацій з питань податкового 

законодавства та підвищення кваліфікації консультантів-податківців. 

Отже, важливим завданням розвитку податкової системи України є її 

переорієнтація в напрямі гармонізації податкових відносин. Закріплення 

розглянутих принципів у податковому законодавстві та дотримання їх у 

практичній діяльності дозволить підвищити ефективність і результативність 

правового регулювання податкових відносин, забезпечить розв’язання 

податкових конфліктів та підвищить рівень фінансово-економічної безпеки 

держави.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ У ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансова безпека будь-якого підприємства характеризується 

збалансованістю і якістю фінансових інструментів, технологій і послуг, 

стійкістю до загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати  

реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами 

фінансових ресурсів, а також забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї 

фінансової системи [1, с. 13].  

На даний час чимало вітчизняних підприємств стикаються із численними 

ризиками та загрозами, які негативно позначаються на їх господарській 
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діяльності. Тому, на нашу думку, потрібно знати, виявляти та вживати 

конкретні заходи щодо усунення чи нейтралізації сучасних ризиків та загроз. 

Так М. Єрмошенко під «загрозою», розуміє конкретну і безпосередню 

форму небезпеки чи сукупність негативних чинників чи умов, а під  

«небезпекою» – об’єктивно існуючу можливість  негативного  впливу  на  якесь  

явище, систему, механізм, соціальний організм, внаслідок чого йому може бути 

заподіяна шкода, що призведе до занепаду, кризового стану [4, с. 23]. 

С. Гелей стосовно співвідношення понять «ризик» та загроза» виводить 

наступні положення: ризик по відношенню до загрози – категорія первинна, 

тоді як загроза – вторинна і випливає з ризику; ризик – категорія загальна,  

неконкретна, це те, що ще не виявлено, загроза – це те, що виявлено, тобто 

категорія конкретна; ризик наявний завжди, коли є фінансова діяльність, тоді як 

загроза – ні, вона може бути, а може і не бути, і виникає тільки за наявності 

певних умов; залежність між рівнями ризику і фінансової безпеки зворотна: 

чим  вище рівень фінансового ризику, тим нижчим є рівень фінансової безпеки, 

і навпаки [3, с. 8-9]. 

Проаналізувавши суть поняття «загроза» для підприємства, з’ясуємо суть 

загрози його фінансово-економічній безпеці. Так більшість економістів 

вважають, що загроза фінансово-економічній безпеці підприємства – це стан 

того чи іншого фактора його зовнішнього або внутрішнього середовища (або їх 

сукупності), яка прямо, або трансформуючись, може негативно вплинути на 

фінансовий стан та (або) фінансові інтереси підприємства, призвести до 

зниження його фінансової стійкості, або перешкодити його фінансовому 

розвитку.  

Узагальнену класифікацію загроз фінансово-економічній безпеці 

підприємства представлено в табл. 1. 

Таблиця 1  

Класифікація загроз фінансово-економічній безпеці підприємства 
Класифікаційна ознака Види загроз 

 

1. Безпосередність впливу прямі; непрямі 

2. Ступінь сформованості реальні; потенційні. 

3. Можливість виявлення явні; приховані 

4.  Джерела виникнення 

 

зовнішні (ті, що створюють чинники  

зовнішнього середовища); 

внутрішні (ті, що виникають у  

внутрішньому середовищі підприємства) 

5.Вплив на певний вид діяльності  

 

операційній діяльності; інвестиційній 

діяльності; фінансовій діяльності 

6.Вид фінансово-економічних інтересів 

підприємства 

поточним фінансово-економічним  

інтересам; довгостроковим  фінансово-

економічним інтересам. 

7. Ймовірність реалізації 

 

з високим; середнім; низьким рівнем 

ймовірності реалізації 

Джерело: [3, с.19] 
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Окрім цього, вітчизняні науковці виділяють такі головні загрози  

фінансово-економічній безпеці підприємства[3-4]: 

1. Загрози макросередовища: стагнація або кризовий стан національної 

економіки; високий рівень інфляції; низька купівельна спроможність 

населення; зниження місткості внутрішнього ринку країни внаслідок 

демографічної ситуації; недосконалість господарського законодавства, його 

нестабільність; високий рівень податкових ставок; коливання курсів валют; 

девальвація  національної грошової одиниці; несприятливий  інвестиційний  

клімат; надзвичайні ситуації та стихійні лиха; зниження кількісних та якісних  

характеристик трудових ресурсів; форс-мажорні обставини (військові, соціальні 

конфлікти тощо). 

2. Загрози мікросередовища з боку:  

– постачальників: зрив, неналежне виконання укладених договорів; 

відмова від співробітництва; низька якість сировини, комплектуючих 

матеріалів; високий рівень цін; неритмічність постачання; 

– конкурентів: жорстка цінова та нецінова конкуренція; застосування її 

недобросовісних форм, зокрема недобросовісної реклами; копіювання 

товарного знаку чи товарної марки; переманювання цінних кадрів та клієнтури 

конкурентами;  комерційний шпіонаж; недружні захоплення та поглинання, 

рейдерство тощо; 

– споживачів: розрив договірних відносин; відмова від відвантаженої 

продукції;  затримка її оплати; неплатоспроможність, банкрутство дебіторів; 

зміна смаків та уподобань споживачів; 

– органів державної та місцевої влади: дискримінація підприємства;  

корупція посадових осіб; надання податкових та інших пільг конкурентам та 

інші; 

– банків: високий рівень кредитних ставок; жорсткі умови надання  

кредитів; неналежний розвиток  окремих  банківських послуг тощо. 

Враховуючи вищесказане, менеджери вітчизняних підприємств повинні 

чітко дотримуватися основних підходів до класифікації ризиків та загроз, з 

якими вони стикаються у процесі господарської діяльності, адже це дасть 

можливість створити необхідні фінансово-економічні передумови для стійкого 

розвитку в поточному та довгостроковому періодах. 
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ  

Можливість ефективної реалізації центральним банком грошово-кредитної 

політики значною мірою залежить від його статусу  та рівня незалежності від 

органів виконавчої влади. Статус центрального банку – не лише 

найважливіший елемент становлення даного інституту в економіці, а й фактор, 

що має велике політичне та економічне значення для розвитку ринкової 

інфраструктури. Становище центрального банку є відображенням тих процесів, 

що відбуваються в економіці, рівня розвитку її політичних інститутів, 

демократичних традицій, суспільства його економічної культури тощо. 

В умовах ринкової економіки центральні банки є, як правило установам,  

юридично незалежними від виконавчих органів влади, а їх головне призначення 

– це забезпеченні стійкості національної грошової одиниці та регулювання і 

координації діяльності грошово-кредитної сфери.  

За характером власності центральні банки можна поділити на три види: 

1. Державні – 100% капіталу центрального банку цих країн належать 

державі. 

2. Акціонерні – увесь капіталу цих банків може належати комерційним 

банкам чи іншим фінансовим установам. 

3. Змішані – держава володіє лише частина капіталу центрального банку 

[1]. 

Однак, у всіх країнах держава відіграє провідну роль у формуванні органів 

управління центрального банку незалежно від частки володіння державою 

капіталом центрального банку. В Україні центральний банк є державним. При 

цьому незалежність центрального банку є необхідною умовою забезпечення 

стабільності національної грошової системи. 

Є дві форми незалежності:  

- політична незалежність – це самостійність ЦБ у встановлені цільових 

орієнтирів грошової маси, а також одним із факторів є рівень втручання уряду у 

його поточну діяльність. 

- економічна незалежність – самостійність ЦБ у виборі інструментів 

грошово-кредитної політики. 

Умовами політичної незалежності центрального банку є: 

а) визначення порядку призначення членів його керівного органу або 

керуючого (президента); 

б) схвалення прийнятого банком рішення з боку уряду або парламенту. 

Умовами економічної незалежності є: 

а) центральний банк не зобов'язаний автоматично видавати грошові 

кошти уряду для фінансування державних витрат; 

б) центральний банк не зобов'язаний надавати уряду перевагу в наданні 



73 
 

кредитів; 

в) застосування центральним банком економічних (непрямих) методів 

контролю і регулювання, що передбачає невтручання уряду в прийняття рішень 

банком і, відповідно, не обмежує його автономію [2]. 

При цьому перед центральним банком поставлено три головних завдання: 

регулювання грошового обігу, регулювання кредитного забезпечення 

економіки, організація платіжного обороту. Хоча центральний банк є 

незалежною структурою, він зобов’язаний координувати свої заходи із 

загальною стратегією державного регулювання. 

Певна залежність центрального банку від держави необхідна і неминуча. 

Грошово-кредитна політика, здійснювана центральним банком, є значною 

складовою загальної економічної політики, що проводиться в країні, тому вона 

повинна бути узгоджена з макроекономічним курсом уряду. Але в той же час 

центральний банк повинен мати і певний ступінь свободи, оскільки уряд в ході 

вирішення своїх короткострокових завдань може бути зацікавлене в таких діях 

центрального банку, які можуть дестабілізувати грошовий обіг в країні і в 

перспективі призвести до небажаних макроекономічних наслідків. Звідси 

випливає, що центральному банку бажано мати можливість самостійно 

визначати необхідний обсяг грошової маси в країні і пріоритети грошово-

кредитної політики, навіть якщо це йде врозріз з інтересами уряду [3]. 

Проте, аналізуючи організаційну структуру НБУ, на сьогоднішній день, 

можна сказати, що його реальна незалежність та можливість ефективного 

формулювання й проведення монетарної політики дещо обмежується тим 

фактом, що Голова НБУ не є одночасно Головою Ради, а обирається її членами. 

Також знижує політичну незалежність й те, що члени Ради можуть бути 

достроково звільненні Президентом або Верховною Радою. Неодноразово 

спостерігалися факти втручань в діяльність НБУ як з боку Президента, так і 

секретаріату, політичних партій. Тому  НБУ не є незалежною структурою, на 

жаль він втягнутий в політику, інколи через певні схеми – в комерцію.  
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останні роки, вимагає додаткового залучення ресурсів від юридичних та 

фізичних осіб. Залучені ресурси займають найбільшу питому вагу в ресурсах 

банку і є основою його діяльності. Банківська діяльність принципово 

відрізняється від діяльності підприємства через те, що роль предмету праці 

виконують фінансові ресурси, саме на них спрямована дія найманої праці. При 

чому змінюється і класичний ланцюжок "гроші – товар – *гроші". В банківській 

діяльності роль товару відіграють гроші, саме тому ланцюжок 

відтворювального процесу набуває вигляду "гроші – гроші (вкладення) – 

*гроші" [1, с. 43]. 

Залучені кошти банку – це сукупність коштів на поточних, депозитних та 

інших рахунках юридичних та фізичних осіб, на рахунках громадських 

організацій, різноманітних суспільних фондів, які використовуються в 

активних операціях з метою отримання прибутку чи забезпечення ліквідності 

банку. 

У сучасній економічній літературі наводиться декілька класифікацій 

залучених коштів банку залежно від різних характеристик: від категорії 

вкладників, від строку та порядку повернення коштів, від виду валюти, в якій 

залучаються кошти, за способом оформлення вкладу, за характером сплати 

відсотків тощо. Проте, найсуттєвіші особливості залучених грошових коштів 

відображає їх розподіл за економічним змістом. З цієї точки зору існує дві 

юридично-правові форми залучених коштів – депозити та боргові цінні папери. 

У банківській практиці залучені кошти часто називають депозитними 

зобов'язаннями, тому що і вклади, і боргові цінні папери мають однакову 

депозитну природу. Більш детальну класифікацію цих форм подано на рис. 1.  

Залучення банками коштів регулює "Положення про порядок здійснення 

банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними 

особами" № 1256/8577 від 29.12.2003 року. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація залучених ресурсів банку 
Джерело: [2, с. 67] 
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Відповідно до цього документа, вклад (депозит) – це грошові кошти в 

готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, або 

банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для 

вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без 

зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають 

виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору [3]. 

Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити, що залучені кошти є 

головним джерелом формування ресурсної бази банку; зростання обсягу 

залучених коштів є суттєвим фактором не тільки збільшення обсягів 

банківських ресурсів, але й зниження процентних ставок за активними 

операціями. Однак, варто зазначити, що все ж таки визначальним фактором, 

який впливає на процесс сформування та реалізації депозитної політики банку, 

є довіра до банківської системи. За відсутності довіри до банків заощадження 

економічних суб'єктів зберігаються в готівковій формі або спрямовуються в 

тіньову сферу, що зумовлює зменшення можливостей ресурсного забезпечення 

банків. 

Отже, у сучасній банківській практиці формування та управління 

банківськими ресурсами є одним із найбільш важливих та складних напрямів 

банківського менеджменту. Конкуренція на ринку банківських послуг вимагає 

від банків формування ефективної депозитної політики, застосування нових 

форм та методів управління банківськими ресурсами для забезпечення 

фінансової стійкості, стабільності та прибутковості. 
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Зaгaльнoeкoнoмiчнoю пpичинoю пoяви кpeдиту є тoвapнe виpoбництвo тa 

pуx вapтocтi у cфepi тoвapнoгo oбмiну в пpoцeci якoгo виникaє poзpив у чaci 

мiж pуxoм тoвapу i йoгo гpoшoвим eквiвaлeнтoм, вiдбувaєтьcя вiдoкpeмлeння 

гpoшoвoї фopми влacнocтi вiд тoвapнoї. Пpи цьoму виникнeння кpeдитниx 

вiднocин зумoвлюєтьcя нe caмим фaктoм poзбiжнocтi в чaci вiдвaнтaжeння 

тoвapу i йoгo oплaти, a узгoджeнням мiж cуб’єктaми кpeдитниx вiднocин умoви 

щoдo вiдcтpoчки плaтeжу чepeз уклaдaння кpeдитнoї угoди 2, с.32. 
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Aнaлiз наукової літератури щодо визнaчeнь суті кpeдиту, дoзвoляє зpoбити 

виcнoвoк, щo нaйбiльш пpaвильнoю є xapaктepиcтикa кpeдиту як вiднocин, 

пoв’язaниx з нaдaнням pecуpciв у тимчacoвe кopиcтувaння нa умoвax 

пoвepнeння iз пoгaшeнням зoбoв’язaнь, якi пpи цьoму виникaють. 

Тaким чинoм кpeдит – цe вiднocини в пpoцeci пepepoзпoдiлу i 

викopиcтaння pecуpciв нa умoвax тepмiнoвocтi, пoвepнeнocтi, плaтнocтi i 

цiльoвoгo пpизнaчeння. 

Oб’єктивнa нeoбxiднicть кpeдиту в умoвax pинкoвoї eкoнoмiки 

зумoвлюєтьcя зaкoнoмipнocтями кpугooбiгу ocнoвнoгo i oбiгoвoгo кaпiтaлу в 

пpoцeci poзшиpeнoгo вiдтвopeння. Нa oдниx дiлянкax гocпoдapювaння 

вивiльняютьcя тимчacoвo вiльнi гpoшoвi кaпiтaли, якi виcтупaють джepeлaми 

кpeдиту, a нa iншиx – виникaє тимчacoвa пoтpeбa у кpeдитax 1, с.20. 

Питaння пpo фopми тa види кpeдиту в eкoнoмiчнiй нaуцi є диcкуciйним. Цe 

випливaє з piзниx пiдxoдiв щoдo poзумiння кpитepiїв, пpинципiв тa oзнaк 

визнaчeння видiв кpeдиту. Aнaлiз публiкaцiй пpoвiдниx вчeниx з вiдпoвiдниx 

пpoблeм дaє пiдcтaви для виoкpeмлeння тaкиx видiв кpeдиту: кoмepцiйний 

кpeдит; бaнкiвcький кpeдит; дepжaвний кpeдит; cпoживчий кpeдит; iпoтeчний 

кpeдит; лiзингoвий кpeдит; факторинговий кредит; мiжнapoдний кpeдит. 

Кoмepцiйний кредит  це тoвapнa фopмa кpeдиту, цe вiднocини мiж 

пpoдaвцями (пocтaчaльникaми) i пoкупцями, кoли ocтaннi oдepжують тoвapи чи 

пocлуги з вiдcтpoчкoю плaтeжу. Відродження та легалізація комерційного 

кредиту в Україні зумовлені активізацією формування ринкових, відносин, 

демонополізацією банківської справи, оскільки комерційний кредит найбільш 

адекватний ринковій кон'юнктурі. Розширення сфери комерційного 

кредитування сприяє стабілізації грошового обігу через відновлення товарного 

забезпечення грошової маси. Цей висновок ґрунтується на класичному законі 

товарного та грошового обігу2, с.33. 

Банківський кредит – це кредитні відносини, в яких однією із сторін (в ролі 

позичальника чи кредитора) виступає банк. Банківський кредит є найбільш 

розповсюдженою формою кредиту. Кредитна діяльність комерційних банків за 

останні роки стала більш зваженою, але ймовірність збитковості кредитних 

операцій ще досить значна, і тому важливого значення набуває формування 

банками в необхідних обсягах резервних фондів з метою підтримання 

ліквідності і платоспроможності банку на необхідному рівні. 

Державний кредит – сукупність кредитних відносин, у яких, здебільшого, 

позичальником є держава, а кредиторами – юридичні або фізичні особи. В 

умовах кризового стану сучасної економіки України, що супроводжується 

наявністю дефіциту державного бюджету, актуальним є питання оптимізації 

механізму здійснення державного кредитування.  Така оптимізація є одним з 

цілком виправданих інструментів наповнення державного бюджету та 

підтримки платіжного балансу.  

Споживчий кредит характеризує відносини між кредитором і 

позичальником з приводу фінансування кінцевого споживання. Призначення 

споживчого кредиту – задоволення споживчих потреб широких верств 
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населення. Видача споживчого кредиту збільшує поточний платоспроможний 

попит населення, підвищує життєвий рівень, прискорює реалізацію товарних 

запасів, надання послуг. До нових видів споживчого кредиту належать: 

Чековий кредит – одна з форм споживчого кредиту, що надається 

комерційними банками своїм клієнтам за їхніми запитами і з відстрочуванням 

платежу. Процес кредитування пов’язаний з наявністю поточних рахунків 

клієнта з використанням овердрафту (з від’ємним сальдо на поточному 

рахунку) або з відкриттям спеціального чекового рахунку 2, с.34. 

Кредитні картки  це нова технічна форма кредитних грошей. Вона 

приводить до суттєвих змін у можливостях використання кредитних грошей. 

Запровадження кредитних карток вважають найбільшою "революцією" в 

банківській справі. Для пoтpeб cпoживaчa кpeдитнi кapтки мoжуть iмiтувaтиcя 

(випуcкaтиcя) нe тiльки бaнкaми, a i нeбaнкiвcькими уcтaнoвaми: зaлiзницями, 

гoтeлями, тeлeфoнними фipмaми. Призначення кредитних карток у цілому 

зводиться до того, що їх власник, як правило, у межах визначеного ліміту, може 

скористатися кредитом під час купівлі різних товарів і оплати послуг. 

Ломбарди – кредитні установи, що позичають гроші під заставу рухомого 

майна. Мікрокредитування населення через мережу ломбардів здійснюється 

винятково на споживчі цілі. Однак цей вид кредитування значно дорожчий, 

порівняно з банківським. Кредитні спілки та банки посилили конкуренцію з 

ломбардами, запровадивши систему швидкого споживчого кредитування. Разом 

із тим перевагами ломбардів є швидкість надання позик та простота процедури 

оформлення кредиту. Умови надання позик ломбардами є найпростішими на 

фінансовому ринку. Ризики порівняно незначні, адже ломбарди надають позики 

під заставу високоліквідного майна 1, с.30. 

Iпoтeкa (вiд гpeцькoгo hip-theke  зacтaвa) - зacтaвa нepуxoмoгo мaйнa 

(будiвeль, зeмлi) для oтpимaння в бaнку чи iншиx фiнaнcoвиx opгaнiзaцiяx 

дoвгoтepмiнoвoгo (iпoтeчнoгo) кpeдиту. 

Лiзингoвий кpeдит  це cтocунки мiж юpидичними ocoбaми, щo виникaють 

унacлiдoк opeнди мaйнa i cупpoвoджуютьcя уклaдaнням лiзингoвoї угoди. 

Ще одним сучасним різновидом кредиту виступає факторинг. Факторинг 

являє собою операції з кредитування обігового капіталу клієнта, що 

передбачають інкасування його дебіторської заборгованості, кредитування і 

гарантію від кредитних ризиків. Компанія при цьому "продає" фінансовому 

інституту наявні в неї боргові зобов'язання інших фірм. Передавання прав 

вимоги погашення боргу супроводжується негайною оплатою боргового 

зобов'язання фінансовим інститутом (банком). Отже, факторингові операції в 

кредитній сфері стимулюють обіг грошей і товарів, прискорюють швидкість 

обертання капіталу підприємств 2, с.36. 

Міжнародний кредит – надання позичкових капіталів одних країн іншим в 

тимчасове користування на засадах оплати і повернення у домовлені строки. 

Кошти для міжнародних кредитів мобілізуються на міжнародних та 

національних ринках позичкових капіталів. 
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Ocнoвними мiжнapoдними opгaнiзaцiями, з якими aктивнo cпiвпpaцює 

Укpaїнa, є Мiжнapoдний вaлютний фoнд, Cвiтoвий тa Євpoпeйcький бaнки 

peкoнcтpукцiї i poзвитку. 

Отже, об’єктивнa нeoбxiднicть кpeдиту в умoвax pинкoвoї eкoнoмiки 

зумoвлюєтьcя зaкoнoмipнocтями кpугooбiгу ocнoвнoгo i oбiгoвoгo кaпiтaлу в 

пpoцeci poзшиpeнoгo вiдтвopeння. Нa oдниx дiлянкax гocпoдapювaння 

вивiльняютьcя тимчacoвo вiльнi гpoшoвi кaпiтaли, якi виcтупaють джepeлaми 

кpeдиту, a нa iншиx  виникaє тимчacoвa пoтpeбa у кpeдитax. Ефективне 

використання кредитних ресурсів сприятиме розвитку не тільки комерційних 

банків, але і вітчизняної економіки. 
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СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Інвестиції є основою матеріалізації економічної безпеки, тому 

системність завдань останньої об’єктивно вимагає активізації інвестиційних 

процесів для забезпечення розширеного відтворення, створення потенціалу 

позитивних змін в умовах загострення соціально-економічних суперечностей, 

загроз саморозвитку і незалежності держави. 

В умовах сьогодення інвестиційно-інноваційна складова економічної 

безпеки є пріоритетною складовою технічного оновлення, переоснащення та 

розвитку галузей економіки на інноваційних засадах. В економічній літературі 

відсутні усталені підходи до розкриття суті, значення і ключових напрямів 

інвестиційної та інноваційної складових економічної безпеки на 

загальнодержавному, галузевому, секторальному рівнях й окремих 

підприємницьких структур. 

Зокрема, В. Кириленко в монографії «Інвестиційна складова економічної 

безпеки» визначає інвестиційну безпеку як здатність підтримувати виробничі 

нагромадження та вкладення капіталу на рівні, що забезпечує необхідні темпи 

розширеного відтворення, реконструкцію та технологічне переозброєння 

економіки [1, с.56].  

Ряд учених розглядають інвестиційну безпеку з позицій здатності 

економіки залучати та найбільш ефективно розподіляти й використовувати 
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фінансові ресурси, що формуються в процесі інвестування з метою 

забезпечення стабільного розвитку та за необхідності структурної перебудови 

економічної системи залежно від умов сучасності. 

А. Є. Федоренко представляє авторський підхід, де розмежовує категорії 

"інвестиційна безпека" та "інноваційна безпека". На думку науковця 

„інвестиційна безпека” – це здатність економіки залучати та найбільш 

ефективно розподіляти й використовувати фінансові ресурси, які формуються в 

процесі інвестування з метою забезпечення стабільного розвитку та 

структурної перебудови економіки, що дозволяє поглибити знання про сутнісні 

характеристики інвестиційної складової економічної безпеки, підкреслити її 

багатовимірність та просторовість. Інноваційна безпека трактується автором з 

позиції системного підходу як динамічний стан державного науково-технічного 

комплексу, який забезпечує стале відтворення державної інноваційної системи, 

гарантує мінімально необхідний для своєчасного переходу до нових 

технологічних укладів рівень науково-технічного потенціалу, підтримку 

економічної, регіональної і національної безпеки в цілому і водночас 

максимально обмежує негативний вплив науково-технічного розвитку на 

економічну безпеку держави [2]. 

На думку науковців інвестиційна безпека означає процес забезпечення 

такого стану інвестиційної сфери за якого економіка здатна зберігати і 

підтримувати такий рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії внутрішніх і 

зовнішніх загроз, що є необхідним для забезпечення стійкого розвитку й 

соціально-економічної стабільності країни, зростання конкурентоспроможності 

національної економіки та добробуту населення. 

Ряд вітчизняних науковців трактують інвестиційну безпеку країни в 

контексті визначення низки показників або індикаторів. Зокрема, О. В. 

Яковлєва вважає, що інвестиційна безпека держави – це рівень співвідношення 

між величиною інвестицій країни за кордон і отриманими інвестиціями, що 

задовольняє потреби внутрішньої економіки і підтримує позитивний платіжний 

баланс держави. Тобто мета інвестиційної безпеки на думку вченої в тому, щоб 

створювати і підтримувати такі умови, які б не дозволяли інвестиційному 

комплексу держави виходити зі стану, що гарантує його нормальне 

функціонування і розвиток [4]. 

Інвестиційно-інноваційна політика підтримки економічної безпеки - це 

діяльність держави, направлена на вдосконалення регулювання, розвитку та 

стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності задля забезпечення сталого 

розвитку економіки, захисту від ендогенних та екзогенних загроз на основі 

ефективної реалізації інноваційного потенціалу країни. 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України, виданих Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України, складовими економічної безпеки є: виробнича, демографічна, 

енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, 

макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпеки. Інвестиційно-

інноваційна безпека – це стан економічного середовища в державі, що 
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стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати кошти в розширення 

виробництва в країні, що сприяє розвитку високо технологічного виробництва, 

інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери з метою зростання 

ефективності, поглиблення спеціалізації національної економіки на створенні 

продукції з високою часткою доданої вартості. 

В аналітичній доповіді учених Національного інституту стратегічних 

досліджень, інвестиційна безпека розглядається як стан інвестування економіки 

(рівень національних та іноземних інвестицій, який забезпечує довгострокову 

економічну динаміку та її розширене відтворення, раціональну 

реструктуризацію і технологічне переозброєння)[3]. 

Представлені теоретичні підходи до трактування дефініції "інвестиційно-

інноваційна безпека" дозволяють виокремити такі основоположні підходи до 

розкриття її змісту: 1) ресурсно-орієнтований, який акцентує на формуванні й 

розміщенні інвестиційних фінансових ресурсів; 2) процесний, який базується на 

забезпеченні адекватного рівня інвестиційного процесу; 3) становий, який 

відображає кількісні параметри й достатність інвестиційного потенціалу; 4) 

індикативний, який визначає рівень інвестиційно-інноваційної безпеки на 

основі системи індикаторів та показників. 

На нашу думку, інвестиційно-інноваційна безпека – це інтегральна 

характеристика, яка відображає стан інвестиційно-інноваційної сфери та процес 

залучення й розміщення інвестиційного потенціалу на засадах інноваційності, 

ефективності, безпекорієнтованості з врахуванням реальних та потенційних 

загроз й небезпек. 
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ПРОБЛЕМИ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Актуальність дослідження боргової політики обумовлена як глобальними 

тенденціями розвитку боргових відносин, так і підсилена дією 

взаємопов’язаних між собою внутрішніх факторів. Для підвищення рівня 
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фінансової безпеки і зовнішньої кредитоспроможності надзвичайно важливе 

значення має розробка ефективних форм і методів зниження боргового тягаря, 

застосування інструментів активного управління державним боргом, 

активізація управління зовнішнім і внутрішнім боргом, як обов’язковим 

атрибутом державних фінансів. Проблеми державних фінансів та управління 

державним боргом розглядаються у працях сучасних вітчизняних та зарубіжних 

економістів: В. Д. Базилевича, О. Д. Василика, В. М. Опаріна, О. Р. Романенка, 

І. О. Лютого, Н. В. Зражевської, О. Д. Рожко, Т. Г. Бондарук, Т. П. Вахненко, В. 

Ю. Дудченка, О. Г.Білою та І. Р.Чуй та ін.  

Пріоритетами фінансової політики держави повинні виступати здійснення 

зваженої боргової політики та утримування стабільного співвідношення 

державного боргу і ВВП, зведення бюджету з помірним дефіцитом і 

контролювання умовних зобов'язань держави. Для забезпечення керованості 

боргових процесів в Україні слід дотримуватися економічно безпечного 

дефіциту бюджету та обмежити зростання умовних зобов’язань держави. З 

метою забезпечення стабільності державних фінансів України у 

середньостроковій перспективі та запобігання різкому зростанню боргових 

зобов’язань Уряду в період економічного спаду необхідно запровадити мо-

ніторинг і оперативний облік усіх видів фінансових зобов’язань держави, які 

потенційно можуть впливати на розмір державного боргу України, а також 

систему заходів, спрямованих на зменшення обсягу позикового фінансування 

ризикових і потенційно небезпечних форм. 

Обсяг державного боргу України почав стрімко зростати в період з 2014 

року через вплив світової фінансової кризи та низки внутрішніх чинників, що 

зумовило додаткове залучення зовнішніх запозичень та, відповідно, зростання 

державного боргу (рис. 1). 

.  

Рис. 1. Державний та гарантований державою борг за 2012-2018 рр. 

 
 

Факторами, що зумовили зростання державного боргу стали: 

 важка політична криза та військовий конфлікт, що тривав весь 2014 рік 

та наразі продовжується, це вимагає додаткового фінансування сфери оборони;  
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 глибока економічна рецесія, викликана необхідністю переформування 

економічних зв’язків, пов’язаних із втратою економічного вкладу АРК, частини 

Донецької та Луганської областей, відходом від економічного кооперування з 

Російською Федерацією, низкою внутрішніх та зовнішніх факторів, що 

впливають на виконання доходної частини бюджету і вимагають додаткових 

джерел фінансування; 

 наявність соціальних та інших зобов’язань держави, обов’язкових для 

виконання незважаючи на економічну нестабільність; в першу чергу це 

забезпечення потреб населення у енергоносіях (природному газі та 

електроенергії), виконання зобов’язань з виплати пенсій тощо;  

 необхідність додаткових коштів для здійснення структурного 

реформування та стабілізації економічної ситуації; 

 фінансування за рахунок державних запозичень значного дефіциту 

державного бюджету, сформованого під впливом істотного зростання видатків 

на оборону та на обслуговування боргу;  

 необхідність подальшої бюджетної підтримки державних підприємств та 

банків шляхом збільшення їх статутних капіталів. 

В структурі прямого державного боргу найбільшу частку складає 

зовнішній борг. Причому його стрімке нарощення почалося з 2014 року та 

пояснюється значною девальвацією національної грошово одиниці відносно 

іноземних валют (таким чином за 5 років відбулося зростання зовнішнього 

державного боргу у майже чотири рази, тоді як внутрішнього – лише у три 

рази). Протягом аналізованого періоду відбулися такі основні зміни валютної 

структури державного боргу: збільшення державного боргу в доларах США та 

відповідно зменшення державного боргу в гривнях. Зазначені зміни пов’язані в 

основному з випуском ОВДП для фінансування державного бюджету, 

поповнення Стабілізаційного фонду, капіталізації банків і НАК «Нафтогаз 

України» та отриманням кредитів МВФ. Негативним моментом у динаміці 

валютної структури державного боргу України є надмірне зростання у ній 

частки боргових зобов’язань у доларах США, що підвищує вразливість 

боргового портфеля Уряду.  

Темпи зростання державного боргу України, як бачимо на рис. 2, 

виглядають дійсно загрозливими. Наприклад, до кризи рівень державного боргу 

до ВВП складав тільки 39,5%, а у 2014 р. – більше 70% та більше 92 % за 

підсумками 2016 року. За таких умов значення показника співвідношення 

державного боргу до ВВП свідчить про економічно небезпечний розмір 

державного боргу і не відповідає критеріям, визначеним Бюджетним кодексом 

України (критичний рівень показника не повинен перевищувати 60%), проте 

невпинне зростання державного боргу на фоні незначного росту ВВП становить 

значну загрозу борговій безпеці України.  

На сьогодні в Україні діє боргова політика, що спрямована лише на 

вирішення поточних питань з управління державним боргом, зокрема, його 

погашення. На наступні чотири роки (2018-2021 рр.) передбачено платежів з 
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Рис. 2. Державний борг України у % до ВВП за 2010-2017 рр 

 

погашення та обслуговування державного боргу на суму більше 1 трлн. 

грн. (рис. 3). Така політика не передбачає жодних економічних ефектів від  

 
Рис. 3. Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного 

боргу у 2018-2045 рр. (за діючими угодами станом на 11.04.2018)  
 

 

 

залучення додаткових боргових зобов’язань, є досить обмеженою та повинна 

зазнати докорінних змін. 

Одним з дієвих напрямів вдосконалення боргової політики є встановлення 

критеріїв боргової політики та їх своєчасне коригування відповідно до 

економічної ситуації в країні та світі. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГАРАНТУВАННЯ 

БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

До початку світової фінансової кризи небанківський фінансовий сектор 

України розвивався динамічними темпами – зростала кількість небанківських 
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фінансових установ, вартість їх активів та попит на послуги з боку споживачів 

фінансових послуг. Зовнішні загрози й зміни, зокрема прояви світової 

фінансової кризи, військові дії на сході України, нестабільність банківської 

системи й грошово-кредитної політики, спричинили негативний вплив на 

вітчизняний небанківський фінансовий сектор, зокрема на рівень його 

фінансової безпеки. Це призвело до зниження ринкової вартості фінансових 

інструментів, особливо страхових компаній, що в результаті вплинуло на 

прибутковість цих установ та рівень їхніх резервів, сформованих для покриття 

майбутніх виплат своїм клієнтам.  

Оцінка стану страхового ринку підтверджує наявність серйозних проблем, 

що стримують його розвиток, у тому числі: недостатнє використання 

потенціалу державно-приватного партнерства у страхуванні; недостатній рівень 

капіталізації страхових компаній та якості їх активів, недостатній обсяг з 

перестрахування, скорочення обсягів страхування й кількості страхових 

компаній, зниження частки іноземного у їх статутному капіталі. Основними 

загрозами фінансовій безпеці страхових компаній залишаються: недостатність 

ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики 

інвестування коштів у зв’язку з призначенням тимчасової адміністрації в 

банківських установах, у яких відкриті депозити страховиків, зростання ризику 

невиконання зобов’язань перестраховиками; низький рівень дохідності та 

ліквідність цінних паперів в активах страховиків і ризикове розміщення значної 

частини страхових резервів у нелістингових цінних паперах, що зумовлює 

потребу застосування відповідного інструментарію забезпечення безпеки 

страхового бізнесу. 

У загальному під інструментарієм розуміють сукупність інструментів, що 

їх застосовують у певній галузі. До складу фінансових інструментів 

забезпечення фінансової безпеки страховика, що визначають його фінансові 

відносини, слід віднести: актуарні розрахунки, організацію андерайтингу, 

форми і методи перестрахування, франшизу, методи розрахунку резерву 

незароблених премій, інвестиційну політику [1, с. 198]. 

З позицій Т. В. Яворської процес гарантування безпеки не має полягати у 

протистоянні, захисті від економічних злочинів, а мусить бути процесом більш 

містким та охоплювати заходи щодо виявлення, попередження небезпек та 

загроз, як випадкових, так і зумисних, спрямованих проти власності, персоналу 

чи фінансових, адміністративних, іміджевих ресурсів. Основними 

функціональними елементами системи безпеки страхових компаній мають 

бути: заходи раннього реагування, стрес-тестування та система оцінки ризику; 

дотримання відповідних норм вітчизняного законодавства та внутрішня 

регламентація на рівні кожної страхової компанії; заходи фінансового 

оздоровлення страхових компаній; захист інтересів страхувальників шляхом 

створення гарантійних фондів страхових виплат; антишахрайські дії, що 

передбачають об’єднання зусиль усіх страхових компаній у боротьбі зі 

страховим шахрайством [3, с. 668-669]. 

Першим завданням і головним елементом формування системи 
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економічної безпеки є передбачення та випередження можливих загроз, що 

спричинюють кризові стани страхових компаній. Для цього запроваджуються 

системи раннього попередження та реагування. Вони дають змогу виявляти 

больові точки, проблеми у діяльності страхових компаній, які можуть 

призвести до негативних результатів та негараздів на страховому ринку 

загалом. Водночас з допомогою цих систем виявляються додаткові можливості 

для страховиків покращити свої фінансові результати чи змінити використання 

системи управління ризиками. 

Безпека страхового ринку згідно Методичних рекомендацій щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України від 29 жовтня 2013 року № 1277 

є складовою фінансової безпеки держави і конкретизується в розділі "Безпека 

небанківського фінансового ринку". В частині безпеки, яка стосується 

страхового ринку виокремлені такі показники як: рівень проникнення 

страхування (страхові премії до ВВП) (з ваговим значенням 0,3496) та частка 

надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у 

загальному обсязі надходжень страхових премій (вагове значення – 0,1931), 

тобто у формуванні системи безпеки небанківського фінансового ринку на 

показники безпеки страхового ринку припадає 0,5427, тобто близько 54% [2]. 

Для оцінки платоспроможності страхових компаній впроваджена система, 

яка називається Solvency II, яка спрямована на поглиблення інтеграції спільних 

ринків страхування та перестрахування ЄС, покращення міжнародної 

конкурентоспроможності страховиків та перестраховиків ЄС, підвищення 

якості регулювання на законодавчому рівні. Вона забезпечує гармонійний 

режим контролю і замінює декілька положень щодо страхування та 

перестрахування, що існували до цього часу. Новий підхід до питань безпеки, 

які діють на ринку страхових установ, базується на таких принципах: 1) 

котролюючі органи повинні мати відповідні інструменти для комплексної 

оцінки ситуації щодо платоспроможності страхової компанії (загальна 

платоспроможність); 2) нова система повинна стимулювати і мотивувати 

страхові компанії правильно управляти ризиками, яким вони піддаються; 3) 

нормативні вимоги до капіталу повинні бути розроблені на двох рівнях: 

цільовий капітал; мінімальний капітал; 4) з метою забезпечення узгодженості 

методів у фінансовому секторі Solvency II він має, по мірі можливості, 

відповідати нормативним актам і правилам, що діють на банківському ринку; 5) 

нова система обов'язково має бути спрямована на ведення більш ефективного 

контролю над капіталом страхових груп і фінансових конгломератів. 

Методика Solvency II включає такі аспекти: 1) загальний розмір капіталу 

згідно з ризиків страхової компанії, 2) дотримання вимог до капіталу та правил 

технічних положень; 3) використання відповідної методології для зображення 

профілю ризику при розрахунку необхідного платоспроможного капіталу 

(solvency capital requirement, SCR); дана вимога в рівній мірі відноситься до 

користувачів, як стандартної формули, так і внутрішніх моделей. 

Удосконалення державного регулювання ринку страхових послуг в Україні 

з позицій забезпечення його фінансової безпеки повинно передбачати: 
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врахування критеріїв оцінювання ефективності державного регулювання 

(забезпечення високої якості страхових послуг; спрощення процедур 

врегулювання спорів; забезпечення добросовісної конкуренції серед 

страховиків; підвищення вимог по платоспроможності страхових компаній), 

індикатори оцінювання ефективності (відношення кількості скарг споживачів 

страхових послуг до кількості заходів регуляторного впливу, приріст індексу 

задоволеності споживачів страхових послуг; частку регульованих 

консенсусним способом справ шляхом досудового врегулювання спорів 

споживачів страхових послуг, відповідність власних коштів необхідному 

платоспроможному капітану страховиків) та комплекс заходів щодо 

відповідності вимогам європейських стандартів. 
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РОЛЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

Малі підприємства є важливою складовою розвитку економіки держави. 

Досвід багатьох країн свідчить, що малі підприємства за всесторонньої 

державної підтримки сприяють створенню нових робочих місць, насиченню 

ринку необхідними товарами і послугами, а також забезпечують значний 

внесок у валовий внутрішній продукт країни. Слід сказати, що, незважаючи на 

зростаючу увагу вчених-економістів, фахівців органів виконавчої влади, 

підприємців до проблем малого бізнесу, все ще залишається доволі багато 

невирішених методологічних, теоретичних та практичних питань. Недостатня 

ефективність фінансової, організаційної, правової підтримки малого 

підприємництва на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях та 

завдання щодо його адаптації до специфічних умов вітчизняної економіки 

потребують більш ґрунтовного теоретичного осмислення та дослідження даної 

проблеми. Зазначені обставини обумовлюють вибір мети даного дослідження, 

що полягає у розгляді сутності малого підприємництва як найважливішого 

ринкоутворюючого чинника.  

Мале підприємство  досить проста і дешева форма підприємницької 

діяльності. Більшість підприємців розпочинають свій бізнес саме з малого 
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підприємництва, завдяки його перевагам. За умов дестабілізації економіки та 

обмеження фінансових ресурсів особливо суб'єкти малого підприємництва не 

вимагають великих стартових інвестицій, мають швидке обертання ресурсів. 

Характерним пріоритетом малого підприємництва є також висока 

інтенсивність використання всіх видів ресурсів та постійне прагнення до 

оптимізації їх кількості. Вони відіграють важливу роль у звільненні держави від 

утримання на бюджеті низькорентабельних й збиткових підприємств, шляхом 

оренди їх майна та перетворенні наявних виробничих потужностей на 

прибуткові й потрібні суспільству. 

Малі підприємницькі структури дають ринковій економіці гнучкість та 

стійкість економічної системи, наближуючи її до потреб конкретних 

споживачів, мобілізують фінансові й виробничі ресурси населення, несуть в 

собі могутній антимонопольний потенціал, слугують серйозним фактором 

структурної перебудови, забезпечують прорив науково-технічного прогресу, а 

водночас – виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця і 

забезпечуючи джерело доходу для значних верств населення. Маючи невисокі 

експлуатаційні витрати, створюють раціональну структуру організації та 

управління, проводять постійний пошук нетрадиційних рішень і нових засобів 

дій, характеризуються ініціативністю та підприємливістю. За рахунок 

інноваційного підходу малі підприємства спроможні швидко пристосуватись до 

змін споживчого попиту, знайти свою ринкову нішу й продуктивно 

здійснювати виробництво нової продукції. 

Мале підприємство формує конкурентне середовище. Конкуренція є 

економічним змаганням виробників однакової продукції на ринку, спрямована 

на залучення більшої кількості споживачів, завдяки цьому – одержання 

максимальної вигоди. Діяльність учасників ринкових відносин набуває 

динамічного характеру, вона пов'язана з економічною відповідальністю та 

ризиком підприємця, що перетворює його в своєрідний соціальний двигун 

економічного розвитку. Формуючи ринкові відносини в Україні, держава 

повинна сприяти створенню конкурентного середовища певними діями 

антимонопольного комітету, розвиваючи й утворюючи мережу малих 

підприємств і розширюючи на цій основі сфери конкурентних відносин, що 

змусило б монополіста вивчати ринковий попит, аналізувати витрати свого 

виробництва і збуту продукції, а на основі цього визначати обсяги виробництва 

й продажу. З одного боку, мале підприємство, внаслідок багаточисельності 

елементів, що його утворюють, та їх високого динамізму значно меншою мірою 

піддається монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов 

вузької спеціалізації й використання новітньої техніки воно виступає як 

дійовий конкурент, що підриває монопольні позиції великих корпорацій. Саме 

ця риса малого підприємництва відіграла суттєву роль у послабленні, а іноді й у 

подоланні розвинутими країнами притаманній великому капіталу тенденції до 

монополізації та затримці технічного прогресу. 

Мале підприємство, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури ринку, 

надає ринковій економіці необхідної гнучкості. Малі підприємства можуть 
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працювати, орієнтуючись на потребу. Для них вигідно пропонувати ринку щось 

нове, те, що необхідно на даний час. На малих підприємствах зазвичай 

ініціатором усього нового є людина, яка має знання й енергію. Власне, 

більшість нових товарів народжується саме тут. Ця його риса набула в сучасних 

умовах особливого значення завдяки швидкій індивідуалізації та диференціації 

споживчого попиту, прискоренню науково-технічного прогресу (НТП), 

зростанню номенклатури промислових товарів та послуг. 

Помітна важлива роль малих підприємницьких структур у реалізації 

новітніх технічних та комерційних ідей, випуску продукції наукового змісту, 

виступаючи провідником науково-технічного прогресу. Малим підприємствам 

доступні інноваційні процеси, тому витрати виробництва невеликі. Гнучкі в 

діяльності, малі підприємства, якщо їх спіткала невдача, дуже швидко 

переходять від однієї сфери діяльності до іншої.  

Мале підприємство робить вагомий внесок у вирішення проблем 

зайнятості  створюючи нові робочі місця і поглинаючи надлишкову робочу 

силу під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки. Для 

вирішення проблем зайнятості населення мале підприємсво відіграє особливо 

важливу роль. Особливо це актуально для України, в умовах масового закриття 

державних підприємств та стрімкого зростання безробіття. Адже в той час, 

коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі 

фірми не тільки зберігають, але й створюють нові.  

Відзначимо, що здатність малого підприємства створювати нові робочі 

місця у всіх сферах господарської діяльності є фундаментальною основою 

формування «середнього класу» це  знижує соціальну напругу і сприяє 

демократизації ринкових відносин, а отже, й послаблює властиві ринковій 

економіці тенденції до соціальної диференціації. Таким чином, роль та функції 

малого підприємства полягають не тільки в тому, що воно є одним із 

найважливіших дійових факторів економічного розвитку суспільства, яке 

спирається на ринкові методи господарювання. Його важливою функцією є 

сприяння соціально-політичній стабільності суспільства, тобто воно відкриває 

простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та 

забезпечення власного добробуту. 

Таким чином, мале підприємство є невід'ємною частиною будь-якої 

ринкової господарської системи, сприяє розвитку та функціонуванню. Сектор 

малого підприємства  є підгрунтям для  середнього та великого підприємства. 

Великий бізнес, беззаперечно, визначає рівень науково-технічного і 

виробничого потенціалу, але основою розвитку країн з ринковою системою 

господарювання є мале підприємство як найбільш масова, динамічна та гнучка 

форма ринкової системи. Його важливою функцією є сприяння соціально-

політичній стабільності суспільства, тобто воно відкриває простір вільному 

вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення 

власного добробуту. 
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ 

ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

Ситуація в Україні на сьогодні характеризується нестабільністю 

економіки, проблеми соціально економічного характеру, збільшенням 

кредитних зобов'язань. Однією із важливих проблем для України постає 

забезпечення боргової безпеки, яка є основою для подальшого розвитку 

держави. Через постійне зростання зовнішнього і внутрішнього боргу, 

складність його обслуговування, дослідження, потреба у додаткових 

фінансових ресурсах, забезпечення боргової безпеки є однією з найбільш 

гострих для економіки країни [1].   

Чутливість країни до величини державного боргу залежить від рівня 

розвитку фінансового ринку та якості функціонування його інфраструктури, 

стану боргових показників у попередні періоди, а найбільше від здатності уряду 

та центрального банку щодо вирішення низки принципових проблем. 

За останні роки  військових дій на сході, Україна зазнала значних втрат, 

проявами чого стали: посилення бюджетних дисбалансів та кризових явищ у 

банківській системі, загострення небезпечних тенденцій у борговій сфері, що 

призвело до зниження платоспроможності країни.  

Уряд України зреагував на боргові загрози і було прийнято нестандарте 

рішення щодо проведення боргової операції по реструктуризації зовнішнього 

комерційного боргу.  Такі заходи дозволили на кінець 2015 р. – початок 2016 р. 

досягти зняття надмірної напруги у фінансовій системі та певних позитивних 

ефектів, а саме: уникнення «дефолту»; послаблення боргового тиску на 

державний бюджет в наступних роках; підвищення міжнародних кредитних 

рейтингів держави [2].   

Поряд з тим, однією з причин загострень фінансових ризиків було 

блокуванням неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей, 

що призвели:  

- зниженню темпів зростання реального ВВП через втрати бюджету, які за 

оцінками міністра фінансів «можуть обійтися економіці в «мінус 1,5 % ВВП, а 

за песимістичним сценарієм – до 2,5 %»;  

- негативному впливу на платіжний баланс України через зниження 

експорту товарів та послуг: за статистичними даними НБУ дефіцит поточного 

рахунку платіжного балансу на кінець 2016 р. зріс до 3,8 млрд. дол. порівняно з 

189 млн. дол. у 2015 р., а за підсумками 2017 р. його показник становив 3,0 
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млрд. дол.;  

 - посиленню бюджетного ризику через зростаючі умови ведення воєнних 

дій заборгованість підприємств  та прямих промислових споживачів на Донбасі, 

у т. ч. розташованих на тимчасово неконтрольованих територіях, що зумовило 

виникнення необхідності в додаткових державних запозиченнях для покриття 

втрат НАК «Нафтогаз України»: станом на 14 листопада 2017 р. сумарна 

прострочена заборгованість в категорії боржників-підприємств ТКЕ та ТЕЦ за 

природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становила 

близько 23,1 млрд грн, із них близько 5,4 млрд грн – підприємств Донецької 

області та 1,3 млрд грн – Луганської області [1]. 

 Так, сформована лише шляхом розміщення єврооблігацій (євро бондів) 

сукупна заборгованість перед кредиторами за станом на 30 листопада 2016 р. 

становила 2,29 млрд дол. США. Окрім того, мають місце накопичені борги за 

залученими внутрішніми та зовнішніми кредитами, стосовно яких 

застосовувався механізм перекредитування [3].   

Особливістю вітчизняної боргової політики, яка в умовах впливу загроз 

потребує значного вдосконалення та модернізації з метою забезпечення 

стійкості фінансової системи держави, впродовж останніх чотирьох років стало 

тенденційне перевищення граничних меж боргових показників, передбачених 

чинним українським законодавством 

А саме, йдеться про нарощування обсягу державного та гарантованого 

державою боргу України (рис. 1), показники якого упродовж 2013-2017 рр. 

зросли на 1458,23 млрд. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Динаміка державного та гарантованого боргу України за 2013-2017 

рр. млрд. грн. 
Джерело: складено на основі [1] 

 

Небезпечним викликом фінансовій безпеці впродовж останніх років став 

зростаючий борговий тиск на державний бюджет за рахунок збільшення 

платежів на виконання зобов’язань за державним боргом,  якщо на кінець 2013 

р. загальний обсяг державного боргу становив 584,79 млрд. грн., то за 

підсумками 2017 р. становив 2040,03 млрд. грн. (у т. ч. за внутрішнім боргом –
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699,72 млрд. грн., за державним боргом – 1724,72 млрд. грн. [4]. 

Отже, стан фінансової системи України впродовж останніх років 

характеризується низьким рівнем боргової стійкості та є надто чутливим до 

впливу ризиків, що в умовах гібридної війни мають схильність до загострення. 

Розпочаті в Україні структурні реформи за фінансової та технічної підтримки 

ЄС, МВФ та інших міжнародних організацій сприяли її посткризовій 

макроекономічній стабілізації з поступовим відновленням економічного 

зростання у 2016 р. на рівні 2,3 % та продовженням такої тенденції і в 

поточному році. Однак необхідними умовами для стійкого економічного 

зростання та підвищення рівня національної безпеки є посилення дієвості 

боргової політики держави, що передбачає прийняття комплексних заходів 

щодо бюджетного коригування та зниження ключових боргових показників до 

безпечних меж.  
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ 

ФУНКЦІЇ У ГЛОБАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Для сучасного стану економіки України як самостійної незалежної 

держави, утвердження її як суб’єкта світового співтовариства особливо 

актуальними є проблеми забезпечення стійкого соціально-економічного 

розвитку, формування механізму протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, 

підвищення рівня життя населення, розвитку системи міжнародної економічної 

взаємозалежності. Зміна внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку 

національної економіки актуалізує дослідження питання забезпечення 

економічної безпеки держави. 

У зарубіжній та вітчизняній літературі існує багато підходів до тлумачення 

поняття економічної безпеки держави за допомогою таких характеристик: 

– стійкість та стабільність, протидія внутрішнім і зовнішнім загрозам, під 

якими розуміють міцність і надійність зв’язків між усіма елементами 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/derzh_borg-d8023.pdf
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економічної системи, стабільність економічного розвитку держави, стійкість до 

стримування та знешкодження дестабілізуючих загроз-факторів; 

– економічна незалежність, що характеризує насамперед можливість для 

будь-якого суб’єкта економічної безпеки самостійно приймати і реалізовувати 

стратегічні економічні та політичні рішення для розвитку, можливість 

використовувати національні конкурентні переваги для забезпечення 

стабільності та розвитку; 

– самовідтворення та саморозвиток. Ця характеристика передбачає 

створення необхідних умов для ведення ефективної економічної політики та 

розширеного самовідтворення, забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки на світовій арені; 

– національні інтереси. Ця характеристика визначає спроможність 

національної економіки захищати національні економічні інтереси [2, с. 40]. 

Складовими економічної безпеки, згідно з «Методичними рекомендаціями 

щодо розрахунку рівня економічної безпеки України», затвердженими Наказом 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі від 29.10.2013 р. № 1277, є: 

виробнича, демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-

інноваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпека [1]. 

Механізм удосконалення системи економічної безпеки має відповідні 

функції, такі як [3, с. 289]: регулятивна функція (або розподільча), 

акумулятивна, прогностична, компенсаторна, інформаційна, координуюча, 

силова, зовнішньополітична. 

Загалом в економічній літературі виокремлюють такі функції системи 

економічної безпеки: 

— захисна функція — захист економічної системи від внутрішніх і 

зовнішніх небезпек, реалізація якого безпосередньо пов'язана з формуванням і 

використанням ресурсного потенціалу економіки; 

— регулятивна функція — нейтралізація ризиків і гарантування 

економічної безпеки відбуваються за допомогою механізмів, представлених 

різними підсистемами економічних відносин (механізмом державного 

регулювання економіки, безпосередньо ринковим, внутрішньогосподарським); 

— превентивна функція — попередження виникнення критичних ситуацій 

в економічних процесах: розроблення заходів соціально-економічного й 

організаційно-технічного характеру, спрямованих на нейтралізацію загроз і 

підвищення захисних функцій системи; 

— інноваційна функція — здатність економічної безпеки до стимулювання 

пошуку нетрадиційних рішень у запобіганні можливих негативних наслідків, 

спричинених дією загроз у регіональній економіці; 

— соціальна функція — здатність економіки задовольняти інтереси 

господарюючих суб'єктів і соціальних груп, усіх членів суспільства. 

Комплексна реалізація наведених функцій забезпечить досягнення 

економічною безпекою таких характеристик, як: 

1. Стійкість до екзогенних та ендогенних загроз — здатність до 

протистояння дестабілізуючим чинникам внутрішнього та зовнішнього 
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походження за допомогою необхідних інститутів безпеки, резервів, запасів, 

правових та організаційно-економічних механізмів захисту інтересів населення 

і господарюючих суб'єктів, у т. ч. від раптової дії непередбачуваних і 

важкопрогнозованих загроз. 

2. Здатність економічної системи до самовідтворення та саморозвитку — 

можливість держави забезпечувати відтворювальні процеси, задовольняти 

потреби населення, дотримуватися концепції сталого розвитку системи. 

3. Міцність зв'язків між елементами економіки є головним чинником 

формування системи партнерства між органами управління економікою та 

господарюючими суб'єктами. 

4. Здатність до використання конкурентних переваг шляхом формування та 

ефективного функціонування інноваційної системи, розвитку науки й освіти за 

сучасними напрямами науково-технічного прогресу. 

5. Відповідність складників економічної безпеки нормативному рівню — 

економічна безпека держави має забезпечуватися комплексно за усіма її 

складниками. 

Отже, економічна безпека країни – це складна багатофакторна категорія, 

яка характеризує здатність національної економіки до розширеного 

самовідтворення з метою збалансованого задоволення потреб населення 

держави на визначеному рівні, протистояння дестабілізуючій дії різноманітних 

чинників, внутрішніх та зовнішніх, а також забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі 

господарювання. Головне завдання економіки є не просто долати небезпеку, а 

формувати здатність досягати власних макроекономічних цілей розвитку в 

контексті світових тенденцій прогресу.  
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ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

Нині головним завданням в Україні є побудова та розвиток гармонійної 

демократичної країни з метою створення належних передумов забезпечення 
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високого ступеню безпеки кожного з рівнів національної безпеки. Згідно зі 

Стратегією національної безпеки України від 26 травня 2015 року до основних 

напрямів забезпечення економічної безпеки належить подолання бідності, 

наближення рівня життя українців до держав Центральної та Східної Європи – 

членів ЄС, досягнення необхідних критеріїв для вступу України в ЄС, 

формування сприятливого бізнес-клімату, створення найкращих в Центральній 

та Східній Європі умов для інвесторів [1].  

Загалом банківська безпека визначається як «рівень фінансової стійкості 

банківських установ країни, що дає змогу забезпечити ефективність 

функціонування банківської системи країни та захист від зовнішніх і 

внутрішніх дестабілізуючих чинників незалежно від умов функціонування» [2]. 

Унаслідок певної сукупності причин, зумовлених недостатньою 

ефективністю банківського нагляду, монетарної політики, військової агресії та 

політичної нестабільності, динамічний розвиток банківської системи України 

був перерваний найглибшою за роки незалежності кризою, яка 

характеризувалася зменшенням кількості  комерційних банків, значним відтоком 

коштів вкладників, колосальними збитками та зміною структури ринку 

банківських послуг. 

Наслідками зменшення кількості банків (серед яких були і банки з групи 

«найбільші») практично наполовину було зниження  темпів економічного 

зростання у зв’язку із звуженням фінансової підтримки суб’єктів бізнесу, 

зростання недовіри до банківської  системи та посилення кумулятивного ефекту 

кризи, концентрація банківського капіталу в певних груп банків, що негативно 

впливає на рівень фінансової безпеки банківської системи України загалом. 

В економічній літературі при розгляді конкуренції та концентрації 

банківської діяльності виокремлюють декілька видів концентрації, зокрема 

таких, як концентрація капіталу, концентрація активів, концентрація депозитів, 

концентрація кредитів тощо [3]. 

Поступове зниження реальних доходів населення у 2017 р. може призвести 

до чергової хвилі вилучення депозитів із банків, та фінансових вкладів і 

інвестицій з інших фінансових установ. Водночас, скорочення кількості 

неспроможних проводити ефективну професійну діяльність на фінансовому 

ринку учасників стимулює його стабілізацію за рахунок розширення діяльності 

найбільш сильних гравців.  

Націоналізація найбільшого за обсягом активів банку в Україні – ПАТ 

«Приватбанк» – покликана підвищити рівень довіри населення та суб’єктів 

господарювання до  банківського сектору. Очікувати активізації використання 

банківських послуг можна і через обмеження на готівкові розрахунки.  

Однак, загрозливим фактором продовжує залишатись високий рівень 

іноземного капіталу у банківській системі України, що за умови падіння рівня 

інвестиційної привабливості держави на міжнародній арені може призвести до 

відтоку капіталу за кордон.   

Низький рівень фінансової грамотності широких верств населення 

призводить до скорочення їх інвестиційної діяльності та надання переваги 
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збереженню тимчасово вільних фінансових ресурсів поза фінансовим ринком, 

що мінімізує можливості розвитку економіки України [4]. 

Фінансову безпеку держави розглядають як підсистему системи вищого 

рівня – економічної безпеки, що, своєю чергою, є підсистемою найвищого рівня 

– національної безпеки, яка досягається таким рівнем розвитку і таким станом 

захищеності економіки, котрі повною мірою забезпечують потреби держави та 

її громадян у загальному процесі існування даної держави. Це підтверджує 

складність та багатогранність поняття «фінансова безпека». 

Варто наголосити на тому, що основу фінансової безпеки держави 

становить стабільний розвиток фінансової системи та економічне зростання 

країни. При цьому основним завданням системи фінансової безпеки є 

забезпечення захищеності фінансових інтересів усіх суб’єктів господарювання.  

Окрім того, фінансова безпека є складною багаторівневою системою, яку 

утворюють підсистеми, кожна з яких має власну структуру і характер розвитку. 

До складових елементів фінансової безпеки належать банківська безпека, 

безпека небанківського фінансового сектору, боргова безпека, бюджетна 

безпека, валютна безпека та грошово-кредитна безпека.  

Варто зосередити увагу на основних аспектах гарантування державою 

банківської безпеки, оскільки саме фінансове посередництво банківських 

установ значною мірою впливає на перебіг усіх економічних процесів у країні. 

Якщо проаналізувати вагові коефіцієнти для розрахунку фінансової безпеки, то 

серед всіх інших складників саме банківська безпека займає чільне місце 

(0,1723). 

Отже, загалом банківська безпека визначається як «рівень фінансової 

стійкості банківських установ країни, що дає змогу забезпечити ефективність 

функціонування банківської системи країни та захист від зовнішніх і 

внутрішніх дестабілізуючих чинників незалежно від умов функціонування».  
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК РЕГУЛЯТОРНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ІНФЛЯЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

В умовах проведення реформи інституційних засад функціонування 

Національного банку України відбувається закладання основ для зміни у 

середньостроковій перспективі монетарного режиму – переходу до 

інфляційного таргетування. Реалізація цього режиму передбачає необхідність 

використання якісно нових і суттєвого підвищення ефективності вже діючих 

інструментів монетарного регулювання, якими користується НБУ у своїй 

практичній діяльності.  

Політична нестабільність і глибока фінансово-економічна криза в країні, 

які супроводжуються знеціненням національної грошової одиниці, суттєвим 

падінням ВВП, високим рівнем інфляції та безробіття, призвели до 

непослідовності у проведенні монетарної політики Національного банку 

України. Проте, незважаючи на несприятливі зовнішні умови, НБУ повинен 

прагнути до здійснення послідовної монетарної політики у часі та 

спрямовувати свої дії на зменшення невизначеності. Така політика повинна 

мати на меті досягнення цінової стабільності як чітко визначеної цілі. Також 

НБУ повинен обов’язково дотримуватися виконання своїх проміжних і 

тактичних цілей та використання тих монетарних інструментів, які є найбільш 

ефективними для досягнення цих цілей. Успіх такої політики, на нашу думку, 

залежить від двох умов фінансового і фіскального характеру. Перш за все, 

досягнення цінової стабільності найбільш успішно можна реалізувати за умови 

забезпечення безпеки у сфері монетарної політики. Інфляційне таргетування 

передбачає поступову заміну використання грошових агрегатів у якості 

операційних змінних на більш інтенсивне використання показника 

короткострокової процентної ставки як основної операційної цілі НБУ та 

показника інфляції як проміжної цілі монетарної політики й безпеки грошово-

кредитної складової.  

Використання того чи іншого інструмента проведення грошово-кредитної 

політики залежить від історичних традицій використання фінансових засобів та 

методів у державі, розвинутості ринкових відносин, наявності банківсько-

фінансових установ, загальнодержавного стану економіки, урегульованості 

питань фіскальної політики тощо. 

В економічній літературі виділяють ряд класифікаційних ознак для 

диференціації інструментів і механізмів грошово-кредитної політики. 

Так, з урахуванням характеру впливу на грошово-кредитний ринок 

вирізняють дві групи інструментів та механізмів: адміністративного та 
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економічного впливу. Інструменти першої групи мають, як правило, форму 

директив, лімітів, нормативів, що виходять із центрального банку і спрямовані 

на обмеження свободи діяльності суб’єктів грошово-кредитного ринку і, в 

першу чергу, банків. Під інструментами другої групи розуміються різні засоби 

впливу центрального банку на грошово-кредитний ринок шляхом формування 

на ньому певних умов, що визначають поведінку суб’єктів ринку у напрямку, 

визначеному центральним банком. До класичних інструментів економічного 

впливу центрального банку на грошово-кредитний ринок зазвичай відносять 

політику обов’язкових резервних вимог, політику рефінансування (процентну), 

політику відкритого ринку. 

В економічній літературі відсутній єдиний підхід до класифікації 

інструментів проведення монетарної політики. Вчені А. М. Мороз, М. Ф. 

Пуховкіна і М. І. Савлук до складу інструментів грошово-кредитної політики 

відносять політику обов’язкових резервних вимог, політику рефінансування, 

процентну політику, політику операцій на відкритому ринку. С. В. Науменкова 

і С. В. Міщенко до методів грошово-кредитної політики відносять регулювання 

норм обов’язкових резервів, процентну політику, рефінансування банків, 

управління золотовалютними резервами, операції з цінними паперами на 

відкритому ринку, регулювання експорту та імпорту капіталу, а також емісію 

власних боргових зобов’язань та операції з ними. Ці науковці наголошують, що 

до інструментів грошово-кредитної політики належать нормативи обов’язкових 

резервів, облікова ставка, ставка рефінансування, операції репо, валютний курс 

і депозитні сертифікати. Науковець С. Буковинський  наголошує, що у світовій 

практиці використовують три основні інструменти монетарної політики, 

спрямовані на регулювання грошової маси і ставки відсотка: резервні вимоги, 

ставка рефінансування та операції на відкритому ринку [1, 2]. 

У залежності від згрупованої сукупності інструментів для реалізації 

певного типу ГКП будуть задіяні певні її механізми, формування та 

використання яких визначатиметься стратегічними цілями цієї політики. 

Стратегія монетарної політики на 2016-2020рр. задекларувала мотиваційні 

засади запровадження режиму інфляційного таргетування в Україні такі як: 

-інфляція більше не є причиною стурбованості домашніх господарств і 

підприємств; 

-довіра до національної валюти зміцнюється та зростає сфера її 

використання; 

-реальна вартість доходів і заощаджень населення зберігається; 

-економічні агенти не застосовують іноземну валюту як засіб обміну, 

накопичення та міру вартості; 

-низькі номінальні процентні ставки підтримують інвестиційний процес й 

економічне зростання; 

-домашні господарства та підприємства адекватно оцінюють курсові 

ризики та готові до потенційно суттєвих коливань обмінного курсу, 

результатом яких стає зміна вартості заощаджень і зобов’язань, номінованих в 

іноземній валюті [3]. 
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Основним інструментом реалізації політики інфляційного таргетування 

визначено процентну ставку. Процентна ставка є одним з основних монетарних 

інструментів центрального банку, за допомогою якого здійснюється вплив на 

вартість грошей. Такий підхід зумовив виокремлення двох основних елементів 

реалізації новітньої монетарної політики. Зокрема, виділено ключову 

процентну ставку та процентні ставки постійного доступу до рефінансування у 

межах їх коридору. НБУ дає таке визначення ключової процентної 

ставки монетарної політики - процентної ставки за основними операціями 

центрального банку з надання або вилучення ліквідності.  Проведення основних 

операцій за цією ставкою забезпечує увагу ринку до її змін. А процентні ставки 

міжбанківського кредитного ринку коливаються близько до цієї ставки.  

З позицій безпеко-орієнтованого підходу використання монетарного 

режиму інфляційного таргетування слугуватиме створенню в Україні 

макроекономічного середовища з такими характеристиками. Ураховуючи зміни 

в макроекономічному середовищі та комплексні реформи, які наразі тривають, 

в українській економіці в найближчі роки очікується значна структурна 

трансформація. Крім того, Україна як мала відкрита економіка залишатиметься 

вразливою до зовнішніх шоків. 
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РОЛЬ ПРОЦЕНТА В УКРАЇНІ  

На сучасному етапі розвитку економіки України кредитні та депозитні 

відносини між банками та економічними суб’єктами мають дуже велике 

значення. Вони здійснюються на платній основі шляхом встановлення 

депозитного і позичкового відсотка, рівень якого визначається відповідно до 

процентної політики банку. 

Процентна політика – це сукупність заходів із регулювання економічних 

відносин шляхом управління процентними ставками [1, c. 600]. Процентна 

політика банків направлена на максимізацію чистого процентного доходу від 

банківських операцій, страхування кредитного ризику та управління 

ліквідністю балансу банку. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/
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Процентна політика є однією з ключових складових елементів управління 

банківською діяльністю. Вивчення динаміки руху процентних ставок показує, 

що процентна політика характеризує непрості механізми оцінки ощадної та 

кредитної політики банку. В інтересах банку проводити 

таку процентну політику, яка б повною мірою забезпечувала йому отримання 

необхідного рівня прибутку і була приваблива для існуючих і потенційних 

клієнтів. Проте за умов економічної і політичної нестабільності в країні банки 

стикаються зі значними труднощами у формуванні і реалізації ефективної 

процентної політики. 

Велику роль відіграє процент у стимулюванні населення формувати свої 

заощадження та зберігати їх у банках [2,c.420]. По-перше, отриманий процент 

захищає ці заощадження від знецінення внаслідок інфляції. По-друге, процент 

на вклади є додатковим доходом населення. По-третє, завдяки проценту 

населення широко втягується у фінансову систему, стає її активним суб'єктом. 

Вища процентна ставка за строковими вкладами стимулює вкладників 

розміщувати свої заощадження в банках на тривалі строки, відповідно 

зростають можливості банків надавати більше довгострокових кредитів на 

розвиток економіки чи підвищення життєвого рівня населення. 

Досить високий порівняно з зарубіжними країнами рівень процентних 

ставок в Україні стимулює населення зберігати свої кошти, передусім, у банках 

і деякою мірою — в інших фінансових посередників.  

Щоб зменшити негативний вилив високих процентних ставок на економіку 

та на рівень життя народу, владні структури України впродовж останніх років 

компенсують за рахунок коштів державного бюджету деяким юридичним 

особам (насамперед, сільгоспвиробникам) та окремим групам населення 

частину процентних платежів за банківський кредит. Високі процентні ставки 

всередині країни змушують українські банки, великі підприємницькі структури, 

органи місцевої влади, уряд України робити позичання за кордоном, де 

процентні ставки значно нижчі. Наслідком цих заходів є зростання пропозиції 

дешевших кредитних ресурсів на внутрішньому ринку, зниження ставки 

позичкового процента, краще задоволення фінансових потреб суб'єктів 

господарювання та населення. Але водночас посилюється загроза надмірного 

зростання зовнішнього боргу країни та стимулювального впливу процента на 

трудову активність. Тому не можна допустити, щоб банківська система України 

заради пошуків за кордоном дешевих кредитних ресурсів ослабила свій зв'язок 

з населенням і, зокрема, свій стимулювальний вплив на його трудову та 

заощаджувальну активність через механізм процента. 

В умовах фінансової кризи банки надають перевагу видачі 

короткострокових кредитів і під досить великі відсотки. Деякі банки взагалі 

відмовляють у видачі довгострокових кредитів, аргументуючи це великою 

ризиковістю.  

Процент сприяє ефективному використанню суб’єктами господарювання 

своїх власних грошових коштів. Тримаючи їх у банку, на поточному чи 

депозитному рахунку, вони мають можливість отримати додаткові доходи. 
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Певною мірою це полегшує для них можливість користування банківськими 

кредитами, а часто ще й на пільгових умовах, бо кожен банк зацікавлений у 

клієнтах, які забезпечують його грошовими ресурсами. Аби максимально 

скористатися цими вигодами та перевагами процентних виплат і банківських 

послуг, економічні суб’єкти повинні активно збільшувати свої доходи і 

максимально економно їх витрачати, нарощуючи свої вклади в банках та інших 

фінансових установах. 

Отже, процент сприяє ефективнішому використанню кредиту, зміцненню 

комерційного чи господарського розрахунку. Адже повернути позичку та 

сплатити проценти легше тому, хто отримає більший прибуток від 

прокредитованого проекту. Водночас збільшує доходи банків, покриваючи їх 

витрати на ведення банківської справи і сприяючи зміцненню їх стійкості, а 

також отримання дивідендів на інвестований у банки капітал їх учасниками. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ 

Операції з валютними цінностями та розрахунки в іноземній валюті 

посідають провідне місце у сучасному банківському бізнесі. На сьогоднішній 

день вітчизняні банки не тільки обслуговують експортно-імпортні розрахунки 

суб’єктів підприємницької діяльності, а й виступають безспосередніми 

учасниками операцій на внутрішньому та міжнародних валютних ринках. 

Провідна роль банків на валютному ринку обумовлюється значними обсягами 

операцій, що становлять близько 90%, та спектром послуг, які забезпечують 

попит широкого кола суб’єктів. Особливістю діяльності банку у сфері 

валютних операцій є його функція агента валютного контролю, що зобов’язує 

банк здійснювати контроль за дотриманням валютного законодавства. 

Будь-які операції на валютному ринку пов’язані з певним валютним 

ризиком, це не тільки ризик, який існує в разі проведення спекулятивних 

операцій, пов’язаних з “грою” на валютних курсах, що є природнім атрибутом 

ринкового механізму, а й ризик, зумовлений невизначеністю економічної 

кон’юнктури, труднощами в прогнозуванні з достатньою вірогідністю змін 

валютних курсів(особливо на великих часових інтервалах). Тому кожен банк, 

перш ніж здійснювати операції, пов’язані з валютним ризиком, повинен 

ознайомитися з усією складністю сфери управління ним та його аналізу та 

зрозуміти її. 

В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові 



101 
 

інструменти» зазначено, що «Валютний ризик – імовірність того, що вартість 

фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін валютного курсу» 

[1]. Дане формулювання розкриває сутність валютного ризику з бухгалтерської 

точки зору, а саме – переоцінка фінансових інструментів, пов’язана із 

коливаннями валютних курсів, може бути спричинена проявом валютного 

ризику.  

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» 

наводять наступне визначення валютного ризику: «Валютний ризик – це 

наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через 

несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали» 

[2]. Дане визначення використовується регулятором в питаннях оцінки ризиків, 

що виникають при залученні та розміщенні певних грошових вартостей. 

Коливання валютного курсу може призводити до зміни попиту на національну 

валюту, що обумовить зміну процентних ставок на певні фінансові 

інструменти. Дані зміни вартості можуть бути несприятливі для банку та 

характеризуються як такі, що спричинені валютним ризиком. 

Моніторинг валютного ризику - комплекс методів і прийомів, котрі 

забезпечують безперервне відстежування динаміки змін чинників валютного 

ризику, дотримання лімітів ризику з одночасною систематизацією, 

обробленням та візуалізацією даних для інформаційного забезпечення 

управлінських рішень з механізмом зворотного зв'язку. 

Місце моніторингу в системі управління валютними ризиками можна 

зрозуміти за допомогою чіткого окреслення та трактування певних атрибутів 

моніторингових систем, ефективне функціонування котрих передбачає: 

визначення конкретної мети, задач, складу і структури, алгоритмів 

функціонування, методів оцінки і технології. 

Структура системи моніторингу передбачає спосіб встановлення взаємодії 

між джерелами інформації, об'єктом моніторингу, суб'єктами моніторингу та 

елементами складу. Для ефективного здійснення моніторингу валютного 

ризику потрібні п'ять основних підсистем: методологічна, організаційна, 

інформаційна, математична та кадрова. Своєю чергою, вони потребують 

додаткового наповнення науковим, правовим, технічним та програмним 

змістом. 

Отже, система моніторингу використовує наявні у банку методичні, 

технічні, інформаційні та організаційні ресурси для виявлення змін чинників 

валютного ризику з метою оперативного їх усунення чи мінімізації. Інтеграція 

моніторингу валютного ризику банку у процес управління ним дозволить 

вирішити низку завдань: 

 потреба оброблення значного обсягу інформації, що стосується процесу 

формування валютної позиції (аналіз процесів, що впливають на валютну 

позицію банку, визначення джерел необхідних даних, окреслення нових потоків 

інформації); 

 налагодження та оптимізація роботи структурних підрозділів банку, 

задіяних у процесі ризик-менеджменту шляхом внесення змін та доповнень у 
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методологічне забезпечення; 

 збільшення кількості фахівців у сфері управління валютними ризиками. 

Впровадження системи моніторингу за валютним ризиком сприяє: 

підвищенню рівня культури ризик-менеджменту банку; ефективному 

застосуванню у сфері управління іншими видами ризиків; вдосконаленню 

комплексної системи управління ризиками в банку. Результативність системи 

управління валютними ризиками істотно залежить від ефективності системи 

регулювання та контролю, що дають змогу налагодити взаємодію підрозділів 

банку, відпрацювати технології збирання і оброблення інформації, розрахунку 

величини ризику та аналізу його динаміки, а також розробити форми звітності. 

Отже, моніторинг валютних ризиків – це процес функціонування 

регулярної незалежної системи оцінювання та контролю за ризиком з 

механізмом зворотного зв’язку. Моніторинг здійснюється завдяки 

інформаційним звітам структурних підрозділів та окремих посадових осіб, 

внутрішньому та зовнішньому аудиту й аналітичній діяльності спеціалізованих 

служб банку. Звітність, яка застосовується в рамках моніторингу, забезпечує 

менеджерам зворотній зв’язок, а також надає докладну зведену інформацію, яка 

допомагає аналізувати поточну діяльність як з погляду ризикованості, так і 

щодо прийняття загальних управлінських рішень. 
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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Економіки країн є взаємопов’язаними у багатьох аспектах, на сьогодні 

жодна країна світу не є повністю економічно ізольованою.  Цей зв’язок набуває 

форми міжнародного руху товарів, послуг, трудових та інвестиційних ресурсів, 

технологій і навіть підприємств. З огляду на відкритий характер української 

економіки, результативність її ринкових перетворень і економічне зростання 

залежать від ефективної реалізації грошово-кредитної політики держави, 

однією із складових якої виступає банківська система. У зв’язку з цим в умовах 

глобалізаційних змін та інтеграції національної економіки у світову спільноту 

банківська політика відіграє надзвичайно важливу роль. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні впливу 

http://www.rada.gov.ua/
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глобалізаційних процесів на розвиток економіки України.  

Кризові процеси, які охопили сучасну економіку з 2008 року, ємаркером 

колапсу глобальної фінансово-економічної системи кінця 90-х рр., який тільки-

но розпочався.  

Фінансово-економічна система, з якою світ зустрів 21 століття 

передбачала певну економічну та фінансову структуру глобального 

господарства. Зокрема в економічній структурі передбачалися центри 

ресурсного забезпечення, центри виробництва та центри фінансової логістики і 

споживання. Однак подібна структура не могла бути статичною за цілого ряду 

об’єктивних причин: в центрах виробництва почала зростати 

собівартістьвиробництва (дорожчання робочої сили та логістики), власники 

капіталу (переважно ТНК) почали оптимізовувати витрати, наближаючи 

виробництво до ресурсних центрів та уникаючи оподаткування у центрах 

фінансової логістики і споживання. 

Все це призводило до перманентної реструктуризації і кінцевим чином 

було фіналізовано корінним протиріччям між продуктивним капіталом 

реального сектору і спекулятивним капіталом фінансового сектору. 

В таких умовах суб’єкти, які мають стратегічне мислення, зокрема деякі 

держави (КНР, Великобританія, Іран, Німеччина тощо) та компанії, 

реорганізують власну господарську діяльність таким чином, щоб у разі 

необхідності вести адміністрування економіки у фактичних (натуральних) 

одиницях. Разом із тим в сучасних умовах адміністрування економіки цілком 

«зав’язано» на фінансовому секторі, відступити від чого без об’єктивних 

потреб майже неможливо. Виникає об’єктивна оптимізаційна задача 

конвертація фінансового ресурсу в інституціональний, виробничий, обіговий не 

фінансовий тощо з мінімальними трансакційними витратами та з 

максимальною швидкістю, яка вписана у вкрай жорсткі часові рамки. Оскільки, 

намагаючись підтримувати «економічний ріст» «пузиря» фінансові структури 

все більше втручаються в реальний сектор економіки обкладаючи його більшим 

банківським відсотком та намагаючись взяти його під контроль. Про що 

свідчать процеси боротьби із готівковими грошима у країнах найбільш 

перспективних з точки зору суб’єктів саме фінансового сектору (США, 

Австралія, Японія, Південна Корея, Індія, Країни ЄС) [2-5].  

Кінцевим чином подібні процеси лише призводять до зворотного ефекту, 

прискорюючи «момент падіння». За таких умов традиційні ліберастичні 

догмати про глобальну ринкову рівновагу та іноземні інвестиції перестають 

бути актуальними або корінним чином змінюють свій зміст. Тим не менш, в 

умовах прогресуючої глобальної фінансово-економічної кризи, результати якої 

можуть позбавити як джерел ресурсів та технологій, так і ринків збуту, джерела 

капітального інвестування є нагальною потребою. Приклад такого механізму 

вдало демонструє КНР, яка в умовах жорсткого тиску та виводу іноземних 

інвестицій з економіки країни успішно компенсує негативних грошовий потік 

за рахунок коштів власного бюджету та централізованих фондів. 
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На сьогодні в  Україні, в силу цілого ряду обставин, зокрема 

ускладненості кризових процесів системною кризою суспільства, ситуація 

досягла абсолюту можливого розвитку. Так, зовнішній борг давно перейшов 

відмітку у 70% від показника річного ВВП, а витрати на його обслуговування 

перевищують 10% зведеного бюджету [1]. 

Вершиною ситуації є пропозиція представників МВФ створити наглядову 

раду за ходом реформ при ДФСУ [6], яка фактично підіймає питання 

фінансової суб’єктності країни. При цьому, якщо співставити дані іноземних 

інвестицій в Україну та обсяги витрат на обслуговування зовнішнього боргу 

(переважно МВФ та частково виплати за облігаціями державної позики) 

формується досить цікава картина. 

Загальна сума прямих іноземних інвестицій в Україну (баланс) складає 

біля 40 млрд. дол. США, при цьому обороти (притік та відтік капіталу) 

складають біля 4-5 млрд. дол. США. Для порівняння витрати на обслуговування 

зовнішнього боргу в 2016 році склали 96 105 млн. грн., що у дол. США складає 

більше 3 млрд. 

При чому слід відзначити, що суб’єкти, які здійснюють прямі інвестиції в 

країну та фінансові інститути, які складають більшість кредиторів за зовнішнім 

боргом, є інтересантами абсолютно різних типів, подекуди таких, що 

протирічать одне одному. 

Альтернативою подібному сценарію є довільне протікання ситуації в її 

існуючому форматі, однак дещо відтермінований момент кризи матиме значно 

гірші наслідки в силу багато більш виснажених резервів та більш ускладнених 

обставин у глобальному середовищі. 
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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

У сучасних умовах розвитку національної економіки, дослідження стану 

банківської системи України є досить актуальним, це обумовлено теперішніми 
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нелегкими умовами її формування та розвитку. Велика увага приділяється 

банківській системі, оскільки за допомогою банків здійснюється інвестування в 

економіку країни фінансових ресурсів. Щоб впевнено почуватися на 

вітчизняному та світовому ринках і створити ефективну ринкову економіку в 

Україні необхідна наявність успішно функціонуючого банківського сектору. 

Забезпечення стабільності банківської системи – це першочергове завдання, яке 

необхідно вирішити на шляху інтеграції України до європейського 

економічного простору.  

Головною метою стратегічного розвитку банківської системи України є 

створення надійної, ефективної і прибуткової банківської системи, яка б 

максимально задовольняла вимоги та потреби клієнтів, інвесторів і була б 

стійкою до криз.Завдання Національного банку України, комерційних банків і 

Асоціації українських банків, полягає в тому, щоб спільними зусиллями 

подолати труднощі, які виникли внаслідок фінансової кризи і вжити заходів 

щодо вирішення нагальних проблем, які стоять перед банківською системою 

країни, сприяти подальшому їх зміцненню і розвитку. 

Питання стійкості національної валюти є невід’ємною умовою діяльності 

банків. Проблема стабільності гривні залишається актуальною і може 

вирішуватися лише в умовах ефективної економічної політики. Однією з 

головних проблем розвитку банківської системи України є низький рівень її 

конкурентоспроможності, тобто неможливість вітчизняних банків конкурувати 

з іноземними [1]. Останнім часом кількість іноземного капіталу у фінансовому 

секторі щороку збільшується, аналогічна тенденція спостерігається і в 

банківському секторі. Діяльність банків у конкурентному середовищі 

підвищить якість надання послуг і витіснить з ринку недобросовісних банкірів. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних банків необхідно 

вжити таких заходів: удосконалити законодавчу базу для підвищення 

прозорості діяльності банків;здійснити нарощування власного 

капіталу;підвищити якість менеджменту;впроваджувати новітні технологічні 

розробки;розширити спектр банківських послуг;отримати довіру населення 

тощо [2]. 

Також розвиток банківської системи України залежить від рівня 

капіталізації. Низький – призводить до витіснення національних банків 

іноземними. Збільшуючи рівень капіталізації, банки підвищують свою 

конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, і 

забезпечують фінансову стабільність економіки України, тому необхідно 

використовувати певні варіанти підвищення капіталізації національних банків: 

створення банківських об’єднань;збільшення капіталу за рахунок прибутку; 

реорганізація банків; випуск акцій власної емісії. 

Сучасний стан банківської системи, це в переважній більшості, наслідки 

негативного впливу як зовнішніх так і внутрішніх факторів. Вони мають як 

суб’єктивний так і об’єктивний характер. Зменшення впливу окремих факторів 

не призведе до загального покращення роботи системи. Тому проведення 

заходів та реформ повинно мати системний характер. Криза недовіри клієнтів 
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по відношенню до банківських установ грає вирішальну роль в забезпеченні 

безперебійного функціонування банківської системи. Тому в найближчій 

перспективі вирішення цієї  задачі є пріоритетним як для керівництва 

Національного банку України так і для керівництва кожної окремої банківської 

установи. 

Підвищення ефективності банківської діяльності вимагає нині 

реструктуризації банківського сектору. Для забезпечення швидкого розвитку та 

зростання банківського сектору необхідна загальна консолідація існуючих 

банків. Більш ефективні банки, визнані такими за результатами їх діяльності, 

повинні мати можливість розширювати свою ринкову частку порівняно з менш 

ефективними. Тільки за таких умов можна зменшити середню маржу та 

посилити проникнення банків в економіку. 

 Таким чином, розвиток української банківської системи – одна із 

найнеобхідніших умов ефективної роботи фінансової системи України при 

переході її до ринкових відносин, оскільки вона сприяє раціоналізму у 

використанні фінансових ресурсів країни.  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ СФЕРИ 

У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної 

економічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієї 

історії свого існування поряд із задачами підтримки порядку, законності, 

організації національної оборони, виконувало визначені функції в сфері 

економіки. Державне регулювання економіки має довгу історію – навіть у 

період раннього капіталізму в Європі існував централізований контроль над 

цінами, якістю товарів і послуг, процентними ставками і зовнішньою 

торгівлею. У сучасних умовах будь-яка держава здійснює регулювання 

національної економіки, з різним ступенем державного втручання в економіку 

[1, c. 6]. 

Особливо зростає роль державного регулювання в умовах економічної 

кризи. Світовий досвід показав, що вихід із кризи можливий лише при твердій 

централізації державної влади і проведенні нетривіальних заходів для 

забезпечення економічного росту. Так було з західноєвропейськими країнами в 

післявоєнний період, і з латиноамериканськими (Чилі, Аргентиною, Бразилією) 

зовсім недавно. Фінансовий ринок – ринок короткострокових, 
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середньострокових і довгострокових кредитів і фондових цінностей, тобто 

акцій, облігацій і інших цінних паперів.  Основними сегментами фінансового 

ринку є: ринок грошового капіталу (кредитів), ринок цінних паперів, валютний 

ринок. 

Усі сегменти фінансового ринку дуже тісно взаємозалежні між собою. 

Найменші зміни на одному з них відразу волочуть зміни на інших. Так, 

наприклад, продаж Центральним банком державних облігацій (операція на 

ринку цінних паперів) веде до звуження грошової бази, що робить гроші більш 

дорогими, і, у свою чергу, викликає підвищення процентних ставок по 

кредитах, тобто відбиває на ринку грошового капіталу. Основними учасниками 

фінансового ринку виступають: держава, фізичні особи, підприємства, банки, 

пенсійні фонди, страхові компанії, пайові інвестиційні фонди. 

Незважаючи на сучасну тенденцію дерегулювання фінансової системи, 

ступінь централізації і державного контролю залишається значною.Державне 

регулювання грошової сфери в ринковій економіці означає сукупність заходів, 

які проводить держава в грошовому обігу з метою забезпечення сталості 

національної валюти, стримування інфляційного процесу і гнучкого 

забезпечення грошовою масою потреб сфери обігу. 

Головним об'єктом грошово-кредитного регулювання з боку національного 

банку є наявна готівкова та безготівкова маса в економіці. Головним суб'єктом 

грошово-кредитної політики є Національний банк. Крім нього, у виробленні 

грошово-кредитної політики беруть участь інші органи державного 

регулювання економіки – міністерства фінансів, економіки, безпосередньо 

уряд, Верховна Рада. 

Основні засади грошово-кредитної політики передбачають, що реалізація 

грошово-кредитної політики ґрунтується на використанні механізмів, 

спрямованих на підтримку стабільності національної грошової одиниці через 

комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, регулювання грошового обігу 

та кредиту вання економіки. У даному зв’язку особливий інтерес становить 

дослідження поняття «засоби грошово-кредитного регулювання національної 

економіки», яке, на наш погляд, передбачає органічне поєднання інструментів, 

методів і важелів грошово-кредитної політики при здійсненні впливу на 

систему цілей грошово кредитного регулювання [2, с. 45]. 

Органи виконавчої та законодавчої влади визначають основні 

макроекономічні показники, які є орієнтирами для формування цілей грошово-

кредитної політики (обсяг ВВП, розмір бюджетного дефіциту, платіжний та 

торговельний баланси, рівень зайнятості та ін.). 

Верховна Рада крім того регулярно заслуховує доповіді голови НБУ та 

одержує інформацію банку про стан грошово-кредитного ринку в Україні.В 

умовах ринкової економіки всім суб'єктам грошової сфери надається відносна 

самостійність у здійсненні операцій з кредитування та розрахунково-касового 

обслуговування. 

Отже, державне регулювання фінансового ринку і грошового обігу – одна з 

найважливіших і самих складних задач держави. Добре продумана і правильно 
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організована політика в області фінансів – найважливіший фактор успішного 

розвитку економіки будь-якої країни. Однієї з найголовніших причин 

нинішньої кризи в нашій країні – непродумана політика держави в області 

фінансів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В 

УКРАЇНІ 

Відповідно до Закону України "Про страхування" страхування є одним із 

видів цивільно-правових відносинстраховиками в Україні визнаються юридичні 

особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або 

товариств з додатковою відповідальністю, а також ті, що отримали ліцензію на 

здійснення страхової діяльності. Мінімальний розмір статутного капіталу 

страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування 

життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який 

займається страхуванням життя, – 1,5 млн євро. висвітлення сучасного стану 

страхового ринку в Україні [1.ст 68]. 

Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Загальна частка 

іноземних юридичних осіб та іноземних громадян у статутному капіталі 

страховика не може перевищувати 49% за винятком окремих випадків, коли ця 

частка може досягати 50%. Загальний розмір внесків страховика до статутних 

капіталів інших страховиків України не може перевищувати 30% його власного 

статутного капіталу, в тому числі розмір внеску до статутного капіталу 

окремого страховика не може перевищувати 10% [2]. 

Страхову діяльність в Україні здійснюють виключно страховики — 

резиденти України. В окремих випадках, встановлених законодавством 

України, страховиками визнаються державні організації, які створені і діють 

відповідно до Закону України "Про страхування". 

На основі Угоди про партнерство і співробітництво між Європейським 

Співтовариством і Україною, підписаною в 1994 р., Україна починаючи з 

червня 1999 р. повинна створити умови для заснування страхових компаній 

Співтовариства, а також спільних страхових компаній, які могли б надавати на 

території України всі види страхових послуг та послуги, які надаються у зв'язку 

зі страхуванням: брокерські, консалтингові послуги, послуги щодо оцінювання 
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ризику та врегулювання претензій тощо. 

На страховому ринку України на сьогодні діють два основних типи 

страхових компаній: кептивні – створені міністерствами, відомствами, 

потужними фінансово-промисловими групами для обслуговування ризиків 

своїх підприємств та створені на приватному капіталі, що функціонують на 

конкурентній основі. Крім того, на ринку України здійснює свою діяльність 

національна страхова компанія "Оранта", головним засновником якої виступає 

Фонд державного майна.    

Отже, на страховому ринку України на сьогодні діють два основних типи 

страхових компаній: кептивні – створені міністерствами, відомствами, 

потужними фінансово-промисловими групами для обслуговування ризиків 

своїх підприємств та створені на приватному капіталі, що функціонують на 

конкурентній основі. Крім того, на ринку України здійснює свою діяльність 

національна страхова компанія "Оранта", головним засновником якої виступає 

Фонд державного майна [3]. 

Страховий бізнес, безумовно, дуже перспективний та прибутковий вид 

діяльності. Страхування відповідає як загальноекономічним так і соціальним 

потребам економічного розвитку держави, є невід’ємною частиною сучасного 

українського ринку капіталу. Перспективність страхового ринку України 

обумовлюється такими чинниками, як: існування вільних коштів у населення, 

високий попит на надійні засоби інвестування, ненасиченість ринку 

альтернативними послугами, незакінчений перерозподіл сил страхового ринку 

України та відсутність державних програм достатнього пенсійного 

забезпечення. 

Перспективним напрямом розвитку страхового ринку в Україні має стати 

впровадження довготермінових видів страхування та дотримання норм анти 

монополь мого законодавства. Суттєвим гальмом у розвитку страхової справи в 

Україні є те, що в країні недостатньо розвинута інфраструктура страхового 

риску [4]. 

Отже, незважаючи на всі недоліки та труднощі у становленні ринкових 

відносин в Україні, за останні шість років страховий ринок зазнав значного 

розвитку та реструктуризації – від хаотичного нагромадження фінансових 

пірамід до структурованого та певним чином сформованого ринкового 

середовища. 
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СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: 

ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОСНОВНІ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ 

Проблема дослідження можливостей виживання в умовах глобальної 

економічної кризи являється на сьогодні однією із самих актуальних для всіх 

господарюючих суб'єктів. Так, огляд економічної періодики та аналіз реальної 

економічної ситуації на Україні і за кордоном показують, що кризові ситуації 

частішають, а їх наслідки набувають все більших масштабів. За умов 

поширення глобалізаційних процесів у світі, країни, що розвиваються, стають 

найбільш вразливими під час виникнення кризи, спричиненої економічними, 

фінансовими, технологічними та іншими факторами.  

Забезпечення антикризової діяльності на постійній основі дає змогу 

цілеспрямовано формувати ефективну підсистему управління підприємством у 

кризових ситуаціях. Усвідомлення необхідності формування, а також ролі, 

місця та варіантів побудови системи антикризового управління на підприємстві 

як особливої підсистеми – нагальна проблема, що потребує подальшого 

розгляду.  

Антикризове управління підприємством  це тип управління, спрямований 

на виявлення ознак кризових явищ та створення відповідних передумов для їх 

своєчасного запобігання, послаблення, подолання з метою забезпечення 

життєдіяльності суб'єкта підприємницької діяльності, недопущення ситуації 

його банкрутства [1, с. 395].  

Передусім виділимо основні принципи, на яких ґрунтується система 

антикризового управління  це рання діагностика кризових явищ у фінансовій 

діяльності підприємства, терміновість реагування на різні кризові явища, 

адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його 

фінансовому добробуту, а також повна реалізація внутрішнього потенціалу для 

виходу з кризи [4, с. 258]. 

Основними напрямками антикризового управління на рівні 

господарюючого суб'єкта вважаються постійний моніторинг фінансово-

економічного стану підприємства, розробка нової управлінської, фінансової й 

маркетингової стратегій, скорочення постійних і змінних витрат, підвищення 

продуктивності праці, залучення коштів засновників, посилення мотивації 

персоналу [5, с. 106].  

Головне завдання управлiння полягає в оперативному виробленнi таких 

рiшень, якi дозволили б досягти бажаного результату при мiнiмальних  

додаткових коштах i при мiнiмальних негативних наслiдках. Це можливо на 

основi пiдготовки спецiальної системи менеджменту кризових ситуацiй. У 

вiдповiдностi з цим пiдходом менеджмент кризових ситуацiй повинен 
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включати наступнi етапи: 

 дiагностику, яка направлена на оцiнку параметрiв кризової ситуацiї; 

 розробку концепцiї  подолання  кризи,  яка  нацiлена  на вироблення 

стратегiчних i оперативних мiроприємств; 

 реалiзацiю  цiєї  концепцiї для усунення кризи i її наслiдкiв; 

 вихiд  на  намiченi  цiлi  нормального функцiонування органiзацiї [2 с. 

85]. 

Розглядаючи різні антикризові заходи, до яких удаються сьогодні сучасні 

підприємства, найпоширенішими та найактуальнішими можна назвати: 

1. Скорочення витрат  дієвий інструмент, яким підприємство може 

скористатися для стабілізації фінансового становища. У рамках цього 

використовується нормування всіх статей витрат і твердий контроль виконання 

встановлених нормативів. Такий підхід принесе відчутні результати, 

дозволяючи утримати витрати компанії на заданому рівні. 

2. Горизонтальна й вертикальна інтеграція. Горизонтальна інтеграція 

передбачає пошук можливостей здійснення закупівель разом із іншим 

покупцем. Вертикальна інтеграція передбачає більш тісну роботу з ключовими 

постачальниками сировини й матеріалів, а також проведення моніторингу цін 

на сировину, виходу на ринок нових потенційних постачальників як 

альтернативу більш дорогим матеріалам. 

3. Аналіз можливостей передачі на аутсорсинг дорогих процесів. Слід 

виділити, що вигідно робити самостійно і що дешевше закуповувати в інших 

виробників. 

4. Жорсткість контролю всіх видів альтернативних витрат. Використання 

платного Інтернету в особистих цілях, телефонні дзвінки по міжміському 

зв'язку, використання оргтехніки - це ще не всі витрати, яких можна уникнути. 

5. Перегляд організаційної структури на предмет виключення зайвих рівнів 

управління. 

6. Оптимізація технологічних процесів. 

7. Оптимізація оподаткування. 

8. Жорсткість кадрової політики. 

Але, все ж таки, основною умовою виходу підприємства з кризи є 

забезпечення позитивного чистого грошового потоку. Основним напрямом 

забезпечення досягнення точки фінансової рівноваги підприємством в кризових 

умовах є скорочення об'єму споживання фінансових ресурсів. Перелік заходів з 

покращення фінансового становища є індивідуальним для кожного з 

підприємств та залежить від сфери в якій ведеться бізнес, груп продукції, 

кон'юнктури ринку, регіональної інфраструктури, системи управління, 

структури витрат на виробництво і управління, техніко-технологічних 

особливостей та інших факторів. 

Отже, щоб всі вище перераховані заходи менеджменту у кризових 

ситуаціях були впроваджені в дію і при цьому були отримані необхідні 

результати в стислі строки і з мінімальними ресурсами, необхідно: 

1. Покращити якiсть інформації, адже забезпечення  своєчасною, повною 
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iнформацiєю на всiх етапах прийняття рiшень успiшно сприяє подоланню 

кризової ситуацiї. 

2. Пiдвищити здатнiсть швидкої реакцiї завдяки передбаченню кризової 

ситуацiї. Раптовiсть кризи i негативнiсть її наслiдкiв вимагають вiд  управлiнцiв 

термiнового аналiзу iнформацiї. Будь-якi виявлення  симптомiв  кризової 

ситуацiї повиннi бути негайно розглянутi i своєчасно  врахованi. 

3. Здійснювати стратегічне планування. В умовах динамічно змінюваного 

середовища воно є найважливішим чинником стійкості й розвитку 

підприємства. Ефективність стратегії визначається відповідними внутрішніми 

параметрами підприємства, його положенням на ринку й, у цілому, у 

зовнішньому середовищі. Виділяючи слабкі місця, слід спрямовувати всі сили 

на їхнє усунення. 

4. Формувати бюджет компанії. Планування витрат і передавання 

повноважень із управління витратами менеджерам підрозділів дозволить 

значно знизити витрати компанії. 

5.Пiдвищити  якiсть групових рiшень, органiзувати обговорення проблем з 

врахуванням рiзних точок зору, щоб знизити ймовiрнiсть диктату лiдера. 

6. Органiзувати менеджерiв у групи по подоланню кризи. Робота, яка 

ведеться на  подолання  кризи, вимагає  напруженої роботи  великої кiлькостi 

учасникiв найрiзноманiтнішого рiвня i є важкою задачею для керiвництва. Тому 

використання в кризових ситуацiях спецiальних менеджерiв належить до 

важливих факторiв успiху подолання кризи. 

7. Проводити  профiлактику  кризових  ситуацiй  по наступних напрямках: 

фiнансово-господарська дiяльнiсть; культура управлiння фiрмою; iнновацiйна  

активнiсть; моніторинг зовнiшнього i внутрiшнього середовища фiрми i 

критерiї прийняття рiшень. 

Отже, успішна реалізація антикризових заходів буде можливою лише за 

умови використання комплексного підходу до визначення кризової ситуації на 

підприємстві, який передбачає використання спеціальних методів і прийомів 

управління процесами попередження, переборювання та ліквідації кризи та 

дасть змогу сформувати ефективну систему антикризового управління на 

підприємстві, адекватну сучасним умовам господарювання. 

Процес антикризового управління має передбачати цілеспрямованість, 

послідовність, своєчасність прийняття рішень та їх адаптованість у процесі 

життєдіяльності підприємства. Антикризове управління повинно охоплювати 

всі підсистеми управління підприємством: операційну, технічну, фінансову, 

стратегічну, маркетингову, кадрову. Основна мета антикризового управління 

полягає в узгодженості та координації дій між цими системами, створенні умов 

для їх працездатності.   
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВ УКРАЇНИ 

Згідно Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки України від 29.10.2013р. банківська безпека є складовою фінансової 

безпеки держави і визначається як рівень фінансової стійкості банківських 

установ країни, що дає змогу забезпечити ефективність функціонування 

банківської системи країни та захист від зовнішніх і внутрішніх 

дестабілізуючих чинників незалежно від умов її функціонування [3]. 

Нормативно-правові акти зазначають, що безпека банківської системи 

залежить від низки умов, що забезпечуються державою як в економічній, так і в 

інших сферах, а також від спроможності банків забезпечити задоволення 

потреб національної економіки. Під забезпеченням безпеки банківської системи 

розуміють процес створення умов для стабільного розвитку та економічного 

суверенітету держави; попередження й усунення загроз, умов та інших 

чинників, здатних негативно, дестабілізуюче вплинути на процеси розвитку 

національної банківської системи, усунення суперечностей між інтересами 

держави та окремих соціальних груп, суспільства й індивіда. 

З позицій Болгар Т. М. безпека банку означає досягнення умов які 

дозволяють запобігти впливу загроз і небезпек, що забезпечує відповідну 

організацію захисту банку, його персоналу, матеріальних і грошових цінностей, 

інформації та інших ресурсів [1]. 

Заслуговує на увагу й підхід російських учених які розглядають безпеку 

банку як систему дій, яка забезпечує запобігання впливу різноманітних загроз і 

гарантує захист дії небезпек. Зокрема голова комітету Росії з фінансових ринків 

і кредитних організацій вважає, що безпека банку - це сукупність зовнішніх і 

внутрішніх умов банківської діяльності при яких потенційно небезпечні для 

банківської системи і окремого банку дії (чи бездіяльність), чи обставини 

(ризики і загрози) попереджені, присічені або зведені до такого рівня при якому 

не можуть нанести збиток у встановленому порядку банківській діяльності 

(функціонуванню банку, збереженню та відтворенню майна, та інфраструктури 

банківської системи чи окремого банку) й перешкодити досягненню банком 

статутних цілей. Надійність забезпечення банківської безпеки оцінюється 
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ступенем його вразливості до ризиків й загроз його майна та інфраструктури. 

Такий підхід, на нашу думку, є ризикоорієнтованим і констатує на підході 

"ризик-загроза".  

На нашу думку, фінансова безпека банків визначається стійкістю 

фінансового стану, ефективністю фінансово-економічної діяльності, рівнем 

контролю за зовнішніми і внутрішніми ризиками, ступенем достатності 

власного капіталу та ефективною бізнес-моделлю та корпоративним 

управлінням. 

Поняття фінансової безпеки банків слід розглядати як стан, що 

характеризується захищеністю їх фінансових інтересів, достатнім рівнем 

капітало- та ресурсурсозабезпечення, стійкою позитивною динамікою в 

поточному та перспективному періодах, що досягається шляхом розробки і 

впровадження відповідного механізму управління, який характеризується 

гнучкістю у прийнятті фінансових рішень, своєчасним реагуванням на 

небезпеки і загрози зовнішнього й внутрішнього характеру та ефективним 

управлінням ризиками банків.  

В сучасних умовах механізм управління діяльністю банків учені й 

практики розглядають з позицій сукупності певних елементів, об'єктів, 

суб'єктів, принципів управління, що базуються на відповідних загальних та 

специфічних методах, важелях та інструментах. 

Механізм безпеки включає сукупність цілей, функцій, принципів і методів, 

взаємодія яких забезпечує ефективне функціонування системи безпеки. У 

такому формулюванні складових механізму не вистачає організаційної 

структури, без якої в принципі не може функціонувати будь-яка система 

(механізм), та інструментів забезпечення безпеки. 

Механізм управління фінансовою безпекою має містити такі складові: 

економічні закономірності, мету, завдання, функції, організаційну структуру, 

принципи, методи управління, кадри, техніку і технологію, критерії оцінки 

ефективності системи управління.  

К. С. Горячева, М. М. Єрмошенко, А. М. Ашуєв до складу механізму 

управління фінансовою безпекою банку відносять такі елементи: сукупність 

фінансових інтересів банку; функції, принципи і методи управління; 

організаційну структуру; управлінський персонал; техніку і технології 

управління; фінансові інструменти; критерії оцінювання рівня фінансової 

безпеки [2, с. 47]. 

Узагальнюючи існуючі підходи вважаємо, що механізм управління 

фінансовою безпекою банків  це сукупність форм, методів, важелів та 

інструментів за допомогою яких здійснюється забезпечення безпеки 

банківської діяльності з базуванням на відповідному нормативно-правовому та 

інформаційному забезпеченні й спрямуванням на своєчасне виявлення, 

попередження, нейтралізацію та ліквідацію ризиків, загроз й небезпек. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ 

Інфляція – це знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в 

обороті, що виявляє себе через зростання цін. Інфляція є одним з 

найважливіших макроекономічних чинників, які мають дуже великий вплив на 

економіку будь-якої країни, а також виступають таким собі індикатором 

рівноважного стану економіки. Інфляція є складним явищем , тому важливо 

досліджувати інфляційні процеси загалом, враховуючи також вплив інших 

економічних факторів. У багатьох країнах з перехідними економіками 

інфляційним процесам притаманні певні особливості їхнього протікання, тому 

вони потребують нових підходів для управління ними. Україна, отримавши 

незалежність, будує власну ринкову економіку і потребує розгляду 

економічних параметрів, які супроводжують протікання інфляційних процесів, 

методи управління ними, стримування і пристосування. 

Об’єктом дослідження є макроекономічна система держави. Предмет 

дослідження: інфляція в Україні та її особливості. Метою тез є дослідження 

проблем та специфіки інфляційних процесів, причини інфляції в Україні. 

Причини виникнення інфляційного процесу надзвичайно різноманітні. 

Деколи буває важко визначити, що саме викликало інфляцію в конкретному 

випадку. У сучасній економіці інфляція виникає як наслідок цілого комплексу 

причин, який підтверджує, що інфляція є не тільки грошовим явищем, але й 

економічним та соціально-політичним феноменом. Інфляція є основним 

дестабілізуючим чинником ринкової економіки. Для економіки кожної країни 

вона є небезпечним процесом, який негативно впливає на фінансову і 

економічну системи. Вона відображає зменшення купівельної спроможності 

грошових коштів і спотворює фінансову «реальність» виробництва і 

споживання, робить складнішою процедуру обліку доходів і витрат населення, 

оподаткування. Інфляція впливає на перерозподіл доходів між 

господарюючими суб’єктами, що неможливо контролювати [1]. 

В Україні інфляційні процеси спостерігаються з перших років незалежності 

і досі. Ми знаємо, що в багатьох моментах вона була руйнівною, а в інших 

ситуаціях помірною. Перші роки існування незалежної суверенної України 

супроводжувалися значними економічними труднощами. В більшості вони 

http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
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пов'язані з переходом від планової системи організації виробництва до ринкової 

економіки. Перші роки існування України як незалежної держави 

супроводжувалися величезним збільшенням цін і характеризувалися високою 

динамікою зростання цін [2, c. 282]. 

Для того, щоб мати певні уявлення про інфляційні процеси в Україні, варто 

почати з певних причин, що сприяють її виникненню. До таких головних 

причин виникнення інфляції в Україні можна віднести: 

 - диспропорцію внутрішніх і світових цін; 

 - високу монополізацію економіки; 

 - тиск зовнішнього боргу на державний бюджет.  

Тиск зовнішнього боргу впливає на виникнення несприятливого 

інвестиційного клімату і розповсюджує спекулятивний бізнес. 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні питання 

зниження рівня інфляції постає досить гостро. Саме ефективне вирішення 

даного питання дасть змогу Україні зробити впевнений крок уперед у плані 

економічного зростання, підвищення життєвого рівня населення та виходу на 

новий, вищий щабель у світових масштабах. На зниження рівня інфляції в 

Україні можуть вплинути такі чинники: 

 – проведення поміркованої фіскальної та монетарної політики, яка буде 

спрямована на нарощення та підтримання достатнього рівня міжнародних 

резервів; 

 – зменшення інтенсивності військового конфлікту на сході; 

 – посилення ролі ключової процентної ставки грошово-кредитної 

політики; 

 – помірна волатильність обмінного курсу гривні; 

 – розроблення послідовної, прозорої грошово-кредитної політики, 

спрямованої на забезпечення стабільності цін. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що найбільшої ефективності щодо 

зниження рівня інфляції можна досягти за умов комплексного використання 

всіх зазначених вище чинників боротьби з інфляцією [3]. 

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс 

споживчих цін у квітні 2018 року щодо березня становив 100,8%, за період 

грудень 2016 року – грудень 2017 року становив 113,7% [4]. 

Підбиваючи підсумки можемо сказати, що інфляція є небезпечним 

процесом і впливає на фінанси, і економіку держави. Аналізуючи інфляційні 

процеси в Україні ми бачимо, що у зв’язку з політичною нестабільністю, 

наявністю бюджетного дефіциту, низькою продуктивністю праці, питання 

інфляції в нашій державі стоїть дуже гостро. Процес боротьби з цим явищем – 

тривалий і складний, вимагає великих матеріальних витрат. Якщо не 

протидіяти цьому, її темпи дедалі швидшатимуть. Основним способом 

боротьби з інфляцією має бути боротьба з її основними причинами, тому що 

придушення інфляції за допомогою повного контролю над цінами і доходами 

без усунення її причин негативно позначається на розвитку ринкових відносин. 

В Україні значну роль у формуванні інфляції відіграє політичний стан 
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країни. Популярні методи, які використовують політики задля своєї вигоди, 

прихильності народу, ведуть не тільки до прискорення темпів інфляції, але й до 

загального пригнічення економічного розвитку країни. Влада має зробити все 

можливе задля стабілізації ситуації в країні, оскільки неконтрольоване 

зростання інфляції може призвести до непередбачуваних наслідків. 
Список використаних джерел: 

1. Семюелсон П. Макроекономіка./ Семюелсон П., Нордгауз В.// – К.: Основи, 1995. – 
360 c. 

2. Николишин Ю. І. Аналіз інфляційних процесів у незалежній Україні / Ю. І. 

Николишин, О. В. Кашперська // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 284-289.  

3. Заячківська О. В. Аналіз наявного стану інфляційних процесів у сучасній Україні / 

О.В. Заячківська //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету – 2017. – 
№24ч. 2- С. 34-38. 

4. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2018. 

 

Демкович Ірина Михайлівна, магістр 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Самура Ю. О.  

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

БАНКУ 

У сучасних умовах ведення банківського бізнесу на фоні негативних 

наслідків фінансової кризи, характерними рисами якої є підвищення 

банківських ризиків, збільшення проблемної заборгованості за кредитами, 

падіння довіри до банків з боку вкладників та масового відпливу коштів із 

банківських рахунків, пріоритетними завданнями є досягнення та збереження 

високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних банківських установ як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх (регіональних, світовому) фінансових ринках. 

Крім того, ефективність інтеграції національної банківської системи до 

світових ринків фінансових послуг напряму залежить від спроможності 

вітчизняних банківських установ успішно конкурувати на ринку банківських 

послуг в умовах постійної зміни зовнішнього середовища. 

Конкурентоспроможність банків є узагальнюючим показником фінансової 

стійкості й стабільності банківської установи та її здатності забезпечити собі 

провідні позиції в умовах високої конкуренції. 

Запровадження ринкових форм господарювання зумовлює розвиток 

конкуренції, невід’ємного елементу ринку, що забезпечує поліпшення якості 

товарів, сприяє розширенню асортименту, зменшенню ціни з метою збільшення 

кола споживачів і, відповідно, прибутку від реалізації товарів. 

Теоретичними дослідженнями у цій сфері займалися такі вчені, як: Азоєв 

Г. Л., Балабанова Л. В., Бачалов O. Г., Волошко І. В., Гірченко Т. Д., Єрмолов 

М. О., Заруба Ю. О., Іванов Ю. Б., Качаліна Л. М., Козьменко С. М., Коробов 

Ю. І., М. Портер, Савчук С. І., Самойлов Г. О., Свєтькунов С. Г., Шпиг Ф. І., 
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Фатхутдінов Р. А. та багато інших. 

На думку, М. Портера «конкурентоспроможність являє собою властивість 

суб'єкту ринкових відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там 

конкуруючими суб'єктами». Ю.О. Заруба розглядає конкурентоспроможність 

банку «як успішність його функціонування в процесі набуття, утримання та 

розширення ринкових позицій, що передбачає здатність банківської установи 

забезпечувати відповідність власних послуг запитам споживачів та протистояти 

негативному впливу зовнішнього середовища» [2]. 

Вітчизняні науковці трактують сутність конкурентоспроможності банку з 

різних позицій (табл. 1). 

Таблиця 1 

Трактування дефініції «конкурентоспроможність банку» 
Автори Визначення поняття «конкурентоспроможність банку» 

Заруба Ю.О. 

«відображає успішність його функціонування в процесі набуття, утримання та 

розширення ринкових позицій, що передбачає здатність банківської установи 

забезпечувати відповідність власних послуг запитам споживачів та протистояти 

негативному впливу зовнішнього середовища» 

Федулова Л. 

Волощук І. 

«це здатність банку витримувати конкуренцію з іншими банківськими установами та 

суб’єктами господарювання, які задовольняють наявні потреби на споживчому 

цільовому ринку» 

Козьменко С.М., 

Шпиг Ф.І., 

Волошко І.В. 

«являє собою найважливіший елемент стратегічного управління діяльності банку, а 

результати її оцінки виступають передумовою як планування, так і цілей, що 

визначаються у результаті здійснення процесу стратегічного планування» 

Лютий І.О., 

Солодка О.О. 

«рівень їх готовності ефективно надавати конкурентні фінансові послуги, 

забезпечувати високу фінансову стійкість і динамічно розвиватися, враховуючи 

загальноекономічне і соціальне-політичне становище держави та протидіючи 

різноманітним зовнішнім і внутрішнім ризикам» 

Котковський 

В.С., 

Коваленко Д.В. 

«здатність витримувати конкуренцію на ринку банківських продуктів та послуг, при 

цьому забезпечуючи фінансову стійкість, з урахуванням політичних, економічних та 

соціальних факторів впливу» 

Мірошниченко 

О.В. 

«процес суперництва, що здійснюється в динаміці між суб’єктами банківського ринку 

(тобто чи між продавцями банківських послуг в особі банків, небанківських 

фінансово-кредитних інститутів і нефінансових установ, чи між їх покупцями в особі 

підприємств та домогосподарств), одночасно зацікавленими в досягненні однієї і тієї 

ж мети, в ході якого дані суб’єкти прагнуть забезпечити своє положення на цьому 

ринку» 

Пржанова А.Е. 

«совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих 

кредитных институтов по поводу установления цен и объемов предложения 

банковских услуг, а также по поводу формирования цен и объема спроса на кредитные 

ресурсы, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке 

кредитов и банковских услуг» 

Джерело: складено на основі [1; 2; 3] 
 

Наведені роздуми вчених щодо дефініції «конкурентоспроможність банку» 

дають підстави стверджувати, що її сутність розуміється загалом однаково і 

зводиться до здатності суб’єкта набувати чи володіти тими якостями, 

властивостями, які сприятимуть його успішній діяльності в умовах 

економічного змагання. 

Конкурентоспроможність банку – це здатність фінансової установи вести 

ефективну господарську діяльності та мати на меті досягнення практичної 

прибуткової реалізації послуг в умовах конкурентного ринку. Водночас 

створення та реалізація конкурентоспроможних послуг є узагальнюючим 
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показником стійкості банку на фінансовому ринку у процесі ефективного 

використання фінансового, науково-технічного та кадрового потенціалу. 

За результатами узагальнення літературних джерел і синтезу найбільш 

характерних особливостей конкурентоспроможності суб'єктів конкурентної 

боротьби можна надати таке визначення категорії "конкурентоспроможність 

банку": це комплексна порівняльна характеристика банку, яка визначається 

його наявним конкурентним потенціалом для реалізації наявних та створення 

нових конкурентних переваг, що дозволяє забезпечити провідну конкурентну 

позицію на ринку банківських послуг в умовах конкурентної боротьби.  

В економічній літературі сутність категорії "конкурентоспроможність" 

розглядається через такі категорії, як "конкурентна перевага", "конкурентний 

статус", "конкурентна позиція" та "конкурентний потенціал". З метою 

визначення інструментів оцінки та обґрунтування методів управління 

конкурентоспроможністю банку була встановлена ієрархія зазначених понять 

(рис. 1). 

Як видно з рис. 1, конкурентна перевага є базовою складовою 

конкурентоспроможності суб'єкта конкурентної боротьби, а інші складові – 

передумовою до її формування в умовах змін у внутрішньому та зовнішньому 

середовищах. У сучасних умовах формування ефективного портфеля 

конкурентних переваг, які дозволяють виокремити банк на фоні конкурентів на 

ринку, та забезпечення їх високого рівня у довгостроковій перспективі є 

кінцевою метою функціонування банку. 
 

 
Рис. 1. Загальна схема ієрархії сутності категорії 

"конкурентоспроможність" 
Джерело: складено на основі [2] 

 
 

Таким чином, підвищення конкуренції на ринку банківських послуг, яке 

спостерігається протягом останніх років, зумовлює необхідність вирішення 

низки завдань, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних банків. Аналіз літературних джерел дозволив зробити висновок, 

що конкурентоспроможність банку є відносним показником і визначається 

тільки порівняно з суб'єктами господарювання, які належать до банківської 

галузі й пропонують аналогічні послуги. 
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Розглянута ієрархія фундаментальних категорій конкурентоспроможності 

дозволила зробити висновок, що конкурентна перевага є базовою складовою 

конкурентоспроможності банку. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ 

Стабільний розвиток вітчизняної економіки значною мірою залежить від 

рівня достатності ресурсного потенціалу банків, який є підґрунтям для 

зростання інвестиційної активності в країні та подолання економічної кризи. 

Ступінь розвитку фінансової системи та її основного елемента - банківської 

системи, характер та ефективність грошово-кредитної політики й фінансової 

політики визначальним чином впливають на реальні можливості української 

економіки при розв’язанні питань стійкого й довготривалого розвитку країни, 

підвищення її конкурентоспроможності.  

Розвиток банківської системи може бути забезпечений за допомогою 

комплексної та ефективної її діяльності, тобто дотримання усіх законодавчих і 

нормативних вимог щодо її існування. У зв’язку із цим, з- поміж широкого кола 

інструментів, що використовуються в діяльності банків, доцільно виділити ті, 

що застосовуються до забезпечення достатнього рівня ресурсного потенціалу, 

оскільки він є основою фінансової стійкості та їх інвестиційних можливостей. 

Банківський сектор залишається одним із найбільших сегментів 

фінансового ринку у більшості країн з розвиненою економікою. Банківська 

система України відіграє ключову роль в економічному розвитку держави, 

оскільки від її ефективного функціонування залежать розподіл валового 

внутрішнього продукту і національного доходу, регулювання грошового обігу, 

кредитування суб’єктів господарювання і домашніх господарств, фінансування 

масштабних національних проектів та реалізація інших важливих економічних і 

соціальних функцій держави. Впродовж останніх трьох років вона перебуває у 

стані активної структурної трансформації: кількість банків зменшується, 

підвищуються вимоги до прозорості діяльності банків та рівня їх капіталізації 

[1]. 
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Отже, для подальшого розвитку банківського сектору необхідно вирішити 

низку проблем, пов'язаних із формування і розміщення його ресурсного 

потенціалу.  

Основними рекомендаціями щодо вирішення проблем управління 

ресурсним потенціалом банків можуть виступити: 

1. Якісне удосконаленням уже існуючих видів послуг та пошук можливих 

варіантів їх модифікації з метою підвищення комфортності й задоволення 

потреб наявних клієнтів банку і залучення нових. 
2.Використання інструментів Mystery Shopping, Mystery Call, як 

невід’ємної  умови контролю за якістю послуг банку, які допоможуть 

розглянути роботу персоналу з точки зору споживача та своєчасно вжити 

заходів для поліпшення якості обслуговування [2]. 
3.Пошук та розвиток принципово нових операцій та послуг. Наприклад, 

now-рахунки, що поєднують у собі принципи зберігання і використання 

строкових вкладів і вкладів до запитання; вдосконалений їх різновид – 

supernow-рахунки; депозитні рахунки грошового ринку з плаваючою ставкою 

відсотка; конверсійні, а також святкові, відпускні, податкові, дитячі, пенсійні, 

спеціальні пенсійні рахунки (наприклад, для військових пенсіонерів). 
4.Розробка стратегії депозитної  політики, відповідно до стратегії і тактики 

банку. 
5.Підвищення рівня захисту (гарантування) вкладів громадян, не тільки 

збільшуючи Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми відшкодування 

депозиту як запобіжного засобу, а й формування повноцінних, прозорих 

партнерських відносин між банками та клієнтами. 
6.Активізація використання нецінових методів управління залученими 

коштами. До таких прийомів належать: реклама, поліпшений рівень 

обслуговування, розширення спектру пропонованих банком рахунків та послуг, 

комплексне обслуговування, додаткові види безкоштовних послуг, тощо. 
7.Забезпечення оптимального співвідношення між зовнішніми та 

внутрішніми джерелами фінансових ресурсів банків [3]. 
8.Підвищення стандартів щодо подання звітності, рівня прозорості 

банківської діяльності. 
Таким чином, для банківської системи України, яка має гострий дефіцит 

ресурсного потенціалу, першочерговими є питання освоєння вітчизняними 

банками сучасних підходів до підвищення капіталізації та успішне запровадження 

результативного іноземного досвіду їх використання, що дозволить підвищити 

фінансову стійкість не лише окремих банків, але й банківської системи в цілому. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

БАНКУ 

Кредитна стратегія банківської установи безпосередньо пов'язана з її 

кредитною політикою, адже остання повинна реалізувати кредитну стратегію 

на практиці. 

Слід наголосити, що основоположним моментом при розробці кредитної 

політики повинен бути правильний вибір цілей та відповідних інструментів для 

їх реалізації на практиці. При цьому кожній банківській установі необхідно 

чітко розуміти свої цілі, в іншому випадку, вони можуть отримати зовсім не те, 

на що сподівалися. 

Ефективне управління кредитною діяльністю комерційних банків значною 

мірою пов'язане із розробкою та реалізацією ними відповідної кредитної 

політики. Вона дозволяє забезпечувати найбільш ефективне використання 

кредитного потенціалу банку, формування оптимального для нього кредитного 

портрету, чітку організацію всього кредитного процесу.  

Розглядаючи сутність банківської кредитної політики, слід насамперед 

визначити, що вона може розроблятись і провадитись як на макро-, так і на 

мікрорівні. На макрорівні банківську кредитну політику розробляє і здійснює 

НБУ, встановлюючи відповідні нормативи щодо проведення кредитних 

операцій комерційними банками; рівень облікової ставки, яка становить основу 

формування цін на кредитні послуги, тощо. На мікрорівні цю політику 

визначають конкретні комерційні банки щодо проведення кредитних операцій 

із своїми клієнтами - юридичними та фізичними особами. 

Кредитна політика має бути спрямована на розробку і реалізацію 

стратегічних цілей в галузі кредитної діяльності комерційних банків, 

визначаючи найголовніші напрямки і механізми здійснення цієї діяльності. 

Однак кредитна політика має лише формувати параметри та умови цих 

тактичних дій, а не передбачати всі можливі їх варіанти. Врахування розмаїття 

цих тактичних дій є предметом оперативного управління кредитною діяльністю 

комерційних банків. 

Предметом кредитної політики комерційного банку є встановлення вимог 

до формування обсягу та рівня використання його кредитного потенціалу. Під 

кредитною політикою комерційного банку слід розуміти розроблену ним 

систему стратегічних цілей його діяльності в галузі надання кредитів та 

відповідних механізмів ефективної реалізації цих цілей. 

Розробка кредитної політики комерційних банків повинна базуватись на 

відповідних принципах. 

1) Забезпечення зв'язку кредитної політики комерційного банку із 

загальною стратегією його економічного розвитку.  
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2) Врахування в процесі розробки кредитної політики стану економіки 

країни і її розвитку у передбачуваному періоді.  

3) Врахування в процесі розробки кредитної політики прогнозованої 

кон'юнктури фінансового ринку.  

4) Забезпечення дотримання правових норм державного регулювання 

кредитної діяльності комерційних банків в процесі розробки кредитної 

політики.  

Розроблена кредитна політика є головною формою перспективного 

формування кредитної діяльності банку. Основні її положення мають бути 

викладені в спеціальному документі, який має назву “кредитний меморандум”. 

Досвід складання цього документу у зарубіжних та деяких вітчизняних 

комерційних банках, узагальнений в процесі дослідження дозволяє 

рекомендувати таку типову структуру викладення положень кредитної 

політики банку у “кредитному меморандумі” (табл. 1). 

Таблиця 1 

Типова структура кредитного меморандуму банку 
№ розділів Назва розділів 

І Пріоритетні стратегічні цілі кредитної діяльності банку в передбачуваному періоді 

II Регіони, в яких банк здійснює свою кредитну діяльність 

III Форми і види надаваного кредиту 

IV Стандарти якості окремих видів кредиту 

V Ліміти надаваних кредитів за їх сумою і термінами 

VI Форми забезпечення окремих видів кредитів 

VII Форма кредитної заявки клієнта та вимоги до її складання 

VIII Процедура перевірки інформації, щодо міститься у кредитній заявці клієнта 

IX Рівень повноважень окремих кредитних менеджерів щодо надання кредитів 

X Процедура інкасації дебіторської заборгованості окремих клієнтів по наданих 
кредитах 

Джерело: [1]  

 

Кредитна політика банківської установи - це один з основних елементів 

банківської політики, який являє собою стратегію і тактику щодо здійснення 

кредитних операцій банківськими установами, які дозволяють досягти 

ефективного використання наявних кредитних ресурсів та управління 

кредитним процесом, забезпечуючи при цьому мінімізацію кредитних ризиків 

та досягнення максимального прибутку від кредитної діяльності. 

У цьому сенсі стратегія — це визначення основних пріоритетів, принципів, 

підходів та цілей кредитної діяльності, а тактика — система методів і засобів 

управління кредитним ризиком та сукупність способів і процедур організації 

процесу кредитування. 

Кредитна політика банку має свою внутрішню структуру. Її основними 

елементами є: стратегія щодо основних напрямів кредитного процесу; тактика 

банку щодо організації кредитування; контроль і моніторинг щодо здійснення 

обраної стратегії і тактики. 

Розглядаючи цілі банківської установи на мікрорівні, їх можна визначити 

як пріоритети, на досягнення яких спрямована кредитна політика, а це, перш за 

все, − дохідність, надійність, ліквідність та зменшення ризиків. Першочерговою 
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є дохідність, адже діяльність комерційного банку, як і будь-якого 

господарюючого суб'єкта, спрямована на отримання прибутку. Для банківської 

установи цілі на мікрорівні можуть бути наступними:  

− зменшення ризиків при здійсненні банком кредитних операцій;  

− визначення пріоритетних напрямків розвитку та удосконалення 

діяльності банку у сфері кредитування;  

− реалізація стратегії у сфері кредитування;  

− забезпечення ефективного управління кредитним процесом банку;  

− надання широкого спектра банківських послуг у сфері кредитування при 

оптимальному відношенні ризику та дохідності;  

− забезпечення відповідності вимогам регулюючих органів, вимогам 

акціонерів та партнерів, вимогам ринкового середовища;  

− вдосконалення системи управління ресурсами банку тощо. 

В кредитній політиці також повинні бути визначені тактичні цілі, на 

досягнення яких буде спрямована кредитна діяльність банківської установи. 

Такими тактичними задачами банківської установи можуть бути: збільшення 

частки присутності банку на внутрішньому ринку кредитування; спрямування 

кредитів у пріоритетні галузі економіки; мінімізація ризиків для досягнення 

стійкого та збалансованого кредитного портфеля.  

Розглядаючи кредитну політику як елемент банківської політики, важливо 

зазначити, що цілі кредитної політики тісно переплітаються з його 

стратегічними цілями, виходячи з цього, на нашу думку, головна мета 

кредитної політики банківської установи полягає у створенні умов для 

ефективного розміщення залучених коштів у кредитну діяльність, 

забезпечуючи цим стабільне зростання банку та його прибутків. 

Отже, кредитна політика створює основу процесу стратегічного 

управління кредитною діяльністю банківської установи. 
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ ВАЛЮТНО-

КРЕДИТНИМИ І ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

На сьогодні, коли держава знаходиться в стані фінансово-економічної і 

воєнної кризи, нагального вирішення потребує питання щодо знаходження 

ресурсів на зовнішньому ринку. Пошук шляхів розширення міжнародного 

фінансового співробітництва України набуває особливої актуальності, що 

пов'язано з необхідністю забезпечення національної економіки необхідною 

кількістю фінансових ресурсів через недостатність коштів на українському 
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ринку. На сучасному етапі співробітництва основними партнерами України, які 

відіграють важливу роль у кредитуванні її подальшого розвитку та навіть її 

існуванні, є такі міжнародні організації як: Міжнародний валютний фонд, 

Світовий банк та Міжнародний банк реконструкції та розвитку [1]. 

Найбільшим кредитором України з-поміж міжнародних фінансових 

організацій є Міжнародний Валютний Фонд. МВФ є спеціалізованою 

установою ООН із дуже широкою автономією. Фонд було засновано у 1945 

році для сприяння монетарному співробітництву та торгівлі, забезпечення 

фінансового зростання та збільшення зайнятості населення. До Фонду входять 

188 держав, які керують організацією через Раду Директорів.  

Україна є членом МВФ із 1992 року. З моменту завершення Революції Гідності, 

з урахуванням обох програм МВФ, Standby та Механізм Розширеного 

Фінансування (EFF), що діє зараз, Україна отримала вже чотири транші 

фінансової підтримки загальним обсягом 11 млрд. дол. США (7,7 млрд. СПЗ) 

[2]. 

Основними цілями співробітництва з МВФ є стабілізація української 

фінансової системи, проведення структурних реформ та створення підґрунтя 

для сталого економічного зростання. Фонд допомагає Україні поновити свою 

фінансову спроможність, підказуючи, як найбільш ефективно впроваджувати 

програму реформ. 

Ще одним потужним кредитором України є Світовий банк. Він відіграє 

важливу роль у наданні фінансової та технічної допомоги Україні при 

цілісному та системному переході до ринкової економіки, починаючи з часів 

вступу нашої держави до цієї інституції у 1992 р. після прийняття закону 

України " Про вступ України до МВФ, МБРР, МФК, МАРБА, МАР, БАГІ". 

Співробітництво зі Світовим банком є одним із дієвих механізмів, що 

допомагає Україні впроваджувати структурні реформи та залучати пільгові 

кредитні ресурси в її економіку [3]. Також проекти Світового Банку 

реалізуються у соціальному, фінансовому транспортному та державному 

секторах, електроенергетиці, муніципальній інфраструктурі та 

агропромисловому комплексі. Упродовж 1994 – 2014 рр. Світовий банк 

затвердив для України 26 позик загальним обсягом 6399,85 млрд. дол. США. 

Також, найбільшим інвестором України є Європейський банк 

реконструкції та розвитку. Станом на 1 січня 2015 р. сукупний обсяг виділеного 

Банком фінансування в Україні становив €10,4 млрд. в межах 344 проектів. За 

період співпраці з ЄБРР (1993-2015 роки) в державному секторі економіки 

України, за проектами, кредитні кошти за якими залучені державою або під 

державні гарантії, укладено угод на загальну суму 674,94 млн. дол. США та 1 

637,35 млн. євро (в рамках 25 проектів), з яких станом на 21.08.2015 

використано 630,6 млн. євро та 849,53 млн. дол. США. 

ЄБРР не фінансує витрати державного бюджету, а здійснює фінансування 

тільки інвестиційних проектів розвитку у приватному та державному секторі 

[2]. 

Отже, співпраця з міжнародними фінансовими інститутами має велике 
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значення для реформування економіки України. Нинішня складна соціально- 

економічна ситуація змушує нашу країну звертатися за позиками. Щодо 

подальшого співробітництва, то партнерство є досить важливим, а відмова в 

наданні коштів згубно вплине на стабільність української економіки. Співпраця 

України з МФІ сприяє поліпшенню макрофінансових показників, формуванню 

конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової 

одиниці, активізації інвестиційного процесу та розвитку приватного 

підприємництва. Необхідно пам'ятати, що залучені додаткові кошти від даних 

організацій спрямовуються на подолання певних проблем в економіці держави. 

Україні вкрай необхідно придивитися до власного стану економіки та до 

ситуації, яка склалася в соціальній сфері. Також не потрібно забувати, що доки 

Україна знаходитиметься залежною від кредитування МФО, доти існуватимуть 

загрози фінансовій безпеці держави, значно зростатиме державний борг та 

загроза суверенітету держави. Однак, для забезпечення подальшого 

співробітництва України з міжнародними інститутами необхідне, в першу 

чергу, активне втручання держави в стимулювання, заохочення співробітництва 

з іноземними партнерами. Незважаючи на прогресивні кроки України на шляху 

співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, існують значні 

перепони, такі як: недосконалість законодавства та його невідповідність 

міжнародним нормам, систематичне невиконання нашою країною зобов'язань 

по міжнародних програмах співпраці через припинення фінансування проектів 

зі свого боку, нецільове використання наданих коштів. Але незважаючи на те, 

що наслідки співробітництва з даними інститутами є досить неоднозначними, 

економічний стан країни змушує її звертатися до фінансових організацій за 

ресурсами. 
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ГРОШОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Найчастіше грошова реформа розглядається в Україні, яка проводилась з 2 

по 16 вересня 1996р. Але необхідно зазначити, що особливі умови проведення 

реформи в Україні визначили її тривалість і багатоетапність, а реформа 1996р. є 

тільки її окремим етапом. Грошова реформа в Україні-це надзвичайна подія для 

молодої, незалежної держави, в результаті якої створено власну національну 

валюту, як один із невід’ємних атрибутів державності. 
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Актуальність проведення грошових реформ посилюється інфляційним 

нагромадженням протиріч у монетарній сфері. Вичерпавши консервативні 

засоби оздоровлення економіки і грошово-кредитної сфери, держави вимушені 

здійснювати комплекси заходів проведення грошових реформ з метою 

подолання хворобливого стану грошей і повної чи часткової перебудови 

грошової системи відносно нових соціально-економічних умов. 

Найважливішою метою грошової реформи є надання національній валюті 

характеру справді єдиного законного платіжного засобу та суттєвого 

підвищення її купівельної спроможності і конвертованості. 

Україна першою з країн колишнього СРСР почала будувати власну 

грошову систему, здатну забезпечувати емісію і регулювання обороту 

національних грошей. Без вирішення цих завдань не мало сенсу вести мову про 

політичну самостійність і економічну незалежність країни. Україна з 1991р. 

після виходу із складу СРСР опинилася без власного емісійного центру і без 

власної національної валюти, а рублі виявилася грошима неіснуючої держави, 

емісія яких перейшла Росії. 

Зрозуміло, що за цих умов запровадження з 10 січня 1992 р. в обіг купонів 

багаторазового використання як доповнення до рубльової готівки було дуже 

своєчасним кроком. Передбачалося, що купоно-карбованець буде 

запроваджуватись в обігу поступово, заміняючи в обороті рубль, що 

забезпечить його достатню стабільність. При цьому уявлялось, що купон як 

тимчасова грошова одиниця використовуватиметься в обігу обмежений термін 

часу, який не перевищить 4-6 місяців [1;с.24]. Але враховуючи те, що грошова 

реформа почалася у винятково складних умовах становлення національної 

економіки, ці сподівання стосовно даної валюти не виправдалися. Уже в квітні 

1992 р. купоно-карбованець заповнив весь готівковий обіг, а рубль 

продовжував обслуговувати безготівковий обіг, що негативно впливало на 

стабільність готівкового купоно-карбованця і сприяло його швидкому 

знеціненню. 

7 листопада 1992 р. указом Президента України "Про реформу грошової 

системи України" купоно-карбованець був запроваджений ще ширше в обіг 

завдяки поширенню і на безготівковий обіг, тобто він став єдиним на території 

України офіційним засобом платежу. Відповідно до Указу Президента України, 

третій етап грошової реформи в Україні проводився з 2 по 16 вересня 1996 р. 

Початком реформи стало впровадження повноцінної національної валюти - 

гривні. У цей період купоно-карбованець працював на поступове вилучення з 

обігу. В безготівковому обігу всі операції з перерахувань у нову грошову 

одиницю були проведені в перший же день реформи – 2 вересня 1996р. 17 

вересня 1996 р. закінчилася грошова реформа і функціонування у готівковому 

обігу карбованців було припинено, і єдиним засобом платежу на території 

України стала гривня та її розмінна монета – копійка [2; с.149]. 

За час проведення реформи Національний банк України випустив у 

готівковий обіг 3132,5 млн. гривень [3; с.58]. Проведення реформи сприяло 

більш активному надходженню платежів від населення за комунальні та інші 
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послуги, збільшенню обсягів реалізації товарів.  

Отож, в результаті, за 12 днів реформи в банки надійшло в цілому торгової 

виручки на суму 761 млн. грн., або на 21,5% більше, ніж за відповідний період 

серпня місяця. Відкритий безконфіскаційний характер реформи показав усьому 

світові, що Україна не пішла шляхом «зрівнялівки» як засобу регулювання 

відносин держави і народу. Тим самим створено умови для прискорення 

широкого спектру позитивних соціально-економічних змін. Особливо 

позитивне значення цей факт матиме для посилення довіри іноземних 

інвесторів до України. В результаті проведення грошової реформи вдалося 

забезпечити певне покращення стану фінансово-грошової системи. А це, в свою 

чергу, сприятиме цілеспрямованому розвитку економіки України. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

РИЗИКІВ БАНКУ 

Сучасний розвиток банківського бізнесу пов'язаний із значною кількістю 

ризиків, які з урахуванням глобалізаційних процесів, політичних, економічних 

проблем в Україні та світі, розвитку технологічних та інформаційних систем, 

мають тенденцію до трансформації, внаслідок чого їх дуже складно 

ідентифікувати та застосовувати превентивні заходи щодо їх нівелювання. З 

огляду на зазначене, доцільним є формування комплексної системи 

моніторингу ризиків в банках для забезпечення їх фінансової стійкості та 

підвищення конкурентоспроможності на фінансовому ринку. 

Кожен банк у процесі своєї діяльності створює комплексну, адекватну та 

ефективну систему ризик-менеджменту з урахуванням особливостей своєї 

діяльності, характеру, обсягів операцій банку, профілю ризиків та системної 

важливості банку, яка відповідає таким принципам, як: ефективність, 

своєчасність, структурованість, розподіл обов’язків (відокремлення функції 

контролю від здійснення операцій банку), усебічність та комплексність, 

пропорційність, незалежність, конфіденційність, прозорість [2, с. 18-19].  

Враховуючи необхідність формулювання та вирішення принципово нових 

і пріоритетних для українських банків задач, що пов'язані зі змістовним 

збільшенням рівня ризиків у їх роботі, доцільним є використання системного 

підходу щодо моніторингу ризиків банку. При цьому, управління банківськими 
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ризиками здійснюється за двома основними напрямками: 

1) реалізація превентивних заходів управління ризиком, спрямованих на 

попереднє виявлення ризику та організація заходів, спрямованих на усунення 

причин ризику; 

2) реалізація заходів, спрямованих на усунення наслідків реалізованих 

ризиків [1, с. 114]. 

Комплексна система управління ризиками розглядається як 

взаємопов’язана система трьох структурних елементів: 1) визначена система 

регламентів, процедур, установлення лімітів, включена в загальну систему 

менеджменту банку; 2) сукупність економіко-математичних моделей, які дають 

можливість у числовій формі оцінювати ризики банку; 3) програмне 

забезпечення, яке на основі економіко-математичних моделей дозволяє 

оптимізувати ризики банку. 

Система управління банківськими ризиками повинна включати аналіз 

передумов виникнення ризикової ситуації та реалізацію процесу управління за 

допомогою застосування ефективних методів управління, які включають 

методи уникнення банківських ризиків і методи прийняття банківських ризиків 

[3, с. 41]. 

В основу здійснення моніторингу банківської діяльності мають бути 

покладені конкретні методологічні принципи та здійснені відповідні заходи для 

радикального підвищення ефективності використання моніторингових систем 

та вдосконалення роботи працівників та управлінців, що здійснюють 

моніторинг. Даний підхід передбачає визначений напрям дій стосовно 

проведення моніторингу, що в контексті посилення процесів глобалізації та 

лібералізації капіталу на національну фінансову систему набуває особливого 

значення і потребує підвищеної уваги як практиків, так і теоретиків. 

Моніторинг має здійснюватись як на рівні банківської системи в цілому, так і в 

кожному окремому банку. Саме тому він повинен носити комплексний 

характер. Комплексність моніторингу у банку характеризує одну з провідних 

закономірностей функціонування моніторингових систем, як мають 

забезпечувати користувачів своєчасною інформацією для здійснення 

відповідних управлінських рішень.  

Система ризик-менеджменту в комерційному банку охоплює такі 

елементи, як: точки контролю (відповідним чином згрупованих банківських 

операцій, які генерують ризик), набір засобів і методів оцінки цих ризиків, їх 

прогнозування, інструментарій з обмеження і зниження даних ризиків, форми 

моніторингу і прогнозування ризиків, інформаційні потоки і організаційну 

структуру, побудовану за функціональною ознакою, і яка забезпечує роботу 

певної системи.  

Система ризик-менеджменту має забезпечити вирішення таких основних 

завдань:  

1) оптимізувати співвідношення потенційних можливостей, ризиків, 

розміру капіталу і темпів зростання банку;  

2) реалізовувати системний підхід до оцінки і управління ризиками;  
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3) співвідносити ризики і потенційні можливості для досягнення 

якнайкращих результатів;  

4) складати найважливішу частину процесу ухвалення управлінських 

рішень;  

5) покращувати керованість банку за допомогою створення адекватної 

структури контролю. 

Система ризик-менеджменту дає змогу керівництву банку виявити, 

локалізувати, виміряти і проконтролювати той чи інший вид ризику і тим 

самим мінімізувати його вплив. 

Як система економічного управління, на нашу думку, ризик-менеджмент 

банку є сукупністю наступних підсистем: 

1) організаційно-структурної, що складається з керованої (об’єкт 

управління) та управляючої (суб’єкт управління) підсистем; 

2) функціональної, що характеризується інструментами управління 

(аналіз, планування, контроль); 

3) підсистем забезпечення ризик-менеджменту (інформаційне, кадрове, 

технологічне, нормативне). 

Найважливішою передумовою формування комплексної системи 

моніторингу ризиків є побудова адекватної організаційної структури, яка б 

забезпечувала б постійну участь вищого керівництва банку в процесі прийняття 

рішень щодо управління активами і пасивами, а також передбачала механізми 

контролю за виконанням рішень, що приймаються. 
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 ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВОЇ СПРАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ  

Страхування у розвинених країнах світу виступає, як окрема галузь 

економіки. На сьогодні страхова справа в Україні розвивається активно, 

запозичуючи досвід в зарубіжних колег. Проте стрімкому розвитку страхування 

в країні заважає ряд факторів, такі як: недовіра населення, низький рівень 

фінансового забезпечення громадян, неврегульована нормативна база. 

Розглянемо детальніше організацію страхової справи в зарубіжних країнах.  

Об’єктом дослідження виступають страхові послуги та організація 

страхової діяльності закордоном. Метою роботи є висвітлити організацію 

роботи страхових компаній за кордонами України.  
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Приділяючи належну увагу їх практичній і науковій діяльності слід 

зазначити, що всі роботи сконцентровані головним чином на дослідженні 

фактів в галузі страхової діяльності закордонних держав [1, с. 88]. Не 

розглядаються належним чином такі важливі питання як формування і 

регулювання страхового ринку України, з урахуванням міжнародного досвіду, 

що й обумовлює актуальність даного дослідження. 

У країнах ЄС вироблено єдині норми, у т.ч. фінансово-правові, що 

регулюють відносини у сфері страхування, і функції державного регулювання 

страхової діяльності: 

– єдиний порядок формування страхових резервних фондів; 

– правила розміщення коштів страхових резервних фондів; 

– процедуру ліцензування страхової діяльності, у т.ч. контроль 

за фінансовим станом; 

– норматив співвідношення між активами й зобов'язаннями  

страхової організації (маржа платоспроможності); 

– форми і строки надання бухгалтерської та статистичної 

звітності; 

– порядок реєстрації страхових брокерів; 

– порядок призупинення й відкликання ліцензій на право 

здійснення страхової діяльності; 

– реєстр страхових організацій [2, с. 13]. 

Сьогодні європейське страхове законодавство спирається на три покоління 

директив ЄС щодо регулювання страхової діяльності. Ці директиви стосуються 

контролю платоспроможності страхових компаній, захисту прав споживачів 

страхових послуг, регулювання діяльності страхових посередників тощо [2, с. 

14].  

У багатьох європейських країнах прослідковується тенденція до 

підвищення рівня конкуренції, незважаючи на зміни, які відбулись на даному 

страховому ринку. Зокрема, з 2016 року вступають в силу нові вимоги щодо 

запровадження страховиками вдосконалених систем фінансової звітності, 

підвищення вимог до платоспроможності, створення докладніших моделей 

тощо. У зв'язку з цим, більшість страхових організацій чекають значні зміни. Ті 

страховики, які бажають "вижити" в висококонкурентній боротьбі, мають 

віднестися до запровадження нових стандартів з повною віддачою для того, 

щоб перехід на нові методи був "безболісним" та проведений у найшвидший 

спосіб. У той же час, перехід на нові методи, потребує від страховиків 

використання передових технологій. Так, більшість великих страховиків вже в 

2015 році активно інвестували в покращення технологічних рішень: цифрові 

платформи, інтерфейсні програми, які дають можливість не тільки зміцнити 

свої відносини з клієнтами, а й підвищити ефективність управління Black end 

операціями та керування витратами [4].  

Кібер-страхування стає одним з найважливіших елементів сучасного 

бізнесу — за 2016 рік у США виробники заплатили за кібер-страхування $36,9 

млн. на 89% більше, ніж роком раніше. Кібератаки можуть бути дуже 
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руйнівними для підприємств будь-якої галузі, і бізнес не може з цим не 

рахуватися. 

Виходячи  розміру зібраних валових страхових премій Україна набагато 

відстає від провідних країн світу і знаходиться приблизно на одному рівні з 

Перу, Угорщиною, Мальтою тощо. Навіть такі країни як Південна Африка, 

Аргентина, Індія мають більший обсяг страхових премій, а відповідно і частку 

світових зібраних страхових премій [4,с. 45]. 

Отже, зарубіжні країни набагато випереджають Україну в організації 

страхової діяльності, але, вивчаючи і позичаючи їх досвід, наша країна зможе 

досягнути нових успіхів у цій галузі. Варто вдосконалити нормативно-правову 

базу, повернути довіру населення до страховиків, впроваджувати нові страхові 

послуги опираючись на зарубіжних лідерів у сфері страхування.  
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасні підприємства функціонують в досить несприятливих умовах, які 

негативно впливають на їх діяльність, і пов’язані з постійними змінами 

зовнішнього середовища, високим рівнем загроз та фінансових ризиків. Тому, в 

сучасних умовах господарювання особливої актуальності набувають питання, 

пов’язані із забезпеченням фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

господарювання. Саме фінансова безпека є однією з найважливіших складових 

економічної безпеки, без позитивних результатів якої неможливе успішне 

функціонування жодного підприємства. Для впровадження заходів щодо 

підвищення рівня фінансово-економічної безпеки на підприємствах необхідно 

розробити стратегію її забезпечення та проводити постійний моніторинг. 

Роль стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є 

істотною, адже разом із корпоративною стратегією окреслює мету, напрямок і 

перспективи більш передбачуваного розвитку підприємства, що, у свою чергу, 

є основою гарантування ефективності та стабільності функціонування [1]. 

Стратегічне управління стосується всіх напрямів діяльності підприємства, 

зокрема й фінансово-економічної безпеки, незважаючи на те, що в умовах 

нестабільності соціально-економічного та політичного середовища належне 

управління безпекою ускладнене низкою проблем, передусім такими, як 
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нестабільність економіки та її державного регулювання, недосконалість і 

нестабільність правового середовища, значна тінізація ринку і тиск з боку 

більш потужних конкурентів включно з недобросовісними, прояви рейдерства, 

недостатність фінансового забезпечення та багато ін. За таких умов при 

стратегічному управлінні підприємством потрібно враховувати: 

- циклічність розвитку та особливості трансформацій вітчизняної 

економіки, від чого залежить вибір інструментів, методик і моделей безпеки 

підприємства; 

- необхідність використання системного, ситуаційного та цільового 

підходів при виборі стратегічних пріоритетів розвитку, що в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища дозволяє окреслити перспективи 

розвитку з врахуванням ризиків; 

- перевірені практикою методи, інструменти і моделі стратегічного 

управління [2]. 

Структурні елементи системи стратегічного управління фінансово-

економічною безпекою підприємства наведені на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель стратегічного управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства 
Джерело: складено на основі [3] 

 

Суб’єкти управління фінансово-економічною безпекою підприємства є 

керівні ланки підприємства різних рівнів, об’єднаних до робочих груп згідно з 

функціональними складовими безпеки підприємства (фінансовою, 

інформаційною, кадровою, техніко-технологічною, силовою тощо). Поряд з 
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тим, суб’єктами можуть виступати працівники власної служби безпеки або 

залучені сторонні організації, фахівці, що надають послуги із захисту 

підприємницької діяльності. 

Об’єктами управління фінансово-економічною безпекою виступають 

конкретні сфери діяльності підприємства, що потребують забезпечення її 

належного рівня та на які спрямовані дії суб’єктів управління. За рівнем ієрархії 

об’єктом управління фінансово-економічною безпекою може виступати 

підприємство у цілому, його окремий структурний підрозділ або визначена 

функціональна складова. Конкретними об’єктами захисту виступають ресурси: 

фінансові, матеріальні, інформаційні, кадрові тощо. 
 

Сучасний механізм управління фінансово-економічною безпекою розвитку 

підприємства повинен враховувати необхідність формування двох напрямів 

стратегій. Перший напрям стратегій повинен враховувати ситуацію, визначати 

цільові настанови й формувати політику підприємства для втримання й 

розширення свого життєвого простору. Другий – повинен охоплювати методи, 

прийоми й інструменти для вивчення (розпізнавання) стратегій, що 

формуються іншими суб'єктами (державою, підприємствами-конкурентами), 

спрямованих (навмисно або ненавмисно) проти діяльності й розвитку 

підприємства та звужуючих його життєвий простір [4]. 

Негативні наслідки впливу на фінансово-економічну безпеку підприємства 

як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, вимагають формування та реалізації 

відповідної стратегії її забезпечення. Розробка стратегії забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства – складний, багатогранний 

процес. 

Отже, формувати стратегію потрібно на засадах використання даних 

оцінювання власних можливостей підприємства, відповідності стратегії 

загальному сценарію розвитку підприємства та його стратегічним фінансово-

економічним інтересам. Обираючи будь-який з варіантів стратегії, необхідно 

враховувати особливості функціонування підприємства та особливості 

зовнішнього економічного середовища, проте перш за все − змістову і часову 

синхронізацію елементів стратегії. 
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Банківська система України сформувалася на початку 90-х років ХХ ст. 

шляхом роздержавлення кількох діючих та створення нових банків. 

Адміністративно-економічне середовище, в якому впродовж півтора десятка 

років довелося працювати українським банкам, було несприятливим. 

Нерозуміння працівниками окремих державних органів специфіки банківської 

справи часто було причиною їхніх не виважених дій або некоректних 

висловлювань, які підривали довіру населення до банків. Така специфіка 

становлення банківської системи України позначилась і на розвитку 

банківського інвестування 1.  

Чинники, які зумовлювали розвиток банківської системи, перекладались, 

як правило, на банківську інвестиційну діяльність, активізуючи чи гальмуючи її 

розвиток. Серед таких чинників можна виділити: 

1) внутрішньо-банківські; 

2) зовнішні (рис. 1). 

До першої групи належать: 

1) обсяг і структура ресурсів банку – збільшення ресурсної бази та 

оптимізація її структури дає змогу банкам розвивати свої інвестиційні операції; 

2) стадії життєвого циклу банку. Вважається, що кожен банк у своєму 

розвитку проходить такі основні життєві стадії: поява і розширення, 

стабільність, сповільнення. Зрозуміло, що найбільша інвестиційна динаміка і 

активність характерна для першої стадії. Саме на цій стадії банк демонструє 

розширене відтворення і зростання, тоді як на другій стадії ознакою банку є 

просте відтворення, а на третій стадії банк розвивається за схемою звуженого 

відтворення і тому інвестиційні процеси згортаються. Під оглядом стадій 

життєвого циклу більшість банків України знаходяться на стадії розширення і 

тому мали б прагнути розвивати свою інвестиційну діяльність; 

1. Місія, цілі та завдання розвитку банку. Місія банку – це сукупність 

індивідуальних характеристик його організації, що містить основні цілі, 

особливості діяльності, головні характеристики продуктів, цінності та 

ставлення до ринкових умов. Місія банку – це спроба відповісти на запитання, 

у чому полягає сенс його діяльності. Не можна не погодитися з тим, що 

акцентування уваги на поточному прибутку перешкоджає об’єктивному аналізу 

чинників зовнішнього середовища, є причиною однобічного розгляду проблем, 

можливостей і загроз, а також негативно впливає на прийняття стратегічних 

рішень, пов’язаних з необхідністю інвестування значних обсягів фінансових 

ресурсів з метою забезпечення перспективного розвитку [2, с.33]; 

2. Дохідність активів банку та їх інноваційність істотно впливає на  



136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Чинники впливу на банківську інвестиційну діяльність  
Джерело: [1, с. 107] 

 

розробку змісту і структури інвестиційної політики банку. Якщо банк у своїй 

діяльності робить ставку на отримання швидких і високих доходів від активних 

операцій, то він тим самим втрачає свою ліквідність, наражаючи себе на ризик 

стати неплатоспроможним, і навпаки, якщо банк надає перевагу високому 

рівню своєї ліквідності, то він, зазвичай, втрачає дохідність.  

Сукупність чинників впливу на ставку процента за кредитними операціями 

можна поділити на дві групи: 

1) макроекономічні, що мають об’єктивний характер і не залежать від 

результатів діяльності окремих банківських установ; 

2) мікроекономічні, які визначаються умовами функціонування 

конкретного банку та його клієнтів, становищем банку на фінансовому ринку і 

напрямами кредитної політики [1, с.119]. 

Зазначимо, що на інвестиційну діяльність банку суттєво впливає 

прибутковість, рівень, динаміка та коливання реальних доходів юридичних і 

фізичних осіб. Від цього, зокрема, залежить стійкість депозитної бази банку. 

Крім того, у банківській сфері зростає як міжбанківська конкуренція, так і 

конкуренція комерційних банків із різноманітними фінансово-промисловими 
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групами, корпораціями, інвестиційними фондами та компаніями, страховими і 

пенсійними фондами, кредитними спілками тощо. Гострота конкурентної 

боротьби є важливим чинником впливу на прибутковість банківської 

діяльності. Серйозними макроекономічними чинниками фінансової 

стабільності є грошово-кредитна і податкова політика, ступінь розвитку 

фінансового ринку, страхової справи та зовнішніх економічних зв’язків. 

Проведена оцінка чинників розвитку банківської інвестиційної діяльності 

дає підстави вважати, що причинами низької ефективності банківської системи 

України та її інвестиційного бізнесу є: 

1) високі операційні витрати, пов’язані з надмірною кількістю філій, 

працівників, а також іншими елементами операційної неефективності; 

2) зменшення частки доходних активів; 

3) проблеми управління через непродумане втручання уряду в процес 

ухвалення банками рішень; 

4) недостатнє вдосконалення банківських інформаційних технологій з 

метою зниження витрат; 

5) неспроможність уряду виконувати фінансові зобов’язання перед 

банками у повному обсязі за гарантіями та внесками до капіталу; 

6) створення захисних бар’єрів для збереження слабких банків та 

збереження структури банківської системи, у якій панують кілька великих і 

переважно високовитратних банків [1, с.142].  

Для активізації діяльності банків у інвестиційній сфері та залучення їх до 

безпосередньої участі у розробці й реалізації державної інвестиційної політики 

необхідне вирішення таких завдань: 

– посилення ролі держави у забезпеченні інвестиційного процесу, тобто 

розвиток механізму державних гарантій; 

– розробка реальної програми всебічної структурної діяльності, а також 

збільшення обсягу державних інвестицій; 

– спрямування процесів злиття, поглинання та банкрутства кредитних 

організацій на формування таких структур банківської системи, які б 

відповідали вимогам пожвавлення інвестицій та економічного зростання. 

Оскільки, інвестиційна політика банків як фінансовий інструмент впливу 

на інвестиційну діяльність комерційних банків в Україні має ще дуже коротку 

історію розвитку і перебуває на початку свого становлення, то з огляду на це 

важливим є узагальнення, вивчення не тільки зарубіжного досвіду розробки і 

реалізації банківської інвестиційної політики, але й передової вітчизняної 

практики формування стратегії і тактики інвестиційної діяльності банків, що 

може стати полем подальших досліджень у цій сфері. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  КРЕДИТНОГО СЕКТОРУ 

УКРАЇНИ 

Розвиток фінансово-кредитного сектору України в сучасних умовах 

залежить від рівня інтеграції її у світовий господарський комплекс. Зовнішні 

фактори активно впливають не лише на транснаціональні фінансові потоки, 

позиковий та інвестиційний бізнес, але й на національні фінансові системи. У 

вітчизняних умовах обмеженості стабільних джерел фінансування присутність 

іноземного капіталу дасть можливість залучити необхідні ресурси на внутрішні 

фінансові ринки. Ці процеси несуть в собі як можливості, так і загрози для 

вітчизняної кредитної системи, що зумовлює необхідність визначення основних 

векторів розвитку кредитного ринку України, виваженої та обґрунтованої 

державної фінансової стратегії. 

 Для банківського сектора за всю історію незалежної України найбільш 

збитковим  був 2016  ,за цей рік траченно-159,4 млрд. грн. Багато в чому, такий 

значний і негативний результат був обумовлений, головним чином, заявою 

ПриватБанку про збитки на суму 135,3 млрд. грн [1], згенерованих 

доформуванням резервів за кредитними операціями. І нарешті, в квітні 2017 

року НБУ повідомив про те, що платоспроможні банки, за перший квартал 

поточного року, отримали прибуток в 5,09 млрд. грн., вперше з докризового 

2013 року [2]. 

За нестабільність національної валюти, в процесі систематичних 

спостережень особливої уваги заслуговують такі індикатори, як золотовалютні 

резерви (ЗВР) НБУ і грошова база. Так, величина грошової бази на кінець 2016 

року складала 381 млрд. грн., а еквівалент ЗВР в гривні – 433 млрд. грн [3]. Ці 

суми практично збігаються, що може негативно відбитися на кредитному 

«кліматі» і на активності суб'єктів кредитування. А якщо НБУ запустить 

емісійний апарат, то грошова база буде мультиплікуватися, що в кінцевому 

підсумку не кращим чином позначиться на курсі гривні.  

Спостерігається слабке кредитування підприємств реального сектора. 

Наприклад, за червень 2016 року було надано кредитів на суму 783,99 млрд. 

грн. для не фінансових корпорацій і 161,16 млрд. грн. для домашніх 

господарств. У цьому ж місяці 2017 року ці показники дорівнювали – 783,05 

млрд. грн. і 159,94 млрд. грн. відповідно [4].  

Виходячи з цих даних можна зробити висновок, що кредитування 

погіршується, якщо брати до уваги інфляційні і девальваційні процеси. 

 Низький рівень захисту прав кредитора впливає на  судові та правові 

процедури, пов'язані з банкрутством боржників і подальшим стягненням 

заставного майна, зриває ефективне і швидке повернення банками 

прострочених платежів і не стимулює нарощування кредитування. Банки 
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відмовляються брати на себе нові кредитні ризики, оскільки спостерігається 

великий відсоток непрацюючих кредитів, а захист прав кредитора у відносинах 

позичальника вимагає поліпшення державно-правових органів.  Так, в кінці 

квітня 2017 року частка непрацюючих кредитів становила близько 57% (без 

урахування NPL ПриватБанку – 46%). 

 Непрацюючі кредити є найбільшим ризиком банківського сектора і 

причиною стримування відновлення кредитування. За даними статистики, 

найбільше непрацюючих кредитів припадає на такі сектори економіки, як 

будівництва та нерухомість (71%), металургія (60%), машинобудування і 

видобувна промисловість (58%), харчова промисловість (55%), а найменше – на 

легку промисловість (12%) [5].  

Внаслідок нестабільної економічної ситуації, Україна перейшла на 

гнучкий валютний курс і почала нову монетарну політику інфляційного 

таргетування. Ця політика провела очистку банківської системи від 

неплатоспроможних банків, але не дивлячись на те, що 88 банків пішло з ринку, 

кредитування економіки при цьому не покращилось. Як результат банки стали 

вести себе на ринку обережно, кредитування зменшилось. За перший квартал 

2017 року обсяг надійних ОДВП в портфелях комерційних банків досяг 

позначки в 285 млрд. грн. – це величезні вкладення в цінні папери уряду. При 

цьому НБУ викупив ОВДП на суму 383 млрд. грн. В сукупності, отримуємо 

вкладання на суму 668 млрд. грн., що перевищує дві третини від усіх вкладень в 

економіку України .  

Проблеми полягає в тому, що відбувається кредитування державного 

бюджету, сфери, яка не виробляє матеріальних благ, не створює додаткової 

вартості і не бере участі в зростанні ВВП.  

Таким чином, за результатами даного аналізу сучасного стану 

банківського кредитування економіки були визначені негативні тенденції 

розвитку, такі як:  нерозвинена структура ЗВР,  недостатнє кредитування 

реального сектора економіки,  вкрай низький рівень захисту прав кредитора  

зменшення банківського ринку. Таким чином, для активізації та пожвавлення 

кредитного сектору України насамперед необхідно:  втручання державного 

апарату в регулювання банківської системи;  НБУ повинен підтримувати 

мінімальний рівень чистих валютних резервів і нарощувати їх згідно з графіком 

для правильної структуризації ЗВР і підтримки курсу національної валюти.  

зниження облікової ставки НБУ та ставок по депозитах комерційних банків.  

відновлення кредитування реального сектора економіки завдяки державної 

підтримки, у вигляді субсидій, для підприємств-позичальників.  застосування 

практики цільового рефінансування банків (враховуючи досвід Великобританії 

та Данії). 
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ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Однією із головних проблем функціонування банківських установ в 

сучасних умовах є розробка ефективного механізму отримання банками 

необхідних прибутків через формування відповідної процентної політики, що 

створює базову передумову можливості кредитування клієнтів. Ознакою 

сучасного вітчизняного ринку є недостатня пропозиція ресурсів з боку 

небанківського сектора, висока вартість залучених коштів, яка впливає на 

рівень ставки за кредитами при обмеженій кредитоспроможності економічних 

суб’єктів. З цього можна зробити висновок, що сьогодні найбільш актуальною 

проблемою функціонування банківських установ є формування такої 

процентної політики, яка б в повній мірі забезпечувала необхідний рівень 

прибутковості банку, а також приваблювала достатню кількість клієнтів. 

Під процентною політикою розуміють сукупність заходів, спрямованих 

на встановлення оптимальних ставок позичкового процента з метою 

забезпечення рентабельної роботи банку при здійсненні кредитних операцій і 

мінімізацію ризиків, що супроводжують зміну цін на кредитні послуги [1]. 

Однак слід зауважити, що ефективність функціонування банку на ринку 

кредитних ресурсів багато в чому залежить і від порядку формування 

депозитної бази, тобто встановлення оптимальних процентних ставок за 

депозитами. Тому, з нашої точки зору, процентну політику банку слід 

розглядати як розробку та реалізацію системи заходів щодо формування 

оптимальних процентних ставок за кредитами та депозитами на мікрорівні з 

метою забезпечення прибутковості банківської установи. Процентну політику, 

що проводиться на рівні комерційного банку, у загальному вигляді можна 

також  визначити як стратегію і тактику банку в області регулювання 

процентних ставок, спрямованих на забезпечення ліквідності, рентабельності і 

розвитку операцій банку. З огляду на це, складовими елементами процентної 
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політики банку є: 1) формування процентних ставок за банківськими 

депозитами; 2) порядок нарахування відсотків за користування кредитами; 3) 

управління процентним ризиком; 4) заходи щодо мінімізації процентного 

ризику. 

Вихідними засадами процентної політики банку, які визначають її 

особливості можна вважати ті ринкові принципи діяльності банку, які 

реалізуються через механізм дії позичкового процента. До таких засад можна 

передусім віднести: 1) встановлення кінцевого рівня процентної ставки 

виключно на договірних принципах, що відображають взаємну зацікавленість 

кредитора і позичальника у реалізації кредитної угоди; 2) застосування 

диференційованого підходу при визначенні процентних ставок відповідно до 

умов роботи конкретного позичальника та рівня кредитного ризику; 3) 

встановлення процентних ставок для забезпечення ефективного 

функціонування банку як комерційного підприємства, що має відображатися 

належним рівнем його прибуткової діяльності. 

В сучасних умовах розвиток процентної політики, підвищення її 

ефективності пов'язано з удосконаленням уже існуючих форм отримання 

процентів, із збільшенням обсягу банківських операцій, а також із подальшим 

розвитком методів непрямого державного регулювання діяльності банків. 

Побудова ефективної процентної політики будь-якого банку неможлива без 

взаємозв’язку елементів оптимізації банківської політики на основі 

вищезгаданих принципів. При цьому процентна політика фінансової установи 

повинна передбачати: 

 по-перше, досягнення оптимального залучення вільних коштів (у 

тому числі внески населення) на рахунки; 

 по-друге, одержання всіма підрозділами банку прибутку, що 

забезпечує нормальну комерційну діяльність банку в цілому; 

 по-третє, забезпечення гарантій соціально-економічної захищеності 

вкладників [2]. 

Все вищеназване дозволяє сформулювати принципи, на основі яких 

повинно здійснюватись оптимальне управління процентною політикою банку: 

 рівень процентних ставок за операціями банків повинен 

знаходитись у безпосередній залежності від стану попиту на кредитні ресурси. 

Усіляке зростання попиту повинно визначати ступінь підвищення процентних 

ставок як за активними, так пасивними операціями банку; 

 величина процентної ставки повинна бути пов’язана із строками 

зберігання коштів на вкладах, а за кредитними операціями – із строком надання 

позики. Метою встановлення залежності процента від строків зберігання є 

подальше залучення коштів від населення на більш довгі строки; 

 розмір процентних ставок повинен враховувати необхідність 

забезпечення рентабельності банківської діяльності, виключити (або обмежити) 

імовірність роботи банку в умовах процентного ризику. 

 при побудові процентної політики банку важливо врахувати також 

індекс вартості життя [2].  
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Окрема увага при формуванні змісту процентної політики комерційних 

банків має приділятися розробці ефективного механізму мінімізації 

процентного ризику за позичковими операціями. Саме поняття процентного 

ризику як імовірності скорочення, зведення до нуля або отримання негативної 

маржі банком внаслідок несприятливої для нього зміни процентних ставок 

потребує виділення окремого розділу процентної політики з розробкою 

основних напрямів щодо управління даним видом банківського ризику. 

Недостатня увага, що приділяється комерційними банками України порівняно 

із банківськими установами розвинутих країн проблемам мінімізації 

процентного ризику, пов'язана із значно меншими строками розміщення активів 

і пасивів, що відповідно знижує імовірність суттєвих втрат унаслідок якихось 

кардинальних зрушень ринкової норми процента. 

Отже, процентна політика комерційного банку повинна передбачати різні 

можливості мінімізації процентного ризику, котрі у даний час або у 

майбутньому можуть бути використані банківськими установами як один із 

напрямів удосконалення організації позичкових операцій, що є основою 

пошуку додаткових можливостей щодо механізму мінімізації процентних 

ризиків та оптимізації на цій основі як власне процентної політики, так і усієї 

кредитної діяльності банків. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У 

ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

Фінансова діяльність банківських установ супроводжується зростанням 

негативних результатів діяльності, які спричинені незбалансованою 

ліквідністю, погіршенням якості активів, збільшенням обсягів негативно 

класифікованих кредитів й неефективною та ризиковою інвестиційною 

діяльністю. Такі умови акцентують увагу на необхідності впровадження 

інструментарію антикризового управління фінансовою діяльністю банків з 

використанням як реактивного, так і превентивного видів антикризового 

менеджменту. 

Основними елементами управління фінансовою банків на макрорівні є 

інструменти, які являють собою засоби досягнення цілей і завдань 

антикризового менеджменту. Ці інструменти на макроекономічному рівні, на 
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нашу думку, доцільно систематизувати на адміністративні та ринкові. 

Адміністративні інструменти – це обмежувальні заходи превентивного 

характеру з боку НБУ щодо банківської конкуренції й запобігання системним 

кризовим явищам. Обмеження банківської конкуренції передбачає 

запровадження макроекономічного регулювання валютних операцій, валютних 

інтервенцій НБУ та процентних ставок, особливі умови функціонування 

санаційного й державних банків тощо. Антикризові заходи запобігання 

системним кризовим явищам охоплюють критеріальні ознаки визнання 

системно важливих банківських установ за величиною їх активів, формою 

власності, обсягами кредитного й інвестиційного портфелів та напрямами 

діяльності, спрямованими на формування інноваційно-інвестиційної моделі 

економічного зростання. 

На наш погляд, ринкові інструменти антикризового управління 

фінансовою діяльністю банків доцільно систематизувати на фінансові, 

організаційні та реструктуризаційні. 

Фінансові інструменти пов’язані з сучасними методами антикризової 

підтримки ліквідності комерційних банків шляхом надання з боку НБУ 

кредитів рефінансування, кредитів овернайт, репо-угод та стабілізаційних 

кредитів й запровадженням дієвої централізованої системи гарантування 

вкладів фізичних осіб у разі настання ситуації їх недоступності, методів 

реорганізації банків за принципом мінімізації витрат чи їх ліквідації у разі 

проблемності й неплатоспроможності. Доцільно зазначити, що основним 

антикризовим інструментом процентної політики НБУ в умовах запровадження 

режиму інфляційного таргетування залишається процентна політика. В рамках 

такої політики основними інструментами визначено: ключову процентну ставку 

та процентні ставки постійного доступу до рефінансування [1]. Слід зазначити, 

що ключова процентна ставка НБУ - це ставка за основними операціями 

центрального банку з підтримки або обмеження ліквідності. Проведення 

операцій за цією ставкою слугує орієнтиром для ключових змін на ринку 

процентних ставок, тобто ставки міжбанківського кредитного ринку 

орієнтуються на її значення та межі. Варто відмітити, що роль ключової 

процентної ставки монетарної політики НБУ відіграє облікова ставка, яка 

визначально впливає на стан грошово-кредитного ринку і забезпечує 

проведення основних операцій з регулювання ліквідності. Змінюючи ключову 

процентну ставку монетарної політики, Національний банк впливає на 

короткострокові процентні ставки на міжбанківському грошово-кредитному 

ринку, які, в свою чергу, трансформуються в зміни процентних ставок за 

іншими фінансовими активами (зокрема, державними цінними паперами) та 

процентними ставками за кредитами та депозитами. Ці ставки мають 

безпосередній вплив на обсяги споживання та інвестицій домогосподарств і 

підприємств, а отже і на інфляцію. Інструментами постійного доступу з 

підтримання ліквідності банків, які спрямовані на оперативне підтримання НБУ 

ліквідності комерційних банків є кредити овернайт та розміщення депозитних 

сертифікатів НБУ [2]. В умовах структурного профіциту ліквідності, який 
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спостерігається в банківській системі України, основними операціями 

монетарної політики залишаються операції з розміщення депозитних 

сертифікатів Національного банку на 14 днів. Іншими інструментами 

антикризового управління ліквідністю банків на макрорівні в неокризових 

умовах вважаємо: тендери з підтримання ліквідності, операції із депозитними 

сертифікатами НБУ, операції РЕПО, операції з купівлі/продажу державних 

облігацій України, обов’язкові резерви, інтервенції на валютному ринку. 

Організаційні антикризові інструменти – це здійснення трансформаційних 

заходів у функціонуванні банківської системи, її організаційна перебудова на 

загальнодержавному, регіональному й локальному рівнях.  

Реструктуризаційні антикризові інструменти – це комплекс міроприємств, 

спрямованих на структурну перебудову, зміну організаційно-правових форм 

функціонування та покращення фінансової стійкості банківської системи. В 

умовах сьогодення такі заходи спрямовані на утвердження ролі системних та 

державних банків, установ за участю іноземного капіталу й великих за обсягом 

активів банків, які займають вагомі позиції у структурі банківської системи 

України і справляють значний вплив на її кредитно-інвестиційний потенціал. 

Отже, підхід до формування інструментарію антикризового управління 

фінансовою діяльністю банків дозволить комплексно діагностувати кризовий 

стан банків, здійснювати оцінку їх фінансової діяльності з позицій 

ідентифікації кризових явищ та загроз. 
Список використаних джерел: 

1. Положення про застосування Національним банком України стандартних 

інструментів регулювання ліквідності банківської системи : затв. Постановою Правління 

НБУ від 17.09.2015 р. № 615 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15. 

2. Положення про порядок визначення системно важливих банків : затв. Постановою 

Правління НБУ від 25.12.2014 р. № 863 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0863500-14/print1402575733494288. 

Положення про схвалення методичних рекомендацій про порядок реорганізації, 

реструктуризації комерційних банків : затв. постановою Правління НБУ від 09.10.2000 року  

№ 395 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 

 

Ковтун Наталія Олегівна, магістр  

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ: 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ 

У класичному розумінні інвестиційний клімат характеризується станом 

інвестиційного середовища, що характеризується та оцінюється через темпи 

зростання валового внутрішнього продукту, існуючий рівень податків і пільг, 

відсоткових ставок, інфляції, тарифів і цін, валютних курсів, цін на 

корпоративні та державні цінні папери, а також правового забезпечення 

інвестиційної діяльності.  
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Іншими словами, інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика 

сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, 

соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність 

інвестування в ту або іншу господарську систему [1, с. 4].  

На інвестиційний клімат держави чинять вплив багато факторів, 

вирішальне значення серед яких мають політична стабільність, ступінь 

втручання уряду в економіку, відношення до вітчизняних та іноземних 

інвестицій (політико-економічні фактори); наявність чи відсутність природних 

ресурсів, демографічна ситуація, географічне положення (ресурсо-економічні 

фактори); рівень та динаміка ключових макроекономічних показників 

(загальноекономічні фактори) [2]. 

Україна завдяки своєму потенціалу, значним трудовим ресурсам, 

ймовірній ємності внутрішнього ринку є державою із суттєвим простором для 

інвестиційної діяльності. Проте на сьогоднішній день у результаті економічної 

рецесії умови для інвестування в Україні є несприятливими. На формування 

інвестиційного клімату держави впливає сукупність ризиків та 

невизначеностей, серед яких є: 1) нестабільність економічного законодавства та 

поточної економічної ситуації; 2) зовнішньоекономічні ризики; 3) неповноту та 

неточність інформації про стан інвестиційних об’єктів; 4) невизначеність мети, 

інтересів та поведінки учасників інвестиційних процесів; 5) виробничо-

технічний ризик; 6) коливання ринкової інфраструктури, цін, курсів валют.  

Тому створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні 

залишається першочерговим завданням, від розв’язання якого залежить 

економічна стабільність в країні. 

Оскільки вітчизняний фондовий ринок все ще недостатньо розвинутий, то 

іноземне інвестування відбувається в основному шляхом здійснення прямих 

іноземних інвестицій (ПІІ). Залученню ПІІ в Україну сприяє дешева робоча 

сила, конкурентне економіко-географічне положення, висока забезпеченість 

природними ресурсами. У табл. 1 наведені фактори формування інвестиційної 

привабливості держави.  

Аналіз дії цих факторів в Україні дозволяє визначити основні  проблеми, 

які погіршують інвестиційний клімат нашої держави, зокрема: політичні 

проблеми (воєнні дії на території АТО, зовнішньополітичні проблеми); 

недосконала податкова та судова системи; значна частка тіньової економіки; 

низький рівень захисту інтересів інвесторів; несприятливі економічні умови 

(безробіття, низький рівень життя населення, інфляція, девальвація); 

відсутність сталої стратегії розвитку економіки; негативний міжнародний 

імідж. 

На сьогоднішній день головними завданнями для держави є ефективна 

ревізія системи формування та підтримки ПІІ в Україну, аналіз пріоритетів 

стратегії розвитку економіки, визначення факторів, котрі спричиняють 

неефективність нормативно-правових актів, які відповідають за підтримку 

привабливості інвестиційного клімату. Аби цього досягти потрібно зробити 

поетапну деполітизацію економіки, забезпечити послідовність економічних  
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Таблиця 1 

Фактори формування інвестиційного клімату 

держави

 
Джерело: складено на основі [3] 

 

реформ, забезпечити гарантії захисту ринкових прав та свобод інвестора, 

сформувати єдині стратегічні цілі. 

Отже, інвестиції є рушійною силою розвитку економіки кожної держави. 

На сучасному етапі розвитку економіки Україна потребує залучення іноземного 

капіталу. Але щоб зацікавити іноземного інвестора необхідно забезпечити 

створення сприятливого інвестиційного клімату. Тому державна політика 

України повинна бути спрямована на забезпечення сприятливих умов ведення 

господарської та фінансової діяльності як для внутрішніх суб’єктів 

господарювання, так і для їх закордонних контрагентів та потенційних 

інвесторів. На сьогоднішній день головними завданнями для держави є 

ефективна реорганізація системи формування та підтримки іноземних 

інвестицій в Україні, розробка стратегії розвитку вітчизняної економіки, 

забезпечення стабільність нормативно-правової бази.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 

ФАКТОРИНГОВОГО РИНКУ 

 Факторинг – дуже поширене у сучасному світі явище, що відноситься 

чинним законодавством до переліку фінансових послуг. На даний час 

факторинг є одним із найбільш надійних фінансових інструментів для 

вирішення проблем щодо нестачі фінансових ресурсів, обігових коштів та 

проблем з дебіторськими заборгованостями. В Україні факторинг набуває все 

більшого значення у зв’язку з інтеграцією України у світовий ринок та 

пошуком підприємствами надійних та ефективних способів фінансування своєї 

діяльності. 

 З економічної точки зору, факторинг – специфічний різновид 

короткострокового кредитування, що являє собою торговельно-комісійну 

операцію, за якої клієнт переуступає свою дебіторську заборгованість 

факторинговій компанії з метою отримання значної частини платежу, 

страхування ризиків та звільняє його від необхідності брати додаткові 

кредити[1]. 

 Станом на 2017 рік у світі налічується майже 1000 факторингових 

компаній. В Україні такі послуги, здебільшого, надають банки. Що стосується 

динаміки ділової активності на ринку факторингових операцій, то станом на 

2017 у порівнянні з 2013 кількість укладених договорів зросла більш ніж на 

60%. 

 У світовій практиці для оцінки ефективності функціонування 

факторингового ринку використовується такий показник як частка 

факторингового ринку у ВВП країни. На рис.1 зображено показники кількох 

європейських країн, відповідно до яких можна зробити висновок, що 

найвагоміший внесок в економіку країни робить факторинговий ринок 

Великобританії, а найменший внесок – ринок Чехії. В Україні цей показник є 

значно меншим ніж в проаналізованих країнах. 

Однією з основних переваг факторингових операцій є те, що вони 

прискорюють оборотність коштів на підприємствах. При використанні такого 

виду фінансових послуг можна отримати до 90% від суми майбутніх 

надходжень без застави. Також факторинг покращує кредитний стан клієнта, 

http://pidruchniki.com/1026071063370/investuvannya/investitsiyniy_klimat_derzhavi_faktori_yogo_formuyut
http://pidruchniki.com/1026071063370/investuvannya/investitsiyniy_klimat_derzhavi_faktori_yogo_formuyut
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2013_3_24
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контролюючи, щоб наявний борг погашався в повній мірі і в призначені 

терміни.  

Недоліками таких операцій є досить жорсткі вимоги до документації, 

вища ціна ніж по кредиту та, майже завжди, необхідність поручительства. 

Основні законодавчі вимоги, принципи та теоретичні засади 

факторингового фінансування закладені в Цивільному кодексі України.  

 
Рис.1. Частка факторингових послуг у складі ВВП європейських країн, 2016рік 

Джерело: [2]. 

 

Основними проблемами, які негативно впливають на розвиток 

факторингового ринку в Україні є: 

 Неякісне та неповне законодавче забезпечення; 

 Відсутність чітких та єдиних вимог до надання послуг факторингу, а 

відповідно й неможливість перевірки якості надання цих послуг; 

 Використання тієї ж схеми для обслуговування клієнтів, що й при 

кредитуванні; 

 Банківське обмеження комплексу послуг при здійсненні факторингового 

обслуговування[3]. 

Не зважаючи на такі суттєві проблеми український ринок є дуже 

перспективним для розвитку факторингу. Для ефективного вирішення проблем 

розвитку факторингового ринку в Україні доцільно було б використати: 

 Прийняття єдиного закону про факторингову діяльність, з чіткими 

вимогами та критеріями її оцінки; 

 Створення факторингової компанії під патронатом держави, яка братиме 

участь в державній програмі підтримки малого бізнесу; 

 Розвиток конкурентоспроможних факторингових компаній, які можуть 

виступати на міжнародному рівні[3]. 

Головною умовою успішного розвитку факторингового ринку України є 

поєднання інтересів фінансових установ та інтересів бізнес-структур. При тому, 

що як одні, так і другі можуть мати вигоду для себе при ефективній діяльності 

ринку факторингу. 
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ  

Створення і нормальне функціонування підприємств будь-якої форми 

власності неможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу. 

Власний капітал утворюється за рахунок особистої участі власників у його 

формуванні. При цьому, створюючи капітал підприємства, власник частково 

втрачає прямий зв'язок з капіталом, і він фактично стає власним капіталом 

підприємства.  

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається 

після вирахування його зобов'язань [1]. Власний капітал показує частку майна 

підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів 

підприємства. На діючому підприємстві власний капітал представлений 

наступними основними формами: статутний капітал, резервний, спеціальні 

(цільові) фінансові фонди, нерозподілений прибуток та інші форми власного 

капіталу. Власні фінансові ресурси для кожного підприємства є тієї життєво-

необхідною частиною, без якої неможливе ні функціонування, ні подальше 

існування підприємства. 

Формування капіталу є основною початковою умовою створення 

підприємства та його подальшої діяльності. Капітал є головним джерелом 

формування добробуту його власників. Частина капіталу в поточному періоді 

виходить з його складу і попадає власникам, а частина капіталу, що 

накопичується, забезпечує задоволення їх потреб у майбутньому. 

Формування власного капіталу має свої переваги і недоліки. У сфері 

внутрішніх джерел є простота залучення, що стосується прибутку, який 

залишається в розпорядженні підприємства і амортизаційних відрахувань, 

проте ці джерела, як правило, є обмеженими. 

Достатність власного капіталу підприємства дає змогу говорити про його 

фінансову стійкість, зниження ризику банкрутства, однак досить великі обсяги 

власного капіталу знижують його рентабельність.  
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Капітал підприємства є головним вимірником його ринкової вартості. У 

цій якості виступає насамперед власний капітал підприємства, що визначає 

обсяг його чистих активів. Поряд з цим, обсяг використовуваного власного 

капіталу на підприємстві характеризує одночасно і потенціал залучення їм 

позикових фінансових засобів, що забезпечують одержання додаткового 

прибутку. У сукупності з іншими факторами – формує базу оцінки ринкової 

вартості підприємства. 

Власний капітал показує частку майна підприємства, яка фінансується за 

рахунок коштів власників і власних засобів підприємства. Власний капітал 

підприємства – це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто 

перевищення балансової вартості активів підприємства над його 

зобов'язаннями [2]. 

Сутність власного капіталу підприємства проявляється у його функціях 

зображених на рис. 1. 

Власний капітал у частині статутного є фінансовою основою для запуску в 

дію нового суб'єкта господарювання. Фінансування діяльності на 

довгостроковий та поточний період у вигляді інвестицій у необоротні та 

оборотні активи на постійній основі, тобто коштами, що необмежено довго 

знаходяться в розпорядженні підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функції власного капіталу підприємства 
Джерело: складено на основі [2] 

 

Власний капітал є свого роду майновим забезпеченням для кредиторів 

підприємства. Власному капіталу в пасиві балансу відповідають чисті активи в 

активній стороні балансу. Чим більший власний капітал підприємства, зокрема 

статутний капітал, тим більших збитків може зазнати підприємство без загрози 

інтересам кредиторів, отже, тим вищою є його кредитоспроможність. Захист 

прав кредиторів, які здатні звернути свої вимоги на майно підприємства в 

межах власного капіталу і особливо в частині його статутного фонду. Захисна 

Функції власного капіталу підприємства 

1. Заснування та введення в дію підприємства 

2. Забезпечення відповідальності та гарантії діяльності підприємства 

3. Захисна  

4. Фінансування та забезпечення ліквідності 

 
5. База для нарахування дивідендів і розподілу майна 

 
6. Управління та контроль 
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функція показує значення власного капіталу для його власників. Чим більший 

власний капітал, тим краще захищеним є підприємство від впливу загрозливих 

для його існування факторів, оскільки саме за рахунок власного капіталу 

можуть покриватися збитки підприємства 

Якщо в результаті збиткової діяльності відбувається перманентне 

зменшення власного капіталу, то підприємство може опинитися на межі 

банкрутства. Гарантування майнового захисту прав власників підприємства (в 

акціонерних товариствах – учасників) на частину статутного капіталу. 

Внесками у власний капітал, разом зі спорудами, обладнанням, цінними 

паперами та іншими матеріальними цінностями, можуть бути грошові кошти. 

Вони використовуються для фінансування операційної та інвестиційної 

діяльності підприємства, а також для погашення заборгованості по позичках. 

Це, у свою чергу, підвищує ліквідність підприємства та потенціал 

довгострокового фінансування його діяльності. 

Одержаний протягом року прибуток або розподіляється та виплачується 

власникам корпоративних прав у вигляді дивідендів (спрямовується на 

збільшення статутного чи резервного капіталу). Нарахування дивідендів, як 

правило, здійснюється за встановленою ставкою відповідно до частки акціонера 

(пайовика) в статутному капіталі. Аналогічним чином відбувається розподіл 

майна підприємства у разі його ліквідації чи реорганізації. 

Згідно із законодавством власники підприємства можуть брати участь в 

його управлінні. Найвищим органом AT чи ТОВ є збори учасників товариства, 

які призначають керівні органи та ревізійну комісію. Фактичний контроль над 

підприємством здійснює власник контрольного пакета його корпоративних 

прав. Володіння контрольним пакетом дає можливість проводити власну 

стратегічну політику розвитку підприємства, формувати дивідендну політику, 

контролювати кадрові питання. Таким чином, статутний капітал забезпечує 

право на управління виробничими факторами та майном підприємства. 

Функції власного капіталу підприємства визначаються його економічною 

сутністю. Укрупнено можна виділити оперативну, захисну та регулятивну 

функції власного капіталу, які спрямовані відповідно на забезпечення 

безперервної діяльності підприємства, відшкодування в разі необхідності 

великих збитків і дотримання встановлених вимог щодо здійснення фінансової 

діяльності. 

Власний капітал формується двома шляхами: 

1) внесення власниками підприємства грошей та інших активів; 

2) накопичення суми доходу, що залишається на підприємстві. 

Власний капітал є основою фінансово-економічної бази підприємства, яка 

використовується для організації власної безперервної та стабільної фінансової 

діяльності. Величина власного капіталу найкраще характеризує 

результативність підприємства, а саме можна оцінити ефективність діяльності 

підприємства, успішної рентабельної роботи, його високої 

конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості. Для кредиторів 

власний капітал є показником відповідальності і стабільності підприємства. 
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Чим більший власний капітал і менша кредиторська заборгованість, тим кращі 

стосунки у підприємства з різними юридичними і фізичними особами.   

Отже, створення і нормальне функціонування підприємств будь-якої 

форми власності неможливі без формування достатнього обсягу власного 

капіталу. Розглядаючи економічну сутність, потрібно відзначити важливі 

характеристики капіталу, які полягають у тому, що він виступає основним 

чинником функціонування підприємства; характеризує його фінансові ресурси, 

які приносять прибуток; використовується як головне джерело формування 

добробуту його власників; є головним виміром ринкової вартості підприємства. 
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКУ ЯК ОСНОВА ЙОГО БЕЗПЕКИ 

Безпека банківської діяльності тісно пов’язана з ризиками, які є 

невід’ємною складовою ринкової форми господарювання. На ризик як вид 

небезпеки, потрібно реагувати і пов’язувати його як з додатковими доходами, 

так і з додатковими втратами. 

В сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби особливого значення 

для вітчизняних банків набуває необхідність підвищення ефективності ризик-

менеджменту та рівня фінансової безпеки. 
Безпека банку – це такий стан банку, який характеризується 

збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і 

послуг, котрі використовуються банківською установою, стійкістю до дії 

дестабілізуючих факторів впливу, здатністю фінансової системи забезпечувати 

реалізацію фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами 

фінансових ресурсів [1]. 
Перехід банківської системи України на шлях ринкових перетворень 

визначив основні пріоритети її розвитку в напрямку загальносвітових 

тенденцій. Це привело до принципово нових економічних відносин, що 

закономірно сприяло необхідності постановки і вирішення українськими 

банками завдань, пов'язаних із значним збільшенням концентрації ризиків в 

їхній діяльності. 
Оскільки банки, як і вся банківська система загалом, покликані 

file:///E:/Downloads/2443-9060-1-PB.pdf
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уособлювати надійність і безпеку, очевидною є необхідність розроблення та 

впровадження прийнятних і перевірених методів формалізації і оцінки ризиків, 

виявлення значимих критеріїв, а також розроблення і впровадження чітко 

налагодженої системи прийняття рішень, що базується на отриманих даних і 

приводить до ефективного результату (прибуткової діяльності та позитивного 

іміджу банківської установи). 

Ризик-менеджмент банку є одиним із основних напрямів сучасного 

банківського менеджменту, що вивчає проблеми управління установою банку 

загалом, або окремими її підрозділами з урахуванням ризик-факторів, в коло 

яких входить створення ефективної системи управління ризиками, елементи 

якої взаємодіють за затвердженими правилами і в узгодженій послідовності 

(схемі), опираючись на певні концепції, закони, принципи і методи.  

Кожен банк створює комплексну, адекватну та ефективну систему ризик-

менеджменту з урахуванням особливостей своєї діяльності, характеру, обсягів 

операцій банку, профілю ризиків та системної важливості банку, яка відповідає 

таким принципам: ефективність, своєчасність, структурованість, розподіл 

обов’язків, усебічність та комплексність, пропорційність, незалежність, 

конфіденційність, прозорість [2]. Cистема ризик-менеджменту повинна 

охоплювати загальні питання управління ризиками, а саме: стратегію, напрями 

підтримки банківського, моніторинг і контроль. Переваги ефективного ризик-

менеджменту наведені на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Переваги ефективного ризик-менеджменту банку 

Джерело: складено на основі [3] 

 

Ризик-менеджмент тісно пов'язаний із вирішенням завдань направлених на 

забезпечення належного рівня фінансової безпеки банку. В умовах посилення 

Переваги ефективного ризик-менеджменту банку 

є основою для підвищення ефективності стратегічного планування; 

дає змогу уникати вартісних несподіванок; 

поліпшує результати діяльності банку, підвищує рівень фінансової безпеки; 

дає змогу оптимально використовувати ресурси; 

сприяє більшій відкритості діяльності керівництва і поліпшує комунікації; 

забезпечує вище керівництво стислим оглядом головних ризиків, а також 

відомостями про ресурси, які виділені для впливу на високі ризики; 

дає менеджерам ефективну і послідовну методологію вивчення ризиків; 

покращує ведення обліку банком; 

орієнтує топ-менеджмент на використання факторів ризик-можливостей для 

підвищення вартості банку. 
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макроекономічної нестабільності, зростання зовнішніх та внутрішніх загроз 

фінансова безпека банку є важливим інструментом реалізації його інтересів та 

пріоритетних цілей, нарощування фінансового потенціалу для кількісного та 

якісного зростання, зміцнення позицій на ринку банківських послуг, 

забезпечення нормального функціонування та сталого розвитку [1]. 

Безпека банку розглядається як захист фінансових інтересів банку, його 

фінансової стійкості і середовища, в якому він функціонує [4, с.11]. 

Безпека банку обумовлена рівнем підтримання ліквідності, впровадженням 

фінансових інновацій, охороною інформації, збереженням активів, 

забезпечення прибутковості. Безпеці вітчизняних банків загрожують: 

недостатність власних коштів; цілеспрямований підрив їх ділової репутації; 

неповернення виданих кредитів, правова неврегульованість цього напряму 

банківської діяльності, а також недосконала оцінка кредитних ризиків; 

відсутність у банків даних про недобросовісних позичальників; маніпулювання 

з кредитними картками, банкоматами; недосконалість у підборі кадрів; 

використання фальшивих векселів, цінних паперів і гарантійних листів; 

вторгнення до банківських комп’ютерних мереж; витік ділової інформації; 

недосконалість структур забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки 

банківських установ [5]. 

Отже, безпека банківської діяльності тісно пов’язана з ризиками, які є 

невід’ємною складовою ринкової форми господарювання. На ризик як вид 

небезпеки, необхідно реагувати і пов’язувати його як з додатковими доходами, 

так і з додатковими втратами. 

З метою підвищення ефективності системи ризик-менеджменту та рівня 

безпеки банку необхідно забезпечити вирішення таких основних завдань: 

оптимізувати співвідношення потенційних можливостей, ризиків, розміру 

капіталу і темпів зростання банку; реалізовувати системний підхід до оцінки і 

управління ризиками; співвідносити ризики і потенційні можливості для 

досягнення як найкращих результатів; покращувати керованість банку за 

допомогою створення адекватної структури контролю. 
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РОЛЬ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ КРЕДИТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Національний банк України розробив проект постанови про надання 

кредитів комерційним банкам з метою стабілізації їх роботи та стимулювання 

кредитування ними реального сектору економіки. Про це йдеться в постанові  

НБУ № 327 від 13 липня 2010 р. Стабілізаційний кредит – кредит, який надає 

Національний банк України платоспроможному банку для підтримки 

ліквідності до двох років під програму фінансового оздоровлення банку. 

Національний банк має право приймати рішення про продовження строку 

користування стабілізаційним кредитом на строк до одного року. Загальний 

строк користування стабілізаційним кредитом з урахуванням усіх продовжень 

строку користування не може перевищувати п’яти років.  

Рішення про надання чи відмову в наданні стабілізаційним кредитом , 

зміну умов кредитного договору, погодження графіка повернення кредиту та 

сплати процентів за користування ним приймає Правління Національного банку 

України в межах монетарних можливостей. Стабілізаційний кредит надається 

під визначений Національним банком перелік основного чи додаткового 

забезпечення. Процентна ставка за стабілізаційним кредитом є змінною і 

встановлюється на основі облікової ставки Національного банку України 

відповідно до Положення про надання стабілізаційним кредитом банкам 

України [1].   

НБУ може надавати стабілізаційний кредит комерційному банку, який 

знаходиться у режимі фінансового оздоровлення або який взяв на себе борг 

банку, що перебуває у режимі фінансового оздоровлення, за наявності його 

клопотання та висновків відповідного територіального управління НБУ [2, c. 

126]. 

Стабілізаційний кредит може надаватися банку лише за умови його 

забезпечення заставою: високоліквідними активами банку-позичальника(це такі 

активи, які перебувають у готівковій формі або можуть бути швидко 

реалізовані на ринку) або гарантією чи порукою фінансово стабільного банку 

чи фінансової установи. Стабілізаційний кредит НБУ має цільове призначення і 

для кредитних операцій комерційного банку не використовується [3, c. 205]. 

Передбачається, що Нацбанк надаватиме стабілізаційний кредит з метою 

створення умов для вчасного виконання зобов'язань комерційного банку перед 

клієнтами, уникнення небажаних наслідків, які можуть привести до загрози 

безпеки довірених такому банку коштів, в разі реальної небезпеки стабільності 

його роботи. Постановою передбачається, що Національний банк має право під 

час надання стабілізаційного кредиту встановити обмеження щодо діяльності 

банку, зокрема, шляхом призначення куратора банку, встановлення до банку 

додаткових вимог. Стимулюючі кредити Нацбанк пропонує надавати з метою 
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стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на 

докризові параметри і сприяння банку у відновленні процесу кредитування 

довгострокової економічної програми вітчизняного товаровиробника [4]. 

Національний банк визначив банки, яким він надаватиме позики з метою 

стимулювання кредитування економіки на період її виходу з кризи і розподілив 

кредитні установи на категорії. 

Найнадійнішими (клас А) пропонується вважати державні банки, 

рекапіталізовані НБУ, і які мають позитивні результати діяльності. Їх 

регулятивний капітал має складати не менше 600 млн. грн., частка негативних 

активів і простроченої заборгованості – не перевищувати 10% портфеля, а 

зобов'язання по цінних паперах – 50% статутного капіталу. 

До класу Б запропоновано віднести стабільні банки з капіталом понад 600 

млн. грн., що порушували за останній звітний місяць нормативи миттєвої і 

поточної ліквідності, при цьому частка негативних активів і заборгованості за 

кредитами не повинна перевищувати 15%. Банкам цих двох категорій НБУ 

планує видавати позики на строк до 5 років як одноразово, так і у формі 

кредитної лінії. 

Банками категорії В вважатимуться стабільні банки, що порушували 

нормативи ліквідності та обов'язкового резервування, обсяг негативних позик і 

проблемної заборгованості яких не перевищує 20%. Такі кредитні установи 

НБУ готовий рефінансувати на 3 роки. 

Всі інші банки будуть віднесені до категорії Г і зможуть отримати 

стабілізаційні кредити строком на 1 рік. 

У залежності від класу банку і запропонованого забезпечення за кредитом 

ціна коштів НБУ складе облікову ставку (зараз 13,5 %) плюс 0,5-2%. 

Стабілізаційний кредит видається на рік одноразово або у формі кредитної 

лінії (це кредитна угода, відповідно до якої протягом передбаченого договором 

терміну банк виділяє позичальнику кредит у межах узгодженої суми (ліміту 

кредитування) на умовах, що відрізняються від умов одноразового надання 

кредиту). Кредит може бути продовжений на три роки для банків не нижче 

категорії "В". НБУ може відмовити у видачі стабілізаційного кредиту, 

наприклад, якщо акціонери банку не виконали програму фінансового 

оздоровлення; банк достроково повертає зобов'язання, включаючи зовнішні; 

виплачує бонуси керівництву банку; не надає дані в інформаційну систему 

"Реєстр позичальників" НБУ. 

Отже, рефінансування розглядається як центральний напрям монетарної 

політики на майбутнє яку проводить Національний банк України, тоді як 

інтервенції (купівля-продаж валюти) відійдуть на другий план, у зв'язку з чим 

зниження вартості кредитів є кроком на перспективу. Незважаючи на те, що 

кредити рефінансування від НБУ поки що не мають попиту в українських 

банків, можна стверджувати, що в майбутньому – коли реальний сектор 

відновиться і йому будуть потрібні кредити, потреба банків в такій підтримці з 

боку НБУ буде досить вагомою. 
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ІСТОРИЧНІ ТИПИ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ 

Центральні банки займають провідне місце у регулюванні банківської 

діяльності та забезпеченні стабільності банківської системи, окрім того, вони є 

фінансовими агентами уряду, банками банків та як провідники монетарної 

політики мають суттєвий вплив на розвиток економіки країни в цілому. Однак 

так було не завжди. На початковому етапі розвитку банківської системи взагалі 

не існувало центральних банків. Банківська система пройшла еволюційний 

шлях, перш ніж люди усвідомили необхідність їх створення. Хоча в сучасному 

світі центральний банк – найважливіша ланка банківської системи та важлива 

складова економіки країни, однак і в наш час центральні банки еволюціонують, 

зазнаючи змін [1].  

Першопричиною появи центральних банків, як і грошей, є поступовий 

еволюційний процес, що привів людство до усвідомлення необхідності 

здійснювати регулювання грошей в обігу, тобто контролювати їх емісію. Поява 

центрального банку пов’язана з потребою в централізації  емісії грошей. Однак,  

потреба в централізації грошової емісії є вторинною відносно необхідності 

регулювання грошової маси. Оскільки банки здійснювали функцію емісії 

грошей, то саме на них, з нашого погляду, і має бути покладено завдання 

регулювання грошового обігу. Однак з огляду на те, що на початковому етапі 

розвитку банків емісія була не централізованою, регулювати її було досить 

складно, та й функцію регулювання не було кому здійснювати. Крім того, на 

нашу думку, якби функцію емісії і надалі виконували всі банки, виникла б 

економічна криза, оскільки кожен із банків прагнув би до задоволення лише 

власних інтересів. А тому виникло усвідомлення необхідності виділення одного 

із банків, який би здійснював функцію емісії грошей з метою регулювання 

грошового обігу, задовольняючи потреби суспільства в цілому, а не власні 

економічні інтереси. Необхідність у появі центрального банку також пов’язана 

з незручністю використання значної кількості паперових знаків вартості, 
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оскільки кожен банк мав власні. Отже, появу центрального банку слід також 

пов’язати з прагненням до уніфікації грошової одиниці на певній території.  

Причини появи центральних банків такі:  контроль за регулюванням 

грошової маси, централізація банкнотної емісії, розвиток інститутів публічної 

влади, виникнення паперових грошей, потреба в надійному гаранті, потреба у 

фінансуванні державних органів влади, уніфікація грошової одиниці, захист 

інтересів вкладників, гарантія обміну банкнот на золото та задоволення потреб 

економіки в платіжних засобах належної якості [1]. 

Крім того, поява центральних банків пов’язана з розвитком інститутів 

влади та розвитком економіки, що висували нові вимоги до грошових знаків і їх 

контролю. Причиною появи центральних банків слід вважати і те, що в умовах 

металевих грошей грошовий обіг та банківська система були 

саморегульованими, їм не потрібно було втручання регулюючих органів, однак 

паперові грошові знаки, які могли швидко знецінюватись, потребували 

втручання регулюючих органів. Створення центральних банків пов’язане також 

з виникненням потреби у гаранті, що забезпечив би довіру до паперових 

грошей з боку громадян. 

Вчені стверджують що є два шляхи походження центральних банків – 

еволюційний та законодавчий. Походження центральних банків пов’язано саме 

з еволюційними процесами і поступовим усвідомленням необхідності 

виділення центрального банку з-поміж інших. Внаслідок того, що багато країн є 

відносно молодими, створення їх центрального банку має законодавчий шлях. 

Однак виникнення центральних банків молодих держав все ж таки базується на 

еволюційному усвідомленні необхідності створення центрального банку та 

досвіді провідних країн [2]. 

Етапи розвитку центральних банків: 

1-й етап (ІV ст. до н. е. – І ст. н. е.) Створення перших державних банків, 

які виконували обмінні операції. Державні “царські банки” виконували функції 

збирання коштів до царської казни через податки, штрафи надходження від 

оренди тощо. Ці банки здійснювали розрахунки від імені царя та фінансування 

державних витрат. 

2-й етап (ХVІ ст.) Створення державних, муніципальних ломбардних 

банків. 

3-й етап (серед. XVІІ – ХVІІІ – поч. ХІХ ст.) Обмеження кількості 

емісійних банків. Зародження центральних банків. Визначення функцій 

центральних банків, формування законодавства щодо діяльності та закріплення 

статусу центральних банків. Центральні банки цього етапу були залежними від 

політики уряду. 

4-й етап (перша полов. ХІХ ст.) Становлення та розвиток центральних 

банків. Подальше формування їх функцій, становлення й удосконалення 

законодавства щодо діяльності центральних банків і закріплення їх статусу. 

Формування системи міждержавних розрахунків та створення банку 

міждержавних розрахунків. Центральні банки цього етапу здобувають 

незалежність від політики уряду. 
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5-й етап (серед. ХІХ ст.)  Виникнення співпраці з міжнародними кредитно-

фінансовими організаціями. Створення МВФ. Виникнення міждержавного 

валютного регулювання та можливості отримання кредитних ресурсів 

центральними банками від міжнародних кредитно-фінансових організацій. 

6-й етап (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)  Кінець ХІХ ст.: створення Комітету 

регулювання діяльності банків на міжнародному рівні, що розробляє  принципи  

ефективного  банківського  нагляду  і  директиви  щодо  аналізу  та оцінювання 

банківських ризиків, визначає методи управління ризиками, шляхи 

забезпечення прозорості банківської діяльності. 

7-й етап (кін. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)  Кінець ХХ ст.: створення 

Європейської системи центральних банків. Банківська система цих країн має 

трирівневу побудову (1-й рівень – Європейський центральний банк; 2-й рівень 

– національні центральні банки країн ЄС; 3-й рівень – комерційні банки). 

Встановлено єдиний валютний курс для країн Європейського валютного союзу 

та введено євро в безготівковий обіг. Початок ХХІ ст.: введення в готівковий 

обіг єдиної валюти країн учасниць ЄС [3]. 

Історично склалося два шляхи виникнення центральних банків: 

1) еволюційний – становлення центрального банку відбувалося протягом 

тривалого періоду часу шляхом поступового закріплення за ним монопольної 

емісії банкнот (Банк Англії, Банк Голландії, Банк Франції); 

2) директивний – держава приймала рішення про заснування центрального 

банку, закріпивши за ним монопольне право випуску грошей у країні, 

наділивши його також функціями регулювання діяльності комерційних банків 

та грошово-кредитного регулювання економіки (Федеральна резервна система 

США, Резервний банк Австралії, Національний банк України). 

Отже, центральні банки у переважній більшості країн не вступають у 

безпосередні взаємовідносини з підприємствами, організаціями і населенням, а 

впливають на економічні процеси опосередковано-через систему комерційних 

банків, здійснюючи відповідне обслуговування останніх. Центральні банки 

виникли внаслідок еволюційного усвідомлення необхідності регулювання 

грошової маси, а тому монополізували емісію банкнот.  

Еволюційний процес щодо центральних банків триває й досі, можливо, 

банківська система матиме трирівневу побудову на чолі з єдиним 

наднаціональним банком або ж регіональними наднаціональними банками. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗШИРЕНОМУ 

ВІДТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Негативний вплив макроекономічних дисбалансів і політичних потрясінь в 

Україні, підвищення залежності банків від впливу інтеграційних та 

глобалізаційних процесів, недосконалих та неефективних регулятивних 

механізмів діяльності банків вимагають глибокого реформування як всієї 

економіки, так і банківського сектору з метою подолання сучасних кризових 

явищ для забезпечення стійких темпів економічного зростання. Банківська 

діяльність належить до вагомих чинників розвитку ринкової економіки, тому 

дослідження її місця та ролі у розширеному відтворенні національної 

економіки є актуальним.  

У правовому розумінні банківська діяльність – це сукупність правових дій, 

що здійснюється певними суб'єктами в формі, якої вимагає закон або договір. У 

даному аспекті банківська діяльність становить систему постійно здійснюваних 

угод і операцій, що спрямовані на отримання прибутку [1]. 

Банківська діяльність – це сфера та вид економічної діяльності, яка в 

сучасних умовах динамічно розвивається на підприємницьких засадах і 

забезпечує рух грошей та його регулювання.  

Головними особливостями банківської діяльності є [2, с. 234]:  

– жорстке і цілеспрямоване державне регулювання; 

– наявність і посилення конкуренції між банками і між банками та 

небанківськими фінансовими інститутами; 

– відсутність виробничого циклу; 

– відсутність фізичного зношення банківських продуктів; 

– прагнення банків мінімізувати внутрішні і зовнішні ризики їх 

функціонування; 

– неможливість застосування законодавства в сфері патентування. 

До спеціалізованих банків і спеціалізованої банківської діяльності варто 

віднести банки спеціального призначення, які виконують основні операції 

згідно дозволу НБУ. Ці банки є уповноваженими банками і здійснюють 

фінансування певних державних органів. Розглянемо у табл. 1 класифікацію 

даних банків і відповідно спеціалізованої банківської діяльності. 

В економічній літературі виділяють чотири основні підходи до з’ясування 

місця, ролі та значення банківської діяльності у відтворювальних процесах 

національної економіки: 

1) грошово-потоковий (в основі лежить рух грошових потоків),  

2) управління відтворенням банківського капіталу (відображає роль та 

особливості банківської діяльності у гармонізації відтворювальних 

економічних процесів суспільства),  
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3) грошово-господарський (відтворювальні процеси в економіці 

опосередковують грошові відносини), 

4) управління капіталізацією банківської системи (розкривають через 

механізм управління капіталізацією банківської системи) [4, с. 277-278].  

На нашу думку, роль та значення банківської діяльності у відтворювальних 

процесах економіки та забезпеченні економічного зростання доцільно 

розглядати, з одного боку, через призму трьох основних продуктів банківської 

системи: депозитного, кредитного та інвестиційного, а з іншого – через вплив 

на економічний розвиток депозитної, кредитної та інвестиційної діяльності 

банків та їх систем. 

Таблиця 1 

Класифікація спеціалізованих банків та їхньої діяльності 
 

Критерій 

класифікації 

Види спеціалізованих 

банків 
Види банківської діяльності 

1. Функціональне 

призначення банківського 

продукту 

Ощадні, інвестиційні, 

іпотечні, клірингові 

Ощадна, інвестиційна, іпотечна, 

клірингова 

2. Галузь банківської 

діяльності 

Аграрні, будівельні, 

трастові, 

зовнішньоторговельні 

В аграрному секторі, 

будівництві, 

зовнішньоторговельній сфері, 

довірчому управлінні 

3. Характер банківської 

клієнтури 

Біржові, кооперативні, 

страхові, комунальні 

З обслуговування професійних 

учасників фондового ринку, 

членів кооперативів, страхових 

компаній та їх клієнтів, 

комунальних підприємств 

4. Територія діяльності 

банку 

Регіональні, 

міжрегіональні, 

муніципальні 

Регіональна, міжрегіональна, з 

обслуговування муніципальних 

потреб 

Джерело: [3, с. 122]  

 

Отже, позитивні тенденції розвитку реального сектору економіки значною 

мірою залежать від інвестиційно-кредитної підтримки підприємств з боку 

банківських установ, і депозитної підтримки банків з боку підприємств та 

домогосподарств. Виняткову роль відіграють більшою мірою банківські 

вкладення в основний капітал суб’єктів господарювання, а меншою – покриття 

недостатності оборотного капіталу кредитними ресурсами. Тенденції до 

збільшення обсягів довгострокових кредитів саме в національній валюті є 

підтвердженням активізації банківської діяльності у забезпеченні економічного 

зростання. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ 

На сьогоднішній день у банківській практиці процес управління ризиками 

розглядається як ключовий напрям менеджменту. Головним завданням для 

менеджменту є оптимізація банківського процесу таким чином, щоб отримати 

максимально можливий прибуток при прийнятому рівні ризику. Кожен банк 

самостійно визначає цей рівень в залежності від обраної ним стратегії. 

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе 

зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди з банком або в інший 

спосіб виконати взяті на себе зобов’язання [1]. 

Для банку, головним при управлінні кредитним ризиком є його оцінка 

перед настанням несприятливих подій для банку, а також розробка і 

використання максимальної кількості методів по мінімізації кредитного ризику. 

Кредитний ризик, як і будь-який інший вид банківських ризиків, можна 

управляти за допомогою методів, які дають змогу певним чином спрогнозувати 

настання ризикової події та вжити заходів, спрямованих на мінімізацію збитків 

банку.  

Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях 

відповідно до причин його виникнення – на рівні окремого кредиту та на рівні 

кредитного портфеля в цілому. 

Основною метою управління кредитним ризиком на рівні окремого 

кредиту є впровадження заходів, спрямованих на мінімізацію втрат банку за 

окремою кредитною операцією у разі настання кредитного ризику. 

До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать: 

• надмірна концентрація – зосередження кредитів в одному із секторів 

економіки; 

• надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості 

управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі 

знаннями особливостей багатьох галузей економіки; 

• валютний ризик кредитного портфеля; 

• структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб 

клієнтів, а не самого банку; 

• рівень кваліфікації персоналу банку [2]. 

Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи (рис. 1): 

1) методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту;  

2) методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля 
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банку. 

 
Рис. 1. Методи управління кредитним ризиком 

Джерело: складено на основі [3] 

 

Слід зазначити, що платоспроможність банків залежить від якості активів 

банків. Банки мають суттєві частки проблемних активів на балансі, що 

потребує системного рішення проблеми якості активів, зокрема це стосується 

зростаючої частки простроченої заборгованості, що викликає процес 

збільшення резервів на покриття кредитного ризику [4]. 

На сьогоднішній день управління кредитним ризиком здійснюється не 

тільки на етапі формування портфеля. Банки ведуть постійний моніторинг 

кредитного портфеля й оптимізують його, поповнюючи чи, навпаки, 

позбавляючись частини активів через договори переуступок (цессію). таким 

чином, виникає вторинний ринок позик, що дає змогу ще більш активно 

управляти кредитним ризиком. 

Отже, кредитний ризик є невід'ємною складовою банківських діяльності і 

займає домінуюче становище в системі банківських ризиків. Банк може 

відмовитись від кредитного ризику шляхом припинення кредитування, проте 

цим самим він відмовляється від отримання прибутку. Тому управління 

кредитними ризиками – є найважливішим завданням будь-якого банку, а вибір 

правильного методу управління кредитним ризиком дозволить підвищити 

надійність, стабільність та конкурентоспроможність банківської системи, що 

позитивно впливатиме на загальний економічний стан країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В 

УКРАЇНІ 

Сучасний етап розвитку страхування в Україні супроводжується  швидким 

зростанням кількості страхових компаній, а відповідно, й високою 

конкуренцією. Наразі постійно розширюється асортимент страхових послуг, які 

надають можливість споживачеві скористатись властивостями унікального 

страхового продукту. Все це створює передумови для страхових організацій 

шукати нові підходи до організації діяльності компанії, і зокрема застосовувати 

маркетингові технології у страхуванні, орієнтувати діяльність усіх структурних 

підрозділів на задоволення потреб страхувальників. 

На сьогодні ця тема актуальна тим, що  сьогодні страхова організація не 

може нормально функціонувати без маркетингової служби, без розробки 

комплексу маркетингу в організації.  

 Страховий маркетинг – це система взаємодії страховика і страхувальника, 

спрямована на взаємне врахування інтересів і потреб. Комплекс страхового 

маркетингу, як і маркетингу взагалі, включає:  

1. Проведення маркетингових досліджень, сегментацію і позиціонування 

щодо їх результатів.  

2. Розробку нових чи адаптацію існуючих страхових продуктів (послуг) з 

урахуванням вимог ринку.  

3. Формування конкурентних цін (тарифів) на страхові продукти.  

4. Формування ефективної системи збуту (розподілу) страхових продуктів, 

управління цією системою. 

 5. Здійснення заходів щодо просування страхових продуктів [1, с.840]. 

Страховий продукт – це результат людської діяльності щодо здійснення 

захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб від наслідків раптових 

несприятливих подій [2]. 

Під страховим маркетингом розуміють систему понять і прийомів, що 

забезпечують оптимальну взаємодію й взаєморозуміння між страхувальником і 

страховиком.  

У цей час не можна недооцінювати значення маркетингу в страхування. 

Тому, що маркетинг являє собою й інструмент конкурентної боротьби, і засіб 

адаптації виробництва до потреб споживачів, то можна сказати, що страховий 
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маркетинг – це засіб конкурентної боротьби, що найбільше повно враховує 

потреби страхувальників. 

Одним із найбільш ефективних способів удосконалення роботи страхових 

компаній сьогодні вважається впровадження маркетингових методів управління 

ними. 

Комплекс маркетингу – це набір контрольованих змінних маркетингу, 

сукупність яких може використовувати компанія для досягнення бажаної 

реакції цільового ринку [3, с.1019]. 

Завдання маркетингу в страховій компанії по суті випливають із його 

принципів: забезпечення рентабельної роботи, що постійно змінюються умовах 

забезпечення конкурентоспроможності компанії з метою дотримання інтересів 

клієнтів, підтримки суспільного іміджу страховика,  максимальне задоволення 

запитів клієнтів по обсязі, структурі і якості послуг надаваних страховою 

компанією, що створює умови для стійкості ділових відносин, комплексне 

рішення комерційних, організаційних і соціальних проблем колективу 

страхової компанії. 

Цілі маркетингової діяльності страховика тісно пов'язані з цілями 

діяльності самої страхової організації і сприяють їх досягненню [4, с.599]. А 

саме цілями страхування  є формування й стимулювання попиту, забезпечення 

обґрунтованості прийнятих управлінських рішень і планів роботи страхової 

компанії, а також розширення обсягів надаваних послуг, ринкової частки й 

прибутків. Пропонувати клієнтам те, що реалізується, не намагатися 

нав'язувати щось інше – основа маркетингового підходу в керуванні діяльністю 

страхової компанії. 

Взагалі, маркетинг страхових послуг в Україні є далеко не найкращим 

копіюванням західного досвіду. Насамперед на цю проблему вплинула нестача 

 навиків цивілізованого бізнесу у страховиків та орієнтація страховиків на 

короткострокові потреби сьогодення. Слід зазначити, що сучасний страховий 

маркетинг є надто дорогим, а значна кількість страховиків не має інвестиційних 

можливостей для розвитку маркетингових проектів. 

Отже, роль маркетингу в страховій діяльності є важливою – уміння 

оцінити наявну ситуацію на ринку, виявити потреби споживачів, розробити 

ефективну політику збуту, провести аналіз діяльності і визначити перспективи 

розвитку.  Особливості маркетингу в страховій діяльності пов'язані з багатьма 

загрозами, проблемами, великими можливостями і перспективами. Саме тому 

удосконалення маркетингу в такій важливій сфері, як страхування, приведе до 

нового рівня економічного розвитку країни, сприятиме якісним зрушенням у 

страховій сфері, розвитку добросовісної конкуренції на вітчизняному ринку 

послуг. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ  

Валютне регулювання посідає важливе місце в системі економічних 

відносин: впливаючи на загальний стан економіки країни, валютне 

регулювання, в свою чергу, значною мірою визначається ним та залежить від 

ролі держави у міжнародних відносинах. Складна система економічних 

взаємозв`язків в галузі валютних відносин має знайти відображення в 

концентрованому вигляді у визначенні поняття “валютне регулювання”. З 

точки зору автора існуючі визначення звужують його суть. Необхідно 

розрізняти поняття “валютне регулювання” та “державне валютне 

регулювання”. 

Виходячи з проведеного автором дослідження суті та ролі валютного 

регулювання, останнє визначається як система взаємопов`язаних механізмів 

державного та ринкового регулювання курсу валюти та руху валютних 

цінностей на національному та міжнародному рівнях [1]. 

Щодо поняття “державне валютне регулювання”, то це є сукупність форм 

та заходів, які запроваджуються уповноваженими державними органами на 

національному та міжнародному рівнях в межах законодавчо встановленого 

порядку відповідно до цілей валютної політики [2]. 

При регулюванні валютного курсу обов`язково мають бути задіяні ті 

чинники, які впливають на товарне забезпечення національної валюти. 

Спрямування зусиль держави лише на коригування співвідношення між 

попитом та пропозицією іноземної валюти на внутрішньому ринку приносить 

короткотривалий результат і не змінює загальної тенденції. Яскравим 

прикладом таких дій держави є валютне регулювання у формі валютної 

інтервенції та девальвації (ревальвації), яке не підкріплюється паралельно 

створенням засад довгострокового економічного зростання. 

Застосування в Україні різних форм валютного регулювання дозволяє 

зробити наступні висновки [3]. 

1. Найбільший вплив на розвиток подій на внутрішньому валютному ринку 

(на обсяги торгів інвалютою, рух капіталів, курс національної грошової одиниці 

тощо), а також на стан зовнішньої торгівлі України мали валютні обмеження та 

регулювання режиму валютного курсу. 

2. Девальвації та валютні інтервенції здійснювались, як правило, після 
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значного погіршення ситуації на внутрішньому валютному ринку з метою 

недопущення різких курсових коливань або значного розриву між офіційним та 

ринковим валютними курсами в країні. Суттєвого впливу на стан зовнішньої 

торгівлі або рух капіталів ці заходи не мали, отже, в цьому розрізі ефективність 

їх застосування була не високою. 

3. Існуючий на сьогодні в Україні рівень конвертованості гривні (повна 

внутрішня конвертованість) відповідає вимогам часу, і значне його підвищення 

в найближчий час є не можливим. Об`єктивну основу підвищення рівня 

конвертованості валюти складають: розвиток національного виробництва, 

економічне зростання, укріплення позицій України в міжнародних економічних 

та політичних відносинах. Форсування державою процесу зростання валютної 

конвертованості може спричинити збитки для національної економіки. 

Важливе значення для України на сучасному етапі має також підвищення 

ролі інститутів валютного регулювання. Це передбачає, по-перше, чітке 

окреслення у законодавстві повноважень державних органів в сфері валютних 

відносин. А по-друге, ефективне виконання покладених на ці інститути 

функцій. Останнє, крім дотримання виконавчої дисципліни, вимагає також 

створення таких економічних умов, які дали б змогу органу державного 

управління реалізувати всі його повноваження [4]. 

Валютне регулювання займає провідне місце в економічній політиці 

держави. В залежності від мети валютне регулювання може стимулювати або 

стримувати економічний розвиток в країні та відповідно впливати на стан 

окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце держави на 

світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному становищі 

впливають на розвиток валютних відносин, та відповідним чином коригують 

валютну політику, що проводиться в державі. 

Водночас, у сучасному світі значного розвитку набули інтеграційні 

процеси, спостерігається зростання рівня відкритості національних економік та 

їх взаємозалежності. Такі процеси підвищують роль валютного регулювання на 

національному та міжнародному рівні. 

Враховуючи, що валютне регулювання є однією з найбільш динамічних 

складових як національної, так і світової валютно-фінансових систем, 

визначення особливостей побудови та розвитку системи валютного 

регулювання в умовах ринкової трансформації економіки є важливою науковою 

та практичною проблемою. 

Створення дієвої системи валютного регулювання України не можливе без 

глибокого вивчення теоретичних аспектів, досвіду інших держав світу, 

існуючої в країні практики, а також перспектив розвитку цієї системи. Саме 

такий підхід дозволить нашій країні розробити оптимальний режим валютного 

регулювання, який має відповідати вимогам та особливостям періоду ринкової 

трансформації економіки. Отже, необхідність удосконалення чинної системи 

валютного регулювання в Україні, як однієї з обов`язкових умов забезпечення 

сталого економічного зростання. 

Удосконалення чинного валютного законодавства є одним з пріоритетних 
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на даний час напрямків реформування системи валютного регулювання в 

Україні. Термінового доопрацювання та прийняття потребує проект Закону 

України “Про валютне регулювання” (автором запропоновано його структуру 

та положення, які стосуються механізму обов`язкового продажу надходжень в 

іноземній валюті на користь резидентів; регулювання режиму валютного курсу 

та порядку визначення офіційного валютного курсу; термінів повернення 

резидентами в Україну валютної виручки від експорту товарів (робіт, послуг), а 

також надходження на митну територію країни товарів за імпортними 

операціями). 

Отже, підвищенню ефективності чинної системи валютного регулювання в 

Україні сприятиме розробка концептуальних засад валютної політики. Цей 

процес має передбачати: виділення короткострокових (до 1 фінансового року) 

та довгострокових (на 4-5 років) цілей валютної політики; встановлення 

взаємозалежностей між ними та механізму їх реалізації; побудову валютної 

політики у відповідності з тенденціями розвитку відповідних ринкових 

механізмів та визначеними загальними напрямками розвитку економіки країни; 

виявлення факторів, які визначатимуть перспективи розвитку системи 

валютного регулювання, та наслідків реалізації валютної політики; урахування 

фінансово-економічних та політичних ризиків як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках, а також досвіду побудови систем валютного регулювання 

зарубіжних країн. Ефективність як короткострокової, так і довгострокової 

валютної політики, багато в чому залежить від іміджу країни в світі. Його 

покращання потребує, крім стабільного економічного зростання, підвищення 

ролі України у міжнародних фінансових організаціях та посилення її позицій на 

світовій політичній арені. 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

В Україні страховий ринок існував ще в період СРСР, але представлений 

був одним страховиком-монополістом. З отриманням незалежності кількість 

ризиків тільки збільшувалась для громадян. Нестабільність в країні не 

дозволяла швидкого вирішення проблем, це стало передумовою виникнення  

страхового ринку , адже лише страхування може захистити осіб від нещасних 

випадків. Становлення українського страхового ринку відбувалося в тяжкій, як 
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економічній, так і політичній, ситуації і що саме найголовніше – в умовах 

відсутності власного страхового законодавства та органу державного нагляду за 

страховою діяльністю. 

Визначимо сутність страхового ринку. На думку В.М. Фурман: страховий 

ринок – це система стійких економічних відносин між покупцями, 

посередниками і продавцями, а також страховиками й регуляторними органами, 

пов’язаних із формуванням попиту, пропозиції та ціни на прямий страховий 

захист і перестрахування, які матеріалізуються у страхових, перестрахувальних 

та супутніх послугах у певній країні, групі країн чи міжнародному масштабі, 

що піддається регулюванню [1]. 

Розглянемо етапи розвитку страхового ринку в Україні: 

Перший етап (1991-1993р.) характеризується невпорядкованим страховим 

законодавством, відсутністю органу нагляду за страховою діяльністю, значною 

інфляцією, яка постійно збільшувалася. Також відбулося зростання кількості 

страхових компаній, які з однієї точки зору поклали край багаторічній 

монополії Держстраху, а з іншої точки зору, за відсутності жорсткого контролю 

за рівнем статутних фондів та платоспроможності страховика, призвели до 

того, що новостворені страхові компанії не мали необхідних ресурсів для 

виконання взятих на себе зобов’язань, чим дуже підірвали рівень довіри 

населення до них та зокрема до всієї системи страхування [2].  

Другий етап (1993- 996) характеризується прийняттям у травні 1993 року 

Декрету Кабінету Міністрів України “Про страхування” та створенням у жовтні 

1993 року Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю 

(Укрстрахнагляд), який проіснував до квітня 2002 р. Завдяки законодавчому 

регулюванню страхової діяльності відчутно підвищилася фінансова дисципліна 

страховиків. Було впроваджено облік резервів, розроблено категорії активів, у 

межах яких страховики розміщували ці резерви, упорядковано взаємовідносини 

страховика з його філіями та представництвами, установлено необхідні форми 

спеціальної звітності, розпочався нагляд за страховою діяльністю. Було 

впроваджено єдиний державний реєстр страхових компаній і видано ліцензії, 

тобто здійснювати страхову діяльність стало можливим лише за тими видами, 

які зазначено в ліцензії [3, с. 61-65;] 

Третый етап (1996-2001) було ухвалено Закон України “Про страхування” 

(березень 1996 р.) та перереєстрацією страховиків у 1997 році. Закон установив 

систему контролю за рівнем платоспроможності страховиків і порядок 

розрахунку резервів, посилив норми, що регулюють нагляд за страховою 

діяльністю, упорядкував види обов’язкового страхування. Було здійснено 

обов’язковий поділ страхових компаній на ті, які здійснюють страхування 

життя, та ті, які проводять страхування за видами іншими, ніж страхування 

життя. Створюються та реєструються об’єднання. 

Четвертий етап (2001-2008) 2 лютого 2001 року Кабінетом Міністрів 

України затверджено Програму розвитку страхового ринку України на 2001-

2004 роки. 4 жовтня 2001 р. прийнято Закон України “Про внесення змін та 

доповнень до Закону України “Про страхування”. 11 грудня 2002 р. за Указом 
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Президента України № 1153/2002 згідно із Законом України “Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” було створено 

Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України 

(Держфінпослуг). У даний період відбулося підвищення вимог до мінімальних 

розмірів статутного фонду страховиків (1 млн євро для страховиків з 

ризикового страхування та 1,5 млн євро – для страховиків зі страхування 

життя) [5]. 

Пятий етап (2008- до теперішнього часу) приєднавшись у 2008 р. до 

Світової організації торгівлі, Україна відповідно до правил Генеральної угоди 

про торгівлю послугами (ГАТС), зобов’язалася забезпечити національний 

режим та доступ на ринок в секторі фінансових послуг, включаючи страхові 

послуги та ті, що відносяться до страхових. Це означає, що у зазначеному 

секторі ринку забезпечується вільний доступ до страхових послуг та їх 

постачальникам, а також надається режим, не менш сприятливий, ніж 

вітчизняним послугам чи постачальникам послуг. 10 квітня 2008 р. до Закону 

України “Про страхування” були внесені зміни, згідно з якими скасовано 

вимогу щодо надання послуг представництвами страхових та перестрахових 

брокерів – нерезидентів лише через постійні представництва в Україні, які 

повинні бути зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства 

України та включені до державного реєстру страхових або перестрахових 

брокерів. Натомість з дня вступу України до СОТ страхові та/або перестрахові 

брокери- нерезиденти зобов’язані письмово повідомити Уповноваженому 

органу за встановленою ним формою про намір здійснювати діяльність на 

території України. У результаті двосторонніх переговорів та гармонізації 

українського законодавства з вимогами СОТ Україна досягла відстрочки в 

питанні надання дозволу відкривати в Україні філіали іноземних страховиків і 

зняття обмежень на участь іноземців в капіталі страхових компаній. Так, 

іноземні страхові компанії зможуть надавати страхові послуги через свої філії 

лише через 5 років з дня вступу України до СОТ. По завершенні вказаного 

перехідного періоду (17 травня 2013 р.) при створенні страхової компанії зі 

страхування життя статутний фонд такого страховика вже повинен бути не 

менше 10 млн євро. 23 листопада 2011 року Держфінпослуг було 

реорганізовано в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сфері фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) [4, с. 115-118]. 

Отже страховий ринок є найбільш зростаючим серед фінансових ринків, 

окрім банківського сектору. Та останнім часом розвиток значео погіршився 

через кризу та всю ситуацію в Україні. Тому для покращення розвитку 

страхового ринку необхідно удосконалити правові засади захисту споживачів, 

підвищити вимоги до формування статутного капіталу, підвищити 

платоспроможність страховиків, створення нових можливостей у розвитку 

страхування. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ 

БАНКІВ 

В управлінні валютними ризиками та валютною позицією комерційні 

банки застосовують дві основні групи методів: управління валютною 

структурою балансу та хеджування валютного ризику. 

Зміст першої групи методів зводиться до впливу на валютну структуру 

балансу для обмеження наслідків переоцінки валютних інструментів. До цієї 

групи методів належать: структурне балансування валютних потоків за сумами 

та строками; проведення конверсійних операцій; зміна строків валютних 

платежів (випередження та відставання); дисконтування платіжних вимог в 

іноземній валюті. 

Друга група методів, пов’язана з хеджуванням валютного ризику, 

передбачає створення захисту від валютних ризиків укладанням додаткових 

строкових угод за іноземною валютою, які дозволяють компенсувати можливі 

фінансові втрати за балансовими статтями внаслідок зміни валютного курсу [1].  

Хеджування здійснюють за допомогою проведення операцій з 

форвардними валютними контрактами, валютними ф’ючерсами та опціонами, 

валютними своп-контрактами, своп опціонами, а також різних їх комбінацій 

типу подвійний форвард, валютний своп. 

Страхування, або хеджування, активу, в даному випадку – валюти, є дія, 

спрямована на недопущення ні чистих активів, ні чистих зобов’язань в даній 

валюті. 

Згідно з фінансовою термінологією, страхування означає дію щодо 

уникнення володіння довгостроковими активами в іноземній валюті у більшому 

розмірі, ніж необхідно в короткостроковому плані. 

Зворотною стороною страхування є спекуляція як дія щодо відкриття 

нетто-активів (“довга” позиція) або нетто-пасивів (“коротка” позиція) в 

іноземній валюті. 

Спекуляція означає взяття на себе валютних зобов’язань, майбутня 

вартість яких у місцевій валюті невизначена. Більша частина цих зобов’язань 

будується на свідомому розрахунку, бодай і приблизному, або очікуванні 

майбутньої ціни іноземної валюти. До терміна “спекулянт” ставляться по-
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різному. Дехто вважає, що дії спекулянтів зовсім непередбачувані і додають 

елемент хаосу в економічну систему. Як правило, вони особливо активні в 

середині економічної “бурі”, і все, що відбувається потім, пояснюється їхніми 

діями. Це, можливо, і було характерним частково для минулого, але, 

враховуючи сучасний досвід, треба більш широко тлумачити валютну 

спекуляцію. Спекулянтом вважається кожний, хто відкриває чисту позицію в 

іноземній валюті, незалежно від своїх мотивів і сподівання валютного курсу в 

майбутньому. Валютний ринок дає змогу торгувати валютами як спекулянтам, 

так і тим, хто страхує свої активи, тому що практично немає критеріїв, за якими 

ринок поділив би ці дві групи учасників. 

Бажання спекулювати в будь-якій іноземній валюті залежить від місцевих 

і іноземних процентних ставок, а також від очікування майбутнього руху 

валютних курсів. 

З-поміж методів страхування валютних ризиків слід виділити такі [2]. 

1. Структурне збалансування активів, пасивів, кредиторської та 

дебіторської заборгованості. 

2. Зміна термінів платежів. 

3. Форвардні угоди. 

4. Операції “своп”. 

5. Опціонні угоди. 

6. Фінансові ф’ючерси. 

7. Кредитування та інвестування в іноземній валюті. 

8. Реструктуризація валютної заборгованості. 

9. Паралельні позички. 

10. Лізинг. 

11. Дисконтування вимог в іноземній валюті (форфетування). 

12. Використання валютних коштів. 

13. Здійснення платежів за допомогою зростаючої валюти. 

14. Самострахування. 

В економічній практиці вказані методи часто переплітаються між собою, 

а окремі фінансово-кредитні установи використовують, як правило, не один, а 

водночас кілька методів. Через недостатню розвиненість фінансово-кредитної 

та банківської систем, відсутність ринкової інфраструктури, недосконалість 

вітчизняного законодавства для українських підприємців та банків спектр 

методів страхування поки що обмежений, і головними серед них є: правильний 

вибір валюти розрахунків, регулювання валютної позиції, валютні 

застереження, конверсійні та арбітражні операції.  

Масштаб операцій і розмір можливого прийняття валютного ризику 

повинні грунтуватися на загальній якості процесу управління ризиком та стані 

валютного ринку своєї країни і країн банків-контрагентів. Знання, досвід, 

точність інформації та ефективність установлення лімітів ризику є головними 

елементами процесу оцінювання й управління валютним ризиком 
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РОЛЬ НБУ В ОБСЛУГОВУВАННІ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ 

УКРАЇНИ 

Зовнішня заборгованість – це сума фінансових зобов’язань країни 

іноземним кредиторам, що підлягають погашенню в обумовлені терміни. 

Найгостріше проблема зовнішньої заборгованості стоїть перед країнами, що 

розвиваються, і переросла нині в проблему заборгованості. 

Національний банк як фінансовий агент уряду посідає основне місце на 

ринку державних облігацій, оскільки здійснює їх розміщення, депозитарне та 

розрахункове обслуговування обігу і погашення цінних паперів уряду, а також 

нагляд за діяльністю учасників ринку. Окрім того, НБУ використовує ОВДП як 

інструмент регулювання грошового ринку. 

До основних методів фінансування внутрішнього державного боргу за 

участю центрального банку слід віднести:  здійснення емісії грошей;   надання 

прямих кредитів центрального банку уряду;  залучення внутрішніх позик. 

Найпростішим методом фінансування державного боргу є емісія грошей 

центрального банку, внаслідок якої збільшується обсяг доходів бюджету за 

рахунок різниці між номінальною вартістю грошей та фактичними затратами на 

їх виготовлення. Недоліком цього методу є посилення інфляції та знецінення 

грошей внаслідок зростання кількості засобів платежу в обігу, незабезпечених 

реальними активами. 

Надання прямих кредитів центральним банком уряду є досить простим 

способом покриття дефіциту державного бюджету. За своєю суттю надання 

прямих кредитів не відрізняється від емісії грошей і використання цього методу 

в розвинутих країнах або заборонене взагалі, або здійснюється в межах чітко 

визначених параметрів (наприклад, для кредитування тимчасового «сезонного» 

розриву між видатками та надходженнями бюджету). Широкого поширення 

надання прямих кредитів уряду для покриття дефіциту державного бюджету 

набуло в країнах, що розвиваються [1, с. 43]. 

Державний зовнішній борг являє собою заборгованість за кредитами 

(позиками), залученими з іноземних джерел. Він виступає у вигляді зовнішніх 

фінансових зобов'язань держави перед нерезидентами. Тобто держава виконує 

роль позичальника або гаранта погашення цих кредитів (позик) іншими 

позичальниками. Отже, до складу державного зовнішнього боргу входять: 

1) прямий державний зовнішній борг, що формується через залучення 

іноземних кредитів, безпосереднім позичальником за якими є держава, та 

випуск державних цінних паперів у вигляді зовнішніх державних позик. 

Обслуговування цієї частини зовнішнього державного боргу здійснюється за 
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рахунок коштів державного бюджету; 

2) умовний державний зовнішній борг, який формується за рахунок 

іноземних кредитів, залучених іншими позичальниками під державні гарантії 

(гарантований державою борг). Відповідальність щодо обслуговування цих 

кредитів несе безпосередній позичальник, який самостійно погашає іноземні 

кредити за рахунок власних коштів, тому фінансові зобов'язання держави щодо 

погашення таких кредитів мають умовний характер. Але у разі невиконання 

безпосереднім позичальником своїх боргових зобов'язань перед нерезидентом 

згідно з умовами угоди про позичання набуває чинності державна гарантія 

щодо виконання платежів на користь іноземного кредитора. У такому разі 

умовні державні фінансові зобов'язання стають прямими. 

Згідно з чинним законодавством України управління зовнішнім державним 

боргом та його обслуговування здійснює Міністерство фінансів України, у 

складі якого спеціально сформовано Головне управління обслуговування 

зовнішнього державного боргу України. У межах покладених на нього 

повноважень Міністерство фінансів виступає фінансовим агентом держави під 

час виконання всіх фінансових операцій, пов'язаних із цим завданням. 

Міністерство фінансів України реєструє всі іноземні кредити, залучені як від 

імені держави, так і під державні гарантії українськими юридичними особами. 

На підставі цієї інформації здійснюється статистичний облік усіх державних 

зовнішніх зобов'язань, ведеться моніторинг державного зовнішнього боргу, 

готується детальний графік платежів з його обслуговування, згідно з яким 

Державне казначейство забезпечує своєчасне фінансування видатків на 

обслуговування державного зовнішнього боргу в межах наявних фінансових 

ресурсів, передбачених Державним бюджетом України на вказані цілі. 

Звичайно, центральний банк держави відносно центрального уряду 

виступає у ролі обслуговуючого банку, в якому зберігаються кошти державного 

бюджету та позабюджетних фондів. Але роль Національного банку України у 

процесі обслуговування державного зовнішнього боргу не обмежується лише 

виконанням функції платіжного агента уряду України. 

Участь у процесі обслуговування зовнішнього боргу країни, зокрема 

державного зовнішнього боргу, є однією з додаткових функцій, яку, поряд з 

основними, виконує центральний банк держави. 

З метою задоволення поточних потреб в іноземній валюті для виконання 

зовнішніх фінансових зобов'язань Національний банк України організовує на 

території України купівлю-продаж конвертованих валют за гривню. При цьому 

Національний банк України використовує золотовалютний резерв, здійснюючи 

валютні інтервенції з метою впливу на курс національної валюти відносно 

іноземних валют. Це дає можливість резидентам — позичальникам іноземних 

кредитів отримувати іноземну валюту, необхідну для виконання платежів з 

обслуговування зовнішнього боргу. Забезпечення внутрішньої і зовнішньої 

стабільності національної валюти дає змогу резидентам України — 

позичальникам іноземних кредитів знизити ризики, пов'язані із коливаннями 

курсу національної валюти відносно іноземних валют, і з більшою вірогідністю 
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спрогнозувати потреби у національній валюті для забезпечення планових 

платежів у іноземній валюті в рахунок обслуговування цих кредитів. 

Протягом першого півріччя валовий зовнішній борг України зріс на 1.3 

млрд. дол. США і станом на 1 липня 2017 року становив 114.8 млрд. дол. США. 

Відносно ВВП рівень зменшився до 114.0% порівняно з 121.8% від ВВП на 

початок року. Зовнішні зобов’язання державного сектору збільшилися на 2.3 

млрд. дол. США до 44.9 млрд. дол. США (44.6% від ВВП), з них у ІІ кварталі 

поточного року – на 2.0 млрд. дол. США. Борг фінансового та реального 

секторів скоротився з початку року на 1.0 млрд. дол. США (у тому числі на 0.8 

млрд. дол. США – у ІІ кварталі) до 69.9 млрд. дол. США (69.5% від ВВП). 

Зовнішній борг сектору загального державного управління зріс протягом 

першого півріччя 2017 року на 0.9 млрд. дол. США ‒ до 37.3 млрд. дол. США 

(37.1% від ВВП). Основними чинниками стали: залучення 0.7 млрд. дол. США 

за прямими кредитами уряду від МФО (у тому числі від ЄС з макрофінансової 

допомоги – 0.6 млрд. євро, у ІІ кварталі); девальвація долара до інших валют 

(крім гривні) з початку 2017 року, за рахунок чого борг зріс на 0.6 млрд. дол. 

США (у ІІ кварталі – на 0.4 млрд. дол. США) [2]. 

Отже, інтеграцію України у світове та європейське економічне 

господарство слід розглядати як важливу умову подолання кризового стану 

економіки країни, більш вільного доступу до світових фінансових ринків, 

позитивного вирішення питання щодо державного зовнішнього боргу, 

створення більш сприятливих умов для участі України в процесі економічної 

інтернаціоналізації, руху кредитних ресурсів та потоків капіталів. Саме 

тому цей напрям залишається актуальним і потребує подальшого 

дослідження. 
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СТРАХУВАННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою врегулювання 

цивільних відносин, число яких на українському ринку художніх цінностей 

зростає з року в рік. Збільшується кількість колекціонерів творів мистецтва, 

приватних галерей, корпоративних зібрань. Страхування творів мистецтва, 

предметів колекціонування та антикваріату стає все більшим сегментом 

страхового ринку. Враховуючи велику ймовірність викрадень творів мистецтва, 

предметів колекціонування, антикваріату та кількість шедеврів, що отримують 

https://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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пошкодження та вимагають тривалої та дорогої реставрації, в Європі та США 

страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату вже 

перетворилось в самостійну сферу правового регулювання. На Заході до 

укладання договорів страхування творів мистецтва, предметів колекціонування 

та антикваріату звертаються державні музеї, галереї та приватні колекціонери. 

В Україні цей вид страхування є досить новим і недостатньо врегульованим. 

Основним нормативно-правовим актом у галузі страхової діяльності в Україні є 

прийнятий в 1996 р. Закон України «Про страхування». Разом з цим, поза 

увагою законодавця залишилося багато аспектів страхування, особливо у 

досліджуваній сфері [1]. 

Як свідчить зарубіжний досвід, страхування художніх цінностей у 

розвинутих країнах Європи та Америки є явищем затребуваним і поширеним. 

Надзвичайно розвинений страховий бізнес у США, де громадяни та організації 

звикли страхувати все на всі випадки життя. Закон зобов’язує страхові компанії 

надавати державним органам інформацію про склад і вартість застрахованих 

приватних колекцій культурних цінностей. Виконання такого припису 

забезпечується системою страхового нагляду (у випадку порушення скасовують 

ліцензію на здійснення страхової діяльності) та особистою ініціативою 

колекціонерів (страховий поліс дає можливість безпечного існування колекції 

та дозволяє експонувати її у своїй країні та за кордоном). 

Донедавна страхування художніх цінностей як окремий вид послуг 

страхові компанії не виділяли. При укладанні договорів страхування предметів 

мистецтва керувалися правилами страхування майна, в яких об’єкт страхування 

сформульований як майновий інтерес, пов’язаний з володінням, 

користуванням, розпорядженням майном. Стрімкий розвиток художнього 

ринку підштовхнув низку компаній розробити системний продукт, що включає 

експертизу, оцінку, страхування і зберігання творів мистецтва, а також їх 

заставу. З огляду на те, що предмети мистецтва сьогодні є найбільш 

прибутковим засобом розміщення капіталу, вони становлять не лише 

культурну, але й економічну цінність. Усе це дало підстави виділити 

страхування предметів мистецтва як окремий підвид майнового страхування. 

Новий продукт страхування призначений перш за все для колекціонерів і 

приватних власників творів мистецтва [2]. 

Також слід зазначити, що при страхуванні подібних речей в заяві 

страховикові про настання страхового випадку вказуються як вартість роботи 

реставраторів, транспортування пошкодженої цінності на реставрацію, дорожні 

витрати реставратора, вартість матеріалів для відновлення об'єкта, так і 

грошова оцінка втрати ринкової вартості. 

Формування тарифу в кожному випадку розраховуються індивідуально та 

до уваги беруться абсолютно усі фактори. Тарифи становлять від 0,5 до 1% від 

вартості предмета. 

Сьогодні вітчизняні компанії, вставши на ноги, самі укладають договори 

страхування колекцій. Хоча при цьому жодна вітчизняна компанія не ризикує 

брати на себе всю відповідальність за експонат, тому ризики 
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перестраховуються найчастіше в британські компанії Lloyd's. 

Експонати, які вивозяться на зарубіжні виставки, підлягають страхуванню 

в обов'язковому порядку. Укладення договору за однією із стандартних схем 

страхування майна в такому випадку виключається, тому що страхування 

предметів мистецтва має свою специфіку та потребує покриття особливих 

ризиків, які не можуть бути передбачені звичайним договором страхування та 

полісом[3]. 

Підштовхне розвиток цього виду страхування вихід ринку предметів 

мистецтва з тіні. Зокрема, від 2007 р. приватні колекціонери звільнені від 

сплати ПДВ при ввезенні на територію України культурних цінностей. 

Відповідні правки в податкове законодавство Верховна Рада закріпила в грудні 

2006-го р. Законом “Про внесення змін у деякі закони України щодо 

оподатковування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату” 

(від 22.12.2006 р.) [4].  

Однак, незважаючи на велику привабливість для вітчизняних компаній 

страхування художніх цінностей, цей сегмент ринку страхування ставить перед 

ними низку проблемних аспектів, вирішення яких потребує вивчення 

зарубіжного досвіду страхування, залучення кваліфікованих іноземних фахівців 

у роботу в цій сфері та врахування особливостей вітчизняного регулювання 

страхування предметів мистецтва. 
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СТРАХОВІ ФОНДИ СУСПІЛЬСТВА 

Проблемам формування та розвитку страхування та страхового ринку в 

Україні присвячено ряд наукових праць, зокрема таких відомих науковців, як В. 

Алєшіна, В. Базилевича, О. Філонюка, В. Фурмана, С. Осадця, Р. Пікус, З. 

Шелудько, О. Філонюка та інших вітчизняних та іноземних економістів. Мета 

даної статті полягає в систематизації проблемних питань, що гальмують 

розвиток вітчизняного страхового ринку. Страховий ринок – особлива сфера 

грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга 

– страховий захист, формується пропозиція і попит на неї [2]. 
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Проблема  системи страхування життя в Україні більш загострюється в 

умовах військово-політичної та економічної нестабільності. Слід реалізовувати 

іноземний досвід  та інноваційні страхові продукти у цій сфері. 

Протягом 2012-2016 р. кількість страхових компаній зменшилася із 414 до 

310; у тому числі страхові компанії з ризикових видів страхування зменшилась 

із 352 до 271, та компанії зі страхування життя – з 62 до 39 (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Кількість  страхових установ за 2012-2016 рр. 

 

Основні показники діяльності страхового ринку відображені у табл. 1. 

Сума валових премій за 2014-2016 рр. збільшилася на 8403 млн. грн. Це 

відбулося за рахунок збільшення премій зі страхування життя на 596,3 млн. грн.  

 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності страхового ринку 

Показники 2014 2015 2016 

Абсолютний  

приріст 
2016/2014 

Темп 
приросту 

2015/ 

2014, % 

Темп 
приросту 

2016/ 

2015, % 

Валові страхові премії, 

млн.грн. 

     у тому числі: 

26767,3 29736,0 35170,3 8 403,0 11,1 18,3 

зі страхування життя 2159,8 2186,6 2756,1 596,3 1,2 26 

Валові страхові виплати, 
млн.грн., у тому числі: 

5065,4 8100,5 8839,5 3 774,1 59,9 9,1 

зі страхування життя 239,2 491,6 418,3 179,1 105,5 -14,9 

Рівень валових виплат, 

% 
18,90% 27,20% 25,10% 6,20% - - 

Чисті страхові премії, , 
млн.грн. 

18592,8 22354,9 26463,9 7 871,1 20,2 18,4 

Чисті страхові виплати, , 

млн.грн. 
4893,0 7602,8 8561,0 3 668,0 55,4 12,6 

 

Сума валових страхових виплат зросла на 3774,1 млн. грн., у тому числі 

виплати зі страхування життя збільшились на 179,1 млн. грн. Рівень валових 

виплат зріс до 25,1 % або на 6,2 в. п.  
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За рахунок випереджаючого зростання валових страхових премій над 

страховими виплатами обсяг чистих страхових премій збільшився на 

7871,1млн.грн. [3]. 

Найбільш поширеними серед населення видами страхування у 2017 році 

були: добровільне майнове страхування – 45,2%, недержавне обов’язкове 

страхування – 20,6%. Менш поширеним є добровільне особисте страхування. 

Воно становить всього 17,2%. Страхування життя в Україні займає 10,2 %. 

Найменш поширеним є добровільне страхування відповідальності – всього 

6,7% [4]. 

Отже, кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, проте 

кількість страхових виплат збільшується, що свідчить про вищу ефективність 

діяльності страховиків. Рівень валових премій збільшується, чисті страхові 

виплати зростають. Спостерігається стрімкий розвиток сфери страхування. 

Подальший її розвиток залежатиме від ефективності проведення реформ у цій 

сфері, а також проведення роз’яснювальних заходів серед населення України 

щодо переваг довгострокового страхування. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

Маркетинг – це управління комерційною діяльністю підприємства на 

основі інформації про потреби споживачів і відповідності цим потребам товарів 

і послуг з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку і 

отримання максимального прибутку. Маркетинг поєднує в собі аналіз, 

планування і контроль за діяльністю фірми, націлений на збереження існуючих 

і завоювання потенційних ринків і має своїм завданням задоволення попиту 

покупців, з одного боку, і досягненням мети фірми  з другого. 

Маркетинговий аналіз повинен допомогти у здійсненні маркетингової 

діяльності фірми.  

Мета маркетингового аналізу інвестиційного проекту є оцінка інвестиції з 

погляду перспектив кінцевого ринку для продукції чи послуг.  

Завданням маркетингового аналізу є: 

http://www.ufin.com.ua/
https://www.nfp.gov/
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-дати об'єктивну характеристику ринку, де реалізуватиметься продукція 

або послуги проекту;  

-визначити за якою ціною продаватиметься продукція чи послуги проекту; 

-встановити, які заходи з управління маркетингом треба здійснити для 

виведення продукції чи послуг на ринок і яка вартість цих заходів [1]. 

Маркетинговий аналіз є однієї із найважливіших сторін проектного 

аналізу, і невід'ємною складовою системи прийняття управлінських рішень. 

Він надає інформацію про споживачів, канали розподілу, конкурентів, стан 

ринку та інші аспекти зовнішнього середовища фірми. 

Ціль маркетингових досліджень полягає в тому, щоб визначити 

інформаційні потреби і надати інформацію, необхідну керівникам для 

підвищення ефективності прийнятих рішень. Маркетингові дослідження 

можуть проводитися або власними силами самої компанії, або замовлятися. 

Компанії універсального профілю надають всі види послуг у сфері 

маркетингових досліджень  від встановлення проблеми до підготовки і 

презентації звіту [2]. 

Маркетинговий аналіз починається з прийняття концепції маркетингу, 

якою характеризують мету діяльності фірми. 

Основну мету маркетингу можна виразити як задоволення потреб 

споживачів. 

Існують такі можливі концепції маркетингу: 

1. Концепція виробництва – основна увага приділяється питанням 

удосконалення виробництва виробу, технології його виготовлення, зниженню 

витрат виробництва. У цьому випадку виробник має можливість послідовно 

здійснювати стратегію зниження цін і вирішувати проблеми збуту продукції. 

2. Концепція товару – основна увага приділяється виробництву товарів 

високої якості, що пропонуються споживачеві за прийнятною ціною. У такому 

випадку потрібні незначні маркетингові зусилля для виходу на передбачуваний 

обсяг виробництва і реалізації продукції. 

3. Концепція збуту – основну увагу приділяють збуту продукції. 

Здійснення цієї концепції передбачає наявність достатньої кількості 

потенційних споживачів. 

4. Концепція маркетингу – ґрунтується на визначенні потреб в продукції і 

рівня її якості. 

5. Концепція суспільного (соціально-етичного) маркетингу. 

Маркетинговий аналіз використовує безперервне збирання та опрацювання 

інформації, а також підготовку та коригування прогнозів ринкових факторів у 

міру формування й розвитку ринкової ситуації, що утворює систему 

маркетингової інформації, яка складається з таких допоміжних систем [3].  

В умовах конкретної інвестиційної ситуації проводиться аналіз мікро- та 

макросередовища проекту, аналіз роздрібного та оптового ринку.  

Для аналізу власної діяльності використовуються такі показники: дані про 

поточний збут, обсяги матеріальних запасів на складах, канал руху товарів, 

регіони збуту, витрати, рух коштів, план-графік надходження товару на 
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складах. Для оцінки діяльності на ринку фірм-конкурентів використовуються 

такі показники: обсяг продажу виробленої продукції, частка у загальному 

обсязі продажу, характер продукції, що виробляється, практика рекламної 

діяльності, практика руху товару, маркетингова діяльність фірми, збутова 

політика, методи інтенсифікації збуту, рівень витрат виробництва та шляхи їх 

зниження, фінансове становище, кількісні показники діяльності, 

капіталовкладення.  

Для аналізу потенційних покупців використовуються такі показники;. 

становище на ринку, частка в загальному споживанні товару, основні 

постачальники продукції, вимоги фірми до продукції, організаційна структура, 

торговельні потужності,,методи роздрібної торгівлі, умови надання пільг 

покупцям і постачальникам, ефективність каналів реалізації, загальний обсяг 

продажів, рентабельність торговельних операцій, розмірів витрат на збуті, 

вартість утримання складів, розмір комісійних, одержуваних фірмою за 

посередництво. Завдання маркетингового аналізу звести до мінімуму 

неконтрольовані фактори середовища і знайти можливість впливати на 

контрольовані фактори.  

На основі маркетингового аналізу проводиться прогнозування обсягів 

збуту продукції інвестиційного проекту, попередньо визначаються ринки для її 

збуту. Відбір цільових ринків для продукції проекту включає такі етапи: 

вивчення пориту, сегментування ринку, відбір цільових сегментів та 

позиціювання товару на ринку.  

При сегментуванні ринку розрізняють чотири принципи сегментації 

споживчого роздрібного ринку: географічний, психографічний, поведінковий та 

демографічний. Для сегментації оптового ринку застосовують такі дані: оборот, 

особливості виробництва, структура організації, географічне положення, 

кількість службовців, рівень експортних продажів, кількість і розташування 

філій, обігові кошти, поточні зобов'язання, прибутковість, взаємини з 

конкурентами.  

Після проведення сегментації ринку необхідно відібрати кращий з них для 

виведення продукції проекту у вибрані сегменти. При позиціюванні товару 

можливі два варіанти: зайняти місце поруч з одним конкурентом і вести з ним 

боротьбу за першість у даному сегменті, або вийти на ринок з новими 

продуктами, виробленими з урахуванням запитів споживачів. При 

прогнозуванні збуту встановлюється обсяг конкретної продукції проекту, який 

можна виробити і реалізувати в певному ринковому сегменті протягом 

визначеного часу за наявності попиту.  
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СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ЗМІНИ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ 

РЕЗЕРВІВ УКРАЇНИ 

Золотовалютні резерви – це запаси іноземних фінансових активів та 

золота, які належать державі і перебувають у розпорядженні органів грошово-

кредитного регулювання і можуть бути реально використані на регулятивні та 

інші потреби, що мають загальноекономічне значення. Ці потреби визначають 

цілі накопичення золотовалютних резервів. Основними з них є: забезпечення 

країни достатнім запасом міжнародних платіжних засобів, з тим щоб держава, її 

окремі структури та недержавні економічні агенти могли своєчасно 

розрахуватися за своїми зовнішніми зобов'язаннями; забезпечення державі 

можливості проводити інтервенції на валютному ринку та ринку грошей, з тим 

щоб підтримувати на потрібному рівні на них попит і пропозицію та обмінний 

курс національної валюти.  

Досягнення цих цілей залежить від достатності обсягу золотовалютних 

резервів та ефективності механізму їх використання. У зв'язку з цим виникає 

ряд проблем з використанням цього регулятивного інструменту: 

- проблема оптимізації обсягу золотовалютних резервів; 

- проблема інтервенційного їх використання; 

- проблема розміщення резервів та інше [1]. 

Оптимізація розміру золотовалютних резервів має важливе економічне 

значення тому, що занижений їх обсяг погіршує платоспроможність країни на 

світовому ринку та обмежує регулятивні можливості держави у монетарній 

сфері, а завищений – призводить до заморожування значної частини 

національного багатства країни на тривалий період. Практичне вирішення 

цього питання виявилося набагато складнішим, ніж це може видатися на 

перший погляд. Широке коло чинників, що визначають необхідність 

формування резервів та впливають на обсяги цих резервів, практично 

унеможливлює вироблення універсального правила їх оптимізації, придатного 

для будь-якої країни і в будь - яких умовах. Не випадково фактичні обсяги цих 

резервів істотно коливаються в розрізі окремих країн. 

Структура офіційних золотовалютних резервів України відповідає світовій 

практиці і має такі елементи: монетарне золото; спеціальні права запозичення; 

резервна позиція в МВФ; іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або 

кошти на рахунках за кордоном; цінні папери (крім акцій), що оплачуються в 

іноземній валюті; будьякі інші міжнародно визнані резервні активи за умови 

забезпечення їх надійності та ліквідності [2]. 
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Таблиця 1 

Золотовалютний резерв  України та динаміка його зміни в 2017 році 

Дата 
Розмір, млрд. дол.      

США 

Приріст, млрд. дол. 

США 
Приріст, % 

01.01.2017 15.539   
01.02.2017 15.445 -0.09 -0.6 

01.03.2017 15.459 0.01 0.09 

01.04.2017 15.123 -0.34 -2.17 

01.05.2017 17.175 2.05 13.57 

01.06.2017 17.617 0.44 2.57 

01.07.2017 17.971 0.35 2.01 

01.08.2017 17.795 -0.18 -0.98 

01.09.2017 18.035 0.24 1.35 

01.10.2017 18.637 0.6 3.34 

01.11.2017 18.735 0.1 0.53 

Джерело: [3] 

 

Однією з основних функцій Національного банку України є забезпечення 

накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з 

ними та банківськими металами. 

Національний банк забезпечує управління золотовалютними резервами 

держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом купівлі-продажу валютних 

цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної валюти 

щодо іноземних валют і на загальний попит і пропозицію грошей в Україні. 

Золотовалютний резерв НБУ складається з таких активів:монетарне 

золото; спеціальні права запозичення; резервна позиція в МВФ; іноземна 

валюта у вигляді банкнот і монет або кошти на рахунках за кордоном; цінні 

папери (крім акцій), які оплачуються в іноземній валюті; будь-які інші 

міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та 

ліквідності. 

Отже, використання золотовалютного резерву здійснюється Національним 

банком на такі цілі: продаж валюти на фінансових ринках для проведення 

грошово-кредитної політики, включаючи політику обмінного курсу; витрати за 

операціями з іноземною валютою, монетарними металами, а також іншими 

міжнародно визнаними резервними активами та операціях із забезпечення 

діяльності Національного банку в межах сум, передбачених кошторисом 

доходів і витрат Національного банку; повернення Національним банком 

валютних коштів міжнародним фінансовим організаціям, іноземним 

центральним банкам та іншим кредиторам, включаючи відсотки за 

користування такими коштами та інші обов'язкові нарахування; участь у 

формуванні капіталу і діяльності міжнародних організацій відповідно до статті 

43 Закону України «Про Національний банк України». 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО 

БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

В умовах нестійкого розвитку економіки та соціально-політичної 

нестабільності суб’єкти господарювання функціонують під впливом 

динамічності умов зовнішнього та внутрішнього середовища. Негативною 

характеристикою сучасних реалій ведення бізнесу є відсутність належного 

рівня фінансової стійкості підприємств, яка є основою нормального 

функціонування та нарощення економічного потенціалу. 

Важливою передумовою забезпечення фінансової безпеки підприємства є 

якісний фінансовий менеджмент, що являє собою систему, яка складається з 

комплексу дій, принципів, методів розробки та реалізації управлінських рішень. 

Ефективне фінансове управління дозволяє формувати ресурсний, виробничий, 

фінансовий, кадровий, технологічний, інноваційний потенціал та забезпечувати 

необхідний рівень кредитоспроможності підприємства і стабільний 

економічний розвиток в стратегічній перспективі. 

При управлінні фінансовою стійкістю застосовується головна ціль – 

забезпечення фінансової безпеки та стабільності функціонування і розвитку 

підприємства у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику.  

З позицій Н. П. Дубрової фінансова стійкість визначає фінансову безпеку 

підприємства, а також його фінансову незалежність від інвесторів та кредиторів 

[1, с. 90]. 

На думку І. В. Фурман, управління фінансовою стійкістю являє собою 

систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, які 

на основі діагностики стану фінансової стійкості, виявлення факторів, що 

дестабілізують стійкість розвитку, дозволяють привести цілі та завдання 

діяльності підприємства у відповідність до умов внутрішнього і зовнішнього 

середовища, забезпечити збалансованість формування, розподілу та 

використання фінансових ресурсів на всіх стадіях відтворювального процесу. 

Таким чином, головною метою управління фінансовою стійкістю підприємства 

є забезпечення фінансової безпеки та його стабільного функціонування і 

розвитку в поточному та перспективному періодах [3, с. 33.]. 

На думку Коваль Л. П. взаємозв’язок фінансової безпеки і фінансової 

стійкості підприємства можна охарактеризувати на основі таких характеристик 

як: 

1) фінансова незалежність та платоспроможність, достатній рівень 

ліквідності активів; 

2) прибутковість діяльності; 

https://www.bank.gov.ua/


185 
 

3) наявність необхідних резервів та сформована на основі цього стійкість 

до внутрішніх і зовнішніх загроз; 

4) попередження банкрутства; 

5) максимально ефективне використання корпоративних  ресурсів; 

6) здатність фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію 

власних фінансових інтересів [2]. 

Фінансова безпека є системою кількісних та якісних параметрів 

фінансового стану підприємства, які комплексно відображають рівень його 

фінансової захищеності. 

Фінансова стійкість підприємства досягається за умови виконання 

конкретних заходiв, якi спрямованi на ефективне формування, розподiл i 

використання фiнансових ресурсiв з одночасним пiдтриманням 

платоспроможностi, яка є зовнiшнiм проявом стiйкостi пiдприємства. 

Фiнансова стiйкiсть пiдприємства - це властивiсть пiдприємства, що вiдображає 

в процесi взаємодiї зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв впливу досягнення стану 

фiнансової рiвноваги та здатностi не лише утримувати на вiдповiдному рiвнi 

впродовж певного перiоду часу досягнутi параметри дiяльностi пiдприємства, 

але й стабiльно функцiонувати та динамiчно розвиватися. Управлiння 

фiнансовою стiйкiстю пiдприємства є системою принципiв та методiв 

розроблення i реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних iз забезпеченням 

постiйного зростання прибутку, збереженням платоспроможностi i 

кредитоспроможностi, пiдтриманням фiнансової рiвноваги та орiєнтоване 

сьогоднi переважно на розв'язання короткострокових проблем.  

На фiнансову стiйкiсть пiдприємства впливають зовнiшнi й внутрiшнi 

фактори, якi можуть провокувати низку загроз та небезпек. Фактори, якi 

впливають на фiнансову стiйкiсть пiдприємства, класифiкуються за такими 

ознаками: за мiсцем виникнення (зовнiшнi, внутрiшнi); за важливiстю 

результату (основнi, другоряднi); за структурою (простi, складнi); за часом дiї 

(постiйнi, тимчасовi).  

Для характеристики фiнансової стiйкостi пiдприємства використовується 

система абсолютних i вiдносних показникiв. Найбiльш узагальнюючими 

абсолютними показниками фiнансової стiйкостi є вiдповiднiсть або 

невiдповiднiсть джерел коштiв для формування запасiв i затрат, тобто рiзниця 

мiж сумою джерел коштiв i сумою запасiв i витрат. Вiдноснi показники, що 

характеризують фiнансову стiйкiсть пiдприємства можна умовно об’єднати в 

декiлька груп: показники структури капiталу, якi характеризують фiнансову 

незалежнiсть вiд зовнiшнiх позикових коштiв; показники, що характеризують 

стан оборотних коштiв; показники, якi характеризують стан основних засобiв.  

Формування iнструментарiю забезпечення фiнансової стiйкостi 

пiдприємства здiйснюється залежно вiд її виду, що дозволяє в подальшому 

окреслити найбiльш оптимальний шлях для нейтралiзацiї потенцiйних загроз i 

небезпек та усунення вже iснуючих. 

Iснують три загальновiдомих показника, що характеризують фiнансову 



186 
 

стiйкiсть пiдприємства: надлишок або нестача власних оборотних коштiв; 

надлишок або нестача власних оборотних коштiв i довгострокових позикових 

джерел формування запасiв; надлишок або нестача загальної величини 

основних джерел формування запасiв. Цi критерiї вiдповiдають показникам 

забезпеченостi запасiв i витрат джерелами їхнього формування. Пiсля 

проведення розрахункiв наведених вище показникiв за критерiєм фiнансової 

стiйкостi пiдприємство може бути вiднесене до одного з чотирьох рiвнiв: 

абсолютна фiнансова безпека, задовiльна фiнансова безпека, незадовiльна 

фiнансова безпека, критична фiнансова безпека.  

Одним iз завдань оцiнки стану безпеки пiдприємства є пошук резервiв 

пiдвищення його фiнансової стiйкостi, якi можна виявити на основi проведення 

внутрiшнього аудиту, шляхом вiдстеження та попередження можливих 

погiршень фiнансової стiйкостi пiдприємства. 

Таким чином, фінансова стійкість - це узагальнена характеристика 

фінансового стану підприємства, здатність підприємства розвиватися та 

функціонувати, забезпечувати фінансову незалежність, зберігати рівновагу 

своїх пасивів та активів, що формує інвестиційну привабливість та забезпечує 

платоспроможність підприємства. Тобто, це такий фінансовий стан 

підприємства, за якого воно може вільно формувати фінансові ресурси, 

маневрувати та ефективно їх використовувати, забезпечувати фінансову 

рівновагу між власним та позиковим капіталом, зберігаючи при цьому 

платоспроможність. Фінансова стійкість формується в процесі виробничо-

господарської діяльності та є головним компонентом загальної стійкості 

підприємства та рівня його безпеки. 
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В умовах нестабільної ситуації й посилення невизначеності факторів 
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кризовими явищами і загрозами та збільшенням кількості проблемних й 

нежиттєздатних установ. Сучасні умови функціонування банків 

супроводжуються існуванням проблем, пов'язаних із скороченням загальної 

кількості банківських установ, недостатнім рівнем їх капіталізації, значним 

обсягом негативно-класифікованих активів, незбалансованою  їх структурою із 

зобов'язаннями як за строками, так і сумами, що спричиняє поглиблення 

кризових явищ й визнання значної кількості банківських установ проблемними. 

За таких умов актуалізується питання діагностики проблемності у діяльності 

банків України.  

Науковці зазначають, що проблемним є банк, який демонструє можливість 

чи вірогідність банкрутства [1, с. 131], тобто це банк із незадовільною 

платоспроможністю. Основні підходи до визначення сутності проблемного 

банку подано в табл. 1. 

Таблиця 1 

Теоретичні підходи щодо сутності поняття «проблемний банк» 
 

Автор Визначення 

1 2 

Проблемний банк 

Самородов Б. В. [1] 

Проблемний банк - це наявність у діяльності банку негативних зрушень, 

повязаниїх із проведенням операцій із підвищеним ризиком, неефективним 

управлінням або недотримання вимог чинного законодавства тощо. 

Барановський О. І. 

[2, с.75] 

Проблемним можна вважати банк, у якого спостерігається: 

зменшення абсолютної величини власних коштів (капіталу) до рівня, нижчого від 

обсягів фактично сплаченого статутного капіталу; 

недоліки у бухгалтерському обліку та звітності(завищення або заниження 

фінансового результату, величини капіталу тощо); 

наявність на звітну дату неоплачених платіжних та інших розрахункових документів 

клієнтів і банку (прострочені залучені міжбанківські кредити) через відсутність 

коштів на коррахунку понад три робочі дні; 
Таким чином, зростання обсягів безнадійних активів, збиткова діяльність і втрата 

власного капіталу характризують банк як проблемний. 

Шеретун А.С. [3] 
Проблемний банк – це банк, який демонструє вірогідність чи можливість 

банкрутства 

Нежиттєздатний (слабкий) банк 

Базельський комітет з 

питань банківського 

нагляду [4] 

Нежиттєздатний (слабкий) банк – банк, ліквідність або платоспроможність якого є 

послабленною чи залишатиметься послабленною доти, доки  не буде вжито заходів 

щодо значного поліпшення стану фінансових ресурсів банку; корекції стратегічного 

напряму його діяльності; підвищення потенційних можливостей управління 

ризиком та/або підвищення якості управління 

Неплатоспроможний банк 

Закон України «Про 

банки і банківську 

діяльність» Стаття 76 [5] 

Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку 

до категорії неплатоспроможних у разі: 

1) неприведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, 

у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після 

віднесення його до категорії проблемних, але не пізніше ніж через 180 днів з дня 
визнання його проблемним; 

2) зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу банку до 

однієї третини від мінімального рівня, встановленого законом та/або нормативно-

правовими актами Національного банку України; 

3) невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків 

своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або встановлення 

фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не 

виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до 

категорії проблемних. 
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Відповідно, якщо банк вважався неплатоспроможним, НБУ призначав 

тимчасову адміністрацію на термін до одного року, а з 2011 р. йому було 

надане право продовжувати дію тимчасової адміністрації для 

системоутворюючих банків на термін до вісімнадцяти місяців [4]. 

Однак, за результатами кризи кількість банків, які мали серйозні проблеми 

зі зниженням якості кредитних портфелів, з ліквідністю, і як наслідок, з 

платоспроможністю, критично зросла. І для того, щоб відокремити, менш 

проблемні банки, де ситуація була ще під певним контролем, від проблемних і, 

ще в гіршому випадку, від неплатоспроможних банків у 2012 р. були 

запроваджені як якісні, але, передусім, кількісні показники, які давали змогу 

ідентифікувати такі банки. 

Щодо регулятивного капіталу, було передбачено зменшення розміру його 

нормативів на 10% і більше протягом звітного місяця (сьогодні на 5% і з 

визначенням частоти такого явища). Вимоги щодо зниження нормативів 

ліквідності, або критичного рівня класифікованих активів тощо, не були 

відображені як критерії віднесення банків до проблемних [6]. НБУ зобов'язаний 

прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних або 

неплатоспроможних за умови його відповідності хоча б одному з таких 

критеріїв (табл. 2). Критерії віднесення банку до проблемних розмежовуються 

на обов’язкові і такі, які НБУ може застосовувати як своє право. 

Таким чином, можемо підсумувати, що віднесення банків до категорії 

проблемних чи неплатоспроможних хоча й залежить від практики, яка існує в 

тій чи іншій країні, і звичайно є певні відмінності, однак, на сьогодні 

спостерігається певна уніфікація ознак та вимог. Це спричинено процесами 

глобалізації та інтеграції, які вимагають рівних конкурентних умов 

функціонування фінансових посередників, міжнародних розрахунків цілком 

ефективно виконує цю функцію. 

Ключовими показниками, які відображають справжню ситуацію в банку з 

точки зору проблемності, залишаються показники капіталізації, і передусім, 

показники адекватності капіталу (чи окремих його складових залежно від 

методики їх розрахунку) здійснюваним банком операцій. Проте, на друге місце  

поступово виходять показники ліквідності, принаймні у вимогах ЄС та 

України. 

Таблиця 2 
Критерії віднесення банків до категорії проблемних та неплатоспроможних 

Ознака Проблемний банк Неплатоспроможний банк 

Вимоги щодо 
регулятивного 

капіталу 

Банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5% і 

більше:  

 щоденного розміру регулятивного капіталу нижче 

встановленого НБУ мінімального розміру регулятивного 

капіталу – 5 і більше разів та/або значення нормативу 

достатності регулятивного капіталу нижче встановленого 

НБУ значення цього нормативу – в 2 і більше разів.  

Зменшення розміру 

регулятивного капіталу або 
нормативів капіталу банку до 

однієї третини від 

мінімального рівня. 

Вимоги щодо 

здійснення 
розрахунків 

Банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора, 

строк якої настав 5 і більше робочих днів тому, та/або 
встановлено факти не відображення в бухобліку документів 

клієнтів банку, що не виконані у строк з вини банку. 

Невиконання протягом 10 

робочих днів поспіль10% і 

більше своїх зобов'язань 
перед вкладниками та 

іншими кредиторами 
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Закінчення таблиці 2 

Вимоги щодо 

дотримання 

банківського 

законодавства 

Системне порушення законодавства, що регулює питання 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму. 

 

Не приведення банком 

своєї діяльності у 

відповідність із вимогами 

банківського законодавства 

після віднесення його до 

категорії проблемних, але не 

пізніше ніж через180  днів з 

дня визнання його 

проблемним. 

Вимоги щодо 

ліквідності 

Банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 

% і більше значення хоча б одного з нормативів ліквідності 
нижче мінімальних нормативних значень, встановлених 

НБУ, що розраховуються:за щоденними розрахунками – 5 і 

більше разів;щодекади – 2 і більше разів. Обсяг негативно 

класифікованих активів банку (крім санаційного) становить 

40 % і більше загальної суми активів, за якими має 

оцінюватися ризик та формуватися резерв. 

 

Вимоги щодо 

ризиків 

Банк систематично не забезпечує ефективність 

функціонування та/або адекватність системи управління 

ризиками, що створює загрозу інтересам вкладників чи 

інших кредиторів банку. 

 

Джерело: складено на основі [5, 6] 

 

В Законі України "Про банки і банківську діяльність" чітко зазначаються 

критерії віднесення банків до групи проблемних чи неплатоспроможних, а 

також  передбачено  збільшення  вимог  до статутного капіталу банків майже в 

4 рази: з 120 млн. грн. до 500 млн. грн.) [5].  

Базельський комітет з питань банківського нагляду визначає «проблемний 

банк» (або «слабкий банк») – банк, ліквідність або платоспроможність якого є 

послабленою або буде залишатись послабленою до тих пір, доки не будуть 

вжиті заходи щодо: значного покращення стану його фінансових ресурсів, 

корекції стратегічного напряму діяльності, підвищення потенційних 

можливостей управління ризиком та/або підвищення якості управління [4].  

У разі виявлення проблем у діяльності банків органи банківського нагляду 

можуть прийняти рішення про застосування низки заходів радикального 

втручання в діяльність проблемних банків (рис. 1). 

 
Рис. 1. Заходи з боку НБУ у разі виявлення проблем у діяльності банків 

Джерело: складено на основі [6] 

Заходи з боку 

НБУ разі 

виявлення 
проблем у 

діяльності 
банків 

Радикальні дії 

з боку НБУ у 
діяльність 

проблемних 

банків 

— вимагати, щоб банк терміново збільшив розмір капіталу до рівня, 

який відповідає встановленим нормативам, і завдяки цьому 

забезпечив повний захист коштів вкладників; 

— передбачити реорганізацію (придбання даного банку більш 

сильним, у власність якого перейдуть всі депозитні зобов'язання). 
— припинити діяльність банку і почати процедуру його ліквідації 

відповідно до чинного законодавства. 

  установлення режиму фінансового оздоровлення; 

  припинення діяльності (відкликання ліцензії на здійснення 

банківських операцій); 

  ліквідація (банкрутство). 
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Своєчасна оцінка, ефективне запобігання, а також управління проблемами 

банку є ключовими умовами успішного врегулювання криз. Органи 

регулювання та нагляду повинні володіти повною самостійністю щодо оцінки 

серйозності проблем банку та вибору заходів, спрямованих на їх подолання.  

Отже, можемо сказати, що: по-перше, не лише незадовільний фінансовий 

стан (проблемного) банку може стати підставою для визначення його 

неплатоспроможного статусу, а й порушення як банківського, так й іншого 

законодавства України; по-друге, перелік критеріїв віднесення банку до 

категорії проблемних, зазначений у Законі України «Про банки і банківську 

діяльність» (ст. 75), може бути «продовжений» самим НБУ. Варто зазначити, 

що рішення Національного банку про віднесення банку до категорії 

проблемного є банківською таємницею, що дозволяє банку протягом 

визначеного терміну привести свою діяльність у відповідність із вимогами 

законодавства  та  нормативно-правових  актів  Національного  банку України, 

а саме – ухвалити план заходів щодо приведення  своєї  діяльності  або 

запропонувати план фінансового оздоровлення. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ 

За сучасних умов розвитку економіки кількість збанкрутілих підприємств 

невпинно зростає. Неплатоспроможність, збитковість, криза платежів і як 

наслідок банкрутство є сьогодні характерними для більшості українських 

підприємств. Складна економічна ситуація в Україні зумовлена багатьма 

різними факторами, а саме посиленням негативних тенденцій у розвитку 

вітчизняних підприємств, зниженням обсягів експорту продукції, втратою 

ринків збуту, зменшенням обсягів виробництва, погіршенням фінансових 

http://westudents.com.ua/
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результатів. За таких умов розробка ефективних управлінських рішень щодо 

забезпечення стабільного функціонування підприємства в умовах складної 

макроекономічної ситуації неможлива без використання ефективних методів 

діагностики ймовірності банкрутства. 

У процесі управління фінансовими потоками підприємства можливість 

банкрутства існує завжди, особливо в умовах нестабільності й за наявності 

високих ринкових ризиків. Кризовий стан підприємства характеризується 

нездатністю здійснювати фінансове забезпечення фінансово-господарської 

діяльності. 

Вітчизняне та закордонне методичне забезпечення діагностики загрози 

банкрутства характеризується значною різноманітністю методів її проведення, 

що обумовлює доцільність його систематизації. Існує ціла низка показників, за 

допомогою яких можна визначити банкрутство підприємства. Їх можна 

систематизувати і розділити на декілька груп. 

До першої групи відносяться показники, що свідчать про можливі 

фінансові проблеми і ймовірність банкрутства в недалекому майбутньому: 

істотні втрати в господарській діяльності, що виражаються в хронічному спаді 

виробництва, скороченні обсягів продажів і хронічній збитковості; наявність 

хронічно простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості; низькі 

значення коефіцієнтів ліквідності та тенденція їх до зниження; збільшення до 

небезпечних меж частки позикового капіталу в загальній його сумі; дефіцит 

власного оборотного капіталу; систематичне збільшення тривалості обігу 

капіталу; наявність наднормативних запасів сировини та готової продукції; 

використання нових джерел фінансових ресурсів на невигідних умовах; 

несприятливі зміни в портфелі замовлень; падіння ринкової вартості акцій 

підприємства; зниження виробничого потенціалу. 

Друга група включає показники, несприятливі значення яких не дають 

підстав розглядати поточний фінансовий стан як критичний, але сигналізують 

про можливість різкого його погіршення в майбутньому за неприйняття дієвих 

заходів. 

Розрізняють три основні групи методів діагностики банкрутства підпри-

ємства: статистичні методи; методи штучного інтелекту; теоретичні методи. 

Статистичні методи найбільш широко використовуються для оцінки 

ймовірності банкрутства підприємств. Особливостями цих моделей є 

фокусування на можливих ознаках банкрутства, використання класичних 

статистичних процедур моделювання. 

В межах статистичного підходу можна виділити такі методи моделювання: 

дискримінантний аналіз; аналіз умов ймовірності; кластерний аналіз; аналіз 

виживання; бінарний вибір. 

У світовій та вітчизняній практиці серед статистичних моделей найбільш 

широко застосовуються моделі на основі дискримінантного аналізу. Цей підхід 

полягає в аналізі співвідношення фінансових коефіцієнтів та побудові 

дискримінантної функції за допомогою математично-статистичних методів. 

Найбільш відомими моделями діагностики ймовірності банкрутства 
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підприємства, що отримані за допомогою дискримінантного аналізу, є моделі Е. 

Альтмана, Р. Ліса, У. Бівера, О. Терещенко та інших [2, 3, 4]. 

Особливостями методів штучного інтелекту є фокусування на можливих 

симптомах банкрутства та багатовимірність. 

В рамках штучного інтелекту можна виділити такі методи моделювання: 

дерева рішень; генетичні алгоритми; нейронні мережі; експертні системи; 

теорія нечітких множин. 

Третя група методів містить засоби теоретичної діагностики банкрутства 

підприємства. Особливостями цих моделей є багатовимірність, використання 

статистичних методів з подальшою додатковою аргументацією, зосередження 

на якісних причинах банкрутства. 

В рамках цієї групи можна виділити такі методи: балансова зміна; теорія 

кредитного ризику; теорія розорення гравця; моделі на основі ринкових 

показників. 

Для діагностики ймовірності банкрутства вітчизняній практиці 

використовується система коефіцієнтів: коефіцієнт поточної ліквідності 

(покриття); коефіцієнт забезпеченості власними коштами; коефіцієнт 

відновлення (втрати) платоспроможності. 

Для підвищення точності прогнозування ймовірності банкрутства 

пропонується проведення фундаментальної діагностики банкрутства 

підприємства, що здійснюється на основі методів факторного аналізу та 

прогнозування. Більша ефективність і точність прогнозу досягається завдяки 

застосуванню у даному випадку різних методичних підходів при діагностиці 

банкрутства підприємства - інтегральна оцінка загрози банкрутства 

(дискримінантні моделі), кореляційний аналіз (визначення ступеня впливу 

кожного фактора, що зумовлює кризові умови на підприємстві), SWOT-аналіз 

(визначення сильних та слабких сторін підприємства) [1, с.149]. 

Як відомо, методів діагностики за допомогою моделей ймовірності 

банкрутства дуже багато: двофакторна модель Е. Альтмана, п’яти факторна 

модель Е. Альтмана, п’яти факторна модель Е. Альтмана адаптована, 

дискримінантна модель P. Jlica, дискримінантна модель Р. Таффлера, показник 

діагностики платоспроможності Ж. Конана і М. Гольдера, коефіцієнт У. Бівера, 

модель Г. Спрінгейта, дискримінантна модель О. Терещенка, модель Р. 

Сайфуліна і Г. Кадикова, О. Зайцевої та інші.  

Отже, як бачимо, існує ряд проблем щодо використання зарубіжних 

моделей у вітчизняній практиці, а саме: моделі розроблені на основі 

західноєвропейських країн і не адаптовані до вітчизняної економіки; моделі, що 

не враховують специфіки діяльності підприємства та використовують 

розгалужену систему показників; проблеми, пов’язані з розбіжностями у 

врахуванні вагомості окремих показників в моделях та інші. 
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РОЛЬ КРЕДИТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ 

Наявність товарного виробництва і грошей об’єктивно зумовлює 

існування та функціонування кредиту. Кредит має надзвичайно важливе 

значення для економіки в цілому і населення зокрема. Він впливає на 

процеси виробництва, реалізації і споживання продукції, а також на сферу 

грошового обороту. 

Об’єктом дослідження є кредит та економічне зростання в Україні. 

Мета роботи дослідити сутність кредиту та його роль у процесі 

економічного зростання. 

Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід’ємним елементом 

економічного розвитку. Завдяки кредиту скорочується час задоволення 

господарських та особистих потреб. Підприємство-позичальник за рахунок 

додаткової вартості має можливість збільшити свої ресурси, розширити 

господарство, прискорити досягнення виробничих цілей. Таким чином, 

вивчення та дослідження кредитних відносин є надзвичайно важливим і 

актуальним. 

Кредит є формою руху позичкового капіталу. Це система економічних 

відносин, які виникають в економічному обороті тимчасово вільних грошових 

коштів, з одного боку, і як нагальна потреба додаткових грошових засобів - з 

іншого, для розпорядження та використання на певний строк на умовах 

повернення з відсотком. Кредит являє собою сукупність економічних відносин, 

що виникають між кредитором і позичальником із приводу передачі 

вартості(майна або грошей) у позику на умовах повернення терміновості й 

платності.  

Кредит є важливим елементом ринкової економіки за допомогою якого 

розвивається виробництво, прискорюється кругообіг капіталу. За допомогою 

кредиту забезпечується безперервність процесу суспільного відтворення на всіх 

його стадіях [1, с.106]. 

http://westudents.com.ua/glavy/101951-otsnka-fnansovogo-stanu-pdprimstva-za-metodikoyu-bvera-.html
http://westudents.com.ua/glavy/101951-otsnka-fnansovogo-stanu-pdprimstva-za-metodikoyu-bvera-.html
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Економічне зростання можна визначити як кількісне збільшення та якісне 

вдосконалення за відповідний період результатів виробництва та його основних 

факторів, тобто збільшення обсягів товарів і послуг, створених за даний період. 

Головною метою економічного зростання є збільшення обсягів економічних 

благ, що сприяє поліпшенню життя населення, створенню стабільної 

сприятливої соціально-політичної ситуації в країні, підвищенню її 

міжнародного авторитету. Кредит виступає в формі капіталу, нагромаджень які 

акумулюються банком через депозитні відносини. Капітал інвестується в різні 

галузі та сфери економіки, що забезпечує сектори економіки фінансовими 

ресурсами, які використовуються: для збільшення обсягу використовуваних 

виробничих ресурсів, підвищення якості використовуваних ресурсів, а також 

удосконалення організації та технології виробництва. Що в кінцевому 

результаті дозволить підвищити ефективність підприємства та отримати 

максимальний дохід, як кредитору так і позичальнику. Кредит може бути 

використаний як для екстенсивного(кількісне збільшення факторів 

виробництва) так і для інтенсивного зростання (якісне поліпшення всіх 

факторів виробництва). 

Використання кредиту для забезпечення економічного зростання 

відбувається через кредитний ринок завдяки перетворенню позичкового 

капіталу в продуктивні активи, які втягуються у господарські процеси та 

створюють нову вартість. Кредитний ринок забезпечує економіку механізмами 

та інструментами саморегулювання, надає державі можливість ефективно 

впливати на соціально-економічний розвиток, а суб‘єктам господарювання 

раціонально організовувати свою діяльність та ефективно функціонувати в 

умовах обмеженості ресурсів як реальних, так і фінансових [2]. 

Сфера кредитування безпосередньо пов'язана з потребами розвитку 

національного виробництва. Кредитні відносини опосередковують процес руху 

суспільного капіталу, глибоко проникли в усі фази суспільного відтворення, у 

систему виробництва та споживання, охоплюють всі рівні економіки. Вони 

мають сприяти подоланню економічної кризи в Україні і забезпечувати 

прогресивний розвиток вітчизняного товарного виробництва, а також сприяти 

економічному зростанню. Здатність кредитного ринку ефективно розподіляти 

фінансові ресурси між потенційними позичальниками відповідно до потреб 

фінансування економіки – важлива умова забезпечення стабільного 

економічного зростання. 

Отже, кредит є невід'ємною складовою економічної системи України.  Він 

підвищує ефективність розширеного відтворення і повніше задовольняє 

потреби суспільства у фінансових ресурсах. Кредитні відносини пронизують всі 

етапи суспільного відтворення, а кредит виступає вагомим фактором розвитку 

та зростання економіки. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ 

ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Сучасний стан економіки вимагає від вітчизняних підприємств адаптації 

до умов нестабільності і ведення пошуку управлінських рішень зниження 

загроз своєму функціонуванню.Сучасні наукові економічні дослідження не 

дають цілісного уявлення про безпечний розвиток бізнесу. Зокрема, відсутнє 

уявлення про формування й функціонування системи забезпечення економічної 

безпеки підприємства в цілому та її складових. 

Проведений нами огляд наукової літератури дозволяє стверджувати, що на 

сьогодні немає однозначного визначення сутності економічної безпеки 

підприємства і останнім часом кількість підходів щодо її визначення постійно 

розширюється. Найбільш розповсюдженим є визначення економічної безпеки 

підприємства як захищеності від всіх можливих видів загроз. Так, на думку 

Синюгіної Н.В., економічну безпеку підприємства доцільно розглядати як «стан 

захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних і 

потенційних джерел небезпеки або економічних загроз» [3, с. 25]. В. П. 

Ортинський наголошує на захищеності потенціалу підприємства (виробничого, 

організаційно-технічного, фінансово-економічного, соціального) від негативної 

дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або непрямих економічних погроз, 

і у такий спосіб здатності суб'єкта до відтворення [2, с. 112]. 

Авторський колектив підручника із комплексного забезпечення фінансово-

економічної безпеки за редакцією О. І. Копилюк представляє суб’єктно-

обєктний підхід до управління безпекою підприємства, який розглядається як 

цілеспрямований вплив відповідного суб’єкта на визначені об’єкти, що 

здійснюється для досягнення певної мети та цілей управління або стану об’єкта 

управлінського впливу [2, c.190]. За таким авторським підходом безпеку 

підприємства визначено як цілеспрямований вплив посадових осіб, наділених 

відповідними повноваженнями, на фінансову, техніко-технологічну, силову, 

інформаційну, кадрову складові, що формують стійкий фінансовий стан 

підприємства й відповідний рівень його безпеки з метою досягнення високої 

фінансової стійкості та захищеності його фінансово-економічних інтересів від 

зовнішніх і внутрішніх загроз й забезпечення корпоративної безпеки у 

поточному й стратегічному періодах. 

Доволі розповсюдженим підходом до визначення економічної безпеки є 

ресурсно-функціональний. Проведений нами критичний аналіз визначень 

дозволяє стверджувати, що спільними рисами для них є вимога ефективного 

використання ресурсів для запобігання загрозам та виокремлення 

функціональних складових щодо створення умов стабільного функціонування 

підприємства. Проте, на нашу думку, ресурсно-функціональний підхід не 
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уникнув вад обмеженості, оскільки зосереджений лише на внутрішніх ресурсах 

підприємства як засобах запобіганню загрозам. Останнім часом все більшого 

розповсюдження набуває комплексний підхід, в якому економічна безпека 

визначається, відповідно, як комплекс заходів та засобів щодо підтримання 

господарюючого суб'єкта в такому стані, в якому він здатний стійко 

функціонувати, розвиваючись в розширеному масштабі; задовольняти реальні 

економічні потреби на рівні не нижче критичної межі; забезпечувати 

економічну незалежність; протистояти існуючим і раптово виникаючим 

небезпекам і загрозам. 

Отже, у науковій економічній літературі не існує однозначного визначення 

економічної безпеки підприємства. Проведений критичний аналіз надав нам 

змогу систематизувати підходи щодо визначення економічної безпеки 

наступним чином: захищеність від всіх можливих загроз; захищеність у 

вузькому значенні; конкурентний; системний; з акцентом на окремі властивості 

системи; об’єктно-суб’єктний;  ресурсно-функціональний; комплексний. 

Проведена систематизація дозволяє стверджувати, що підходи до 

визначення економічної безпеки підприємства визначені як «захищеності від 

всіх можливих видів загроз», «захищеності у вузькому значенні», «акцент на 

окремі властивості системи» є обмеженими, оскільки вузько направлені на 

окремі складові безпеки. Те ж можна сказати і стосовно «конкурентного 

підходу», який висвітлює лише ринкову позицію та стосовно «ресурсно- 

функціонального» підходу, зосередженого на ефективному використанні 

ресурсів. Найбільш правомірним, на нашу думку, є комплексний підхід. Проте з 

нашої точки зору і він потребує удосконалення. 

Узагальнюючи розглянуті нами визначення економічної безпеки 

підприємства можна відзначити такі їх спільні риси: забезпечення надійної 

захищеності від негативних факторів; запобігання внутрішнім та зовнішнім 

загрозам. 
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РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

Підвищення ефективності банківського сектору країни – одна з 

актуальних, гострих і складних проблем, яка є на сьогодні. Один з 
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найважливіших важелів розвитку кредитних відносин України – це визначення 

оптимальних умов і способів кредитування, на основі яких будуються і 

розвиваються відносини між банком і позичальником коштів. 

Кредитні послуги реалізують через здійснення кредитних і допоміжних 

операцій, які сукупно набувають споживчої вартості і задовольняють потреби 

споживача-позичальника, що є фізичною особою. Таким чином, кредитні 

послуги – це діяльність фінансових посередників із здійснення кредитних 

операцій з фінансовими активами в інтересах споживача-позичальника [1]. 

Кредитні послуги передбачають організацію економічних відносин, у 

процесі яких банки надають позичальникам грошові засоби з умовою їх 

повернення та сплати процента за користування. Такі операції, як правило, 

забезпечують банкам основну частину їхніх доходів та займають провідне 

місце серед статей активу балансу. 

Кредитні послуги банку охоплюють весь спектр кредитних продуктів у 

основну діяльність суб’єктів господарської діяльності і на споживчі потреби 

фізичних осіб. Характеризуються високим рівнем доходності і достатньо 

значним рівнем ризику. 

Як правило, кожна кредитна послуга комерційного банку є цілком 

індивідуальним продуктом, за виключенням стандартизованих споживчих 

кредитів. Потребу у кредитних продуктах можуть мати практично всі наявні і 

потенційні сегменти банківських клієнтів. 

Кредитна послуга – це організація економічних відносин, у процесі яких 

банки надають позичальникам грошові засоби з умовою їх повернення та 

сплати процента за користування. Такі послуги, як правило, забезпечують 

банкам основну частину їхніх доходів та займають провідне місце серед статей 

активу балансу. Види кредитних послуг, що надаються банками, залежать від 

таких факторів: правові обмеження, конкурентне середовище в банківській 

сфері, політика конкретного банку, а також внутрішніх чинників, що впливають 

на структуру кредиту - відповідність кредитного портфеля банку та низький 

рівень кредитного ризику. 

Призначенням кредитних послуг банку є задоволення різноманітних 

потреб його клієнтів у грошових ресурсах. Такими потребами можуть бути: 

формування і збільшення основного й оборотного капіталу; фінансування 

операцій спекулятивного характеру (наприклад біржових угод); витрати на 

споживчі потреби (придбання товарів тривалого користування або житла). Іноді 

кредит видається для загального фінансування діяльності позичальника без 

зазначення конкретних цілей. У цьому разі банк приймає рішення про надання 

позики, виходячи із наявних у нього даних про клієнта та рівня довіри до нього. 

В економічній літературі та у рекламі кредитних установ 

використовуються поняття "кредитний продукт", "кредитна послуга" та 

"кредитна операція". Введене Ю. С. Масленченковим у науковий обіг поняття 

"банківська тріада" можна застосувати у контексті кредитних послуг у вигляді 

"кредитної тріади", у межах якої відсутнє однозначне визначення її складових 

та співвідношення між ними. Існують різні підходи до розв’язання цієї 
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проблеми. Дослідження у цьому напрямі повинні ґрунтуватися на певних 

відмінностях між продуктом та послугою. Основними серед них є такі [3]: 

• під продуктом, як правило, розуміють річ, а під послугою – діяльність чи 

процес; 

• перший є відчутним, а останній – невідчутним; 

• виробництво і споживання продукту, як правило, не збігаються в часі та 

просторі, на відміну від послуги; 

• перед споживанням якість продукту є визначеною, у той час як якість 

послуги визначається у процесі споживання; 

• покупці, як правило, не беруть участь у виробництві продукту, а у 

виробництві послуги – беруть за допомогою інтерактивного процесу; 

• продукт можливо перепродати, а послугу – ні. 

Кредитна діяльність в Україні потребує управління та покращення. 

Покращення ситуації у сфері кредитування юридичних та фізичних осіб 

можливе за рахунок удосконалення організаційної фінансово-економічної 

діяльності банківської системи України, пропонування нових підходів та 

вдосконалення галузі бізнес-планування фінансової та операційної діяльності. 

Іпотечне управління можливе за рахунок стабілізації економіки та введення 

соціальних програм з більш доступними відсотками [4, с. 846]. 

У галузі кредитних продуктів слід зазначити кілька проблем сучасної 

вітчизняної банківської системи:  

1. Спрощення порядку надання кредитів населенню підвищує ризик 

неправильної оцінки кредитоспроможності позичальника і тим самим 

спричиняє за собою довгострокові прострочення або зовсім невиплату кредиту.  

2. Прагнення банків до скорочення кількості документів, необхідних для 

оформлення кредиту, підвищує ризик неправильної оцінки кредито-

спроможності позичальника і ризик недостовірності наданих документів.  

3. Фінансова неграмотність населення є однією із проблем банківської 

системи. На жаль, більшість клієнтів банків мають вузьке уявлення про кредит, 

внаслідок чого клієнт банку дістає відмову за кредитною заявкою. Багато 

банків активно фінансують програми підвищення фінансової грамотності серед 

населення, вважаючи ці заходи ефективними як для розвитку населення  по-

тенційного користувача банківськими послугами, так і для самого банку [2, с. 

102-102]. 

Отже, кредитна послуга як різновид фінансових послуг є економічним 

благом, що задовольняє потреби домогосподарства. Кредитні послуги – це 

діяльність фінансових посередників із здійснення кредитних операцій з 

фінансовими активами в інтересах споживача-позичальника. Тобто кредитні 

послуги є, з одного боку, наслідком взаємодії між її продавцем та споживачем, з 

іншого, – внутрішньої діяльності фінансового посередника, що створює 

кредитні продукти. 
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РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Страхування відповідальності є однією з трьох галузей страхування. Воно 

сформувалось наприкінці ХІХ століття, набагато пізніше, ніж майнове та 

особисте страхування. Виникнення страхування відповідальності як 

самостійної галузі страхування обумовлено розвитком цивільного 

законодавства про компенсацію шкоди, зокрема, поширенням відповідальності 

без вини і паралельними процесами інтенсивного промислового розвитку, які 

об’єктивно призводять до збільшення кількості випадків заподіяння шкоди. 

Вирішити комплекс соціально-економічних проблем, які виникають при 

завданні майнової шкоди через діяльність людей і не є результатом дії 

стихійних сил природи, можливо і доцільно за допомогою страхування 

відповідальності.  

Страхування відповідальності забезпечує економічний захист 

постраждалої третьої особи шляхом своєчасної компенсації заподіяних їй 

матеріальних збитків у повному розмірі. Водночас страхування 

відповідальності унеможливлює майнове розорення самого страхувальника, 

який на умовах, визначених цивільним законодавством, зобов’язаний 

відшкодовувати завдану ним шкоду.  

Страхування відповідальності забезпечує економічний захист 

постраждалої третьої особи шляхом своєчасної компенсації заподіяних їй 

матеріальних збитків у повному розмірі. Водночас страхування 

відповідальності унеможливлює майнове розорення самого страхувальника, 

який на умовах, визначених законодавством, зобов’язаний відшкодовувати 

завдану ним шкоду. Страховим випадком визнається цивільна відповідальність 

Страхувальника за шкоду, заподіяну майну, життю або здоров’ю третім 

особам або одній третій особі за наявності таких ознак [1]: 

1) подія сталася внаслідок дії або бездіяльності Страхувальника протягом 

строку дії Договору; 

2) подія призвела до обґрунтованої, доведеної шкоди життю, здоров’ю або 

майну третіх осіб; 

3) у зв'язку з подією протягом строку дії Договору Страхувальникові 



200 
 

пред'явлені третіми особами майнові претензії або позови, заявлені у 

відповідності та на підставі норм цивільного законодавства, що діють на 

території страхування, про відшкодування завданої Страхувальником шкоди; 

4) наявність вини Страхувальника у заподіюванні шкоди, завданої подією, 

що трапилась. 

Отже, страхування відповідальності передбачає можливість завдання 

шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб, яким за законом або за рішенням 

суду роблять відповідні виплати, що тією чи іншою мірою компенсують 

збитки. Страхування відповідальності є надійним способом захисту майнових 

інтересів підприємств і фізичних осіб, і пов’язано з обов’язком відшкодувати 

збиток, заподіяний майну, життю або здоров’ю третіх осіб. Страховий захист 

може поширюватися на цивільну відповідальність, пов’язану як із приватним 

життям страхувальника, так і з підприємницькою діяльністю [2]. 

Об’єктом страхування є цивільна відповідальність страхувальника за 

збиток, нанесений здоров’ю, життю або майну третіх осіб. Страхові 

ризики:заподіяння збитку життю, здоров’ю фізичних осіб; заподіяння збитку 

майну фізичних і юридичних осіб. Страховим випадком є подія, передбачена 

договором страхування або законодавством, що відбулася, і з настанням якої 

виникає обов’язок страховика здійснити виплату відшкодування третій особі. 

Страхова сума  вказується в договорі страхування і є граничною сумою виплат 

страхового відшкодування (лімітом відповідальності) по кожному страховому 

випадку й по всіх випадках за період страхування: за шкоду, нанесену життю й 

здоров’ю — відповідно до діючого законодавства України на момент укладання 

договору страхування; за шкоду, нанесену майну – відповідно до дійсної 

вартості майна, якому може бути нанесена шкода [3]. 

В умовах економічної і фінансової кризи знижується активність на 

страховому ринку. Для її активізації необхідною умовою є стабільність 

гривні, завершення процесів приватизації в основних галузях народного 

господарства. В умовах стабілізації економіки, зміни форм власності та 

механізму управління в державному секторі економіки потреба суб'єктів 

господарської діяльності у захисті своїх майнових інтересів та інтересів 

працівників від різноманітних ризиків зростає. Розвиток страхового ринку 

України потребує розв'язання проблем зі страхування життя, пенсійного 

медичного страхування та страхування відповідальності.  
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВ 

ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 

Банківська система  важливий елемент фінансово-кредитної системи 

країни, адже через неї відбувається велика кількість фінансових операцій, які 

обслуговують усі сфери діяльності держави. У таких умовах істотно 

збільшується можливість виникнення негативних змін зовнішнього та 

внутрішнього середовищ банків. Це зумовлює необхідність обгрунтування 

дієвого механізму управління фінансовою безпекою банку, його структури та 

елементів. 

В умовах сьогодення спостерігаються неоднозначні підходи до 

трактування складових елементів, які повинні бути включені у механізм 

управління фінансовою безпекою банку. На думку вітчизняних учених 

«механізм безпеки» включає сукупність цілей, функцій, принципів і методів, 

взаємодія яких забезпечує ефективне функціонування системи безпеки [2]. У 

такому формулюванні складових механізму не вистачає організаційної 

структури, без якої в принципі не може функціонувати будь-яка система 

(механізм), та інструментів забезпечення безпеки. 

На погляд В. Левицького, механізм управління фінансовою безпекою має 

містити такі складові: економічні закономірності, мета і завдання управління, 

функції, організаційна структура, принципи управління, методи управління, 

кадри управління, техніка і технологія управління, критерії оцінки 

ефективності системи управління [1]. 

Узагальнюючи існуючі підходи вважаємо, що механізм управління 

фінансовою безпекою банку  це сукупність фінансово-економічних, 

фінансово-мотиваційних, фінансово-організаційних та фінансово-правових 

процедур прийняття управлінських рішень щодо забезпечення захисту 

фінансових інтересів банку, які дають змогу узгоджувати інтереси 

взаємодіючих сторін, об'єктів і суб'єктів управління й спрямовані на своєчасне 

виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз. 

Серед суб’єктів управління фінансовою безпекою  керівники банківських 

установ, а у великих за розмірами банках створюються відповідні служби 

безпеки банку, які виконують завдання, пов’язані з контролем операцій щодо 

незаконно отриманих коштів і забезпеченням зберігання готівки, фінансових 

документів, цінних паперів. 

Основні об’єкти управління фінансовою безпекою  не лише фінансові 

ресурси (капітал, залучені та позичені кошти), за допомогою яких банк виконує 

свою діяльність, але й ті сфери, які він обслуговує. 

Необхідна умова для нормального та ефективного функціонування 
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механізму управління фінансовою безпекою банку  дотримання комплексу 

принципів. До головних серед них можна віднести принципи єдності дій і 

засобів досягнення мети суб’єктами управління в межах реалізації цього 

механізму, комплексності процесу управління фінансовою безпекою, 

альтернативності підходів й організаційних рішень при досягненні поставленої 

мети, взаємозв’язку та взаємообумовленості елементів механізму управління 

фінансовою безпекою банку, гнучкості механізму й процесу управління 

фінансовою безпекою банку, наукоємності, що передбачає використання в 

управлінні фінансовою безпекою лише науково підтверджених моделей та 

підходів. 

Ефективна політика управління фінансовою безпекою банку повинна мати 

на меті план дій щодо забезпечення стабільних показників фінансового стану 

банку як у поточному, так і в перспективному періодах, та усунення 

можливості впливу зовнішніх і внутрішніх загроз його безпеці. 

Відповідно до поставленої мети й наявних функцій, процес формування 

механізму управління фінансовою безпекою банку, на нашу думку, уключає 

такі етапи: 

• Етап 1  забезпечення інформаційно-аналітичної роботи банку. 

Виконання конкретної інформаційно-аналітичної роботи для забезпечення 

фінансової безпеки банку - необхідна умова для здійснення моніторингу та 

визначення факторів, що впливають на рівень його фінансової безпеки. 

Функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення - 

обов’язкове для правильної й оперативної оцінки рівня фінансової безпеки, 

прогнозування можливих внутрішніх і зовнішніх загроз, а також дотримання 

достатнього обсягу фінансових ресурсів для своєчасного виконання 

зобов’язань. 

• Етап 2  моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовищ. У 

процесі здійснення моніторингу виявляють зовнішні й внутрішні загрози. До 

зовнішніх загроз відносять несприятливі умови на фінансових ринках, недовіру 

користувачів та недостатнє регулювання банківської діяльності щодо 

внутрішніх загроз. На рівень фінансової безпеки впливають недосконалість 

організації фінансового менеджменту в банку й рівень кваліфікації його 

керівництва та працівників, що викликає прийняття неефективних 

управлінських рішень. 

• Етап 3 - прогнозування й запобігання потенційним ризикам і загрозам. 

Своєчасне виявлення зовнішніх та внутрішніх загроз є основою для організації 

дієвого процесу забезпечення фінансової безпеки банку. До основних заходів 

запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам належать запровадження нових 

методів і технології обробки й аналізу інформації для оцінки та забезпечення 

фінансової безпеки окремого банку, а також належний рівень фінансового 

контролю як за фінансовими ресурсами й здійсненими операціями, так і за 

діями самого персоналу банку. Ці заходи повинні бути розроблені із 

застосуванням мінімальних затрат ресурсів та часу для досягнення бажаного 

результату. 
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• Етап 4  комплексна діагностика фінансової безпеки банку. Цей етап - 

база для ухвалення управлінських рішень, що дасть змогу попередити кризові 

ситуації. Також ця діагностика оцінює загальну ефективність фінансово-

економічної діяльності банку. У результаті отримуємо обґрунтовані висновки 

про поточний рівень фінансової безпеки, основні загрози діяльності банку та 

розробляємо оптимальну модель його поведінки в цій ситуації.  

• Етап 5  регулювання фінансової безпеки банку. На цьому етапі 

корегується комплекс заходів щодо управління фінансовою безпекою банку 

залежно від умов функціонування для досягнення бажаної ефективності. 

Етап 6  здійснення контролю за фінансовою безпекою банку. Основна 

мета контролю будь- якого процесу - виявлення відхилень отриманих 

показників від запланованих та вжиття заходів для покращення становища. 

Етап 7  формування звіту щодо стану фінансової безпеки банку й 

рекомендацій щодо ефективного управління нею. Результатом контролю за 

фінансовою безпекою банку є формування висновків про стан фінансової 

безпеки банку й рекомендацій щодо ефективного управління нею. 

Забезпечення ефективної взаємодії всіх елементів механізму управління 

фінансовою безпекою банку дасть змогу досягти запланованих результатів 

банківської діяльності за умов економічної нестабільності. Для кожного банку 

важливе виконання узгоджених й обґрунтованих дій, спрямованих на 

підтримку належного рівня фінансової безпеки, оскільки фінансова безпека - це 

важливий інструмент для досягнення її комерційної мети. 
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ  

ПОЛІТИКИ БАНКУ 

Депозитна діяльність банку здійснюється на основі чітко сформованої 

депозитної політики. Політика, в свою чергу, – це набір визначених методів, 

сукупність тих чи інших заходів, спрямованих на розв’язання конкретних 

завдань.  

Депозитна політика – це одна зі складових широкого спектру політики 

банку, яку він здійснює під час свого функціонування. Виходячи зі специфіки 

депозитної політики, основною метою її здійснення, є залучення якомога 

більшого обсягу грошових коштів за найменшою ціною.  

До завдань депозитної політики банку відносять: одержання банківського 

прибутку або створення умов для отримання прибутку в майбутньому; 
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забезпечення диверсифікованості суб'єктів депозитних операцій та сполучення 

різних форм депозитів; забезпечення взаємозв'язку та взаємної погодженості 

між депозитними операціями та операціями з надання позичок за строками і 

сумами депозитів та кредитних вкладень; збільшення частки термінових 

депозитів, що найбільшою мірою забезпечують підтримку ліквідності балансу 

банку; проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг; 

проведення гнучкої процентної політики; розвиток банківських послуг та 

підвищення якості й культури обслуговування клієнтів [1]. 

Під час вирішення завдань депозитної політики банки мають також 

враховувати ряд факторів. Серед них можна виділити зовнішні – 

макроекономічні фактори, тобто ті, які впливають на всі банки, та внутрішні – 

мікроекономічні, які впливають на роботу конкретного банку (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори впливу на процеси формування та реалізації депозитної 

політики банку  
Джерело: [2] 

 

При розробці депозитної політики для більш точної характеристики 

ресурсної бази банку необхідно оцінювати стабільність депозитів, характер 

коливань обсягу депозитів.  

Під час такого оцінювання визначається стабільна частина депозитів, 

тобто обсяг коштів, несхильних або малосхильних до впливу коливань 

кон'юнктури ринку. 

Механізм формування та реалізації депозитної політики представлено на 

рис. 2.  

Суб’єкти формування та реалізації депозитної політики функціонують на 

стратегічному, тактичному, оперативному рівнях і перебувають у постійній 

взаємодії із об’єктом – залученими коштами. Ефективність такої взаємодії 

Фактори впливу на процеси формування та реалізації депозитної політики 
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напряму залежить від налагодженого процесу формування та реалізації 

депозитної політики. 

 

Рис. 2. Механізм формування і реалізації депозитної політики банку  
Джерело: [3] 

 

Підсистемою забезпечення даного процесу є аналітичне забезпечення, без 

якого є неможливою реалізація етапів формування та реалізації депозитної 

політики. 

Депозитна політика як елемент банківської політики має на меті 

узгодження власних цілей із загальними стратегічними цілями банку.  

Таким чином, для удосконалення механізму формування та реалізації 

депозитної політики в банку необхідно застосовувати методичний підхід. До 

процесу формування депозитної політики банку слід віднести етапи 

представлені на рис. 3. 
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Рис. 3. Етапи процесу формування депозитної політики банку 

Джерело: [4] 
 

Отже, депозитна політика у структурі ресурсної політики банку займає 

одне із ключових місць, є основою здійснення депозитної діяльності банку та 

сприяє підвищенню ефективності її управління. Механізм депозитної політики 

банків України є ще не є достатньо діючим на сучасному етапі. Одним із 

першочергових завдань є необхідність його оновлення та вдосконалення, 

розроблення загальної концепції та відповідних важелів, що відповідали б 

сучасним потребам як на рівні окремого банку, так і банківської системи 

України в цілому.  
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

В сучасних умовах господарювання, що характеризуються нестачею 

фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання та послаблення їх ліквідності, 

посилення конкурентної боротьби між вітчизняним підприємствами за ринки 

збуту своєї продукції, зниження купівельної спроможності населення внаслідок 

наявності інфляційних процесів тощо підвищується увага як серед науковців 

так і менеджерів вітчизняних підприємств до формування ефективної системи 

фінансово-економічної безпеки підприємства.  

У вітчизняній  науковій літературі [1-3] фінансову безпеку підприємства 

здебільшого розглядають як домінантну складову її економічної безпеки, від 

якої залежить ефективна фінансово-господарська діяльність господарюючого 

суб’єкта. Рівень фінансової безпеки фірми залежить від того, наскільки 

ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути 

можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних 

складових зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Основна мета фінансово-економічної безпеки підприємства полягає в 

тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне 

функціонування сьогодні та високий потенціал розвитку в майбутньому. 

Досягти такого стану можна завдяки: належному матеріально-технічному 

оснащенню підприємства, зокрема використовуючи інноваційні технології; 

ефективному використанню ресурсного потенціалу підприємства; 

професійному фінансовому менеджменті, який оперативно здатний боротися із 

потенційними ризиками та загрозами; достатньому рівню рентабельної 

діяльності.  

Більшість вітчизняних науковців виділяють такі джерала негативного 

впливу на фінансово-економічну безпеку підприєства: 

− свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів 

господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, 

підприємств-конкурентів); 

− збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринках 

даного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс мажорні 

обставини тощо)[1, с. 99]. 

Отже, під фінансово-економічною безпекою підприємства будемо 

розуміти такий його фінансово-економічний стан, який забезпечує формування 

системи захисту його фінансово-економічних інтересів від негативного впливу 

внутрішніх і зовнішніх чинників та створює необхідні фінансово-економічні 

передумови для стратегічного розвитку підприємницьких структур. 
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Складність категорії фінансово-економічної безпеки обумовлює 

необхідність застосування системного підходу до її опису, моделювання і 

забезпечення. У цьому контексті систему фінансово-економічної безпеки 

підприємства  пропонується  трактувати як  сукупність невід’ємних її елементів 

та  взаємозв’язків  між ними, створення якої має на меті постійне гарантування 

її належного рівня [2, с.40].  

Враховуючи вищесказане основними складовими механізму забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства є: операційні цілі, суб’єкти, 

об’єкти, фінансові інструменти, методи, засоби управління тощо (рис.1). 

Зауважимо, що основні елементи механізму управління фінансово-

економічною безпекою слід розглядати у системній єдності і тісній взаємодії 

один з одним задля реалізації основної мети – досягнення високого рівня 

фінансово-економічної безпеки підприємства. 

До складу фінансових інструментів забезпечення фінансової безпеки 

підприємства, що визначають його фінансові відносини, слід віднести: платіжні 

інструменти (доручення, акредитив та ін.), кредитні інструменти (угоди про 

кредитування), депозитні інструменти (депозитні сертифікати, угоди), 

інвестиційні інструменти (акції, паї), інструменти страхування (страхова угода). 

[3] . 

 
 

Рис. 1. Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства 
Джерело: 2 
 

Методологічний апарат забезпечення фінансової безпеки підприємства 

може включати такі методи, як: техніко-економічні розрахунки, балансовий, 

економіко-статистичний, економіко-математичний, експертних оцінок, 
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дисконтованої вартості, амортизації активів, реінжинірингу, логістики, аудиту, 

оптимізації оподаткування, імітаційної гри [1, с.102]. 

Враховуючи вищесказане, слід зазначити, що формування ефективного 

механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств дозволить 

менеджерам підприємств забезпечити фінансову стійкість та фінансову 

стабільність у поточному та довгостроковому періодах; ефективно 

використовувати фінансові ресурси; виявити численні загрози та вжити 

конкретні заходи щодо їх усунення чи нейтралізації; створити належну систему 

захисту фінансових інтересів власників підприємства. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ  

На сучасному етапі розвитку страхового бізнесу України суспільству 

важливо розуміти його проблеми та можливі шляхи їхнього розв’язання. З 

кожним роком вітчизняний ринок страхування удосконалюється, 

покращуються механізми його існування та функціонування. Учасники ринку 

постійно виявляють нові, більш ефективні методи реалізації завдань, які 

постають перед фахівцями страхової справи та потребують нагального 

вирішення. Як наслідок матимемо позитивний результат, адже розв’язок 

проблем сприятиме уникненню непорозумінь між суб’єктами страхового ринку 

та надасть можливість скласти відповідну конкуренцію іншим країнам. 

Метою є висвітлення сучасного стану страхового ринку в Україні. 

Зараз Україна переживає дуже складний період свого становлення, яке 

супроводжується глибокимии фінансово-економічними, політичними, 

соціальними, екологічними й психологічними проблемами. Не викликає 

сумніву той факт, що фундаментом сталого економічного зростання та 

забезпечення суспільного добробуту є досягнення макрофінансової стабілізації, 

а головною передумовою соціально-економічного розвитку є збалансованість 

державних фінансів, ефективне функціонування фінансового ринку та 

стабільність національної грошової одиниці [1]. Без сумніву, інститут 

страхування займає важливе місце в системі фінансових механізмів захисту 

суспільства від несприятливих подій, будучи однією з найважливіших частин 

економічної інфраструктури країни.  

http://firearticles.com/finansy
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Становлення України як самостійної, незалежної і демократичної держави 

не могло не обумовити створення і розвиток страхового ринку. Ринок 

страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, 

тісно пов’язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком 

капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах розвиненої економіки 

страхова справа має найширший розмах і забезпечує підприємцям надійну 

охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних 

аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних та інших 

нещасть. Страховий ринок – це сфера економічних відносин, у процесі яких 

формуються попит і пропозиція на страхові послуги, а також здійснюється акт 

їх купівлі-продажу [2, с. 856]. 

Головними функціями страхового ринку є акумуляція та розподіл 

страхового фонду з метою страхового захисту суспільства. Необхідними 

атрибутами страхового ринку є його учасники та товар, який купують і 

продають на цьому ринку. Учасниками страхового ринку виступають продавці, 

покупці страхових послуг, посередники, а також їх асоціації. 

Страхова діяльність належить до найприбутковіших видів світового 

бізнесу. Діяльність кожного суб’єкта ринкових відносин пов’язана з ризиком, 

який необхідно попереджувати, зменшувати та фінансувати, на що і 

спрямована діяльність ринку страхових послуг, який через страхові організації 

шляхом використання особливих механізмів забезпечує процес безперервного 

суспільного відтворення [3, с. 177]. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 

небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній 

станом на 31 березня 2017 р. становила 307, зокрема кількість страхових 

компаній зі страхування життя становила 39; кількість страхових компаній, 

крім страхування життя, становила 268 (станом на 31 березня 2016 р. – 352 

компанії, зокрема кількість страхових компаній зі страхування життя – 46, 

страхових компаній, крім страхування життя, – 306). Кількість страхових 

компаній має тенденцію до зменшення. Так, станом на 31 березня 2017 р. 

порівняно з аналогічною датою 2016 р. кількість компаній зменшилася на 45 

[4]. 

Отже, ефективне функціонування страхових копаній в Україні, їх 

успішний та динамічний розвиток, обсяги та напрями фінансування суб’єктів 

господарювання залежатимуть від розширення переліку страхових послуг, 

підвищення їх конкурентоспроможності, удосконалення порядку 

оподаткування страхової діяльності, підвищення вимог до порядку створення 

страхових компаній, забезпечення оптимальної структури співвідношення між 

обов’язковим та добровільним страхуванням, залучення страхового ринку до 

вирішення проблем соціального страхування. Можна стверджувати, що 

страховий ринок є надзвичайно складною багаторівневою системою, яку 

утворює низка взаємопов’язаних і взаємообумовлених підсистем. Результати 

дослідження засвідчили, що впродовж останніх років ситуація на ринку 

страхових послуг України склалася не зовсім сприятлива. Масштаби та 
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негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи призвели до 

уповільнення темпів росту доходів страхових компаній, зменшення попиту 

населення на страхові послуги. Поряд з цим вітчизняний страховий ринок має 

значний потенціал розвитку, тому важливим є створення умов та нових 

можливостей у його розвитку. 
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РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку економічної системи України кредитні 

відносини проникають у всі сфери господарської діяльності, опосередковують 

весь процес відтворення суспільного капіталу, глибоко проникають у сферу 

обміну, грошових відносин, сферу фінансів, а також у процес виробництва і 

споживання. Роль кредитних відносин як основи безперервності процесу 

відтворення, незважаючи на те, що їх неефективна організація банківськими та 

небанківськими фінансово-кредитними інституціями стала проявом світової 

фінансової кризи останніх років, залишається незмінно високою. Проте 

розвиток банківського кредитування в України супроводжується низкою 

проблем, розробка шляхів вирішення яких залишається актуальним. 

Актуальність обраної теми полягає у тому, що у сучасних умовах економічної 

кризи економіка України потребує ідейних зрушень у формуванні та розвитку 

кредитного ринку. Кризові явища на фінансовому ринку України, негативно 

вплинули на діяльність кредитних інститутів. Так, валютна нестабільність та 

інші фінансово-економічні проблеми призвели до зниження довіри до банків та 

небанківських фінансових установ. За таких умов потребується удосконалення 

кредитного ринку, підвищення ефективності та посилення його фінансової 

стійкості.  

Стратегічним питанням, яке потребує врегулювання та стосується усіх 

частин кредитного ринку, є захист прав кредиторів та позичальників, оскільки 

саме ця ланка у кредитних відносинах є найслабшою. На сьогодні існуюча  

нормативно-правова база не відповідає реальним потребам ефективності 

функціонування кредитного ринку [1]. 

Фінансово-економічні заходи із вдосконалення функціонування 

кредитного ринку повинні позитивно відображатися на фінансових результатах 

діяльності суб’єктів ринку та сприяти підвищенню їх фінансової стійкості. 
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Згідно з даними Національного банку, операції з насичення ліквідністю 

банківської системи позитивно позначилися на рівні середньозважених ставок в 

національній валюті. 

Основними проблемами розвитку кредитного ринку є: 

- невизначення інституційності організації ринку; 

- дефіцит кредитних ресурсів; 

- підвищення кредитних ризиків; 

- недовіра контрагентів. 

Основними питомими ознаками кредитних відносин є: їх виникнення на 

стадії перерозподілу кінцевих доходів; формування на засадах повернення і з 

виплатою відсотків; вплив на структуру та обсяги грошових потоків і 

кон’юнктуру економіки країни. Ці ознаки обумовлені необхідністю 

безперервного кругообігу ресурсів у межах економічної системи, і саме тому 

кредитні відносини виступають чинником ефективного (або неефективного) 

використання фінансових ресурсів для потреб виробництва, торгівлі та 

споживання [2]. 

Для підвищення впливу банківської системи на відтворювальні процеси 

слід удосконалити грошово-кредитну політику НБУ щодо формування та 

використання емісійного ресурсу. Доцільним є внесення змін у механізм 

формування пропозиції грошей. У планах розвитку на найближчі роки намічені 

конкретні заходи щодо зміцнення банківської системи і вдосконалення її 

функціонування.  

Основними цілями при цьому є: 

- забезпечення стабільності національної грошової одиниці; 

- збереження фінансової стабільності; 

- підвищення ефективності функціонування  банківської системи. 

Отже, на розвиток кредитного ринку України впливає втрата довіри з боку 

населення та підвищений кредитний ризик, який супроводжує кредитний 

процес. Національний банк повинен повернути довіру кредиторів. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ  

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

В умовах фінансово-економічної кризи пріоритетним напрямом діяльності 
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держави й бізнесу є проведення скоординованої політики та вироблення 

стратегії щодо зниження впливу кризових явищ у фінансовому секторі. 

Ураховуючи масштабність, глибину й тривалість кризових явищ у вказаному 

секторі, а також ступінь їх негативного впливу на процеси, що відбуваються в 

українській економіці, потрібно виробити нові підходи до побудови системи 

фінансової безпеки нашої держави.  

Економічна стабільність та незалежність функціонування всіх складових 

фінансової системи в умовах сьогодення є пріоритетними завданнями уряду 

нашої країни у контексті майбутнього економічного зростання. Фінансова 

безпека визначається ефективністю функціонування фінансової системи в 

цілому, стійкістю та міцністю розвитку кожної її складової. 

Під фінансовою безпекою розуміють такий стан захищеності інтересів 

держави, який забезпечує ефективне функціонування бюджетно-податкової, 

грошово-кредитної, валютної, банківської системи та гарантує оптимальне 

співвідношення внутрішнього та зовнішнього боргу України, стабільність 

національної грошової одиниці, економічне зростання та своєчасне виконання 

державою своїх фінансових зобов’язань [1]. 

До основних індикаторів фінансової безпеки країни науковці відносять: 

бюджетну безпеку, безпеку грошового ринку, та інфляційних процесів, 

валютну безпеку, боргову безпеку, безпеку страхового ринку, безпеку 

фондового ринку, банківську безпеку. 

Підвищення рівня фінансової безпеки держави потребує системних дій, які 

мають містити в собі механізми у сфері бюджетної та монетарної політики, 

фондового ринку, а також у сфері регулювання корпоративного сектору 

економіки тощо. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки держави 

наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Напрями зміцнення фінансової безпеки держави 
Напрями зміцнення 

фінансової безпеки 
Заходи щодо реалізації напрямів 

1 2 

Реформування 

бюджетної системи 

- проведення бюджетних реформ на базі наукового обґрунтування та 

координації дій (розробки узгоджених концепцій), стратегії та тактики 

бюджетування), підвищення якості прогнозів макроекономічних 
показників, що використовуються в бюджетному плануванні; 

- комплексний підхід до реформування бюджетного процесу на 

державному, місцевому рівнях та рівні міжбюджетних відносин; 

- підвищення результативності бюджетних витрат за рахунок 
застосування програмно-цільових засад діяльності, орієнтація бюджетної 

системи на досягнення конкретних результатів (за відповідними 

програмами розвитку); 

- зменшення зовнішнього боргу України, шляхом прямого зменшення 

чистих зовнішніх залучень уряду та погашення довгострокових залучень 

реального сектору економіки; 

- удосконалення системи бюджетної статистики та діагностики у 
системному аналізі з індикаторами грошово-кредитної, боргової та 

валютної безпеки; 
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продовження табл.1 

1 2 

 - розробка поетапної стратегії скорочення бюджетного дефіциту за 
рахунок нарощення власного доходного потенціалу, підвищення рівня 
управління державним боргом шляхом реалізації сучасної стратегії 
залучення позичкового капіталу, інвентаризації та класифікації всіх 
боргів, трансформації структури боргу, недопущення практики прийняття 
виключних рішень, не підпорядкованих єдиній борговій політиці.; 

Удосконалення 
монетарної 

політики 

- забезпечення потреб економічного зростання країни шляхом 
лібералізації характеру грошово-кредитної політики, а не її спрямування 
переважно на мінімізацію інфляції, що веде до скорочення попиту, 
зростання безробіття; 

- врегулювання (помірне зниження) рівня монетизації економіки; 
- подолання дефіциту платіжних засобів; 
- зменшення частки готівки у загальному обсязі грошової маси, що 

автоматично погіршить умови функціонування тіньової економіки; 
- подальше збалансування грошового і товарного ринків, тобто 

зниження рівня інфляційної динаміки; 
- припинення відтоку капіталу за кордон за допомогою створення 

сприятливих умов для репатріації вивезеного капіталу; 

Удосконалення валютної 
політика 

- зменшення рівня доларизації економіки країни засобами проведення 
політики цілеспрямованої підтримки національної грошової одиниці, 
стимулювання здійснення операцій із її використанням; 

- оптимізація структури золотовалютних резервів шляхом нарощення в 
них частки золота; 

- розробка концептуальних засад валютної політики, що передбачатиме 
виділення короткострокових та довгострокових цілей її формування та 
реалізації; 

Регулювання фондового 
ринку 

- підвищення капіталізації та ліквідності організованого ринку цінних 
паперів; 

- створення універсальної національної біржі, яка діятиме на принципах 
регульованих ринків ЄС та інтегруватиметься у світовий фінансовий 
простір; 

- забезпечення поетапного створення єдиного центрального 
депозитарію України з урахуванням світового досвіду інтеграції обліково-
фінансової інфраструктури; 

- удосконалення інституційної структури ринків капіталу з метою 
диверсифікації ресурсної бази та залучення збережень населення; 

Регулювання 
корпоративних відносин 

- узгодження вітчизняного законодавства з міжнародними стандартами і 
сучасними вимогами розвитку фінансових відносин; 

- підвищення вимог до корпоративного управління; 
- чітке визначення прав і обов'язків емітентів та інвесторів шляхом 

розробки ефективної системи державного регулювання ринків капіталу, 
посилення контролю за дотриманням вимог законодавства.  

Регулювання 

страхового ринку 

- сприяння розвитку страхового ринку та удосконалення порядку 
ліцензування діяльності страховиків, дотримання вимог до джерел 
формування статутного капіталу та фінансового становища засновників; 

- створення фонду гарантування страхових виплат за договорами 
страхування; 

- введення міжнародних норм корпоративного управління для 
страховиків та розробка державної цільової програми науково-дослідних 
робіт у сфері страхування та підготовки фахівців для страхового ринку; 

- удосконалення системи оподаткування страховиків та операцій 
перестрахування у перестраховиків-нерезидентів. 

Джерело: складено на основі [2, 3, 4] 
 

Реалізація запропонованого комплексу заходів, що охоплює більшість 

складових фінансової безпеки, актуальних для України, дозволить значно 

підвищити її рівень за умови забезпечення підтримки на законодавчому, 
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виконавчому, владному рівнях. 

Отже, фінансова безпека держави є комплексним поняттям, яке включає в 

себе банківську, бюджетну, боргову, податкову, валютну та грошово-кредитну 

складові і характеризується достатньо великою кількістю показників. 

Найбільші загрози фінансової безпеки України криються у сфері зовнішньої 

заборгованості, високої вартості банківських кредитів, значного рівня 

доларизації економіки, зростання тіньового її сектору, від’ємного платіжного 

балансу. 

Основними напрямками зміцнення фінансової безпеки України слід 

визнати:  реформування бюджетної системи; удосконалення монетарної та 

валютної політика; регулювання фондового ринку; регулювання корпоративних 

відносин; регулювання страхового ринку. 
Список використаних джерел: 

1. Тимошенко О. В. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України / О. В. 

Тимошенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-2_0-pages-154_160.pdf 

2. Луцик-Дубова Т. О. Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України / Т. 

О.  Луцик-Дубова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/46.pdf 

3. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, 

стратегія забезпечення: монографія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.disslib.org/upravlinnjaekonomichnoju-bezpekoju-pidpryyemnytstva. 

4. Ткаленко С. І. Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних 

процесів / С. І. Ткаленко // Міжнародна економічна політика. – 2013. – № 1 (18). – С. 101-122. 
 

Фотан Катерина Ігорівна бакалавр, 

напрям підготовки «Фінанси і кредит» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Костак З. Р. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У 

БАНКАХ 

Успішна діяльність банку в цілому значною мірою залежить від обраної 

концепції управління ризиками. Мета процесу управління банківськими 

ризиками полягає в їх обмеженні або мінімізації, оскільки повністю уникнути 

ризиків неможливо. Ризиками можна і потрібно свідомо управляти, керуючись 

такими правилами [1, с.37]: 

− усі види ризиків взаємопов’язані; 

− рівень ризику постійно змінюється під впливом динамічного оточення; 

− ризики, на які наражаються банки, безпосередньо пов’язані з ризиками 

їх клієнтів; 

− банкіри повинні намагатися уникнути ризиків навіть більше, ніж інші 

підприємці, оскільки вони працюють не з власними, а з чужими грошима. 

Процес управління ризиками складається з чотирьох етапів [3, с.159]: 

− усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових 

сфер; 

− оцінювання величини ризику; 

http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/46.pdf
http://www.disslib.org/upravlinnjaekonomichnoju-bezpekoju-pidpryyemnytstva
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− мінімізація або обмеження ризиків шляхом застосування відповідних 

методів управління; 

− здійснення постійного контролю за рівнем ризиків з використанням 

механізму зворотного зв’язку. 

Як стверджують науковці, у процесі управління банківськими ризиками 

виникають багатофакторні залежності з численними зворотними зв’язками, які 

не піддаються формалізації. Коли цим знехтувати, то сутність процесу може 

настільки спотворитися, що буде дискредитовано саму ідею застосування 

формалізованого підходу [3, с.154] . 

Одним із важливих інструментів у процесі оцінювання та управління 

ризиками є аналіз сценаріїв — альтернативних варіантів, за якими можуть 

розвиватися події в майбутньому. Такий аналіз базується на оцінці періоду 

часу, протягом якого банк наражається на конкретний вид ризику, а також 

ступеня впливу ризику та ймовірності його реалізації. Наявність ризику означає 

існування кількох сценаріїв, які відрізняються як за ймовірністю настання події, 

так за можливими наслідками. Самі сценарії мають бути описані та 

сформульовані на основі експертних оцінок, тобто суб’єктивними методами. 

Кількісні характеристики кожного з обраних сценаріїв визначаються із 

застосуванням об’єктивних методів (математичних, статистичних) [1, с.36]. 

Якщо можливі наслідки реалізації ризику сягають рівня, вищого за 

критичну межу, то йдеться про катастрофічний ризик. Цей ризик призводить до 

банкрутства банку, його закриття та розпродажу активів. У широкому 

розумінні до категорії катастрофічних відносять ризик, що пов’язаний з 

прямою загрозою для життя людей, екологічними катастрофами тощо. 

Для визначення допустимого та реального ризиків банки мають 

створювати відповідні системи оцінювання ризику, які б формалізували процес 

вимірювання та розрахунків. Такі системи повинні визначати три компоненти 

ризику (рис.1):  

 
 

Рис.1. Основні компоненти банківського ризику при прийнятні рішення щодо 

його управління 
Джерело: [1, с.37] 
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− розмір (величина) — обсяг можливих втрат; 

− ймовірність настання негативної події; 

− тривалість періоду впливу ризику. 

Слід зазначити, що з розвитком ринкових відносин та ускладненням 

банківських операцій співвідношення між різними групами ризиків змінюється. 

Настає момент, коли створювати системи управління основними фінансовими 

та функціональними ризиками виправдано й доцільно, а згодом ці дії 

перетворюються на необхідні. Для вітчизняної банківської системи такий 

момент уже настав. 

Принагідно зауважимо, що функціонування загальнодержавної системи 

банківського нагляду та контролю за ризиками не може бути альтернативою 

створенню власних внутрішньобанківських методик аналізу та систем 

управління ризиками [3, с.115].  

Отже, розглянувши концептуальні засади управління банківськими 

ризиками слід підкреслити, для того, щоб досягти успіхів у тій сфері діяльності, 

яка характеризується підвищеною ризиковістю, банкам необхідно створювати 

та розвивати відповідні системи управління ризиками. З їх допомогою 

керівництво банку зможе виявити, оцінити, локалізувати та проконтролювати 

той чи інший ризик, адже життєдіяльність кожного банку істотно визначається 

досконалістю систем управління ризиками. 
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ 

Нестабільність фінансових ринків, кризові явища у вітчизняній банківській 

системі характеризуються значним збільшенням частки сумнівної та 

безнадійної заборгованості, зменшенням реальної вартості банківських активів 

і, як наслідок, вилучення значних коштів з обороту для формування резервів на 

покриття можливих втрат від активних операцій. В таких умовах підвищується 

необхідність вдосконалення існуючих стратегій щодо виявлення, оцінювання та 

оптимізації кредитних ризиків [ 2].  
Загальновідомо, що кредитний ризик займає домінуюче місце в системі 

банківських ризиків і є невід’ємною складовою сукупного банківського ризику. 

Кредитні ризики не тільки негативно впливають на прибутковість та 

платоспроможність банку, а також породжують інші ризики, які в майбутньому 
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можуть мати масштабний прояв. Тому надзвичайно важливо правильно 

виявити та оцінити фактори, що впливають на кредитний ризик. Відповідно до 

методичних рекомендацій НБУ кредитний ризик – це наявний або потенційний 

ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, 

що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди з 

банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання [1]. 

Відзначимо, що кредитний ризик є складним для оцінки, оскільки залежно 

від суб’єкта носія ризику розрізняють ризик індивідуального позичальника 

(індивідуальний кредитний ризик) та сукупний (портфельний) кредитний 

ризик. 

У вітчизняній науковій літературі[1-2] виділяють три методи оцінки 

банківських ризиків (рис.1). 

1. Метод експертної оцінки. Технічна легкість експертної оцінки і 

недостатність інформації про оцінювані процеси призвело до того, що в Україні 

існує велика кількість фахівців і спеціалізованих видань, що пропонують 

розроблені ними прогнози. Проте не завжди це робиться на достатньо 

професійному рівні. Результати аналізу, проведеного російськими фахівцями, 

показують, що справжність експертних оцінок набагато нижча 50%.  

2. Статистичний метод оцінки ризику базується на аналізі коливань 

досліджуваного показника за певний відрізок часу. Однак цей метод не вирішує 

одне з головних практичних завдань, яке стоїть перед суб’єктом ризику: оцінка 

в умовах обмеження інформаційного контуру з урахуванням індивідуальних 

особливостей певної ситуації. 

 

 
Рис.1. Методи оцінки банківських ризиків 

Джерело: [1] 

 

3. Метод із врахуванням індивідуальності конкретної ситуації, де вибір 

рішення пов’язаний з ризиком. Головна його перевага – це можливість добору 

коефіцієнтів з урахуванням конкретної мети аналізу. Цей метод найбільш 

пристосований для оцінки ризику в умовах розбудови економіки України [2]. 

Відзначимо і те, що відповідно до вимог Базельського комітету з 

банківського нагляду «банки, що використовують модель внутрішніх рейтингів, 
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повинні здійснювати ретельне стрес-тестування для оцінки достатності 

капіталу». Стрес-тестування визначається Міжнародним валютним фондом як 

«методи оцінки чутливості портфеля до суттєвих змін макроекономічних 

показників або до виключних, але можливих подій». 

НБУ визначає стрес-тестування як «метод кількісної оцінки ризику», який 

полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на 

ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора. 

Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів 

отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями [2]. 

В міжнародній банківській практиці використовують різні методики стрес-

тестування, найпоширенішою з яких на даний час є сценарний аналіз (на основі 

історичних чи гіпотетичних даних). Також може проводитись аналіз чутливості 

портфелю активів банку до змін факторів ризику і обчислення максимальних 

втрат. 

Слід підкреслити, що сценарний аналіз переважно націлений на оцінку 

стратегічних перспектив банку. Він передбачає оцінку впливу на результуючі 

показники наступних стресових подій: 

 - погіршення економічної ситуації в Україні; 

 - погіршення ситуації в окремих галузях/сферах у яких працюють 

контрагенти банку; 

 - погіршення економічної ситуації на міжнародних ринках, на яких 

працюють контрагенти банку; 

 - зниження вартості та/або ліквідності застави тощо. 

На даний момент в Україні практика застосування стрес-тестування не 

настільки широка, а пропозиції НБУ з цього питання носять здебільшого 

рекомендаційний характер. Вирішення даної проблеми потребує розробки 

відповідної економетричної моделі, що дозволяє оцінювати в комплексі вплив 

на банківський сектор основних макроекономічних параметрів (наприклад, 

курсу національної валюти, динаміки ВВП і промислового виробництва тощо) 

[3]. 

Важливо зазначити, що стрес-тестування істотно розширює можливості з 

оцінки та управління кредитним ризиком. Аналіз результатів стрес-тестування 

допомагають виявити ризики і слабкі сторони банку і розробити відповідні 

коригувальні дії. Так, керівництву банків, що займаються в основному 

роздрібними операціями, стрес-тести дозволяють оцінити, чи не дуже чутливий 

кредитний портфель клієнтів до змін на ринку іпотечних кредитів і до 

несприятливих умов макроекономічного середовища, наскільки слід підвищити 

резервний фонд для забезпечення іпотечних кредитів в умовах уповільнення 

зростання економіки та підвищення рівня безробіття, якою мірою політика 

завоювання нових клієнтів підвищить чутливість банку до макроекономічних 

ризиків. Відповіді на подібні питання мають велике значення для розробки 

стратегії та політики управління банківськими ризиками. При цьому для 

прогнозування стану банку та управління можливими ризиками необхідно 

комбінувати дані про наслідки зовнішніх (макроекономічних) і внутрішніх 
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(пов'язаних з політикою банку) чинників [2]. 

Отже, стрес-тестування кредитного ризику є важливим інструментом для 

визначення оцінки критичності впливу шокових ситуацій, оскільки результати 

стрес-тестів допомагають заздалегідь оцінити вплив потенційно негативних 

подій на стан кредитного портфелю банку та вчасно прийняти відповідні 

управлінські рішення. 
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ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Платіжна система будь-якої країни є одним із головних понять в діяльності 

як національної економіки в цілому, так і в банківській системі, оскільки це є 

каналом зв'язку у загальній системі товарообігу країни. Виходячи з цього, 

платіжна система – це платіжна організація, члени платіжної системи та 

сукупність відносин, що виникають між ними при переведенні коштів. Таким 

чином, переказ коштів є основною функцією платіжної системи. На основі 

проаналізованих прикладів визначень «платіжна система» можемо вивести 

власне: платіжна система – це сукупність відносин, що виникають між 

платіжною організацією та учасниками платіжної системи, при проведенні 

переказу коштів, адже саме це і є головною функцією платіжної системи.  

Українське законодавство розрізняє діяльність в Україні 

внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем. 

Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій 

платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує 

проведення переказу коштів виключно в межах України. 

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна 

організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою 

діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу 

коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.  

Платіжна система України складається з таких компонентів: 

 системи електронних платежів Національного банку України;  

 систем автоматизації роботи банків (так звані програмні комплекси 

«Операційний день банку»; 

 внутрішньобанківських платіжних систем;  

http://kbs.flint.kiev.ua/
http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs
http://www.aub.com.ua/
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 систем «клієнт – банк» для розрахунків між клієнтом банку та банком в 

електронній формі [1]. 

Головною функцією платіжної системи є проведення переказу коштів. 

Платіжна система також може включати установи, що забезпечують 

клієнтів рахунками, інструментами та послугами (включаючи споживачів, 

фірми і державні органи), а також організації, що надають платіжні, клірингові 

та розрахункові послуги. Також існують ринкові угоди, наприклад, стандарти, 

конвенції, договори по створенню, тарифікації, офіційної передачі та 

придбанню різних платіжних інструментів та послуг. Нарешті, платіжні 

системи потребують міцної юридичній основі. Це передбачає наявність законів, 

стандартів, правил, а також різних процедур, встановлених законодавчими 

органами, операторами платіжних систем та наглядовими органами в особі 

центрального банку і визначають механізми проведення платіжних операцій, 

пов'язаних з переведенням грошових коштів, а також правила поведінки на 

ринках платіжних послуг. 

 Одна з багато чисельних основних задач, що вирішуються при утворенні 

платіжної системи, полягає у виробленні та дотриманні загальних правил 

функціонування та обслуговування карток, що входять в систему, проведення 

взаєморозрахунків і платежів. Національний банк України є платіжною 

організацією та розрахунковим банком для двох створених ним платіжних 

систем – Системи електронних платежів (СЕП) та Національної системи 

масових електронних платежів (НСМЕП). Ці системи є державними 

платіжними системами. Національний банк України визначає порядок 

функціонування цих платіжних систем, прийняття і виключення з них 

учасників, проведення переказу за їх допомогою та інші питання, пов'язані з їх 

діяльністю. Система масових платежів в Україні представлена національною 

системою масових електронних платежів (НСМЕП). НСМЕП – це 

внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових 

платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші 

операції здійснюються за допомогою платіжних смарткарток за технологією, 

що розроблена Національним банком України [2]. Дана система платежів 

призначена для обліку і здійснення обігових операцій фізичних та юридичних 

осіб при використанні платіжних ін- струментів. НСМЕП – це сучасна, 

високотехнологічна і високозахищена система. Ключовим елементом системи є 

смарткарта. Платіжні картки НСМЕП мають високий ступінь захисту від 

несанкціонованого доступу. Висока довіра до цієї системи базується на 

гарантованій програмно – технологічній захищеності чипових платіжних 

карток та визнаній безпеці операцій, що підтверджується збільшенням обсягу 

операцій за платіжними картками та зростаючою їх емісію. До складу НСМЕП 

входять: платіжна організація; члени платіжної системи та учасники платіжної 

системи. 

Система електронних платежів НБУ (СЕП) – загальнодержавна платіжна 

система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, 

органами державного казначейства на території України із застосуванням 
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електронних засобів приймання, обробки, передавання та захисту інформації. 

Саме ця система забезпечує проведення переказу коштів через 

кореспондентські та ніші рахунки її учасників, відкриті у Національному банку 

України із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, 

передавання та захисту інформації у файловому режимі або режимі реального 

часу [2].  

СЕП забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками як 

за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків та інших 

учасників системи. У СЕП виконуються міжбанківські перекази у файловому 

режимі та в режимі реального часу. Зменшення кількості учасників СЕП 

обумовлено оптимізацією банками своєї філіальної мережі з метою підвищення 

ефективності управління коштами [2].  

За 20 років експлуатації СЕП спостерігається динамічне збільшення 

обсягів платежів, здійснених учасниками системи, як за кількістю початкових 

платежів, так і за їх сумою. 

Національним банком України забезпечено надійне та ефективне 

функціонування СЕП, максимальна швидкість, прозорість та високий рівень 

безпеки проведення платежів через цю систему [3].  

Отже, Національний банк України бездоганно виконував покладені на 

нього функції із забезпечення здійснення міжбанківських розрахунків через 

СЕП та постійно працює над удосконаленням ефективності роботи СЕП. Таким 

чином, проведене дослідження вказує на те, що НСМЕП є дуже перспективним 

напрямком для розвитку платіжної системи України. Ця система є дуже 

захищеною, тому банкам потрібно звернути на неї увагу. 
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ 

Стан справ на багатьох підприємствах та в організаціях України певною 

мірою визначається сьогодні здійснюваною ними інвестиційною політикою. 

Адже присутність підприємства в тому чи іншому сегменті ринку, стабільність 

отримання доходів, поступальний розвиток та фінансовий стан прямо залежать 

від того, як і куди підприємство вкладає фінансові ресурси. 

В Україні управління проектами переживає друге народження. Про це 

свідчить поява дипломованих фахівців із управління проектами, центрів з їх 

http://www.bank.gov.ua./
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підготовки та сертифікації за міжнародними стандартами, створення у вищих 

закладах освіти спеціальностей за цим напрямом, поява на українських ринках і 

активне впровадження професійного програмного забезпечення для управління 

проектами, зростання попиту на ринках праці на послуги спеціалістів 

відповідного фаху. 

Система управління проектами – це комплекс взаємозв’язаних елементів, 

до основних груп яких належать: ре- гламентуючі документи, спеціалісти з 

проектного управління та інформаційна система управління проектами [1]. 

Основними завданнями управління проектами є: 

 визначення основної мети проекту та її обґрунтування; 

 структуризація та ранжування цілей проекту; 

 визначення необхідних обсягів та джерел фінансування; 

 дослідження та врахування всіх ризиків щодо проекту; 

 підготовка та укладання контрактів; 

 визначення термінів виконання проекту, складання графіку його 

реалізації; 

 визначення потреби у ресурсах (трудових, матеріальних та фінансових); 

 складання кошторису та бюджетування проекту; 

 забезпечення контролю та моніторингу проекту. 

Основними елементами системи управління інвестиційними проектами є 

суб’єкти управління, об’єкти управління та процеси управління [2]. 

Наочно елементи системи управління проектами відображені на рис. 1. Як 

бачимо з рис. 1. одним із елементів системи управління проектами є 

інвестиційні проекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Елементи системи управління проетами 
Джерело: [1] 
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Інвестиційний проект – це пакет інвестицій і пов’язаних з ними видів 

діяльності, які характеризуються: 

- певною метою (цілями), розв'язанням проблеми досягнення результатів; 

- обмеженістю фінансових ресурсів і періоду від початку до завершення 

проекту; 

- наявністю певних зовнішніх умов (інституційних, економічних, правових 

тощо); 

- взаємозв’язаністю процесів вкладення ресурсів (грошових, фінансових, 

інтелектуальних) і отримання результатів" [3]. 

Суттєвий вплив на успішну реалізацію інвестиційних проектів 

зовнішньоекономічної діяльності і транскордонного співробітництва має 

проведення своєчасного аналізу їх сутності і подальше прийняття 

управлінських рішень. У цьому процесі існують визначені критерії вибору 

найвигідніших інвестиційних проектів. Вони розглядаються під час аналізу 

останніх на різних етапах. На першому етапі «Збір інформації» визначаються 

такі критерії, які дозволяють оцінити реальність проекту:   

1)  нормативні критерії (правові): норми національного, міжнародного 

права, вимоги стандартів, конвенцій, патентоможливості тощо;   

2)  ресурсні критерії за видами: науково-технічні; технологічні; виробничі 

критерії; обсяг і джерела фінансових ресурсів.  

На другому етапі «Аналіз доцільності інвестиційного проекту і надійності 

підприємства» виокремлено такі групи критеріїв:   

1)  кількісні критерії, які дозволяють оцінити доцільність реалізації 

проекту: відповідність його мети на довгу перспективу цілям розвитку 

інвестиційного середовища; ризики та фінансові складові удосконалення 

процесу оцінки інвестиційних проектів; фінансові наслідки (чи ведуть вони 

додатково до інвестиційних видатків або зниження очікуваного обсягу 

виробництва, ціни чи продажу); ступінь стійкості проекту; ймовірність 

проектування сценарію та стану інвестиційного середовища;   

2)  кількісні критерії (фінансово-економічні),які дозволяють вибрати з тих 

проектів, реалізація яких доцільна (критерії сприйняття); вартість проекту; 

чиста поточна вартість; прибуток; рентабельність; внутрішня норма прибутку; 

період окупності; чутливість прибутку до горизонту (строку) планування, до 

змін у діловому середовищі, до помилки в оцінці даних.  

На третьому етапі вже відбувається прийняття рішення щодо інвестування 

[6]. 

Отже, з усього вище наведеного можна зробити висновок, що управління 

інвестиційними проектами на сьогодні є однією з найбільш актуальних та 

прогресивних управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватись. 

Узагальнення управлінських підходів до регулювання процесу реалізації 

спільних проектів свідчить, що наразі важливим завданням є використання всіх 

можливостей новітніх інформаційних технологій, а також застосування в 

практичній діяльності спеціалізованих програм у сфері інвестиційного 

проектування та створення регіональних центрів бази даних інвестиційних 
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можливостей і потреб транскордонного регіону задля вирішення спільних 

проблем. 
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ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В умовах реформування податкового законодавства актуальним 

залишається питання ролі податкового менеджменту як механізму регулювання 

податкових правовідносин суб’єктів господарювання. Податковий менеджмент 

виступає ключовим елементом всієї податкової політики, як на рівні держави, 

так і на рівні підприємства. Він інтерпретується як система принципів і методів 

розробки та реалізації управлінських рішень, які безпосередньо пов’язані з 

вибором податкової системи, регулюванням податкових правовідносин, 

розрахунком податкових платежів та постійним контролем за їх здійсненням. 

Ключовим завданням податкового менеджменту виступає розробка податкової 

політики як на рівні держави, так і на рівні окремого підприємства залежно від 

його економічної стратегії та напрямів діяльності, а також забезпечення 

ефективної системи податків, яка б дозволила отримувати найбільші прибутки, 

тим самим оптимізуючи податкові платежі до державного бюджету. 

Важливо поділяти податковий менеджмент в залежності від суб’єкта 

управління податковими відносинами [1, с. 98]: 

 державний податковий менеджмент; 

 податковий менеджмент підприємств; 

 податковий менеджмент громадян. 

Розглядаючи роль податкового менеджменту на рівні підприємства 

необхідно розуміти основну його функцію – забезпечення оптимальних 

податкових зобов’язань з урахуванням чинних законодавчих документів. При 

http://www.niss.gov.ua/articles/1170/
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цьому основними проблемами виступають: мінімізація та оптимізація суми 

податкових зобов’язань, відповідальність та дисципліна платників податків, 

фінансовий ризик податкових платежів для платників податку.  

В умовах прийняття Податкового кодексу України спостерігається суттєве 

нерівнозначне податкове навантаження на суб’єктів господарювання, що, в 

свою чергу, є чинником диспропорційних умов конкуренції. Особливо це 

стосується впровадження в діяльність суб’єктів господарювання заходів щодо 

оптимізації податкових платежів, теоретичні та практичні засади яких визначає 

податкове планування. Тому податковий менеджмент є найважливішою 

складовою фінансового планування на підприємстві. Крім того, фінансова 

стійкість, в першу чергу, залежить від належно організованого податкового 

менеджменту, адже він забезпечує узгодженість фінансово-господарської 

діяльності з оподаткуванням [2]. 

Узагальнюючи податковий менеджмент підприємства як частину 

управлінського процесу доцільно виділити чотири основних підсистеми (рис. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процес податкового менеджменту підприємства 
Джерело: узагальнено автором 

 

Таким чином, метою податкового менеджменту суб’єкта господарювання є 

розробка та реалізація оптимальної податкової стратегії, яка мінімізує 

податкове навантаження водночас максимізуючи фінансові результати 

підприємства. Функціональними завданнями податкового менеджменту 

виступають: розробка методології ведення бухгалтерського та податкового 

обліку, контроль за процесом податкових розрахунків, зниження податкових 

ризиків та податкового тиску в межах закону, оцінка ефективності податкового 

планування на підприємстві. Відповідно результатом податкового планування 

Податковий менеджмент 

Цільова підсистема. Інтерпретує 

цільову функцію та постановку задач 

податкового менеджменту суб’єкта 

господарювання на основі підвищення 

якості його основних елементів. 

Забезпечуюча підсистема. 

Призначенням даної підсистеми 

виступає забезпечення методичних, 

інформаційних, нормативно-правових 

аспектів процесу податкового 

менеджменту елементів.   

 

Функціональна підсистема. 

Характеризує функції процесу управління 

та порядок його здійснення (податкового 

планування, розробка податкової стратегії 

підприємства, визначення напрямів 

облікової політики, визначення принципів 

податкового обліку та контролю). 

Управляюча підсистема. Визначає 

контрагентів процесу податкового 

менеджменту та їх обов’язки. 
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виступає організація достовірного розрахунку податків з метою забезпечення 

мінімального податкового навантаження входячи з цілей та завдань 

підприємства. В загальному цикл податкового менеджменту підприємства 

можна відобразити наступним чином (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Цикл податкового менеджменту підприємства 
Джерело: складено автором за даними [2, с. 127] 

 

Ключовим показником ефективності податкового менеджменту 

підприємства є максимізація доходу за рахунок оптимізації податкового 

навантаження. Таким чином можна зробити висновок, що необхідність 

застосування податкового менеджменту у нашій країні зумовлена високим 

податковим навантаженням на суб’єктів господарювання, а використання 

основних засад податкового менеджменту на підприємствах усіх форм 

власності дасть змогу оптимізувати економічну стратегію при заданих 

параметрах податкового середовища й змінності макроекономічних показників, 

кон’юнктури ринку, можливості перерозподілу або перекладення частини 

податкового навантаження на своїх контрагентів [3, с. 400]. 

Отже, податковий менеджмент підприємства виступає інструментом 

оптимізації податкових платежів та забезпечення мінімального фінансового 

ризику. Відтак, основну відповідальність за податкові правовідносини приймає 

на себе підприємство за легальне зниження податкового тиску, впровадження 

податкового планування на підприємстві, забезпечення вчасного та повного 

розрахунку за податковими зобов’язаннями. 

Цілі податкового 

менеджменту 

Результат 

Досягнення цілей діяльності підприємства 

у поєднанні з оптимальним податковим 

навантаженням 

Функції 

податкового 

менеджменту 

Розробка облікової 

політики 
Податкове планування 

 
Податковий облік 

Податковий контроль 

 
Аналіз ефективності 

податкового 

менеджменту 

Зниження податкових 

ризиків 
Забезпечення оптимального 

податкового навантаження 
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СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

Раціоналізація фінансових потоків у бюджетну систему за допомогою 

інструментів податкового регулювання й оптимальний розподіл податкового 

тиску між економічними суб’єктами виступають ключовими проблемами 

фіскальної політики держави.  

Функціонування системи оподаткування в Україні орієнтоване на 

вирішення фіскальних завдань, коли першочергово повинне забезпечувати 

соціальну справедливість, стимулювати залучення інвестицій, регулювати 

обсяги податкових зобов’язань опираючись на статус суб’єктів податкових 

правовідносин. Таким чином, податковий менеджмент потребує реформації та 

новітніх підходів як до системи оподаткування загалом, так і до окремих її 

елементів.  

Ефективний та результативний державний податковий менеджмент як 

складовий елемент податкового менеджменту виступає  невід’ємним елементом 

податкової політики сучасної європейської держави. Нагальна потреба 

забезпечення доходної частини бюджету за допомогою податків, з одного боку, 

а з іншого – зацікавленість держави у пожвавленні економічної активності та 

покращенні результатів діяльності суб’єктів господарювання зумовлюють 

необхідність поглибленого вивчення та вдосконалення застосування в Україні 

комплексного державного податкового менеджменту, виникає потреба 

оволодівати новими його прийомами і методами для комплексного виконання 

фіскальної та регулюючої функцій податків [1, с. 273]. 

Розглядаючи податковий менеджмент як багатогранну систему загально-

правових норм, правил, форм, способів і методів управління податковою 

системою держави з метою координації та вдосконалення всіх аспектів 

оподаткування, варто виділити складові елементи, які розкривають сутність 

функціонування системи податкового менеджменту (рис. 1). 

Ключовими елементами податкового менеджменту виступає податкове 

планування і прогнозування, що виступає базисом оптимізації тактики і 

стратегії податкового регулювання і прогнозування. Основою податкового 

http://lukyanenko.at.ua/_ld/4/421.pdf
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планування і прогнозування виступає оцінка ефективності податкової системи в 

цілому з позиції виконання нею фіскальних завдань і впливу на економіку, а 

також аналіз причин відхилення між плановими і фактичними сумами 

податкових надходжень. Імперативним завданням цього елемента податкового 

менеджменту виступає необхідність економічного обґрунтування в 

забезпеченні якісних і кількісних параметрів бюджетних завдань та 

перспективних програм соціально-економічного розвитку країни.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Елементи податкового менеджменту 
Джерело: складено автором за даними [2] 

 

Варто відмітити, що ефективність податкового менеджменту досягається 

за рахунок чіткого виконання основних взаємозалежних функцій (табл. 1.), в 

яких розкривається сутність податкового менеджменту. У сфері управління 

податковою системою ці функції мають свій специфічний зміст та 

інтерпретують податковий менеджмент в контексті системи принципів і 

методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з вибором 

податкової системи, розрахунком податкових платежів та постійним контролем 

за їх здійсненням. 

Таким чином, контроль кожної функціональної ділянки податкового 

менеджменту виступає вектором ефективної системи оподаткування загалом. 

Важливо, що дотримання функцій податкового менеджменту сприятиме 

налагодженню системи оподаткування загалом, а також її окремих напрямків, 

серед яких: створення комплексу забезпечення ефективної системи 

оподаткування, вироблення стратегії податкового стимулювання суб’єктів 

господарювання, зміна стереотипного мислення громадян стосовно 

необхідності сплати податків.  

Отже, податковий менеджмент виступає системою загальних і спеціальних 

функцій, реалізація яких відбувається через інструментарій податкового 

регулювання. Проблематика функціонування податкового менеджменту  

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Податкове прогнозування і планування. Визначення обсягу податкових 

надходжень. Оцінка господарських операцій за звітний період. Оцінка 

перспектив розвитку. Нормативне оформлення податкової роботи. 

Податковий контроль.  Контроль за правильністю обчислення, повнотою і 

своєчасністю сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. 

Податкове регулювання.  Сукупність заходів непрямого впливу держави на 

розвиток виробничого сектору шляхом зміни норм вилучення у бюджет. 
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Таблиця 1 

Інтерпретація функцій податкового менеджменту 
Функції податкового менеджменту 

Планування 

Податкове планування, будучи органічною частиною планування фінансів 

країни, забезпечує узгоджену взаємодію всіх його елементів. 
На державному рівні роль податкового планування визначає аналіз 

надходження податків, тенденцій і факторів росту бази оподаткування. 

Організація 

Як функція управління податковою системою виражається, насамперед, у 

виборі і формуванні системи органів управління, порядку їх підпорядкованості, 
встановленні прав і обов'язків кожного органу. Результат виконання функції 

організації полягає у створенні структури органів управління, закріпленої у 

відповідних положеннях, посадових інструкціях. 

Координація 

Як функція управління податковою системою виражається, насамперед, у 

виборі і формуванні системи органів управління, порядку їх підпорядкованості, 

встановленні прав і обов'язків кожного органу. Результат виконання функції 

організації полягає у створенні структури органів управління, закріпленої у 
відповідних положеннях та інших нормативних документах. 

Стимулювання 

Означає, що органи управління пов'язують активність людей із задоволенням 

їх матеріальних і духовних потреб. Сплата податків до Державного бюджету 
пов'язана з необхідністю задоволення потреб платників податків у безпеці, 

правовому захисті, фінансуванні частини витрат на освіту. 

Контроль 

Податковий контроль розглядається з двох сторін: як функція або елемент 

державного управління економікою та як особлива діяльність з виконання 
податкового законодавства. 

Джерело: складено автором за даними [3] 

 

зумовлена хаотичним розвитком його складових та нестабільністю динаміки 

надходжень до бюджетів різних рівнів та цільових фондів. 

Саме тому, податковий менеджмент потребує застосування нових 

концептуальних підходів до формування податкової системи, яка б 

забезпечувала стабільність та повноту податкових надходжень зумовлених 

потребами держави, а також лояльність та соціальну рівність для платників 

податків. 
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МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ 

КЛАСИФІКАЦІЯ 

З переходом економіки України на ринкові відносини особливу 



231 
 

актуальність набуває проблема забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Це обумовлює декілька причин. По-перше, внаслідок 

трансформації відносин власності, появи недержавних підприємств, зменшення 

прямої підтримки їхньої діяльності з боку держави практично всі підприємства 

виявилися під значним впливом зовнішнього середовища, що характеризується 

високим ступенем невизначеності. По-друге, ні на всіх підприємствах система 

управління відповідає вимогам ринкової системи господарювання, що потребує  

швидкої адаптації підприємств до умов, які складаються в зовнішнім 

середовищі. 

Еволюція поняття економічної безпеки у вітчизняній та світовій 

економічній думці протягом останніх десятиріч обумовила наявність 

різноманітних поглядів на її сутність і сприяла формуванню великої кількості 

методичних підходів діагностики рівня безпеки, серед яких можна виділити 

наступні основні групи: 

1. Методичні підходи прогнозування банкрутства, зокрема дискримінантні 

моделі та інші методики інтегральної оцінки фінансово-економічного стану 

підприємства. 

2. Методи комплексної оцінки загроз (інтегральна оцінка ризику, оцінка 

ефективності захисних заходів). 

3. Методи комплексної оцінки економічного потенціалу підприємства 

(багатовекторна ресурсно-функціональна модель, оцінка конкурентного статусу 

фірми, комплексна оцінка дотримання інтересів компанії, SWOT-аналіз). 

Аналізуючи представлені у науковій літературі методичні підходи, не 

можна не виділити певні недоліки, що суттєво обмежують можливість їх 

використання як адекватного інструменту діагностики у вітчизняних умовах 

господарювання, зокрема обмеженість деяких методик визначенням лише 

окремих складових економічної безпеки, відсутність розробленої шкали оцінок 

стану підприємства в залежності від інтегрального показника безпеки, 

неефективність деяких методів через значну їх трудоємкість та інше. 

Методичний підхід «Тримірна діагностика рівня економічної безпеки 

підприємства» передбачає оцінку рівня економічної безпеки підприємства в 

залежності від часового параметру відповідно до якого вона визначається, у 

зв’язку з чим в процесі діагностики виділяються три основні форми 

економічної безпеки підприємства: 

- поточна економічна безпека підприємства; 

- тактична економічна безпека підприємства; 

- стратегічна економічна безпека підприємства [1]. 

Доцільність такого підходу обумовлена багатогранністю та широтою 

поняття економічної безпеки. Адже безпека означає відсутність будь-яких 

факторів, можливих спричинити загибель суб’єкта господарювання, починаючи 

від об’єктивних загроз та ризиків, що супроводжують будь-який господарський 

процес, закінчуючи симптомами глибокої кризи, яка по суті у є результатом 

прогресуючих та не відвернених своєчасно загроз та ризиків. Необхідність 

врахування у діагностиці усіх можливих негативних факторів, а також їх 
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здатність спричиняти припинення життєдіяльності підприємства в різні 

проміжки часу призводить до необхідності диференціації цих факторів (загроз) 

в процесі їх діагностики. Таким чином, слід оцінювати спочатку ті загрози, що 

здатні призвести до загибелі підприємства у поточний період часу. Потім 

загрози, які не здатні призвести до руйнування підприємства сьогодні, але 

негативно впливають на результати його діяльності. І, нарешті, ті фактори 

кризи, які можуть виглядати несуттєвими на перший погляд, але позбавляють 

підприємство певних можливостей та перешкоджають подальшому успішному 

його розвитку. 

Відповідно до запропонованого методичного підходу, загальний рівень 

економічної безпеки підприємства визначається виходячи з рівня його 

поточної, тактичної та стратегічної безпеки (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальна схема діагностика рівня економічної безпеки підприємства 
Джерело: складено на основі [1; 2] 

 

Під поточною безпекою підприємства слід розуміти відсутність загроз, які 

б змогли призвести то загибелі підприємства як суб’єкта господарських 

відносин (банкрутства) у поточному часі. Таким чином, діагностика рівня 

поточної безпеки має представляти собою ідентифікацію симптомів 

банкрутства, аналіз платоспроможності і фінансово-економічного стану 

підприємства. Оскільки втрата фінансової стійкості і платоспроможності – це 

кінцева стадія будь-якої кризи, найгостріший та найнебезпечніший її прояв та 

суттєва підстава для припинення життєдіяльності підприємства. 

Тактична економічна безпека характеризує здатність підприємства до 

відтворення в процесі виробничо-господарської діяльності, що визначає його 

змогу до нормального функціонування як товаровиробника та має 

безпосередній вплив на подальший фінансово-економічний стан підприємства. 

Ця складова безпеки визначається ефективністю використання ресурсів 

(трудових, основних та оборотних засобів) за усіма функціональними 

складовими основної діяльності суб’єкта господарювання, а також 

раціональністю організації комерційної діяльності. 

Стратегічна економічна безпека визначає здатність підприємства до 

подальшого успішного розвитку, характеризує його конкурентоспроможність 

та економічний потенціал, тобто наявність ринкових можливостей та ресурсів в 

розпорядженні підприємства (використання новітніх технології та техніки у 

Оцінка рівня економічної безпеки підприємства 

Оцінка рівня поточної безпеки 

Оцінка рівня тактичної безпеки 

Оцінка рівня стратегічної безпеки 
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виробництві, можливість доступу до основних сировинних та енергетичних 

ресурсів, наявність кваліфікованого персоналу тощо). 

Отже, представлений тримірний методичний підхід дозволяє отримати 

об’єктивну та адекватну оцінку економічної безпеки підприємства, визначити 

основні напрямки підвищення економічної стійкості, необхідність та напрямки 

подальшого інноваційного розвитку. 
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МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Процес забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства вимагає 

інформаційно-аналітичного забезпечення, що є обов’язковим для ефективної 

оперативної оцінки її рівня, прогнозування можливих внутрішніх та зовнішніх 

загроз, дотримання достатності фінансових ресурсів для своєчасного виконання 

зобов’язань суб’єктом господарювання.  

Окрім того, підприємство потребує постійного моніторингу стану 

фінансово-економічної безпеки також в процесі стратегічних перетворень, 

оскільки тільки за такої умови можливим є збереження досягнутого рівня 

безпеки та подальшого розвитку. 

У загальному розумінні моніторинг - це система постійного спостереження 

за процесами і тенденціями, що мають місце у зовнішньому та (або) 

внутрішньому середовищі підприємства з метою своєчасної оперативної оцінки 

ситуацій, що виникають. 

Якщо спиратися на визначення І.А. Бланка, В.А. Забродського та І.Й. 

Плікуса, фінансовий моніторинг є спеціально організованим систематичним і 

безупинним спостереженням за фінансовою діяльністю і фінансовим станом 

об'єкта й оперативною їх оцінкою [1]. Отже, фінансовий моніторинг можна 

умовно поділити на два блоки: моніторинг фінансової діяльності підприємства і 

моніторинг фінансового стану. 

Моніторинг фінансової діяльності підприємства передбачає моніторинг 

грошових потоків, використання залучених коштів тощо. Моніторинг 

фінансового стану підприємства є кількісним значенням фінансового стану. 

Таким чином, фінансовий моніторинг передбачає дослідження лише 

внутрішнього стану або чинників внутрішнього характеру підприємства. 

Проте, з огляду на складність виробничих відносин на підприємстві та 
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різноманітність виконуваних ним функцій, ефективність його діяльності 

визначається багатьма внутрішніми і зовнішніми факторами, кожний з яких 

впливає на забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Враховуючи зазначене, під моніторингом фінансово-економічної безпеки 

підприємства слід розуміти спеціально організований систематичний і 

безперервний процес збору, систематизації, аналізу інформації, який 

встановлює чинники впливу зовнішнього і внутрішнього середовища, що 

обумовлюють фінансовий стан суб’єкта господарювання та встановлює рівень 

фінансово-економічної безпеки. 

Отже, сутність моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємства 

полягає у наданні достовірної, повної інформації про фінансовий стан 

підприємства та чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, які його 

обумовлюють (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сутність та завдання моніторингу фінансово-економічної безпеки 

підприємства 
Джерело: складено на основі [2; 3] 

 

Із визначеної сутності, можемо сформулювати завдання моніторингу 

фінансово-економічної безпеки підприємства: 

 виявлення внутрішніх та зовнішніх факторів, що здійснюють вплив на 

фінансово-економічну безпеку підприємства; 

 визначення джерел, причин, характеру, інтенсивності дії деструктивних 

факторів; 

 системне вивчення ситуацій, які склались, тенденцій її розвитку; 

 оцінка фінансового стану і динаміки розвитку підприємства; 

 виявлення деструктивних тенденцій процесів розвитку фінансового 

підприємства; 

 розробка цільових заходів для запобігання та ліквідації загроз та 

небезпек фінансово-економічній безпеці підприємства. 

Таким чином, в системі моніторингу фінансово-економічної безпеки 

підприємства можна вирішувати такі завдання: 

- систематичне спостереження та нагромадження інформації про тенденції 

Моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємства 

Збір та обробка інформації про рівень 
фінансово-економічної безпеки 

підприємства: 

Стан та динаміка фінансового стану 
підприємства та складових фінансово-

економічної безпеки підприємства 

 

Збір та обробка інформації про чинники 
зовнішнього і внутрішнього середовища, 

що впливають на стан та рівень 
фінансово-економічної безпеки 

підприємства 
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зміни факторів середовища у динаміці; 

- оцінка значущості факторів зовнішнього середовища і внутрішнього 

середовища та характеру їх впливу на рівень фінансово-економічної безпеки 

підприємства; 

- прогнозування тенденції зміни фінансово-економічної безпеки 

підприємства з урахуванням впливу факторів середовища; 

- розробка системи інформаційного забезпечення обґрунтування 

управлінських рішень, спрямованих на забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства у довгостроковій перспективі. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАРАНТУВАННЯ 

БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ 

Економічна криза 1929–1933 рр. у США поклала початок створенню 

світової системи страхування депозитів (далі – ССД), яка має понад 85-річну 

історію свого розвитку та вдосконалення. Головна мета заснування у США 

Федеральної корпорації страхування депозитів (далі – FDIC) полягала у 

підвищенні впевненості вкладників у банківській системі. Провідні науковці 

класифікують страхування депозитів за такими основними ознаками: 

–правове регулювання ССД: може бути як експліцитне (явне, відкрите) – 

існують чіткі встановлені терміни та розміри виплат гарантованих сум за 

вкладами, а також конкретний порядок виведення неплатоспроможних банків з 

ринку (Австрія, Німеччина, Швейцарія, Україна та ін. (112 країн) так і 

імпліцитне (неявне) – відсутність фонду та чіткого законодавства, які визначали 

б способи захисту вкладів, однак за рішенням державних органів при настанні 

банкрутства банку можлива виплата страхових сум вкладникам (Ангола, 

Ізраїль, та ін. (77 країн) [1]; 

– механізм фінансування ССД, який поділяється на: 

а) авансовий платіж (exant характеризується залученням коштів (страхових 

премій) від учасників ССД та створенням фонду.  

б) по факту – кошти акумулюються тільки у випадку банкрутства банку.  
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в) змішаний, за якого існує як авансовий платіж, так і, за необхідності, 

включає механізм додаткового фінансування банками через спеціальні премії, 

податки або кредити [2]; 

– форма власності та управління ССД: державна (США, Англія, Швеція, 

Україна та ін.); приватна – діє на комерційних засадах, держава, як правило, не 

втручається у ці процеси (Австрія, Іспанія, Італія та ін.). В основі змішаної 

системи перебуває орган, яким керують спільно і держава, і банківські 

організації (Кіпр, Греція, Японія та ін.) [2]; 

– можлива фінансова участь держави у ССД: пряма й опосередкована. 

Передбачає надання фонду початкового капіталу для його функціонування 

та/або здійснення регулярних внесків до страхового фонду (Японія, Іспанія, 

Індія та ін.). У разі нестачі грошових коштів, країна може дофінансувати фонд 

шляхом випуску кредитних облігацій Міністерством фінансів, що гарантуються 

урядом, або ж отримати доступ до фінансування від Центрального банку – 

опосередковано (США, Англія, Австрія, Україна та ін.) 

Звернемо увагу на страхування депозитів у Сполучених Штатах Америки. 

За свою історію розвитку FDIC декілька разів підвищувала розмір 

гарантованого відшкодування, оскільки сума депозитів теж росла.Упродовж 

кризових  явищ  FDIC  3 жовтня 2008 р. знову підвищила суму гарантованого 

покриття до 250000 дол. США на одного вкладника в одному банку; спочатку 

це було тимчасово, але згодом ця сума була затверджена і діє донині. 

Відшкодування відбувається протягом кількох днів (зазвичай – 10 днів) після 

закриття банку. 

Так, учасниками FDIC станом на 31 грудня 2015 р. є 5338 комерційних 

банків і 844 ощадних установ. Розмір застрахованих вкладів становив 6,540 

млрд. дол. США, а фінансових ресурсів фонду – 72,6 млрд. дол. США. У США 

були численні дискусії стосовно оптимального розміру фонду, за коефіцієнтом 

покриття розміру грошового резерву (designated reserve ratio). Держава, у разі 

потреби, може надати кредит до 100 млрд. доларів [2].  

До прикладу, у Німеччині більш ліберально підходять до страхування 

вкладів, кожен банк добровільно приймає рішення про участь у ССД. Німецька 

банківська модель функціонує на основі норм мінімального обов’язкового 

резервування. Існують універсальні та спеціалізовані банки, котрі складають 

другий рівень банківської системи. Є також і небанківські установи: будівельні 

та ощадні каси (залучають кошти населення та надають довгострокові іпотечні 

та житлові кредити), інвестиційні компанії, кредитні товариства та ін. [2]. У 

Німеччині існують 6 фондів зі страхування вкладів, кожен з яких створений 

асоціаціями по різних групах фінансових установ, котрі вносять щорічні 

платежі до фонду.  

У Великобританії фонд, як самостійна юридична установа, почав 

функціонувати з 1982 р. У ССД обов’язково включені не тільки комерційні 

банки, а й інші установи, що мають ліцензію на роботу з вкладами населення. 

Обов’язком для установ є щорічні членські внески, які прогнозує фонд на 
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наступний рік. На 2015/16 він оголосив обов’язковий внесок – 319 млн. фунтів 

стерлінгів [3]. 

Метою компенсаційного фонду (Financial Services Compensation Scheme – 

FSCS) є гарантування коштів населення, готовність швидко й ефективно 

відреагувати на банкрутства фінансових установ; підвищувати знання та 

навички працівників фонду. Об’єктом страхування FSCS є: 

–  депозити у комерційних банках і фінансових установах. Розмір 

відшкодування з 1 січня 2016 року –  75000  фунтів; 

– інвестиційні компанії (парабанківські інститути) та їх посередники. 

Максимальний рівень компенсації становить 50000 фунтів стерлінгів; 

– домашні (приватні) фінансові установи – надання консультацій та захист 

прав кредиторів фірми, розмір відшкодування 50000 фунтів; 

–  страхування (загальне страхування життя, пенсій, нерухомого майна, 

автомобілів та ін.) – необмежене, але не більше 90% вимог; 

– надання допомоги та консультацій з фінансових питань і відшкодування 

грошових коштів фірмам, котрі виявилися неплатоспроможними, 

відшкодування необмежене, але не більше 90% вимог.  

FSCS є державною юридичною установою та перебуває під контролем 

Банку Англії. Упродовж 2014/15 було відшкодовано близько 327  млн.  фунтів  

стерлінгів, з яких 4,1 млн. – депозити, та отримано 1,076 млрд. членських 

внесків [3].  

У сьогоденнях боргової кризи країн  ЄС (країн PIGS – Португалія, Італія, 

Греція, Іспанія) та зростанням обсягів “поганих” кредитів (у Італії обсяг 

простроченої заборгованості за кредитами становить 350 млрд. євро або 21% 

ВВП) вдосконалення системи страхування вкладів постає одним із 

найпріоритетніших питань. Оскільки у 2015 р., у період загострення кризи у 

Греції, вкладники за день зняли із банківських рахунків та депозитів близько 1 

млрд. євро, через побоювання, що країну виключать із єврозони та введуть нову 

валюту, яка, можливо, буде девальвована щодо євро, – відбулась паніка і 

практично усі банки закрили свої відділення [3]. 

 Отже, існування ССД допомагає підвищити довіру до банків, адже клієнти 

знають, що ця “подушка безпеки” ефективно здійснює свою діяльність і у разі 

настання страхового випадку (“зіткнення”) ефективно спрацює і відшкодує 

вклади населенню. У світлі сьогодення, аналізуючи цей багатогранний світовий 

досвід функціонування ССД, слід подати деякі рекомендації щодо гарантування 

банківських вкладів в Україні. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БАНКІВ В 

УМОВАХ НАРОСТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

Сучасні умови ведення банківського бізнесу характеризуються наявністю 

численних ризиків і загроз на мега-, макро-, мезо- та мікрорівнях 

функціонування національної економіки та їх комплексним негативним 

взаємовпливом на діяльність фінансових інституцій. За таких умов 

актуалізується необхідність розгляду різноаспектного функціонального прояву 

банківського кредитування з позицій як задоволення потреб суб'єктів 

економічних відносин у фінансових ресурсах на засадах платності й 

поверненості, так і формування банківських доходів з врахуванням ризиків і 

загроз неповернення наданих кредитів, що зумовлює проблемність формування 

кредитного портфеля банків на національному й регіональному рівнях. Поряд з 

тим, в умовах сьогодення підвищена ризиковість кредитних операцій банків та 

проблемність їх кредитних портфелів спричинила кризові явища та банкрутство 

низки установ і є суттєвою загрозою фінансовій безпеці банківського сектору 

економіки України. При цьому актуальними питаннями у діяльності банків 

залишаються високий рівень проблемності їх кредитів, значні відрахування в 

резерви за активними операціями, списання безнадійних до повернення 

кредитів, збільшення адміністративних витрат, невідповідність темпів 

зростання процентних доходів і витрат, що обумовлено недосконалістю 

законодавчої бази, незадовільним фінансовим станом позичальників різних 

галузей економіки, конфіденційністю інформаційної бази про кредитні історії 

клієнтів. З огляду на це, формування й використання дієвого інструментарію 

роботи банків з проблемною заборгованістю залишається вагомою науковою і 

практичною проблемою. 

В умовах сьогодення відсутні усталені підходи до трактування суті поняття 

"проблемні кредити". Найчастіше їх ототожнюють із недіючими кредитами, 

сумнівними та безнадійними до повернення, пролонгованими й 

відтермінованими. Відповідно до підходу Міжнародного валютного фонду 

використовується поняття "недіючий кредит", під яким прийнято розуміти 

такий, за яким сплата основної суми та процентів за ним прострочені: 1) на три 

місяці (90 днів) або більше; 2) менше ніж на 90 днів, проте відповідно до 

національних норм нагляду вважається, що обслуговування такого кредиту є 

«слабким» або «незадовільним». 

Поряд з недіючими виокремлюють й проблемні кредити, які охоплюють 

прострочені й сумнівні до повернення. Слід зазначити, що з позицій НБУ до 

проблемних кредитів відноситься сума прострочених платежів за ними згідно 

даних бухгалтерської звітності, а не загальний обсяг прострочених кредитів. 

Прострочені кредити – це заборгованість, яка не погашена в термін (строк), 
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встановлений договором [2]. 

На нашу думку, проблемна заборгованість за кредитами – це прострочені 

платежі за користування кредитними ресурсами й нездатність позичальника 

генерувати адекватні грошові потоки, що призводить до суттєвого порушення 

термінів виконання кредитних договорів й необхідності використання 

відповідного інструментарію реструктуризації та рефінансування боргу. 

У відповідності до Положення "Про визнання банками розміру кредитного 

ризику за активними банківськими операціями" № 351 від 30.06.2016р. 

реструктуризація – це зміна істотних умов за попереднім договором з метою 

пом'якшення вимог до боржника у зв'язку з фінансовими труднощами 

боржника та необхідністю створення сприятливих умов для виконання ним 

зобов'язань за активом (зокрема: зміна процентної ставки; часткове прощення 

боргу; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного 

боргу, сплати процентів/комісій); зміна розміру комісії) шляхом укладання 

додаткової угоди з боржником. Іншим інструментом роботи із проблемними 

кредитами визначено рефінансування як спрямування банком за укладеним 

новим договором про надання кредитних коштів боржнику на забезпечення 

повного чи часткового виконання таким боржником іншого зобов'язання 

фінансового характеру, унесення змін до діючого договору щодо збільшення 

розміру заборгованості на суму нарахованих та несплачених процентів 

(капіталізація процентів) через нездатність боржника забезпечити виконання 

зобов'язань. Актив є рефінансованим, якщо укладення нового договору щодо 

надання банком кредитних коштів або внесення змін до діючого договору 

відбулося в день або протягом 30 календарних днів до або після строку 

виконання боржником зобов'язань згідно з діючим договором. 

В умовах сьогодення використання інструментарію реструктуризації й 

рефінансування проблемних кредитів набуває практичної значимості, оскільки 

динаміка прострочених кредитів має тенденцію до суттєвого зростання, що 

спричиняє визнання фінансового стану багатьох банківських установ 

проблемними й нежиттєздатними. За нашими розрахунками, обсяг проблемної 

заборгованості зріс впродовж 2016 року до 24,2% на 01.12.2016р. тобто на 2,1 

процентних пункти [1, 3]. Проблемною ситуацією у сфері банківського 

кредитування вважаємо постійне зростання проблемної заборгованості банків 

України при суттєвому скороченні їх кількості (до 98 установ на кінець 2016 

року). 

Отже, зростання обсягу безнадійних до повернення кредитів в банках 

України свідчить не лише про погіршення їх фінансової стійкості, але й про 

існуючі загрози функціонуванню банківських установ. Застосування методів 

реструктуризації кредитів, їх секюритизації, лімітування та формування 

достатнього обсягу резервів залишається пріоритетним завданням 

антикризового менеджменту кредитною діяльністю банків. 
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Однією з найбільш поширених та гострих проблем, що гальмують 

розвиток національної економіки країн є інфляція. Інфляція – це тривалий 

процес знецінення грошей, котрий проявляється як стійке підвищення 

загального рівня цін в результаті перевантаження сфери обігу грошовою масою, 

незабезпеченою матеріальними цінностями. Вона супроводжується значними 

соціально-економічними наслідками: зниженням економічної активності 

держави, закріпленням стагнації, руйнацією грошової системи, послабленням 

національної валюти, підвищенням рівня безробіття, підривом можливостей 

фінансування державного бюджету. У співвідношенні до умов, що створені 

Україною, інфляція має досить високий потенціал для розвитку. Відповідно, 

варто говорити про одну з найважливіших проблем грошово-кредитної  і  

взагальному економічної політики. Тому, актуальність дослідження подолання 

інфляційних процесів в економіці України є найбільш гострим питанням 

сьогодення. 

Досліджуючи таке складне явище як інфляцію, можна знайти її початкову 

точку руху, цією точкою є порушення економічної рівноваги, яка зумовлена 

зовнішніми і внутрішніми чинниками. Тому більшість країн прагнуть запобігти 

цьому, для чого й використовується антиінфляційна політика1]. Створено два 

основних напрямки, які призводять до зменшення інфляційних наслідків. 

Такими напрямками є: кейнсінська та монетарна антиінфляційні політики. 

Дж. Кейнс вважав, що підняти рівень пропозиції можна, створивши 

ефективний попит, який має стати зовнішньою силою підприємців. 

Кейнсіанська політика має мульплікаторний ефект, адже вводиться в рух 

великий комплекс підприємств, безробіття знижується, що є надзвичайно 

корисним наслідком. 

Монетарну інфляційну політику, прийнято поділяти на політику шокової 

терапії та адаптаційну політику. Політика шокової терапії характеризується 

різким скороченням темпів зростання грошової маси, а також передбачається 

зменшення дефіциту бюджету за допомогою збільшення відсоткової ставки, 

зменшення податкових ставок, обмеження грошової маси, зменшення зарплати. 

Якщо подані вище дії будуть відбуватися декілька років поспіль, то це 

негативно вплине не лише на моральний стан співробітника, а й на його якість 

роботи, адже знизиться продуктивність праці. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123459
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Пом'якшення негативних наслідків інфляції та  поступове зниження темпів 

зростання грошової маси є ознаками адаптаційної політики. Дана політика 

реалізується за рахунок індексації доходів. Наслідком підвищення цін є 

зниження реальних доходів населення, особливо тих його верств, які не можуть 

захиститися від знецінення грошей. Таким чином виникає необхідність у 

індексації доходів через такі рішення: підвищення заробітної плати працівників 

бюджетних установ, пенсій, грошових виплат у співвідношенні до поточних 

цін. Залежно від темпів інфляції та пріоритетів обирають вид антиінфляційної 

політики. Якщо ставиться мета приборкати інфляцію за будь-яких умов, то 

паралельно використовують кілька методів антиінфляційної політики [2, с.177]. 

Нормалізації грошового обігу і протидія інфляції вимагають вивірених, 

гнучких рішень, що цілеспрямовано повинні вводити в життя. 

Відмітимо, що зростаюча монетизація характеризує сучасні стан економіки 

України. У цьому випадку будуть доречно такі антиінфляційні рішення: 

ефективне використання наявних ринкових інструментів для приборкання 

коливань чи підвищення цін на товари і послуги (здійснення політики 

інтервенції, антимонопольні важелі тощо), розвиток банківської системи, а 

також збільшення її спроможності з нагромадження коштів та кредитів, що 

дозволить мінімізувати ризик утворення інфляційних процесів в національній 

економіці. 

Очевидно, що інфляція – це один з найбільш небезпечних процесів, що 

негативно впливає на усі сектори  економіки. Для її подолання потрібне 

проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів, а саме 

вдосконалення податкової системи, стабілізіція і стимулювання виробництва, 

проведення заходів, щодо регулювання цін і прибутку. Повністю усунути 

інфляцію неможливо, тому основним завдання антиінфляційної політики є 

передбачення всіх можливих видів інфляції та утримання її стабільно низьких 

темпах. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Головною причиною досить складного становища нашої системи охорони 

здоров’я є дефіцит фінансових ресурсів. І вирішення проблеми забезпечення 

фінансовими ресурсами державного сектора охорони здоров’я можливе завдяки 
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використанню двох стратегій, вони можуть впроваджуватися, як окремо, так и 

паралельно, доповнюючи одна одну. Перша з них полягає у перерозподілі 

фінансових коштів за рахунок інших видаткових статей державного та місцевих 

бюджетів, а друга – у запровадженні нових або підвищенні чинних податків чи 

зборів у рамках системи соціального страхування. 

Запровадження обов’язкового медичного страхування, могло би вирішити 

нестачу фінансування в сфері охорони здоров’я. Хоча час прийняти рішення 

стосовно реформування охорони здоров’я досяг свого піку вже давно, проте, на 

сьогоднішній день Україна, ще не готова до такого роду реформ. Першою 

проблемою на шляху до цього – відсутність законодавчої бази, яка б чітко 

регулювала загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування та 

його функціонування із обов’язковим та добровільним медичним страхуванням, 

яке здійснюється комерційними страховими компаніями. 

Друга проблема полягає в різному баченні чиновниками, страховиками та 

медиками моделі на основі, якої діятиме обов’язкове державне медичне 

страхування, шляхів фінансування та його співіснування із обов’язковим та 

добровільним медичним страхуванням. 

Проаналізувавши чимало варіантів запровадження ОМС в Україні, я 

вбачаю найбільш доцільним використання трьохрівневої моделі фінансування, 

а також застосування ринкового механізму перерозподілу грошових коштів. 

Дана концепція опирається на ресурси та досвід страхових компаній, сплату 

страхових внесків роботодавцями, фондами, а також бюджетними коштами. 

Для успішного впровадження концепції обов'язкового медичного страхування, 

розроблено ряд основних етапів. До них відносяться [1]: 

1) визначення пріоритетності і етапів впровадження нового економіко-

організаційного механізму системи охорони здоров'я; 

2) реформування системи охорони здоров'я, встановлення нового 

юридично-господарського статусу для ряду установ охорони здоров'я на 

кожному рівні надання допомоги; 

3) розробка та затвердження електронної медичної картки;  

4) завершення роботи над розробкою стандартів і клінічних протоколів 

надання медичної допомоги по кожній нозологічній одиниці з чітким 

визначенням розмірів надання медичних послуг на кожному рівні медичної 

допомоги; 

5) встановлення цінового еквівалента для стандартів надання медичних 

послуг; 

6) визначення ціни планових витрат, які відповідають лікуванню згідно 

стандартів; 

7) встановлення порядку та джерел фінансування затрат на медичну 

допомогу; 

8) встановлення найбільш ефективної і оптимальної системи розподілу 

грошових коштів, які будуть отримані від джерел фінансування; 

9) визначення вимог до посередників, які отримують 40% коштів і 

проводять остаточні розрахунки; 
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10)встановлення порядку укладання договорів між тими, хто надає медичні 

послуги  і тими, хто буде фінансувати надання цих послуг; 

11) визначення порядку і системи проведення остаточних розрахунків з 

медичними установами. 

Відповідно до зазначеної вище концепції, механізм здійснення ОМС має 

бути викладено у Законі «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне 

страхування», згідно якого сімейні лікарі надаватимуть первинну медичну 

допомогу закріпленому за ними населенню України та висновок щодо 

необхідності отримання медичної допомоги у відповідному лікувальному 

закладі другого або третього рівнів системи охорони здоров’я. Для ефективного 

функціонування бюджетно-страхової моделі пропонується затвердити наступну 

структуру: Українське медичне страхове бюро (УМСБ) (функції: 

координуватиме діяльність страховиків, здійснюватиме загальний контроль за 

правилами страхування, тарифами, умовами та якістю наданих медичних 

послуг тощо). УМСБ складатиметься із Наглядової ради та Виконавчої 

дирекції. Гарантійний фонд медичного страхування, який наповнюватиметься 

за рахунок відрахувань валових доходів страховиків за програмами 

обов’язкового медичного страхування. Згаданий фонд гарантуватиме, зокрема 

виконання гарантій, які не зміг виконати страховик. Страхові компанії, котрі 

отримають ліцензію на зайняття відповідним видом страхування. Медичні 

заклади, котрі отримають право на надання відповідних медичних послуг. 

Також важливо зазначити, що фонд обов’язкового медичного 

страхування є цільовим, а це означає, що кошти будуть направлені лише на 

відшкодування витрат на медичну допомогу. А от гроші із бюджету мають 

виділятися на фінансування цільових витрат на капітальні вкладення, 

надзвичайних заходів щодо боротьби з епідеміями, забезпеченню пільговиків 

медичними засобами, а також оздоровчо-профілактичних програм [2]. 

Таким чином, запровадження загальнообов’язкового медичного 

страхування дозволить зменшити навантаження на державний та місцеві 

бюджети, а також максимально повно задовольнить потреби населення на 

отримання якісного медичного обслуговування. Запровадження обов’язкового 

медичного страхування, набагато складніший процес, аніж вже існуючих форм 

соц. страхування, оскільки він напряму пов’язаний не тільки з виплатами 

коштів, а і з відшкодуванням конкретно наданих послуг, а також із організацією 

системи взаємовідносин між страховиками та застрахованими особами і 

організацією контролю з боку держави.  
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