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ЧАСТИНА 1 

НАУКОВІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ 

 

 

Антоняк Антон Юрійович, аспірант, 

Горленко Юрій Ярославович, аспірант 

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

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЯК СУЧАСНИЙ РЕЖИМ ГРОШОВО-

КРЕДИТНОЇ БЕЗПЕКИ 

В умовах макроекономічної нестабільності, а саме: зростання рівня 

інфляції, девальвації національної грошової валюти, збільшення дефіциту 

Державного бюджету України, зменшення обсягів золотовалютних резервів 

особливо актуальними є питання щодо вдосконалення безпеки грошового 

обігу та інфляційних процесів з впровадженням режиму інфляційного 

таргетування. 

За визначенням НБУ таргетування інфляції (inflation targeting) – 

монетарний режим, який передбачає відповідальність центрального банку за 

дотримання проголошеного значення офіційного показника інфляції (таргету) 

протягом визначеного періоду часу. Відповідальність центрального банку 

обумовлена можливістю використання усього переліку інструментів 

монетарної політики, у випадку загрози недотримання визначеного значення 

таргету. Таргетування інфляції характеризується публічним проголошенням 

офіційної кількісної цілі щодо рівня інфляції (або його інтервалу) на 

середньострокову перспективу та діями центрального банку, спрямованими 

на приведення існуючої інфляції до її цільового показника за допомогою 

процентної ставки та інших інструментів монетарної політики. 

Основними елементами монетарного режиму таргетування інфляції є: 1) 

визначення центральним банком стабільності цін головним завданням 

монетарної політики та встановлення чітких кількісних показників рівня 

інфляції; 2) використання центральним банком усіх інструментів монетарної 

політики для досягнення поставленої цілі; 3) високий рівень операційної 

незалежності центрального банку; 4) відповідальність центрального банку за 

досягнення встановленого цільового показника інфляції; 5) проведення 

монетарної політики на основі оцінки інфляційного тиску та інфляційних 

очікувань. 

 Основними технічними параметрами таргетування інфляції є: 1) 

горизонт таргету, під яким розуміють часовий лаг, протягом якого 

центральний банк за допомогою інструментів монетарної політики повинен 

утримувати значення таргету. Як правило, горизонт таргетування є 

комбінацією середньо- та короткострокового періоду, який складається з 

цільового орієнтиру на середньостроковий період (близько 3 років) у 
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поєднанні з щорічним проголошенням значення таргету; 2) вид таргету – 

обраний для таргетування один із показників інфляції – індекс споживчих цін 

або показник «базової» інфляції; 3) числова інтерпретація таргету – вибір 

точного числового значення або діапазону, в межах якого допускаються 

коливання таргету; 4) система підзвітності та відповідальності центрального 

банку. 

Таргетування інфляції – це стратегія грошово- кредитної політики, 

спрямована на підтримання стабільності цін, шляхом мінімізації відхилення 

рівня інфляції від оголошеної інфляційної мети, за допомогою основних 

інструментів грошово-кредитної політики. Економічний зміст таргетування 

інфляції полягає не в досягненні низького рівня інфляції будь-якою ціною, а у 

зниженні інфляційних очікувань усіх суб 'єктів господарювання шляхом 

підвищення їх довіри до монетарної політики центрального банку. О. 

Авраменко [1] визначає таргетування інфляції як особливу модель грошово-

кредитної політики, що характеризується публічним проголошенням 

середньо- та/або довгострокового цільового орієнтира інфляції та 

одночасною, або поступовою відмовою від встановлення будь-яких інших 

середньо- та/або довгострокових цільових орієнтирів для грошово-кредитної 

політики.  

На сьогодні Національним банком України були розроблені «Основні 

засади грошово-кредитної політики на 2018рік» та Дорожна карта 

Національного банку України з переходу до інфляційного таргетування, у 

яких зазначено, що стратегічною метою НБУ є досягнення та підтримання в 

середньостроковій перспективі низьких стабільних темпів інфляції (5% на рік 

із допустимим відхиленням: ±1%) і поступовий перехід до інфляційного 

таргетування [2]. 

До основних проблем упровадження режиму інфляційного таргетування 

в Україні можна віднести відсутність макроекономічних та інституційних 

передумов, низький рівень довіри населення до банківської системи загалом 

недостатньо розвинутий фінансовий ринок, недостатня підготовка персоналу 

в роботі в аналітично-прогнозній системній базі макроекономічних моделей 

тощо.  

Можливість застосування політики інфляційного таргетування в Україні 

ускладнюється невирішеністю багатьох проблем різного характеру, які 

загалом складають сукупність економічних, монетарних, фіскальних і 

соціальних факторів, які мають безпосередній вплив на характер протікання 

інфляційних процесів та на рівень фінансової безпеки держави. 

1. Економічні фактори формуються із таких складових: низький 

рівень залучення внутрішніх інвестицій в економіку країни, структурні 

перекоси в економіці та значна доля тіньової економіки, недостатній рівень 

розвитку малого та середнього бізнесу в разі імпортозалежності країни. 

2. Монетарні фактори, серед яких надлишкова емісія грошей в обігу, 

невиважена структура грошової маси (завищені обсяги готівкових грошей в 

обігу), високий рівень відсоткових ставок за кредитами, великий розмір 
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розбіжності між процентними ставками за депозитами та за кредитами, 

засилля іноземної валюти на внутрішньому ринку, осідання великої кількості 

грошей на руках у населення та високі темпи інфляції суттєво впливають на 

ефективність реалізації режиму інфляційного таргетування. 

3. Фіскальні фактори містять у собі низький рівень ефективності 

використання кредитних ресурсів, наявність бюджетного дефіциту, 

внутрішнього і зовнішнього боргу. 

4. Інституціональні фактори, до яких належить відсутність 

правового поля необхідного рівня розвитку, та, зокрема, недосконалість 

податкової системи, недостатній рівень незалежності Національного банку 

від уряду, високий рівень монополізації на внутрішньому ринку і, як 

наслідок, відсутність необхідного рівня конкуренції, неузгодженість дій 

економічних, банківських і фінансових інституцій, а також нерозвиненість 

фондового ринку. Політична нестабільність і відсутність виваженої політики 

макроекономічного зростання пов'язана із недосконалістю засобів державного 

регулювання та високим рівнем корумпованості, що також мають негативний 

вплив на ефективність реалізації політики таргетування. 

5. До соціальних факторів, насамперед, можна віднести низький 

рівень довіри населення до банківської системи та до держави, психологію 

поведінки населення в періоди інфляційного очікування, яка формується на 

сукупності політичної, економічної та соціальної нестабільності у країні і є 

депресивно-тривожною та філософію буття населення, основу якого 

становить постійно зростаючий попит на гроші та бажання отримання 

надприбутків. 

Серед зазначених факторів особливо небезпечним щодо стратегічного 

економічного розвитку є низький рівень довіри населення до держави загалом 

і до банківської системи, зокрема.  

Отже, для ефективного впровадження режиму інфляційного таргетування 

необхідно підвищити рівень довіри населення до банківської системи, 

провести вдосконалення банківської політики, що зменшить масу готівкових 

грошей в обігу, скоротити обсяги зовнішніх кредитів, збільшувати обсяги 

кредитування виробництва непродовольчих і особливо продовольчих товарів, 

що поступово призведе до підвищення рівня безпеки грошово-кредитної 

політики. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

У сучасному світі умови фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

господарювання все більше залежать від рівня впровадження цифрових 

технологій та розбудови і співпраці суб’єктів підприємництва з представниками 

сектору цифрової економіки, що забезпечують економічне зростання завдяки 

інтегруванню та позитивному впливу цифрових технологій на якість і 

ефективність суспільно-економічних процесів. Розвиток сектору цифрової 

економіки залежить від низки умов, чинників, що впливають на його стан, 

структуру, динаміку, вектори руху та особливості пов’язані із реаліями  

функціонування існуючої економічної системи та формуванням нових 

взаємозв’язків та взаємозалежностей підсистем, не тільки пов’язаних із розвитком 

нового для країни сектору цифрової економіки, але й в рамках впровадження 

процесів цифровізації всіх інших, традиційних секторів економіки країни. Такими 

чинниками виступають формування відповідного бізнес-середовища 

впровадження процесів цифровізації; ресурсне забезпечення процесів 

цифровізації: наявність, достатність та ефективність використання 

інтелектуально-кадрового, дослідницько-інноваційного, фінансово-

інвестиційного, техніко-технологічного забезпечення; наявність та розвиненість 

інфраструктури необхідної для цифровізації економіки (наявність науково-

дослідних організацій, ІТ- компаній, інноваційних компаній, інноваційних 

центрів, розвиток інноваційно-технологічних кластерів і т.д.); та вплив 

кон’юнктурних факторів: попиту на ІТ- розробки, вартість впровадження 

цифрових та високотехнологічних процесів, стан ринкової конкуренції, рівень 

відкритості ринку, рівень монополізації ринку та інші (табл. 1).  

Дослідження методичних засад та характеристик процесів цифровізації 

економіки дало можливість для визначення та систематизації основних механізмів 

та інструментів регулювання із метою здійснення необхідного впливу на процеси 

створення відповідного середовища формування та розвитку цифрової економіки; 

ресурсного забезпечення планування та впровадження процесів цифровізації; 

розбудову супутньої та забезпечувальної інфраструктури цифрової економіки; та 

зміни кон’юнктури пов’язані зі станом ринку інноваційних та цифрових 

технологій із метою формування та розбудови цифрового сектору та забезпечення 

зростання конкурентоспроможності економіки країни. 
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Таблиця 1 

Інструменти розвитку сектора цифрової економіки  
Чинники розвитку цифровізації 

Середовище Ресурсне забезпечення Інфраструктура Кон’юнктура 

Розробка і 

прийняття Закону «Про 

цифрову економіку» та 

Стратегії цифрового 

розвитку національної 

економіки. 

Розробка та 

прийняття цільових 

програм цифровізації 

сфер та галузей 

економіки. 

Розробка та 

прийняття концепцій: 

«Індустрія 4.0.», 

«Цифрове виробництво», 

«Інтернет у 

промисловості», 

«Відкрите виробництво». 

Зміни  в 

законодавстві щодо 

визнання криптовалют як 

засобів платежу. 

Створення 

відповідального 

робочого органу 

координації дій із 

цифровізації 

економіки. 

Розбудова 

інститутів цифрової 

економіки. 

Розробка 

концепції 

промислової 

трансформації та 

формування єдиного 

цифрового простору 

із ЄС. Зміни 

законодавства 

забезпечення права 

інтелектуальної 

власності. 

Проведення 

аналізу та дослідження 

промислових секторів 

із метою оцінки їх 

конкурентоспроможно

сті та  перспектив 

розбудови. 

Удосконалення 

податкової, митної, 

інвестиційної, 

інноваційної політики 

цифрового 

розвитку. 

Удосконалення 

інструментів податкової 

та митної політики щодо 

введення спеціальних 

ввізних мит на техніку та 

технології. 

Створення 

спеціальних фондів 

спільного, венчурного 

інвестування. 

Державні закупівлі 

та замовлення в секторі 

цифрової економіки. 

Запровадженн

я  концесійних та 

сервісних моделей  

фінансування та 

управління 

інвестиційними 

проектами. 

Кредитування 

проектів розвитку 

цифровізації. 

Лібералізація 

державної політики в 

сфері використання 

безготівкових 

розрахунків, 

валютного 

регулювання, та 

вільний доступ до  

використання 

міжнародних систем 

розрахунків. 

Розробка  та 

реалізація проектів 

поетапної цифровізація 

галузей промисловості 

країни; 

соціальної сфери 

та державного 

управління 

Впровадження 

«хмарних технологій», що 

забезпечать зберігання 

інформації та  розподіл 

ресурсів,  мінімізацію 

кадрових ресурсів перехід 

на масове провадження 

роботизованих технологій 

виробництва. 

Стимулюванн

я впровадження 

пристроїв засобів,  

мобільних 

технологій для 

контролю та 

управління бізнес-

процесами. 

Розвиток 

технологій е-торгівлі, 

перехід  на реалізації 

через мережі 

Інтернет. 

Впровадження 

процесів е-бізнесу 

цифровізації  

виробництв. 

 

Методичним інструментарієм розвитку сектору цифрової економіки в 

Україні є інструменти інституційно-правового механізму із розробкою і 

прийняттям Закону «Про цифрову економіку», Стратегії цифрового розвитку 

національної економіки та концепцій економічного розвитку «Індустрія 4.0.», 

«Цифрове виробництво», «Інтернет у промисловості», «Відкрите виробництво» 

із подальшим ініціюванням прийняття цільових програм цифровізації сфер та 

галузей економіки.  

В формуванні інституційного механізму доцільним є створення 

відповідального робочого органу координації дій із цифровізації економіки та 

розбудова інститутів розвитку цифрової економіки. Інтеграція країни та вплив 

внутрішніх та зовнішніх кон’юнктурних факторів потребують розробки 
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концепції промислової трансформації та формування єдиного цифрового 

простору із країнами ЄС.  

Реалізацію економічного механізму доцільно здійснювати через 

застосування широкого переліку фінансово-мотиваційних інструментів 

спрямованих як на пряме бюджетне фінансування цифровізації соціальної 

сфери, впровадження цифрових технологій державного управління та участь в 

інвестиційних проектах так і стимулювання впровадження процесів 

цифровізації в сфері бізнесу, зміни в податковій, митній, інвестиційній, 

інноваційній  політиці пов’язані із наданням пільгового кредитування, 

зменшення мит на обладнання та технології; створенням пільгових режимів 

оподаткування та сприяння процесам розвитку цифрової економіки, 

цифровізації виробництва, розбудови цифрової інфраструктури; запровадження 

концесійних та сервісних моделей фінансування та управління інвестиційними 

проектами розбудови інфраструктури та створення спеціальних умов, 

кредитування проектів цифровізації. 

 

 

Галько Назар Володимирович, аспірант, 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ОГЛЯД ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

З 2015 року в Україні діє європейська модель прямого оподаткування 

суб’єктів господарювання відповідно до якої об’єктом податку на прибуток є 

фінансовий результат розрахований на основі даних бухгалтерського обліку, 

який в подальшому коригується на різниці, визначені Податковим кодексом 

України. Проте, протягом останнього часу в Україні точаться активні дискусії 

щодо його заміни податком на виведений капітал (далі – ПнВК). Більше того, у 

липні 2018 року Президентом України було зареєстровано Проект Закону «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений 

капітал» (реєстр. № 8557), втім прийняття бюджету на 2019-й рік відбулось за 

старими податковими нормами, без заміни податку на прибуток. Відтак, 

обговорення запровадження ПнВК досі триває. 

Передбачається, що введення нових правил оподаткування дозволить 

спростити ведення бізнесу, скоротити витрати платників податків на виконання 

податкового обов'язку, впровадити ефективні механізми адміністрування 

податку контролюючими органами із застосуванням автоматизованого аналізу 

податкової інформації та інтелектуальної перевірки з використанням 

інформаційних технологій, запобігати заниженню бази оподаткування та 

ухиленню від оподаткування в Україні та, як наслідок, забезпечить підвищення 

рівня капіталізації підприємств і підприємницької активності, створення 

потужного стимулу для залучення інвестицій в економіку України та 

економічного зростання.  
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На даний момент ПнВК діє у Великій Британії для малого та середнього 

бізнесу, також в Естонії, Гонконзі та Грузії [1]. Концептуальна різниця між 

податком на прибуток та ПнВК полягає в тому, що об’єктом оподаткування є 

не результат від здійснення діяльності, а конкретні операції. Змістовно проект 

поділяє об’єкт оподаткування на операції з виведення капіталу та операції, 

прирівняні до операцій з виведення капіталу. Всього номінально передбачено 

три операції з виведення капіталу та дванадцять прирівняних до них [2]. 

Базою оподаткування ПнВК є грошове вираження об'єкта оподаткування, 

розрахованого за правилами Податкового кодексу України. У разі здійснення 

операцій, які є об'єктом оподаткування, у формі, відмінній від грошової, базою 

оподаткування є вартість такої операції, визначена на рівні звичайної ціни. Так, 

стосовно кожної операції, що є об’єктом оподаткування, передбачені особливі 

правила визначення бази оподаткування [3]. 

Що ж стосується застосовних ставок оподаткування, то на відміну від 18 

відсоткового податку на прибуток, їх всього три і вони зазначені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Ставки у розрізі баз оподаткування ПнВК 

Ставка База оподаткування 

5% 

Сума коштів, сплачених протягом податкового періоду на 

виконання боргових зобов’язань (за будь-якими кредитами, 

позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за 

договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями) у 

вигляді процентів (у тому числі тих, що були включені до суми 

основного боргу (тіла кредиту), комісій, інших винагород, 

відшкодувань, що пов’язані із залученням та/або 

використанням коштів, утому числі штрафі та пені 

15% Операції з виведення капіталу 

20% Операції, прирівняні до виведення капіталу 

Джерело: [3] 

 

Передбачається, що платники будуть самостійно визначати суми податку 

та сплачувати з них належні суми податку. Податковим періодом є календарний 

квартал, а в деяких випадках – рік. Обов’язок задекларувати відповідно 

податкові зобов’язання у звітності виникає за результатами того періоду, в 

якому відбулись визначені в проекті події – по суті, юридичні факти, що 

засвідчуються виникнення об’єкта оподаткування. 

Більшість концепцій боротьби із ухиленням від сплати податків, таке як 

трансфертне ціноутворення, існуватимуть і в новій системі, але їх застосування 

буде ґрунтуватись на основі транзакцій, а не на основі коригування фінансового 

результату, як в чинній системі. 

Водночас, незважаючи на позитивні очікування від імплементації ПнВК 

економічний вплив від його запровадження на інвестиції та економічне 

зростання буде, найвірогідніше, обмеженим. Так, поточна система 
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оподаткування прибутку підприємств не створює значних податкових 

надходжень та, отже, має дуже невеликий негативний вплив на інвестиції, адже 

Україна належить до групи тих країн, в яких переважають надходження від 

непрямих податків. Структура податкових надходжень до Державного бюджету 

України за 2016-2018 рр. наведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура податкових надходжень до Державного бюджету 

України за 2016-2018 рр. 
Джерело: [4] 

 

Зокрема, станом на початок 2019 року на податок на прибуток припадає 

лише 15%, водночас в порівнянні з 2016 роком частка зросла на 4%. Окрім 

цього, варто зазначити, що в результаті запровадження нової системи 

оподаткування прогнозується різке скорочення надходжень до бюджету, що в 

свою чергу потребуватиме додаткових компенсаторів, наприклад скорочення 

видатки держбюджету. 

Інше важливе питання – це співвідношення ПнВК і правил міжнародного 

оподаткування. Всі угоди про уникнення подвійного оподаткування, а також 

план дій BEPS (план боротьби з ухиленням від оподаткування та виведенням 

грошей в офшори) розроблені під використання класичної моделі 

оподаткування прибутку – податку на прибуток. І, вочевидь, недостатньо 

просто на рівні місцевого законодавчого акту врегулювати дане питання, 

натомість потрибуватиме перегляду кожна з численних угод, підписання яких 

зайняло чимало зусиль: років роботи й переговорів з іншими державами. 
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та обліково-звітних систем Державної фіскальної служби України 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ ТА ФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАНАЛІВ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ 

ПРОДУКТІВ У РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВЩИНИ) 

Одним з найважливіших складових фінансової безпеки країни є 

страховий ринок. Без розвиненого страхового ринку неможливо забезпечити 

безпечне функціонування суб’єктів господарювання, різних сфер 

життєдіяльності, соціально-економічний розвиток держави, підвищення 

добробуту населення тощо.  

Обов’язкове та добровільне страхування – форми проведення 

страхування, які мають важливе значення. Форма обов’язкового страхування 

зумовлена ризиками які пов’язані із життєдіяльністю, утратою працездатного 

стану з виникненням збитків, котрі не може відшкодувати окрема особа. Дана 

форма страхування встановлюється законодавством, відповідно до якого 

страхова компанія зобов’язана страхувати відповідні об’єкти, що підпадають 

під таку групу ризику, а страхувальники, у свою чергу – своєчасно сплачувати 

страхові внески. Форми типового договору, правила, порядок здійснення й 

особливі умови для ліцензування обов’язкового страхування призначаються 

Кабінетом Міністрів України. У статті 7 ЗУ «Про страхування» подається 

список видів страхування, що є обов’язковими в Україні. Закон України «Про 

страхування» не має дії на державне соціальне страхування, яке також є 

обов’язковим. 

Добровільний тип страхування здійснюється на основі укладання 

договору між страховою компанією та страхувальником. Сюди відносяться 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64356
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юридичні та фізичні особи які не підпадають під жодний з видів обов'язкового 

страхування і мають бажання застрахуватися. Загальні умови про рядок 

проведення добровільного страхування встановлюються нормами, які страхові 

агентства встановлюють самостійно, але затверджує їх Державна комісія з 

регулювання ринків фінансових послуг. Конкретні умови добровільного 

страхування формулюються під час укладання договору страхування за 

згодою сторін. 

На сьогодні в Україні страховий ринок перебуває лише в стадії 

становлення законодавство, що діє сьогодні та затверджує функціонування 

страхового ринку ще не до кінця розроблене, тим більше, якщо враховувати 

постійне різноманіття змін у соціальному, економічному і політичному житті 

країни. Не повністю розроблені методичні рекомендації щодо підвищення 

ефективності роботи страхових компаній, які постійно відчувають створення 

несприятливих умов для дієвої системи страхового контролю в Україні, через 

часту зміну регуляційних інструментів щодо страхового ринку. Саме тому 

досить гостро відчувається суттєвий брак компетентних фахівців відповідної 

кваліфікації страхової справи та ґрунтових наукових досліджень й 

аналітичних матеріалів зі страхової тематики, чітке бачення стратегічного 

розвитку ринку страхування у нашій державі та його окремих елементів. 

Такий стан справ, призводить до втрати страхової культури та довіри до 

страхування, що досить потужно впливає на зниження рівня довіри до 

проведення страхового бізнесу державними та недержавними організаціями і 

компаніями. 

Саме ця проблема має безпосередній негативний вплив на стан ринку 

страхування в державі й зокрема у Львівській області. Ціла низка факторів, 

призвели до негативного впливу на рентабельність продажів страхових 

операцій, зокрема, все чіткіше проявляється падіння купівельної 

спроможності не тільки в роздрібних, а й в корпоративних клієнтів. Це 

призвело до того, що скоротилась кількість страхових інституцій і, відповідно 

– кількість та якість укладених договорів. 

Достатньо важливим є питання дослідження конкуренції на страховому 

ринку регіонального рівня та, відповідно, конкурентоспроможності страхових 

компаній та каналів продажу страхових продуктів. 

Зважаючи на умови жорсткої конкуренції, актуальним завданням є 

надання адекватної оцінки конкурентоспроможності страхових компаній. 

Вирішення цього завдання дозволить обґрунтовано обирати стратегічні 

напрямки діяльності та шляхи досягнення конкурентних переваг страхових 

організацій в регіоні, тому що боротьба страхових компаній-конкурентів 

спрямована на визначення свого місця і ролі, а також на досягнення передових 

позицій на ринку страхування. 

Конкуренція, невіддільна складова будь-якого розвинутого ринку, у тому 

числі надання страхових послуг. Вона стала ключовим чинником, який 

визначає засади формування стратегії страхових компаній та основні 

напрямки її реалізації. Без постійної адаптації до нових умов функціонування, 
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ефективна діяльність страхових компаній унеможливлюється. В умовах 

ринкової економіки, головним меседжем повинно бути можливість надавати 

надійний страховий захист громадянам та юридичним особам, сприяти їх 

ефективному функціонуванню й забезпечувати впевненість у майбутньому.  

Реалізація успішної місії та стратегічних цілей – фактори, запорукою яких 

є стійкість страхових компаній, окрім того, це ще й важлива складова для їх 

виживання і успішної діяльності. Основною умовою, яка сприятиме 

повноцінному виконанню інститутом страхування його багатопланової ролі у 

процесі суспільного відтворення є фінансова стійкість страхових компаній.  

У свою чергу, ефективний і водночас якісний продаж страхових 

продуктів являє собою невіддільну складову страхової діяльності сьогодення. 

Внаслідок таких дій недовіра до страхового бізнесу зменшується, крім того, 

останнім часом були прийняті закони, які регулюють взаємовідносини між 

страховиком і страхувальником, що призвело до більше серйозного 

відношення страховиків до своєї діяльності, з однієї сторони, і суттєвому 

зменшенні недобросовісних страхових організацій різної форми власності, які 

працюють у цій сфері. Також необхідно враховувати, що сьогодні не існує 

універсального, єдиного та найкращого каналу збуту страхових продуктів, 

який буде забезпечувати успішний продаж будь-якого з них. Саме з цієї 

причини у ході діяльності страхової організації найбільша увага потрібна 

забезпеченню використання найширшого спектра каналів збуту страхових 

продуктів, відповідно, з урахуванням особливостей кожного з них. Адже чим 

більше адекватних і надійних каналів збуту страхових продуктів використовує 

компанія, тим більше потенційних споживачів цих страхових продуктів може 

стати клієнтами цієї компанії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В умовах сьогодення розвиток національної економіки, її 

конкурентоспроможність й забезпечення позитивної динаміки зростання в 

значній мірі зумовлені ефективною та безпекоорієнтованою діяльністю 

банківської системи. 

На основі теоретичного узагальнення можна констатувати, що в основу 

дефініції "економічна безпека банків" доцільно покласти низку параметрів, 

таких як: стан, здатність, фінансова стійкість, характеристика, захищеність, 

процес й принципи забезпечення з врахуванням стійкості, збалансованості, 

ефективності, неперервності діяльності. Безпеку в банківській сфері слід 

розглядати на рівнях: окремого комерційного банку; сукупності комерційних 

банківських інститутів, тобто банківського сектору; кредитора останньої 

інстанції - центрального банку країни; банківської системи загалом; ринку 

банківських послуг, економічних і валютних союзів та світового ринку 

банківських продуктів і послуг. 

Економічна безпека банків в системі забезпечення національної безпеки 

держави залежить від: політичної та економічної стабільності як усередині 

країни, так і в сусідніх державах, з якими підтримуються тісні економічні й 

політичні відносини; ступеня залежності банківської системи країни від 

внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування; наявності потенційних та 

реальних зовнішніх і внутрішніх загроз; рівня концентрації активів банків з 

позицій монополізації ринку, галузевої структури, корпоративної власності, 

техніко-технологічної оснащеності та кадрової й майнової безпеки. 

Аналіз літературних джерел показав, що у цьому питанні більшість 

авторів декларують ідентичні підходи і серед основних складових 

економічної безпеки банків виділяють такі складові: фінансову, 

інформаційну, техніко-технологічну, інтелектуально-кадрову, силову, 

політико-правову, ринкову, інтерфейсну. 

На нашу думку, економічна безпека банків - це комплексна категорія, 

яка відображає стан установ з позицій найбільш ефективного використання 

ресурсного потенціалу, забезпечення належного рівня фінансової стійкості, 

надійності та конкурентоспроможності, здатності протистояти ризикам та 

деструктивним впливам в процесі ведення банківського бізнесу.  

Рівень безпеки може зазнавати в динаміці певних коливань, однак якщо 

вони незначні, то суттєвого впливу на розвиток банківської системи не 

спричиняють. Враховуючи значну схильність банків, як фінансових 

посередників до впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх деструктивів, 

виникає потреба у їх систематичному оцінюванні на основі системи 

показників, які в подальшому трансформуються у інтегральний індикатор.  
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Існуючі методологічні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки та її 

складових включають визначення критерію фінансової безпеки, вибір 

показників (індикаторів), визначення їх порогових значень, моніторинг цих 

показників, співставлення їх фактичних значень із пороговими,  визначення 

ступеня фінансової безпеки, аналіз отриманих результатів, прогнозування 

найважливіших груп показників (індикаторів). Граничні значення 

індикаторів А. Сухоруков називає “пороговими”, а відхилення фактичного 

значення індикатора від порогового свідчить про необхідність попередження 

або усунення причин цих відхилень [1]. Порогові значення індикаторів 

встановлюють залежно від особливостей досліджуваного процесу.  

Оцінювання рівня фінансової безпеки банків повинно здійснюватися з 

використанням індикаторного підходу. Індикатори дозволяють відобразити 

процес або стан об’єкта спостережень, його якісні та кількісні 

характеристики. Щодо обґрунтування вибору індикаторів, то необхідно 

зазначити, що кожен показник має бути економічною величиною, яка має 

чіткі межі коливань. Потрібно виокремити індикатори міжнародного рівня та 

національні, індикатори відстеження та впливу.  

Інтегральний індикатор фінансової безпеки банківського сектору 

України за нашими розрахунками свідчить про підвищення рівня фінансової 

безпеки банків України. Так, якщо у 2014р. стан фінансової безпеки 

відповідав значенню 0,4229 й характеризувався як небезпечний, то у 2018р. 

його значення склало 0,5107 або 51,07% і визначалося як незадовільний. 

Проведені розрахунки підтверджують наявність існуючих проблем, загроз і 

небезпек у банківській системі України, хоча необхідно відзначити позитивні 

тенденції 2018 року. Отже, інтегральний індикатор фінансової безпеки 

банківської системи України коливався за даний період в межах 

небезпечного – 42,29% (2014р.) до критичного (2015-2016р.) – 31,50% та 

33,14% небезпечного (2017р.) – 40,52% та незадовільного (2018р.). – 51,07%, 

тобто на даному етапі рівень фінансової безпеки банків України визначено як 

незадовільний. 

Розробка методичних підходів до оцінювання рівня фінансової безпеки 

банків потребує застосування комплексного підходу до врахування як 

внутрішніх, так зовнішніх ризиків, загроз та небезпек. Інструментарій 

оцінювання повинен максимально враховувати реалії функціонування 

фінансових установ, бути доступним для використання й базуватися на 

такому наборі показників, які мають чіткий кількісний вимір, оприлюднені 

на веб-сторінках спеціалізованих інституцій для аналізу не лише 

внутрішніми, але й зовнішніми користувачами. Запропонований на 

загальнодержавному рівні методичний підхід дозволяє об'єктивно оцінити 

рівень фінансової безпеки банків, хоча, на нашу думку, доцільним було б 

внесення окремих коректив і уточнень в частині встановлення порогових 

значень параметрів. Це стосується, зокрема, частки простроченої 

заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками 

резидентам України та частки активів п'яти найбільших банків у сукупних 
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активах банківської системи, оскільки в сучасних умовах відбулися суттєві 

зміни в інституційних та організаційно-правових засадах функціонування 

банків України. 
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THE ACTIVITIES OF INETNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS 

IN MONETORY RELATIONS 

The main element of the national currency system is the ability of the 

monetary authorities to ensure the stability of the national currency and to prevent 

its sharp fluctuations due to changes in the fundamental factors of the economic 

situation of the country. therefore, it is necessary to create a sufficient and optimal 

size of international currency reserves, that is, to ensure the formation of 

international currency liquidity. 

International currency liquidity is the ability of the country to ensure the 

timely repayment of its international obligations to the lender with acceptable 

payment means [1, p. 246]. 

Typically, the structure of international currency liquidity includes official 

foreign exchange reserves, gold reserves, reserve position in the IMF, accounts in 

SDR, debt securities and other liquid assets of foreign economic activity.  

With the help of international currency liquidity, the state conducts exchange 

rate policy for the implementation of currency interventions, as well as the 

formation of state savings, that is, liquidity reserves. 

in addition, the adequacy of the existing foreign exchange reserves and the 

liquidity of the banking system ensure the reliability and high level of national 

financial and economic security in general [2; 3]. 

The main monetary and financial institution, which provides the function of 

stability of the world monetary system, is the International Monetary Fund (IMF). 

The Foundation is committed to promoting international trade, sustainable 

economic growth and growth, as well as high employment and the reduction of 

poverty in the world [1, p. 233]. 

Funding for the IMF gives the members of the organization a necessary 

respite to overcome the balance of payments: the authorities of the countries, in 

close cooperation with the IMF, are developing a stable- 

Funds supported by the Fund and continues to provide financial support for 

the effective implementation of these programs. 
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Since the beginning of its activities in the 1950s, the MoF has mainly 

provided short-term stand-by booths at a rate of 25% of the member's quota to 

meet the needs of developed countries to cover the short-term deficit of the 

balance of payments. From the outset, the IMF was updated as a lender of last 

resort to provide short-term liquidity in order to stabilize national currency rates. 

however, since the 1970s, with the Bretton Woods currency crisis, the emphasis of 

the MFP has shifted towards developing countries (mostly former colonies of 

developed countries that have gained independence), the range of work has been 

expanded to secure the exit of borrowing countries the banking crisis and the crisis 

of public finances. Since the 1980s, and especially since the 1990's, the 

Foundation's work has been more focused on developing adequate macroeconomic 

policies to overcome the crisis in Latin America and ensure the transition of 

countries with planned economies to market conditions [4]. 

The brief outline of the IMF's activity showed that the Fund, despite the 

radical changes in its statutory function and some accounts in the rigid structural 

reforms of the countries in the 80's and 90's that it imposed on, remained one of 

the main institutions of assurance - Accumulation of liquidity of member 

countries. 

in accordance with the methodology of the IMF, international liquidity 

reflects the real reserves of each country in the dollar equivalent and a number of 

external external requirements (liabilities) of countries or external assets that are 

placed in the form of deposits with other banks. 

The key characteristic for determining the adequacy of international currency 

liquidity is the reserve ratio in the months of import. The requirement for the 

volume of foreign exchange reserves in the amount of three-month imports was 

formed by the IMF during the Bretton Woods monetary system. The main task of 

this criterion was to ensure the balance of foreign trade operations of member 

countries in the presence of limited international capital flows. 

In order to increase financial support for the poorest countries in the world, 

these privileged resources available to low-income countries within the Trust Fund 

for poverty reduction and economic growth have been substantially increased in 

2009, with the average access limits under the MFP privileged financing 

mechanisms doubled. In addition, in 2015 the rates and limits of access were 

increased by 50%. The end of 2016 provides such interest-free loans, while 

interest rates on emergency financing are constantly set at zero. Measures are 

being taken to provide additional credit resources of approximately $ 15 billion. 

USA (11 billion SDR) to support preferential loan from the IMF [1].  

It should be noted that despite the increase in potential IMF resources that can 

be provided to member countries, monetary authorities of countries provide an 

increase in own currency reserves. Especially these trends spread from the 

beginning of the XXI century. The analysis indicates an increased sensitivity to 

the growth of foreign exchange reserves relative to the growth of international 

trade. At the same time, if for developed countries the index of coverage of foreign 

exchange reserves of imports of goods and services for 2000-2016 increased from 
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2.1 to 5.2 months. Yearly import or twice, then for developing countries, the 

indicator for the analyzed period of growth exceeded the period from -2.8 to 

2.000r.to 10.5 months in 2016. 

The main growth of foreign exchange reserves falls on the countries of the 

East Asian region. So, China is the largest gold bullion (about $ 3 trillion). Asia 

(China, India) accounts for 58% of the total reserves, the Middle East (Saudi 

Arabia) - 20%, the Western Hemisphere (Brazil, Mexico) - 12%. The smallest are 

the gold reserves of the African countries, which explain their participation in 

currency unions in order to minimize external shocks. 

Although the causes of the aforementioned phenomenon can be called an 

increase in the motivation of self-esteem, especially in the period of lifting the 

restrictions on the movement of international financial capital, as well as the need 

and desire of developing countries to avoid the revaluation of the national 

currency to maintain competitive edge in the international market, one of the main 

roles in this process was the policy of the IMF [1]. 

In addition, new fund programs, such as the Flexible Credit Line (FCL) and 

the Preventive Support and Liquidity Line (PLL), today are not marked by a 

special interest from potential borrowers, as FCL has only three applicants 

(Colombia, Mexico and Poland), whereas PLL was organized only in two 

countries (the former Yugoslav republic of Macedonia and Morocco). Partner 

countries are in no hurry to use credit lines, since the work experience of the Fund 

with the borrower largely meant the availability of the most significant problems 

in the economic and monetary policy. Therefore co-operation with the Fund 

automatically imposed on the country risks of investment unattractiveness and low 

creditworthiness. 

In addition to the IMF, the World Bank Group, regional development banks, 

the Asian Infrastructure Investment Bank, the Bank for International Settlements 

and other institutions belong to the organizations that carry out credit and 

investment operations. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В 

КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТ 

Дослідження теоретичних засад та практичних аспектів інноваційної та 

інвестиційної діяльності та питання інвестиційного, інноваційного 

забезпечення активно досліджувалося у працях провідних світових та 

вітчизняних науковців. Власне, науковці визначають безпосередній зв'язок 

інвестицій та інновацій, внаслідок певного дуалістичного значення обох 

понять. Відтак, інвестиції являють собою капіталовкладення спрямовані на 

отримання прибутку, але самі по собі інвестиції здійснюються у щось нове, 

нове виробництво, чи новий продукт  та його реалізацію, і відповідно в 

інновації, водночас інновації являють собою певну новизну, оновлення, що 

вийшло за межі суто теоретичного концепту знання та має виробниче 

впровадження і практичну реалізацію. Проте така практична реалізація апріорі 

не можлива без необхідного для цього обсягу інвестиційних ресурсів. 

Водночас, кінцевою метою промислового впровадження інновацій є зростання 

прибутку підприємств, промисловості та в цілому економічної системи а 

прибуток є фінансовим результатом будь якого процесу інвестування і має 

практичну мету. Таким чином, обумовлюється єдність та взаємозалежність цих 

економічних категорій.  

Відповідно поняття інвестиційної діяльності характеризує процес 

безпосередньо формування, просування та розміщення інвестицій і має значну 

кількість наукових визначень, що відображають різні точки зору на його 

сутність. 

У дослідженнях Н. Кравченко інвестиційна діяльність визначається як 

комплекс заходів та дій юридичних та фізичних осіб із вкладання власних 

фінансових ресурсів спрямованих на отримання прибутку; або як діяльність 

державних чи приватних інституцій, що спрямована на реалізацію 

інвестиційного процесу із метою отриманням економічного та соціального 

ефекту [1,с.24]. Таким чином, інноваційна діяльність визначається та 

окреслюється як певний процес акумулювання та  спрямування фінансових 

ресурсів, а його кінцевою метою науковець визначає не лише економічний 

ефект, прибуток але й соціальний, суспільний ефект.   

Так, на думку Ю. Капітанець інвестиційне забезпечення є сукупністю 

умов, необхідних ресурсів та заходів спрямованих на реалізацію інвестиційного 

процесу [2, с.142]. З таким визначенням важко погодитись, оскільки автор 

обмежує, замикає інвестиційну активність на забезпеченні самого 

інвестиційного процесу, проте поняття інвестиційного забезпечення  є значно 

ширшим та виступає частиною й інших економічних процесів. 

За баченням М. Кисіль інвестиційне забезпечення включає не лише 

формування джерел надходження інвестиційних ресурсів але й є сукупністю 
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ресурсів, умов, механізмів та економічних важелів та заходів спрямованих на 

забезпечення визначеного перебігу інвестиційних процесів [3, с.225]. Таким 

чином, автор наголошує на певній ролі планування інвестиційного 

забезпечення необхідного для зростання ефективності впровадження 

інвестиційних процесів та розширює рамки розуміння цього процесу як 

комплексу механізмів, інструментів та заходів необхідних для його 

ефективного впровадження. 

Досліджуючи інвестиційне забезпечення М. Коденська визначає його як 

організаційно-економічні умови, засоби, заходи та взаємовідносини, що 

формуються в процесі руху вартості, авансованого капіталу з метою 

формування, нагромадження та використання інвестиційних ресурсів, 

авансованого капіталу для розвитку промислового виробництва та 

продуктивних сил [4, с.63-64]. Таким чином, автором визначається необхідність 

формування елементів та механізмів інвестиційного забезпечення а також 

акцентується увага на значенні інвестиційного забезпечення як рушійної сили 

розвитку промислового виробництва та продуктивних сил суспільства. 

Найбільш поширеним, загальним визначенням інноваційної діяльності є 

визначення відповідно до якого інноваційною є діяльність спрямована на 

промислове впровадження та комерціалізацію результатів наукових розробок та 

досліджень, що зумовлює виробництво та вихід на ринок нової інноваційної 

конкурентоспроможної продукції та послуг [5, с.169]. Відтак, власне, поняття 

інноваційної діяльності повною мірою визначає сутність самого інноваційного 

процесу, як певного послідовного циклу від проведення фундаментальних та 

прикладних досліджень до комерціалізації інновацій та відповідно перебіг 

життєвого циклу впровадженої інновації. 

Інноваційна діяльність являє собою процес розробки та подальшого 

виробничого впровадження та комерціалізації інновацій, що спрямований на 

реалізацію науково-технічних досягнень у формах нового чи вдосконаленого 

продукту чи процесу Зазначимо, що процесний підхід до розуміння поняття 

інноваційної як і інвестиційної діяльності найбільш повно та об’єктивно 

розкриває їх сутність та характеристики. Так, інноваційна діяльність передбачає 

цілий комплекс дій починаючи від створення нових, наукових, 

фундаментальних знань, здійснення комплексу заходів із прикладних 

досліджень спрямованих на підготовку та визначення галузей практичного 

застосування інновацій та здійснення дій щодо формування бачення самого 

продукту чи процесу, наступними є дії щодо промислового впровадження 

інновацій та техніко технологічної підготовки виробництв, наступними 

здійснюється безпосередній процес виробництва та процеси просування на 

ринок і реалізації інноваційного продукту чи технології, і відповідно процес 

отримання прибутку, від здійснених та впроваджених інновацій. Таким чином, 

інноваційну діяльність визначається як безперервний процес дій спрямованих 

на створення та комерціалізацію інновацій, що складається  із комплексу 

певних, послідовних етапів його реалізації. 



25 
 

За узагальненим визначенням інноваційно- інвестиційна діяльність 

трактується як економічна та соціально правова категорія яка визначає 

комплекс заходів спрямованих на практичну реалізацію, використання 

інтелектуальної праці результатом якої є нове вирішення завдань або 

удосконалення, створення нових властивостей товару чи процесу із залученням 

інвестиційних ресурсів, що дозволить отримати економічний ефект а також 

соціальний та інші ефекти. Відтак, інноваційно-інвестиційна діяльність 

визначаються як невід’ємно пов’язані економічні категорії, відбувається деяке 

ототожнення інноваційної діяльності із інтелектуальною працею, 

інтелектуальними ресурсами та зазначається необхідність залучення інвестицій 

як другого необхідного ресурсу на етапах впровадження  та комерціалізації 

інновацій. 

Власне, інвестиції та інновації є невід’ємними складовими промислового 

розвитку, внаслідок того, що інновації є рушійної силою, що ініціюють якісно 

нові зміни, розвиток, прогрес, а інвестиції є матеріальною основою їх 

практичної реалізації, оскільки без інвестицій фактична реалізація 

інноваційного розвитку є неможливою. Таким чином, визначається  основна 

сутність інвестиційного-інноваційного забезпечення, що являє собою процес, 

визначені, заплановані дії спрямовані на акумулювання, стимулювання та 

активування інвестиційного розвитку як із застосуванням прямих економічних 

методів так і опосередкованих непрямих методів державної економічної 

політики та державного регулювання спрямованих на забезпечення процесу 

розробки та промислового впровадження, реалізації інновацій та забезпечення 

активного динамічного інноваційного розвитку, оновлення промисловості 

країни. 

Визначну роль у процесах інвестиційного забезпечення інноваційної 

діяльності відіграє держава, оскільки саме від державної політики у цій сфері 

залежить формування правових засад здійснення інноваційної та інвестиційної 

діяльності і стимулювання, зростання ефективності інноваційних та 

інвестиційних процесів забезпечення промислового розвитку. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ 

В сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби особливого значення 

для вітчизняного банківського сектору набуває необхідність підвищення рівня 

фінансової безпеки.  

Фінансова 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.  

Значний внесок у розвиток теорії і практики фінансової безпеки 

українських банків зробили О. І. Барановський [1], В. Я. Вовк [2], С. О. 

Дмитров [3], Л. П. Шаповал [4] та інші. Однак окремі аспекти цієї проблеми 

з’ясовано не повністю, в тому числі, більш детального дослідження потребують 

питання підвищення рівня фінансової безпеки банків в сучасних умовах.   

  Сутність фінансової безпеки банківської діяльності полягає в 

забезпеченні реалізації комплексу організаційно-управлінських, режимних, 

технічних і профілактичних заходів направлених на  гарантування якісного 

захисту прав і інтересів банку, зростання статутного капіталу, підвищення 

ліквідності активів, забезпечення своєчасного повернення кредитів, збереження 

фінансових і матеріальних цінностей.  

Фінансова безпека банку – це: сукупність умов, за яких потенційно 

небезпечні для його фінансового стану дії чи обставини попереджені чи зведені 

до такого рівня, за якого вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку 

функціонування банку, збереженню й відтворенню його майна та 

інфраструктури і перешкодити досягненням банком статутних цілей; належний 

стан захищеності фінансових інтересів банку, його фінансової стійкості, а 

також середовища, в якому він функціонує [1].  

Вовк В. Я. стверджує що «в умовах посилення 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» [2].  

Дмитров С. О. вважає, що «фінансова безпека банку – це захист 
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фінансових інтересів банку, його фінансової стійкості і середовища, в якому він 

функціонує» [3].  

Шаповал Л. П. впевнений, що «управління фінансовою безпекою банку 

забезпечує стан банківської установи, який характеризується стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх загроз, досягненням максимально можливої 

платоспроможності та стійкості банку, ліквідності його балансу, ефективної 

структури капіталу й найбільш прибуткових напрямів його вкладень, здатністю 

досягати поставлені цілі і генерувати достатні фінансові ресурси для 

забезпечення стійкого розвитку» [4].  

Фінансова безпека  банку обумовлена рівнем підтримання ліквідності, 

впровадженням фінансових інновацій, охороною інформації, збереженням 

активів, забезпечення прибутковості.  

Фінансовій безпеці українських банків загрожує відсутність ретельного 

аналізу ситуації, невміння обирати ділових партнерів і перевіряти їх надійність, 

прогнозувати динаміку розвитку подій на фінансовому ринку.  

До внутрішніх загроз фінансовій безпеці банків відносяться: розтрата 

коштів банківськими службовцями; незаконне привласнення доходу; 

маніпуляції з витратами; зловживання реальними активами банку чи клієнта; 

дії, що виходять за межі повноважень управлінського персоналу; підробка 

документів або внесення до них фіктивних записів; незаконні бухгалтерські 

записи тощо. 

На рівень фінансової безпеки українських банків впливає: нераціональна 

структура підрозділів, що займаються проведенням активних операцій; 

неврахування внутрішніми положеннями та процедурами визначення якості 

активів усіх особливостей, притаманних процесу кредитування чи 

господарській діяльності банку, не передбачення проведення оцінки 

позичальників за галузевими та географічними ознаками діяльності; неналежне 

здійснення аналізу кредитного портфеля чи його неефективне здійснення; 

зависокий рівень концентрації кредитів, спрямованих в одну галузь, яка до того 

ж може перебувати в стані занепаду; недотримання принципу МСБО щодо 

відображення операцій за їх економічною суттю, а не за формою; проведення 

операції за укладеними угодами, якими передбачено надання (на нечітко 

визначених умовах) авансу на значний або невизначений термін; наявні 

проблеми, пов’язані з регіональним розміщенням підрозділів банку та 

недостатнім контролем за кредитами, що ними надаються; ускладнення із 

просуванням на ринок специфічних банківських продуктів. 

Проблеми, пов’язані з ліквідністю, які будуть мати значний негативний 

вплив на рівень ризиків та фінансову безпеку, можуть виникати з таких причин: 

неспроможність банку планувати ліквідність і завчасно прогнозувати можливу 

незбалансованість між строками й сумами погашення розміщених активів і 

строками й сумами виконання зобов’язань (ця причина може мати місце через 

відсутність або неякісний аналіз розривів між активами і пасивами, неналежне 

вивчення грошових потоків клієнтів, особливостей їх ділової активності тощо); 

значна залежність від поточних пасивів при вкладеннях   у довгострокові 
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активи; суттєва залежність від субординованого боргу за наявності значного 

ризику його не відновлення після настання строку повернення; низька 

репутація на міжбанківському ринку; відсутність плану дій підрозділів банку на 

випадок кризи ліквідності. 

Окрім цього сигналами про можливе виникнення в банку серйозних 

проблем і на які керівництво банківської установи має негайно відреагувати, а 

саме є: недостатній рівень надходжень (призначених як для функціонування 

банку, так і для створення необхідних резервів); розмір капіталу, неадекватний 

обсягу операцій, що проводить банк, та ризику, який він бере на себе, 

здійснюючи їх; виникнення тенденції до збільшення обсягу проблемних 

активів, передусім – кредитів; поява тенденції до зменшення обсягу коштів, які   

З метою підвищення  рівня фінансової 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.  

Розглянуті питання підтверджують необхідність подальших досліджень 

особливостей, проблем та перспективних напрямів підвищення рівня 

фінансової безпеки банку. 
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БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Проблема дефіциту державного бюджету гостро стоїть у кожній країні. 

В Україні зокрема це питання є об`єктом для обговорення та дискусій 

усього суспільства, сутність якого полягає у щорічній  нестачі коштів у 

державному бюджеті. Зростання дефіциту спричиняє інфляцію, фінансову 
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кризу, зниження загального прибутку і, як наслідок, посилення майнової 

нерівності в суспільстві, подорожчання позичкового капіталу, погіршення 

соціально-економічного становища суспільства.  

В останні роки, як відомо, Державний бюджет України затверджується 

з дефіцитом. Така політика спрямовується на збільшення видатків бюджету 

в порівнянні із залученими доходами. Проте такі важелі застосовуються 

непослідовно. У Бюджетному кодексі України зазначається: «Дефіцит 

бюджету – це перевищення видатків бюджету над його доходами (з 

урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету і поверненням 

кредитів з бюджету) [1].  

Бюджетний дефіцит в Україні є вимушеним дефіцитом. У державі 

рівень оподаткування надто високий і далі підвищувати його майже 

неможливо. Нестача доходів державного бюджету головним чином 

зумовлюється недостатністю доходів громадян та підприємств.  

Доходи державного бюджету на 2019 рік у законопроекті пропонується 

встановити в сумі 1 трлн 8 млрд 375,1 млн грн, що більше, ніж визначено в 

законі про державний бюджет на 2018 рік, на 90 млрд 495,7 млн грн, або 9,9 

%. Водночас доходи державного бюджету, обраховані з використанням 

індексу-дефлятора ВВП1 (1,108), тобто без урахування інфляційного 

чинника, зменшаться на 0,8 %. (109,9:1,108–100) при прогнозованому 

економічному зростанні 3,0 %.  

У законопроекті пропонується збільшити видатки державного 

бюджету, порівняно із затвердженими на 2018 рік, на 10,4 %. Водночас 

видатки державного бюджету, обраховані з використанням індексу-

дефлятора ВВП (1,108), тобто без урахування інфляційного чинника, 

зменшаться на 0,4 %. 

Піковий період виплат за зовнішніми боргами є ключовим 

обмежуючим фактором для бюджету наступного року. На 2019 рік  припадає 

майже вдвічі вища сума погашень за зовнішніми боргами ($4,3 млрд або 

3,3% ВВП), і на 30% вища (3,8% ВВП) – за внутрішніми боргами, ніж 

цьогоріч (табл. 1).  

Високий рівень витрат на обслуговування та погашення боргів не 

дозволяє зменшувати податкове навантаження, обмежує можливості для 

росту бюджетних витрат та несе ризики рефінансування. Обсяг зовнішніх 

запозичень у проекті державного бюджету на 2019 рік становить 143,9 млрд 

грн ($4,9 млрд), з яких $3,5 млрд (еквівалент 2,6% ВВП) уряд планує 

залучити з-за кордону (значна сума для України в умовах високої 

турбулентності на зовнішніх ринках), а також близько $0,7 млрд 

макрофінансової допомоги від ЄС та Світового Банку.  

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету на 2019 рік 

пропонується визначити у сумі 89 млрд 989,3 млн грн, що більше на 87,9 

відс. дефіциту у 2017 році та на 11,6 %. затвердженого обсягу на 2018 рік. 

Співвідношення дефіциту державного бюджету до річного обсягу ВВП 

становитиме 2,3 %., що на 0,7 %. пункту більше від показника у 2017 роц і і 
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на рівні співвідношення затвердженого на 2018 рік дефіциту до очікуваного 

номінального ВВП. У проекті закону передбачається збільшення дефіциту 

загального фонду державного бюджету, порівняно із затвердженим на 2018 

рік, на 15,0 %. – до 69 млрд 617,2 млн грн, що зумовлено більшими темпами 

зростання в 2019 році видатків і надання кредитів (9,3 відс.) ніж доходів та 

надходжень від повернення кредитів (8,9 %).  

Таблиця 1 

Прогнозні показники фінансування дефіциту державного бюджету  

у 2017-2019 роках 

Вид фінансування 

2017 

млрд. 

грн. 

2018 

млрд. 

грн. 

2019 

(проект) 

млрд. 

грн. 

2018 

% ВВП 

2019 

% ВВП 

Фінансування за 

борговими операціями 
115.2 56.3 73.7 1.6% 1.9% 

Чисті зовнішні 

запозичення 
37.0 47.5 22.1 1.4% 0.6% 

Зовнішні запозичення 103.4  108.2 143.9 3.1% 3.6% 

Зовнішні погашення -66.5  -60.7 -121.8 -1.8% -3.1% 

Чисті внутрішні 

запозичення 
78.2  8.8 51.5 0.3% 1.3% 

Внутрішні 

запозичення 
375.3  123.8 202.0 3.6% 5.1% 

Внутрішні погашення -298.0  -115.0 -150.5 -3.3% -3.8% 

Приватизація 

державного майна 
3.4  21.3 17.1 0.6% 0.4% 

Фінансування за 

активними операціями 
-75.9  7.7 -0.8 0.2% 0.0% 

Всього дефіцит 

(+)/профіцит (-) 
42.6  85.3 89.99 2.5% 2.3% 

 

Дефіцит спеціального фонду державного бюджету має зрости на 1,3 %. 

– до 20 млрд 372,1 млн грн, що в межах коштів, які передбачено залучити 

від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для 

реалізації інвестиційних проектів.  

Головним джерелом фінансування дефіциту державного бюджету у 

2019 році мають стати внутрішні запозичення. Обсяг чистих внутрішніх  

запозичень (запозичення за вирахуванням погашень) становитиме 51,5 млрд 

грн., частина з яких буде номінована у іноземній валюті. Втім, ресурси 

внутрішнього боргового ринку обмежені банківським сектором, а зовнішні 

інвестори можуть побоятися вкладати гроші у внутрішні облігації у період 

політичної невизначеності.  
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У 2019 році від приватизації уряд знову планує отримати 17,1 млрд грн 

(як і у 2016 та 2017 рр). Втім, за останні три роки уряд жодного разу не 

спромігся виконати план по приватизації більше, ніж на чверть 

запланованого. Найбільш «вдалим» був 2017 рік, коли були продані 

державні частки у низці енергокомпаній. Ризик невиконання плану 

надходжень від приватизації є доволі високим зважаючи на історію питання 

та на виборчий період, тож до амбіційного плану запозичень може додатися 

ще й «приватизаційна» частка, якщо не вдаватися до скорочення витрат 

бюджету. 

В рамках підвищення ефективності управління бюджетним дефіцитом 

необхідно задіяти й внутрішні резерви, пов’язані з кращим використанням 

суспільних фінансів, зменшенням тіньової економіки, виведенням коштів в 

офшори, оподаткуванням великого приватного капіталу.  

Існує дві основні форми зниження дефіциту бюджету: зменшення 

суспільних витрат та підвищення податків. Кожна з цих форм має своїх 

прихильників та противників у різних політичних партіях. Відповідно, 

кожна з них, коли приходить до влади в Україні, використовує свій 

інструментарій оптимізації дефіциту бюджету та державного боргу.  

Сучасна практика показує, що для цього насамперед використовують 

підвищення непрямих податків. В Україні в останні роки наголос зроблено 

на постійне зростання акцизного податку та на підвищення цін на 

енергоносії для всіх споживачів, що негативно сприймається більшістю 

населення. 

 Для оптимізації дефіциту бюджету в нашій країні слід насамперед 

скоротити частку перерозподілу доходів через державні фінанси і як 

найбільше видаткових повноважень передати бюджетам різних рівнів. 

Важливим чинником, що може скоротити дефіцит, є пріоритетність 

фінансування тих видаткових статей, які потенційно можуть забезпечити 

зростання доходів держави. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

В умовах макроекономічної нестабільності, а саме: зростання рівня 

інфляції, девальвації національної грошової валюти, збільшення дефіциту 

Державного бюджету України, зменшення обсягів золотовалютних резервів 

особливо актуальними є питання вдосконалення грошово-кредитної безпеки з 

впровадженням режиму інфляційного таргетування. Грошово-кредитна система 

держави спрямована на забезпечення ринкової економіки механізмами та 

інструментами, що використовуються органами державної влади з метою 

ефективного управління безпекою на загальнодержавному рівні. 

Беручи до уваги наявність вагомих об'єктивних та форс-мажорних 

дестабілізуючих факторів немонетарного характеру (попередньо накопичені 

макроекономічні та фінансові дисбаланси, соціально-політичне напруження та 

ескалація військового конфлікту на сході країни), Рада Національного банку 

України тим не менш вважає, що суттєвими чинниками погіршення ситуації у 

грошово-кредитній сфері були також недостатньо послідовні і неефективні дії 

НБУ на валютному ринку, відсутність дієвого банківського нагляду при 

здійсненні рефінансування та регулюванні ліквідності банківської системи в 

цілому. Отже, дослідження рівня грошово-кредитної безпеки України не 

викликає сумнівів та потребує зосередження першочергової уваги на шляхах її 

зміцнення. 

Грошово-кредитна безпека визначається як стан грошово-кредитної 

системи, що забезпечує всіх суб'єктів національної економіки якісними та 

доступними кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, що сприяють 

досягненню економічного зростання національної економіки. 

Основою механізму забезпечення грошово-кредитної безпеки держави має 

стати моніторинг, який надаватиме можливість своєчасно виявляти внутрішні і 

зовнішні загрози монетарним інтересам. Для проведення якісного аналізу 

необхідні певні показники. Відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

оцінки рівня економічної безпеки України [1] стан грошово-кредитної безпеки 

оцінюється за наступними індикаторами: 

 питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової 

маси (М0 / М3), %; 

 різниця між процентними ставками за кредитами, наданими 

депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними ставками за 

депозитами, залученими депозитними установами (крім НБУ), % пунктів; 

 рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими 

депозитними корпораціями (крім НБУ) в національній валюті, відносно індексу 

споживчих цін, % пунктів; 
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 частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у 

загальній структурі кредитів, наданих резидентам; 

 питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих 

кредитів (скорегований на курсову різницю), %; 

 загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни, 

млрд дол. США. 

Інтегральний індикатор грошово-кредитної безпеки України за нашими 

розрахунками свідчить, що стан безпеки грошово-кредитного ринку перевищив 

межі небезпечного рівня (60%). У 2016р. рівень грошово-кредитної безпеки  

мав найвище значення 72% і наближався до критичного рівня.  

Головними чинниками, що негативно вплинули на загальний стан 

грошово-кредитної безпеки були: значний розрив між процентними ставками за 

кредитами та депозитами та різниця між процентними ставками між кредитами, 

індексом споживчих цін й достатньо значна частка готівки поза банками в 

загальному обсязі грошової маси, а також зростання обсягів непродуктивного 

відпливу фінансових ресурсів за межі України. 

Оцінювання стану грошово-кредитної безпеки України за період 2013—

2017 рр. дозволяє стверджувати, що стабілізація грошово-кредитної системи 

була і залишається найгострішим питанням фінансово-економічної безпеки. 

Гарантування грошово-кредитної безпеки держави є результатом практичних 

заходів з боку законодавчої та виконавчої влади у фінансовій сфері, що 

досягається шляхом використання ефективних важелів впливу на грошово-

кредитну систему країни з метою попередження, виявлення й нейтралізації 

загроз фінансовій системі. Зокрема, перш за все, потрібна розробка та 

реалізація Національним банком України виваженої та адекватної сучасній 

економічній ситуації грошово-кредитної політики, яка має включати наступні 

заходи: 

- забезпечення повноцінної роботи ключових елементів інфраструктури 

грошово-кредитного ринку для сприяння валютній та банківській стабільності 

та зниженню інфляції в умовах плаваючого курсу; 

- підвищення ефективності процентної політики за рахунок формування 

оптимального коридору процентних ставок для забезпечення контрольованості 

ставок грошового ринку; 

- стимулювання кредитування банками реального сектору економіки; 

- врегулювання рівня монетизації економіки за рахунок нормалізації 

структури грошової маси, тобто зростанням банківських депозитів та 

зниженням рівня доларизації економіки; 

- формування системи протидії відпливу фінансових ресурсів з країни, в 

т.ч. шляхом створення сприятливих умов для репатріації вивезеного капіталу. 

Отже, грошово-кредитна безпека є надзвичайно важливим інструментом 

регулювання соціально-економічного розвитку країни. І підвищення її дієвості, 

ефективності дозволить стабілізувати ситуацію в грошово-кредитній сфері, а 

також забезпечить позитивний вплив на фінансову безпеку країни. Подальший 

розвиток грошово-кредитної політики як найбільш дієвого механізму 
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стабілізації економічних процесів потребує пошуку нових і вдосконалення 

існуючих монетарних інструментів з метою підвищення стійкості грошово-

кредитної системи до існуючих загроз і викликів. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА  

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

На сучасному етапі Україна відповідно до основних положень 

Європейської хартії місцевого самоврядування продовжує спрямовувати свої 

зусилля на реалізацію євроінтеграційного курсу з розвитку місцевої і 

регіональної демократії. І саме децентралізація є сьогодні однією з 

найуспішніших реформ, яка ефективно впроваджується в країні. Основою цієї 

реформи стала фінансова децентралізація, яка в цьому аспекті передбачає 

процес розподілу функцій, повноважень, фінансових ресурсів і відповідальності 

між центральним та місцевими рівнями управління, в результаті чого 

відбувається не тільки підвищення ефективності управління бюджетними 

коштами на місцях, а й зменшення впливу центру на розвиток регіонів і 

регіональної економіки 2, с. 720. 

Основними цілями децентралізації в Україні є: отримання жителями 

громад якісних та, наближених до місця проживання, соціальних, 

адміністративних, комунальних послуг; надання громадам у розпорядження 

ресурси – землю, встановлені місцеві податки і збори; стимулювання 

економічного розвитку і залучення інвестицій в громади для створення нових 

робочих місць; наділення невеликих громад можливостями для об’єднання 

фінансових, майнових та інтелектуальних ресурсів для покращення якості 

послуг і удосконалення місцевої інфраструктури; розв’язання однієї з важливих 

проблем, що існують сьогодні – надмірну подрібненість територіальних громад, 

шляхом їх об’єднання; посилення впливу громади на прийняття рішень, 

планування бюджету розвитку на місцевому рівні. 

Проте, існує ряд чинників, які гальмують розвиток об’єднаних 

територіальних громад. Найбільш значущими є: 

 нерозвиненість форм прямого народовладдя, неспроможність членів 

громад до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інтересів, у 
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співпраці з органами місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади та досягнення спільних цілей розвитку громади;  

 складна демографічна ситуація у більшості територіальних громад 

(старіння населення, зменшення кількості жителів сільських територій та 

монофункціональних міст);  

 корпоратизація органів місцевого самоврядування, закритість і 

непрозорість їх діяльності, високий рівень корупції, що призводить до 

зниження ефективності використання ресурсів, погіршення інвестиційної 

привабливості територій, зростання соціальної напруги;  

 погіршення якості та доступності публічних послуг внаслідок ресурсної 

неспроможності переважної більшості органів місцевого самоврядування 

здійснювати власні і делеговані повноваження. 

Також у процесі децентралізації є низка невирішених проблем, які 

створюють ризики для успішної реалізації реформи. Більшість із цих проблем 

пов’язані з невідповідністю чинного законодавства та необхідністю ухвалення 

відповідних рішень на рівні Верховної Ради чи Кабінету Міністрів. Основні з 

цих проблем та можливі шляхи їх вирішення наведені у табл. 1. 

Вважаємо, що основними шляхами впровадження реформ з децентралізації 

в Україні є:  

 розмежування повноважень, прав та обов’язків різних рівнів влади 

відповідно до сутності правової, демократичної держави та громадянського 

суспільства, що дозволить досягти балансу інтересів у системі публічних 

відносин; 

  розробка та реалізація ефективної регіональної політики, спрямованої 

на забезпечення рівномірного місцевого і регіонального розвитку;  

 сприяння втіленню принципу субсидіарності як способу подолання 

конфлікту інтересів між місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування;  

 забезпечення розширення прав територіальних громад щодо вирішення 

проблем їх життєзабезпечення. 

Необхідними кроками для здійснення реформи місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні на законодавчому та практичному 

рівнях мають стати: запровадження трирівневої системи адміністративно-

територіального устрою України (область, район, громада – із забезпеченням 

спроможності місцевого самоврядування); передача функцій виконавчої влади 

від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня; 

розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом 

субсидіарності і наділення саме громад максимально широким колом 

повноважень; чітке забезпечення повноважень органів місцевого 

самоврядування необхідними фінансовими ресурсами, в тому числі через їх 

участь у розподілі загальнодержавних податків; ліквідація державних 

адміністрацій і створення натомість державних представництв з контрольно-

наглядовими і координаційними, а не виконавчими функціями. 
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Таблиця 1 

Основні проблеми фінансової децентралізації та шляхи їх вирішення 

Проблема Шляхи вирішення 

1. Недостатній рівень 

підготовки персоналу для 

роботи в новостворених 

органах місцевого 

самоврядування 

1. Постійне проведення навчань, тренінгів, стажувань 

персоналу. Участь в постійних навчальних семінарах під 

егідою міжнародних організацій. Залучення працівників з 

районних чи міських рад та адміністрацій. Прийняття 

Закону України № 2489 «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» 

2. Дублювання функцій 

місцевих рад та адміністрацій 

2. Ефективний розподіл повноважень між органами 

місцевого самоврядування та органами державної і 

виконавчої влади. Прийняття Закону України № 8051 «Про 

засади адміністративно-територіального устрою України». 

Прийняття Закону України № «Про порядок утворення, 

ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж» 

3. Відсутність права 

розпоряджатися земельними 

ресурсами в межах власних 

територій 

3. Прийняття Закону України № 7118 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо управління 

земельними ресурсами в межах території об’єднаних 

територіальних громад». Практична реалізація 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 

2018 р. № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність об’єднаних територіальних громад» 

4. Проблеми формування 

спроможних територіальних 

громад навколо міст 

обласного значення 

4. Прийняття Закону України № 6466 «Про внесення 

змін до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» щодо добровільного приєднання 

територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад 

міст обласного значення» Прийняття Закону України № 

6743 «Про міські агломерації» 

Джерело: 2, с. 722 

 

Отже, на основі вищенаведеного можна зробити висновок про те, що 

децентралізація  це одна із найважливіших реформ в Україні, яка, за умов 

успішної її реалізації, сприятиме підвищенню ролі муніципальних органів 

державної влади у проведенні фінансово-економічних реформ, розвитку 

міжрегіонального і транскордонного співробітництва у різних сферах 

суспільного життя нашої країни.  
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Викладач обліково-економічних дисциплін 

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ 

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах сучасного економічного  розвитку та впровадження 

інноваційних технологій в діяльність підприємств все більшої актуальності 

набуває оперативний економічний аналіз, який виступає одним із 

найефективніших чинників отримання інформації. Керівництву вже не 

достатньо отримувати результати фінансово-господарської діяльності, 

знати про стан господарських засобів та джерел їх утворення, а є потреба в 

інформації про їх зміни протягом певного часу та вплив на діяльність 

підприємства в залежності від цих змін. Своєчасно, швидко та об’єктивно 

оцінити ситуацію, прийняти вірні управлінські рішення, виявити недоліки 

та скоординувати виробництво, виявити внутрішні резерви підвищення 

ефективності роботи дає змогу саме оперативний аналіз.  

Сучасні науковці вважають, що своєчасно попереджувати та виявляти 

недоліки та помилки, може саме оперативний аналіз, який має більше 

значення ніж кінцевий. Цей аналіз як складова методичних процедур 

реалізації функції контролю дає можливість досягнути мінімум втручання 

у функціонування виробничих систем з метою отримання бажаних 

результатів основної діяльності [1, с.93].  

Розглядають особливості оперативного аналізу. Терміновість 

передбачає майже одночасність проведення аналітичної роботи та 

виробничих операцій, що дає можливість полегшити та прискорити 

виявлення та усунення недоліків, помилок, виявити винних. Дієвість 

характеризує оперативне виправлення помилок та недоліків в даний 

момент часу, що буде мати більше переваг, ніж виправлення таких явищ у 

майбутньому при отриманні фінансових результатів. Вірогідність дає 

можливість отримати достовірну інформацію про особливості процесів 

господарської діяльності. Оперативний аналіз  має конкретно поставлену 

мету та завдання або спрямований на дослідження конкретної проблеми, 

тому носить цілеспрямований характер.  

Для кращого управління діяльністю підприємства та прийняття 

ефективних та якісних управлінських рішень використовується економічна 

інформація, як частина систематизованої соціальної реальності, засвідчена 

у відповідних документах. Достатньою мірою забезпечує потреби 

оперативного аналізу і бухгалтерський облік, який дає можливість 

своєчасно виявляти резерви виробництва.  

Якість управлінських рішень залежить від об’єктивності висновків за 

результатами аналітичної роботи.  

Ефективність оперативно-аналітичної роботи зрозуміла після 

здійснення виробничого процесу, але в оптимально допустимих проміжках 
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часу, що забезпечує ефективне функціонування конкретного виробництва, 

тобто керівництво різних рівнів повинно проводити аналіз і більш 

ефективно використовувати його оперативний інструмент контролінгу для 

того, щоб швидше реалізувати поставленні перед підприємством завдання 

[2, с.78]. 

До основних етапів проведення оперативного аналізу відносять: 1) 

знаходження відхилень від бізнес-планів тих показників роботи, які 

характеризують діяльність підприємства в цілому та його структурних 

підрозділів за певні проміжки часу; 2)  вплив різноманітних факторів на 

відхилення від плану за цими показниками; 3) вивчення впливу деяких 

факторів, встановлення осіб, що є винними; 4) усунення  наслідків, 

поширення провідного досвіду.  

До переваг відносять те, що негайно можна використати результати 

дослідження отриманих резервів, які призведуть до підвищення 

ефективності господарювання підприємства; при виконанні аналітичних 

розрахунків використовують метод порівняння і показники в системі 

аналізу обмежені періодом в якому приймаються управлінські рішення. 

Попри основні переваги є ряд недоліків, а саме: не зовсім точні та повні 

дані  економічного аналізу, пов’язані з неповним інформаційним 

забезпеченням на момент його здійснення; неможливість виявити 

закономірності чи встановити тенденції змін того чи іншого явища за 

результатами економічного аналізу. Але ж ці недоліки не знижують 

значення оперативного аналізу при прийнятті ефективних управлінських 

рішень [3, с.195]. 

Сьогодення вимагає появи концепції контролінгу як одного із 

варіантів налагодження ефективного менеджменту. Процес контролінгу 

набуває особливого значення саме завдяки отриманню, збиранню  та 

оперативній передачі аналітичної економічної інформації, яка сприяє 

покращенню фінансового стану підприємства. 

Контролінг являє собою підсистему системи управління 

підприємством взагалі або окремою його ланкою чи процесом, за 

допомогою якої планується, координується, узгоджується та 

контролюється діяльність усіх функціональних управлінських одиниць, а 

також здійснюється інформаційне забезпечення прийняття управлінських 

рішень, основною метою якої є використання всіх наявних ресурсів на 

підприємстві для забезпечення довгострокового функціонування і 

розвитку підприємства. 

Контролінг являє собою нову концепцію в управлінні підприємством, 

що здатна забезпечити підтримку внутрішнього балансу економіки 

підприємства та його ефективного розвитку, шляхом формування 

об’єктивної інформації про витрати і доходи, що дає змогу приймати 

якісні управлінські рішення. Забезпечення прогнозованого результату та 

ефективного зворотного зв’язку ставить управління підприємством на 

якісно новий рівень, спрямовуючи діяльність різних служб та підрозділів 



39 
 

підприємства на досягнення найважливіших цілей.  

Роль  контролінгу полягає у підтримці та наданні допомоги 

керівництву підприємства, прийняття рішень має відбуватися на базі 

комп’ютеризованої системи збору та обробки інформації. Контролінг 

направлений на забезпечення інформацією тих осіб, які приймають 

рішення, шляхом забезпечення адаптації традиційної системи планування, 

обліку і контролю на підприємстві.  Саме планування, забезпечення 

інформацією, контроль та адаптація покладено в основу контролінгу.  

Завданням контролінгу виступає постійний моніторинг змін 

зовнішнього середовища, формування конкретних цілей для досягнення 

поставленої мети, але контролінг тільки здійснює збір та підготовку 

інформації для прийняття рішень, а не приймає участь в їх прийнятті. 

Використовуючи за основу облікові дані як джерело інформації, 

служба контролінгу вивчає господарські явища і процеси, що виникають в 

ході господарської діяльності, виявляє слабкі місця, порівнює фактичні і 

планові показники, аналізує причини відхилень, пропонує керівництву 

заходи щодо покращення економічної ситуації на підприємстві.   

Вважається, що контролінг дивиться насамперед у майбутнє. В 

минулому цікавить тільки те як воно впливає на майбутнє, сприяє 

покращенню  майбутнього. Традиційно,  зворотній зв'язок і аналіз 

відхилень вказують на звичайне зіставлення того що є, з тим що 

очікується, тобто з прогнозами. Це потрібно для того, щоб вчитися на 

минулих помилках, шукати причини відхилень, які існували на той час.  

Саме тому служба контролінгу повинна забезпечити взаємозв’язок 

контролінгу практично з усіма функціями управління; взяти контроль 

витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі 

контролінгу; здійснювати постійний аналіз витрат на виробництво 

продукції; на основі результатів контролінгу розробляються заходи і 

готуються управлінські рішення, спрямовані на покращення 

підприємницької діяльності. 
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ПРОТИДІЯ ГРIНМЕЙЛУ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Практично всі організацій в Україні ризикують стати жертвою 

корпоративного шантажу. І тим не менше сьогодні існують правила, 

застосовуючи які керівництво може забезпечити  нормально роботу себе і своїй 

організації. Складовою частиною протиправного поглинання, а іноді і 

самостійним явищем виступає грiнмейл1 (корпоративний шантаж). 

Рейдерство має двосторонній зв'язок з тіньовою економікою. Сектор 

тіньової економіки з одного боку виступає ініціатором рейдерських захоплень 

підприємства. Тіньовий бізнес надає фінанси для покупки адміністративних, 

організаційних ресурсів для реалізації рейдерства. Одночасно рейдерство 

розширює сектор тіньової економіки, залучаючи до нього фінансові ресурси від 

захоплених підприємств і розширюючи корупцію в державних правоохоронних 

органах [1]. 

Грінмейлер (рейдер) цілком легітимними діями чи шантажем заважає 

підприємству вести поточну господарську діяльність, змушуючи його 

«викупити свій спокій». 

Практика корпоративного шантажу вперше була застосована в середині 

80-х років ХХ ст. в США, коли відомі фінансисти Томас Пікенс (Thomas 

Pickens) та Джеймс Голдсміт (James Goldsmith) отримали надприбутки в 

операціях з компаніями Goodyear Tire та Occidental Petroleum, використовуючи 

елементи грінмейлінгу [2]. 

Але винахідником грінмейлу прийнято вважати американського 

мільярдера Кеннета Дарта, який народився в 1955 році. 

Кеннет успадкувавши промислову імперію батька шляхом інтриг отримав 

близько 4,5 мільярдів доларів у спадок, але не став вкладати їх в довгострокові 

проекти. У 80-х роках в США було стрімке зростання біржових спекуляцій і 

падіння виробництва. Дарт засвоїв на все життя, що на руйнуванні можна 

заробити більше, ніж на творенні, тому вкладав гроші тільки в ті проекти, які 

«можна випити до дна, а потім зім'яти і викинути, як пластиковий стакан». 

Після успішної діяльності Кеннета Дарта з’явилась багата кількість 

послідовників у всіх країнах світу. Небезпека корпоративного шантажу досить 

велика перш за все в силу його несподіванки і нездатності підприємства 

витримати тиск, оскільки грінмейлери практично ніколи не нападають на 

сильні структури або підприємства. Тому одним з найбільш ефективних 

методів боротьби з корпоративним шантажем є заходи профілактичного 

                                                             
1 Грінмейл схожий на корпоративне рейдерство, зокрема - часто спрямований на недооцінені компанії, тобто 

на компанії, вартість активів яких перевищує вартість їх ринкової капіталізації. Однак метою рейдера є 

захоплення фірми-цілі, а метою гринмейлерів - лише отримання платежів. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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характеру, суть яких полягає в організації максимально ефективної системи 

захисту до моменту нападу. 

Таблиця 1 

Види рейдерства в залежності від інтенсивності атак та 

дотримання законів 

 

Групи Ступінь законності Методи користування 

Біле Законне поглинання компанії,  

синонім злиттю і 

поглинанням (M&A). 

 

 

Рейдери працюють за принципом 

консолідації контрольного пакета 

акцій чи за допомогою методів 

корпоративного шантажу в 

рамках чинного законодавства. 

Характерно для країн із 

розвиненою ринковою 

економікою й високою бізнес-

культурою. 

Сіре Ситуації, коли дуже важко розібрати

ся, хто правий, а хто винен.  

Зазвичай з формальної точки зору вс

е відбувається у відповідності 

із законом, 

 що виявляється можливим 

 зважаючи на недосконалість 

законодавства.  

 

Випадки "сірого" рейдерства  

нерідко 

 зв'язані з 

підкупом посадовців і підробкою  

документів 

Чорне Відверто силове, явно незаконне  

захоплення 

 

 

Таке рейдерство, користується 

переважно кримінальними 

методами: силове захоплення, 

реєстрацію підприємства на 

підставних осіб, фальсифікацію 

документів, підкуп представників 

силових органів, чиновників, 

суддів, фізичне усунення 

невигідних осіб, шантаж, погрози 

і навіть убивства. 

Грінмейл Корпоративний шантаж 

(грінмейлерство, юридичний терор) 

Примушення компанії викупити 

власні акції за вищою ціною 

(класична модель) 

Грінмейлер (рейдер) цілком 

легітимними діями чи шантажем 

заважає підприємству вести 

поточну господарську діяльність, 

змушуючи його «викупити свій 

спокій». 
 

Розроблено автором 
 

Стратегія фондів стерв'ятника полягає в тому, щоб купити урядові борги 

по різко зниженими цінами, коли слабкі уряду знаходяться в кризі, і в 

кінцевому рахунку змушують цей уряд сплатити в повному обсязі борг. 
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«Сутність тіньової економіки можна визначити з різних точок зору. Як 

правило, використовується економіко-статистичний підхід: тіньова економіка – 

це всі види економічної діяльності, які офіційно не враховані, не відображені в 

офіційній статистиці (це економіка, прихована від статистичного обліку)» [3]. 

Згідно словниковому визначенню в англо-американській традиції 

Greenmail – це ворожа скупка акцій або відступи за значний пакет акцій, 

придбаний агресивним інвестором, за ціною, яка перевищує ринкову, з 

гарантією догляду з вторинного ринку акцій компанії (або так званим 

прощальним бонусом) [4]. 

Схема класичного гринмейлу передбачає, що атакуюча структура купує на 

фондовому ринку невеликий пакет акцій процвітаючої компанії, після чого 

новоспечений акціонер починає публічно критикувати керівництво компанії. 

Потім настає черга скарг до контролюючих та правоохоронних органів, а також 

судових позовів з приводу рейдерства. Результатом такої діяльності є або 

отримання відступних за відмову від претензій, або продаж свого пакета акцій 

за завищеною ціною. От і все. 

Грамотно організований грінмейл зовні виглядає як захист своїх прав 

акціонером , а діяльність підприємства при цьому паралізується [5]. 

Тому, протидія цьому виду рейдерства пов'язана також з вирішенням 

проблеми зменшення розмірів сектора тіньової економіки. Для цього необхідно 

продовжити реформування податкової сфери, при цьому основна увага повинна 

бути приділена таким напрямам:  

- як кадрове зміцнення податкової служби;  

- підвищення прозорості адміністрування податків;  

- забезпечення належного контролю фінансових операцій органів 

державного управління;  

- впровадження електронного адміністрування, створення правових 

механізмів і відповідної інфраструктури для протидії відмиванню коштів, 

отриманих незаконним шляхом, а також для повернення незаконно вивезених з 

України капіталів;  

- розробка і реалізація спеціальної програми інтеграції сектора тіньової 

економіки в національну економіку на принципах суспільного договору, а 

також здійснити легалізацію тіньових капіталів;  

- здійснення оптимальної дерегуляції адміністративних бар'єрів; 

забезпечити обов'язкову декларацію доходів і витрат державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

Грінмейл є різновидом малоетичного, але високоприбуткового бізнесу, 

тому його статус в подальшому буде зростати, витісняючи фігуру «чорного» 

рейдера. 

Все залежить від рівня підготовки та правильності ведення бізнесу, а також 

від професіоналізму кризової команди.  Попереджений означає озброєний, а 

тому висновок: 

         не шкодуйте ні часу, ні засобів на безпеку свого підприємства. 
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ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Проблема ефективності завжди посідала важливе місце серед актуальних 

проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях 

управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників 

держави. Підвищення економічної ефективності повинно забезпечити, з одного 

боку, підвищення рівня і якості життя населення регіону, його соціальної 

захищеності, а з іншого боку – зростання заощаджень, необхідних для 

забезпечення економічного зростання, інтенсифікації виробництва на базі 

впровадження новітніх технологій. 

Ефективність – це складна економічна категорія, пов'язана з 

цілеспрямованою, раціональною людською діяльністю. Вона відображає певні 

виробничі відносини, що складаються між суспільством загалом і 

підприємствами, а також окремими працівниками. В ефективності 

відображається дія об'єктивних економічних законів, розвиток продуктивних 

сил, характер виробничих відносин. Вона є формою вираження мети 

виробництва [1]. 

Під національною (регіональною) ефективністю розуміють 

результативність економічної діяльності національного (регіонального) 

господарського комплексу, що характеризується відношенням отриманого 

економічного ефекту до витрат, які до нього призвели. Збільшення цього 

відношення означає підвищення ефективності виробництва в країні та регіонах. 

Роль економічної ефективності як якісного результату відтворювальних 

процесів регіону виражається у зростанні зацікавленості регіонів у більш 

раціональному використанні трудових, матеріальних, фінансових і природних 

ресурсів. 

http://flexp.com.ua/library/article/103
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Ефективність на макроекономічному рівні - інтегрована економічна 

категорія, яка відображає виробничі відносини щодо економії сукупних витрат 

уречевленої та живої праці на отримання кінцевого позитивного результату. 

Економічний зміст ефективності полягає у збільшенні результату (ефекту) з 

одиниці витрат сукупної праці [3]. 

Рівень ефективності суспільного виробництва визначається за допомогою 

системи показників, які в достатній мірі описані в сучасній літературі. Однак, 

недостатня увага присвячена чинникам ефективності функціонування 

економіки на регіональному рівні. Така оцінка дає можливість проведення 

ефективних управлінських рішень місцевими органами виконавчої влади. 

Підвищення економічної ефективності виробництва є стрижневою 

проблемою, головним чинником зростання підприємств в умовах використання 

обмежених ресурсів. Це зобов'язує підприємства використовувати ресурси 

раціонально і бережливо, виробляти якісну продукцію. 

Найчастіше ефективність суб’єктів господарювання (мікрорівень) 

обчислюють на підставі показників продуктивності праці, капіталовіддачі та 

рентабельності реалізованої продукції, тобто, враховуючи якісні та кількісні 

характеристики вхідних чинників виробництва – праці та капіталу. Високі 

позиції в рейтингу одержали коефіцієнт оборотності активів і рентабельність 

інвестованого капіталу [4]. 

Продуктивність праці як узагальнений показник обчислення ефективності 

часто використовують вітчизняні і зарубіжні науковці при аналізі ефективності 

суб’єктів господарювання. Білоруський учений А. І. Ільїн констатує: «Виміряти 

з допомогою одного показника рівень ефективності неможливо… тому серед 

усієї сукупності показників прийнято виокремлювати один, який найбільш 

повно характеризує рівень ефективності, характеризується не тільки 

кількісними властивостями, а й якісною визначеністю. Найбільше вимогам 

оцінки економічної ефективності відповідає такий показник, як продуктивність 

праці» [2, с. 215-216].  

Продуктивність праці на макрорівні показує обсяг ВВП, виробленого 

одним працюючим або за одну годину [8]. 

При дослідженні чинники впливу на зростання продуктивності праці на 

підприємстві, слід враховувати особливості галузі, в якій воно функціонує, 

виходячи з того, що на кожному рівні управління виробництвом чинники не 

будуть однозначними. Одні чинники діють постійно, інші носять тимчасовий 

характер, тобто впливають на ефективність господарювання в певні періоди 

діяльності підприємств. Якщо чинники, які пов'язані з розвитком техніки та 

технології, організації виробництва та праці впливають безпосередньо, то 

соціальні та економічні – діють посередньо, завдяки зміненому відношенню 

робітника до праці, впливаючи на його навички, знання тощо. Так, наприклад, 

зростання освітнього рівня не впливає безпосередньо на продуктивність праці, 

але діє на працівника, формуючи та помножуючи його здібності, вміння 

виконувати складні операції високого ґатунку з мінімальними втратами 

робочого часу [6]. 
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Як бачимо, чинників впливу на продуктивність праці є безліч. В нашому 

дослідженні ми будемо вивчати за допомогою дисперсійного аналізу вплив 

розміру підприємства на продуктивність праці. 

Дисперсійний однофакторний аналіз використовується у дослідженнях 

зміни результативної ознаки під впливом зміни умов або градацій фактора. 

Суть математичних перетворень дисперсійного методу полягає в тому, щоб 

зіставити дисперсії за факторами із дисперсією усіх значень, отриманих в 

експерименті. 

Для аналізу було здійснене аналітичне групування регіонів України за 

продуктивністю праці та розміром підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналітичне групування регіонів України за продуктивністю праці та 

розміром підприємства 

тис.грн 

Область 
продуктивність праці (на 1000 зайнятих в економіці) 

малі середні великі 

Вінницька 659,13 710,32 1553,67 

Волинська 560,29 1012,62 2750,57 

Дніпропетровська 805,84 752,86 1745,95 

Донецька 
586,14 604,59 1815,28 

Житомирська 
462,68 572,88 2171,79 

Запорізька 
604,96 527,43 1513,57 

Івано-Франківська 
532,43 735,02 1575,47 

Київська 
798,80 1065,64 1633,20 

Луганська 
569,57 301,57 677,17 

Львівська 
590,01 625,92 1498,30 

Миколаївська 
656,08 934,77 1706,30 

Одеська 
706,45 920,28 2823,52 

Полтавська 
663,25 794,27 1508,49 

Рівненська 
482,92 603,79 940,05 

Сумська 
539,09 641,69 768,33 

Харківська 
722,89 730,55 1512,59 

Хмельницька 
502,71 628,00 1182,16 

Черкаська 
626,50 764,01 2236,99 

Чернігівська 
517,17 676,83 2668,09 

Джерело: складено на основі [5] 
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Першим кроком необхідно сформулювати гіпотези ,за допомогою яких ми 

будемо проводити подальший дисперсійний однофакторний аналіз. Зокрема 

нами сформульовано наступні гіпотези: 

0H : Середній рівень продуктивності праці на малих, середніх та великих 

підприємствах суттєво не відрізняються. 

1H : Існують суттєві відмінності у середньому рівні продуктивності праці 

на малих, середніх та великих підприємствах. 

В табл. 2 наведені результати однофакторного дисперсійного аналізу 

Таблиця 2  

Підсумки однофакторного дисперсійного аналізу 
ПІДСУМОК 

Групи Рахунок Сума Середнє Дисперсія 

Малі підприємства 19 11586,93 609,84 9878,77 

Середні підприємства 19 13603,05 715,95 32551,68 

Великі підприємства 19 32281,47 1699,02 376558,18 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 1 

 

Крім визначених раніше параметрів, таблиця результатів застосування 

процедури однофакторного дисперсійного аналізу містить також середні 

арифметичні й дисперсії вибірок, значення міжгрупової та внутрішньогрупової 

дисперсії (MS) й відповідних варіацій (SS). 

Таблиця 3  

Дисперсійний аналіз 

Дисперсійний аналіз 

Джерело 

варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Між групами 13705472,08 2 6852736,04 49,07 0,00 3,17 

В межах груп 7541795,46 54 139662,88    

Всього 21247267,54 56     

Джерело: розраховано автором за даними табл. 1 

 

Перевіримо виявлений зв’язок на щільність за допомогою 2  

                                                                                            (1) 

 

Це означає, що продуктивність праці на 64,50% залежить від розміру 

підприємств. Чим більше підприємство, тим продуктивність праці вища. 

Для одержання висновків про практичну значимість кореляційного 

відношення використовують також шкалу Чедока (табл. 4).  
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Таблиця 4  

Шкала Чедока 

Рівень щільності зв’язку 0,1-0,3 0,3-0,5  0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-1,0 

Характеристика щільності 

зв’язку, мовна, якісна 
слабка помірна 

 
помірна висока 

значно 

висока 

Джерело: [7] 

В нашому випадку із значенням 0,645, можемо стверджувати що наявний 

помірний зв'язок. 

Перевіримо істотність зв’язку за допомогою F-критерію Фішера: 

kn

SSW
k

SSB

F



 1  =36,15441                                       (2) 

Для перевірки істотності визначимо критичне значення F- критерію для 

кількості ступенів свободи df = k – 1 = 2 і df = n – k = 57 

З табульованих значень Fкрит. = 3,158843 

Отже, оскільки Fфакт. > Fкрит., відхиляємо нульову гіпотезу і з 

ймовірністю 95% стверджуємо, що середні значення різні, тобто існують 

суттєві відмінності у середньому рівні продуктивності праці на малих, середніх 

та великих підприємствах. 

Отже, залежність продуктивності праці від розміру підприємства присутня. 

А це свідчить ,що чим більше підприємство за розміром, тим продуктивність 

праці є вищою. Отже, найбільш ефективними є великі підприємства.  
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ФІНАНСОВІ ПЛАНИ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ ТА ПОРЯДОК ЇХ СКЛАДАННЯ 

З метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів та їх 

витрачанням у процесі господарської діяльності здійснюється планування 

діяльності державних підприємств. Фінансовий план є орієнтиром у фінансовій 

роботі підприємств, який характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для господарської діяльності [1, с. 69]. Фінансовий план підприємства 

складається на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає 

очікувані фінансові результати в запланованому році. Він містить також 

довідкову інформацію про фактичні показники минулого року та планові 

показники поточного року. 

Фінансовий план підприємства є основним плановим документом 

державного підприємства, відповідно до якого підприємство отримує доходи і 

здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх 

функцій протягом року відповідно до установчих документів [2].  

Форма та методичні рекомендації по розробці фінансового плану 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері економічного розвитку. 

Вимоги щодо формування та оформлення звіту про виконання фінансових 

планів затверджені наказом Мінекономрозвитку від 31.07.2018 № 1070 “Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки” 

[3]. Зведений звіт про виконання фінансових планів формується та подається до 

Мінекономрозвитку суб’єктом управління об’єктами державної власності та 

включає показники виконання фінансових планів всіх підприємств державного 

сектору економіки, що належать до сфери управління. 

Зазначений Порядок визначає процедуру складання, затвердження 

(погодження) та контролю виконання фінансового плану державного 

комерційного та казенного підприємства, а також господарського товариства, у 

статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать 

державі. 

Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати збільшення 

показників рентабельності діяльності підприємства, активів та власного 

капіталу порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік. 

У разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних 

податків, зборів (обов’язкових платежів) до державного бюджету підприємство 

зобов’язано надати належне обґрунтування причин такого зменшення з 

відповідними розрахунками. 
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Проект фінансового плану підприємства разом з пояснювальною 

запискою, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської 

діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської 

діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, 

подається на розгляд та затвердження органу, уповноваженому управляти 

державним майном або корпоративними правами держави (далі – орган 

управління), до 1 червня року, що передує плановому. 

Звіт про виконання фінансового плану підприємства підприємство подає 

органам управління щокварталу в строки, установлені для подання фінансової 

звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності такого 

підприємства за квартал та із зазначенням за окремими чинниками значних 

відхилень фактичних показників від планових. При цьому, Звіт про виконання 

фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про 

його виконання за рік. 

Інформація повинна подаватися в паперовому та обов’язково в 

електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, а також у вигляді 

електронного документа, сформованого в автоматизованій системі збирання, 

накопичення та оброблення інформації про діяльність суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки, з метою оптимізації та 

уніфікації процесів складання і подання фінансового плану, звіту про 

виконання фінансового плану та звіту щодо стану затвердження фінансових 

планів підприємств державного сектору економіки на адресу: 

finplan@me.gov.ua у строки [3]: 

 щодо виконання фінансових планів підприємств державного сектору 

економіки за І квартал – до 31 травня, за ІІ квартал – 31 серпня, за ІІІ квартал – 

30 листопада, за IV квартал та рік – до 31 березня року, що настає за звітним 

періодом; 

 щодо стану затвердження фінансових планів підприємств державного 

сектору економіки – до 10 числа останнього місяця кварталу, зокрема щодо 

стану затвердження фінансових планів підприємств на поточний рік – до 10 

березня та 10 червня; щодо стану затвердження фінансових планів підприємств 

на поточний та плановий рік – до 10 вересня та 10 грудня. 

Органи, які уповноважені управляти державним майном, затверджують 

фінансовий план підприємства, а органи, які уповноважені управляти 

корпоративними правами держави, або затверджують фінансовий план 

підприємства, або погоджують проект фінансового плану підприємства до 1 

вересня року, що передує плановому, та в паперовому й електронному вигляді 

подають до Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України 

завізовані та завірені печаткою копії затверджених (погоджених) фінансових 

планів підприємств разом із пояснювальною запискою [4]. 

Отже, Господарським кодексом України врегульовано відносини, пов’язані 

із виконанням державою функції власника та здійсненням управління 

державним майном через уповноважені органи. Мінекономрозвитку 

розроблений Порядок складання, затвердження та контролю виконання 



50 
 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки. 

Запровадження планування діяльності державних підприємств сприяє 

підвищенню ефективності управління державним майном та забезпечує 

перерахування частини прибутку державних підприємств у вигляді нормативів 

відрахувань до відповідних бюджетів. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ  

ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Державне регулювання ринку банківських продуктів і послуг здійснюється 

шляхом банківського нагляду центрального банку над діяльністю комерційних 

банків. Національний банк України для реалізації цієї функції створює 

відповідні норми, методи державного регулювання на основі побудови 

банківської системи України та загальні принципи банківської діяльності, які б 

дозволяли регулювати її, а також визначає порядок здійснення такого нагляду 

та відповідальність за порушення законодавства у банківській сфері.  

Поняття державного регулювання ринку банківських продуктів і послуг 

охоплює систему норм та правил, що забезпечують стабільний розвиток даного 

ринку та банків на ньому, а також включає захист інтересів вкладників і 

кредиторів комерційних банків та створення і впровадження основ для 

економічного зростання як у державі, так і суб’єктів ринку. 

Основні причини державного регулювання банків на ринку є: 

 грошово-кредитна політика; 

 розміщення кредитів та інвестицій; 

 конкуренція та інновації; 

 збереження заощаджень вкладників та оперування механізмами 

платежів [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/
http://me.gov.ua/
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Державне регулювання ринку банківських продуктів і послуг здійснюється 

у контексті визначення комерційного банку – юридичною особою, яка має 

право надавати банківські послуги клієнтам. Суб’єкти, які формують та 

реалізовують державне регулювання ринку банківських продуктів є 

центральний банк, президент країни та органи державної законодавчої, 

виконавчої та судової влади (рис. 1). 

 
Рис. 1. Суб'єкти державного регулювання ринку банківських продуктів і 

послуг України 
Джерело: складено на основі [2, 3] 

 

Роль президента у державному регулюванні ринку банківських продуктів і 

послуг України полягає у формування напрямків економічно та соціального 

вектору розвитку країни та наявність права вето щодо законів прийнятих 

законодавчою владою. В свою чергу парламент як законотворець розробляє та 

ухвалює закони і законодавчі акти щодо регулювання банківського сектору 

економіки. 

На відміну від законодавчої гілки влади, до виконавчої входить декілька 

складових: Уряд, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство 

внутрішніх справ, Служба безпеки України, Державна фіскальна служба, 

Антимонопольний комітет та Державна служба фінансового моніторингу тощо. 

Виконавча влада забезпечує формування та реалізацію фінансової і правової 

політик, політики запобігання банкруту банківських установ та фінансового 

контролю щодо запобігання протидії відмивання доходів, своєчасністю сплати 

податків, додержанню податкового законодавства, забезпечення регулювання 

конкуренції на ринку, а також вчасне виявлення фінансових злочинів та 

притягнення до відповідальності. 
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Судові органи влади щодо регулювання державою ринку банківських 

продуктів і послуг складається з Конституційного суду, судів загальної 

юрисдикції, апеляційного суду, місцевих судів, прокуратури, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку та Фонду гарантування вкладів 

фізичних та юридичних осіб. Судова ланка у системі державного регулювання 

банківського сектору виконує захист вкладників банків, регулювання взаємодії 

учасників ринку та контроль за дотримання законів та нормативних актів 

банківської діяльності тощо. 

Національний банк України для забезпечення державного регулювання 

ринку банківських продуктів і послуг та виконання покладених на нього 

функцій проводить: 

 надання кредитів комерційним банкам для підтримки їх ліквідності 

за ставкою не нижче ставки рефінансування; 

 дисконтні операції з векселями та чеками; 

 купівлю-продаж на вторинному ринку цінних паперів; 

 ведення рахунків банків-кореспондентів та відкриває власні 

кореспондентські рахунки у закордонних банківських установах; 

 купівлю-продаж валютних цінностей з метою монетарного 

регулювання; 

 забезпечення купівлі-продажу та зберігання банківських металів, а 

також дорогоцінних металів, каменів та інших коштовностей на внутрішньому і 

зовнішньому ринках без квотування і ліцензування; 

 операції з золотовалютними резервами України; 

 виготовлення банківських металів, здійснює діяльність, пов'язану з 

виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення 

золотовалютних резервів; 

 видачу гарантій і порук; 

 ведення рахунків Державного казначейства України; 

 виконує операції по обслуговуванню державного боргу, пов'язані із 

розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за 

ними; 

 веде рахунки міжнародних організацій; 

 здійснення безспірних стягнень коштів з рахунків своїх клієнтів 

відповідно до законодавства України, в тому числі за рішенням суду та інше [4, 

5]. 

Національний банк має право здійснювати й інші операції, необхідні для 

забезпечення виконання своїх функцій, а також встановлювати плату за надані 

ним відповідно до закону послуги. 

Отже, державне регулювання ринку банківських продуктів і послуг 

України охоплює система заходів задля здійснення підтримуючої, 

компенсаційної та регулюючої діяльності держави, спрямованої на створення 

нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення складних 

соціально-економічних проблем розвитку не лише ринку банківських продуктів 

і послуг, а й національної економіки загалом. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Сучасні умови ведення підприємницької діяльності характеризуються 

мінливістю бізнес-середовища, невизначеністю і ризиком, посиленням впливу 

загроз та небезпек на діяльність суб'єктів економічних відносин. За таких умов 

одним із основних завдань антикризового управління є своєчасне виявлення 

симптомів кризи та розробка заходів, спрямованих на попередження їх 

негативного впливу на діяльність підприємства, що зумовлює потребу 

впровадження сучасних підходів до антикризового управління. 

Необхідно зазначити, що проблеми розгортання кризи на рівні окремого 

підприємства не є локальними. Окреме підприємство є частиною національної, 

територіальної і галузевої господарської системи. Кризові явища в його 

діяльності, загроза визнання підприємства банкрутом мають негативні наслідки 

не тільки для його кредиторів (з точки зору ризику незадоволення претензійних 

вимог), а й для усіх суб'єктів ринкової економіки. 

На думку Н. О. Кондратенко для успiшного управлiння організацією в разі 

виникнення кризових явищ необхiднi такі заходи: дiагностування й оцiнювання 

параметрiв кризи; органiзацiя антикризового планування (стратегiчного i 

тактичного); постiйне вiдстеження зовнiшньої i внутрiшньої ситуацiї, 

виявлення факторiв, здатних викликати кризу; створення резервiв фiнансових i 

матерiальних ресурсiв; скорочення поточних витрат організації; активна 
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iнновацiйна полiтика [1, с. 53]. 

Загалом ефективність управління підприємством в умовах кризи 

першочергово залежить від процесу, методів, які застосовуються для 

попередження та виходу з кризового стану, а також від визначення та 

виконання функцій антикризового управління. 

Одним із найефективніших методів антикризового управління є 

діагностика стану господарюючого суб’єкта з метою виявлення проявів 

кризового стану. Діагностику кризи розвитку підприємства слід розуміти як 

систему ретроспективного, оперативного і перспективного цільового аналізу, 

направленого на виявлення ознак кризового стану господарюючого суб’єкта, 

оцінку загрози його банкрутства і/або подолання кризи. Слід зазначити, що 

комплексна діагностика дозволить виявити проблеми, викликані кризою, їх 

причини, осередок і визначити напрям антикризових заходів, які повинні бути 

реалізовані в рамках відновлення докризового стану підприємства, або 

вдосконалення управління та функціонування підприємства.  

У свою чергу, метод моніторингу забезпечує постійне виявлення та 

врахування впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на підприємство. В процесі 

моніторингу здійснюється нагромадження інформації і обмін нею між 

суб’єктом управління і середовищем, що дає можливість своєчасно виявляти 

потенційні кризові явища і ситуації. Система моніторингу кризових ситуацій 

являє собою спеціально організовані дії з визначення імовірності та реальної 

можливості виникнення кризової ситуації та є необхідною для її своєчасного 

виявлення. 

При розгляді сутності банкрутства та санації підприємства як 

антикризових заходів слід визначити, що основне призначення банкрутства – це 

добровiльна чи примусова лiквiдацiя юридичних осiб, iндивiдуальних 

пiдприємцiв, коли проведення заходiв з метою попередження банкрутства, 

здiйснення досудової санацiї, або спостереження, або зовнiшнього керівництва 

не забезпечили необхiдний рiвень платоспроможностi пiдприємства.  

Санацiя є найбiльш дієвим способом запобiгання банкрутству 

пiдприємства в антикризовому управлiннi. Метод санації об’єднує в собі заходи 

фiнансово-економiчних, виробничо-технiчних, органiзацiйно-правових i 

соцiальних характерів, які спрямовані на досягнення вiдновлення 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi та конкурентоспроможностi 

пiдприємства-боржника в довгостроковому перiодi. Тобто санацiя – це 

сукупнiсть усiх можливих заходiв, що здатнi привести пiдприємство до 

фінансового оздоровлення. 

Одним із найскладніших сучасних методів антикризового управління є 

реструктуризація підприємств, яка передбачає здійснення організаційно-

господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямо-

ваних на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, 

організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню 

підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, 

підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів. 
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Головною метою реструктуризації є створення ефективної виробничої, 

фінансово-економічної та соціальної бази підприємства та відновлення його 

стабілізації й розвитку в умовах кризи.  

Як спеціальні методи антикризового управління підприємства 

застосовують бенчмаркінг і аутсорсинг. Фактично бенчмаркінг – це 

дослідження технологій, технічних процесів і методів організації виробництва 

та збуту продукції на кращих підприємствах партнерів і конкурентів з метою 

підвищення ефективності власної фірми. Бенчмаркінг як метод антикризового 

управління об’єктивне систематичне порівняння діяльності підприємства, що 

знаходиться в кризовому стані, з діяльністю інших більш успішних організацій, 

які вже подолали кризу.  

Аутсорсинг – це основний фактор сучасного бізнесу, зумовлений різкими 

змінами використовуваних технологій; оптимізація діяльності та зменшення 

витрат підприємства чи організації на базі концентрації на основних сферах 

діяльності та передачі вторинних або непрофільних функцій стороннім 

виконавцям. Використання аутсорсингу як методу антикризового управління 

дасть можливість підприємству, яке знаходиться в кризовому стані, 

сконцентрувати увагу та наявні ресурси на подоланні проблем, викликаних 

кризою, забезпеченні здійснення основної діяльності та дозволить перекласти 

деякі ризики на компанії-аутсорсери, підвищити керованість підприємством в 

умовах кризи, вдосконалити організаційну структуру, зменшити витрати на 

обслуговування і бізнес-процеси та збільшити прибуток. 

Іншим методом, який може швидко покращити показники господарської 

діяльності, є даунсайзинг – зменшення виробничих потужностей і чисельності 

виробничого й управлінського персоналу підприємства відповідно до потреб і 

ринкових можливостей. Використання цього методу призводить до значного 

скорочення постійних витрат і зменшення собівартості продукції. 

Використання методу даунсайзингу на підприємствах, які опинилися в кризовій 

ситуації, дозволить підвищити ефективність господарської діяльності, конку-

рентоздатність і платоспроможність. 

Досить ефективними методом антикризового управління можна назвати 

контролінг, що являє собою синтез постійного моніторингу значущих змін, 

контролю, економічного аналізу й діагностики фінансового стану, планування, 

організації інформаційних потоків для прийняття управлінських рішень, що 

дозволить найбільш повно прогнозувати майбутні кризові ситуації та 

здійснювати ефективне антикризове управління підприємством.  

Оскільки будь-яке підприємство здійснює певний вид діяльності, яку 

складають бізнес-процеси управлінського, основного та забезпечувального 

характеру, їх неефективне та неправильне протікання може спричинити 

виникнення кризової ситуації, або поглибити вже наявну кризу. Розв’язати дану 

проблему допоможе аудит бізнес-процесів – метод управління в кризових 

умовах. Аудит бізнес-процесів – це комплекс робіт з вивчення діяльності 

підприємства, спрямований на отримання інформації про поточний стан його 

справ, на перевірку відповідності діючих бізнес-процесів вимогам до виконання 
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бізнес-процесів, встановленим у нормативних і організаційно-розпорядчих 

документах даного підприємства, а також проведення аналізу й оцінки 

ефективності бізнес-процесів за певними показниками. 

Використання даних методів в антикризовому управлінні сприятиме 

якісному покращенню характеристик діяльності підприємства та приятиме його 

швидкому виходу з кризового стану. 
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ПОШУК ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ  

ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

Робота стосується способу для одночасного вирішення двох 

взаємопов’язаних важливих проблем – утилізації відходів  та отримання 

додаткових джерел енергії.  

З однієї сторони, відходи життєзабезпечення являють собою справжнє 

екологічне лихо [4], що є реальною загрозою забруднення великих територій та 

причиною знищення всього живого на планеті, а з другої сторони, саме у цих 

відходах акумульовані значні енергетичні ресурси. На сьогодні відомі  

інноваційні напрямки утилізації відходів: сортування, переробка, захоронення 

та спалювання. Найбільш нераціональним та шкідливим є зберігання відходів 

на звалищах, під які  на Україні вже знищено  понад 8 тис. гектарів землі [4]. В 

європейських країнах  15% сміття спалюють екологічно чистим способом [5].  

 Зростання цін на газ та інші енергоносії стимулює пошуки альтернативних 

джерел енергії [1]. Використання сонячної, вітрової енергії та застосування 

звичайних твердопаливних котлів є наразі є малоефективними для приміщень 

значних  об’ємів. 

 Пропонуємо спалювання горючої частини відходів екологічним способом  

з метою отримання значної кількості теплової енергії та додаткових 

енергетичні продуктів, таких як біогаз та мазут. Звичайні твердопаливні котли   

для цього неефективні  з багатьох причин, основною серед яких є недотримання 

екологічного способу згорання відходів.  

Для екологічного спалювання більш придатні бездимарні пристрої  нового 

покоління, так звані термогенератори [2], за допомогою яких можна досягти 
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потужності до 10МВт, а температура горіння для них на 200 С вище за 

максимальну температуру для звичайних котлів завдяки наявності двох камер 

згорання з температурою відповідно 700 С і 900 С. Тому ці пристрої 

забезпечують майже повне вигорання вторинних продуктів згорання, а також 

високу теплову енергію та одночасне отримання додаткових енергетичних 

продуктів: біогаз та мазут. 

Для мінімальної, середньої та максимально можливої потужності 

теплогенераторів на основі застосування відомих норм [3] та параметрів (табл. 

1) проведемо оцінки та розрахунки економічної ефективності, окупності та 

інвестиційної привабливості такого підходу до утилізації відходів.  

Таблиця 1  

Параметри, що використані для розрахунків витрат  

та ефективності теплогенераторів для різних видів палива 

№ 

з/п 
Параметр Позначення Значення 

1 Ціна газу для підприємств, грн. за 

м.куб. 

СГ 11 

2 Ціна відходів, грн. за тону Сп 30 

3 Вихід біогазу, м. куб з 1  тони 

відходів 

Bg 200 

4 Теплова потужність, що необхідна 

для нагрівання 1 м.куб приміщення, 

Вт 

Wp 

41 

5 Питомий розхід газу, м. куб на 1 м. 

куб приміщення 

PГ 7 

6 Коефіцієнт заміщення газу  

відходами, кг/м. куб. 

Кп 6 

7 
Вихід мазуту, тон з 1 тони відходів 

M1 0,25 

8 Вартість теплогенератора за кожен 1 

кВт потужності, грн. 

V1 2000 

 

Спочатку розрахуємо об’єм Оп приміщень, що можуть бути нагрітими 

теплогенераторами заданої потужності Wт , та   вартість Vт  теплогенераторів 

(табл. 2):   

p

m

W

W
nO       (1) 

та 

1mV VWm        (2). 

Далі, для порівняння із використанням відходів,  обчислимо необхідний 

об’єм ОГ та вартість газу VГ відповідно для об’ємів приміщень 1 - 6 (табл. 2) за 

формулами: 
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ГnГ POO      (3) 

та  

ГГГ COV     (4). 

Таблиця 2 

Розрахунки вартості газу Vг для термогенераторів різної потужності 
№ 

з/п 

Об'єм 

приміщен 

ня, тис. м. 

куб 

Площа  

примішен 

ня, 

тис. м. кв. 

  Потужність 

теплогенерато 

ра, кВт 

Вартість 

теплогенера 

тора, 

тис. грн. 

Річний об'єм 

газу для 

опалювальн 

ня, 

тис. м. куб 

Вартість 

газу, тис. 

грн. 

1 
250 83 10250,0 20500 1750 19250 

2 
50 17 2050,0 4100 350 3850 

3 
2,5 1 102,5 205 17,5 192,5 

 

Подібні розрахунки проведемо у разі спалювання відходів замість 

використання газу (табл.3). 

Таблиця 3 

Розрахунки витрат, економічної ефективності та терміну окупності  

теплогенератора під час спалювання відходів 
№ 

з/

п 

Кількість 

відходів, 

що може 

бути 

спалена, 

тис. тон 

Вартість 

відходів, 

тис. грн 

Економі

я затрат 

на 

паливо, 

тис. грн 

Термін 

окупності 

термогенератора

,  

років 

Економічна 

ефективність,

% 

Економія 

коштів, у 

порівнянні з 

використан 

ням  

газу, 

разів 

1 10,50 315 18935 1,1 92,4 61 

2 2,10 63 3787 1,1 92,4 61 

3 0,11 3 189 1,1 92,4 61 

 

На основі розрахованої кількості газу та відомого коефіцієнта заміщення 

газу [5] відходами розрахуємо кількість відходів Тп , що може  бути спалена 

теплогенераторами заданої потужності, та їх вартість Vп. (табл.3): 

Тп = Кп  х  Ог   (5) 

та 

Vп  = Сп х Тп    (6). 

Таким чином, як видно з таблиці 3, утилізація відходів за допомогою 

термогенераторів є технічно і економічно обґрунтованою з ефективністю 92.4% 

та економією у 62 рази. Також доцільно проводити дальші дослідження для 
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конкретних ситуацій та різних об’ємів утилізації відходів за допомогою 

термогенераторів. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ФОРМУВАННЯ 

І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ФГВФО 

В умовах конвергенції до європейської системи страхування депозитів 

гарантування вкладів є однією із складових забезпечення фінансової безпеки 

країни. Система страхування депозитів повинна захищати не лише кошти 

вкладників, а й сприяти роботі з проблемними банками і таким чином 

запобігати виникненню кризових ситуацій. Цим зумовлена актуальність та 

практична цінність дослідження безпеки формування і використання ресурсів 

ФГВФО та його здатності гарантувати фінансову безпеку в Україні. 

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. Таку позицію поділяє Т. Болгар, яка стверджує, що система 

гарантування вкладів відіграє одну з ключових ролей у системі “мережі” 

фінансової безпеки (financial safety net) [1]. 

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 

http://saee.gov.ua/uk/ae
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фінансових ресурсів та їх цілеспрямованого використання у разі ліквідації 

банківських установ. Міжнародна практика свідчить про те, що система 

гарантування вкладів повинна гарантувати повернення депозитів усім 

вкладникам, які не можуть адекватно оцінити ризики їх утрати [4]. 

Система страхування депозитів в Україні має свої особливості. Це 

державний 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. На думку Т. М. Болгар, підвищення розміру відшкодування 

за вкладами повинно бути здійснено не менше, ніж на 50 % від нині діючого, 

тобто до 300000 гривень, що є логічним для періоду, коли Україна перебуває в 

умовах невизначеності, що супроводжуються активними інфляційними 

процесами та банкрутством банківських установ [1, с. 235]. 

В Україні систему гарантування вкладів фізичних осіб можна 

класифікувати як державну систему позитивно виражених гарантій з 

обов’язковою участю банків, попереднім фінансуванням з обмеженими 

гарантіями [2]. 

Натомість європейська система страхування вкладів забезпечує єдині 

підходи до гарантування, принципи функціонування та механізми фінансування 

за рахунок регулярних відрахувань банків-учасників, розмір яких залежить від 

ризиків конкретної установи. 

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. 

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 [3]. 

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. 

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 
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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. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку українські банки активно спираються на 

досвід зарубіжних колег, багаторічними спостереженнями доведено, що 

депозити є найстійкішим ресурсом для банку, а саме депозити фізичних 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000051
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осіб, адже за ними рух коштів набагато менший, ніж за депозитами 

юридичних осіб. 

Депозит (від латинського – річ, віддана на збереження) – це економічні 

відносини щодо передачі коштів клієнта у тимчасове користування банку. 

Особливість депозиту полягає в його роздвоєнні в практичному 

застосуванні [1, с. 139]. По-перше, депозит є для вкладника потенційними 

грошима, вкладник може виписати чек і спрямувати відповідну суму в обіг. 

Але в той же час „банківські гроші” приносять вкладникові дохід, 

виступають вже в ролі капіталу. 

За визначенням Петрука О. М. депозит – кошти, що надаються 

фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному 

фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, 

нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються 

відповідною угодою [2, с. 264].  

Професор Тиркало Р. І. дає наступне визначення депозиту: депозит – це 

грошові кошти у готівковій або безготівковій формі, у національній або 

іноземній валюті, що передані банку їх власником, або третьою особою за 

дорученням та за рахунок власника для зберігання на певних умовах 

депозитних операцій [3, с. 123].  

Від ефективності управління депозитами залежать найважливіші 

показники діяльності банківської установи: рентабельність та ліквідність, 

що безпосередньо впливає на стабільність банку та його спроможність до 

проведення активних операцій. 

Ситуація на депозитному ринку у 2018 році зіграла на руку тим, хто не 

побоявся повірити в гривню. Умови валютних вкладів з урахуванням 

інфляції і курсових коливань виявилися менш вигідними.  

Розмістивши річний депозит в гривні в першому кварталі 2019 року, 

можна ризикнути зафіксувати вигідну дохідність на тривалий термін. 

Ставки, які встановилися, повинні з лишком перекрити очікувану інфляцію. 

За прогнозами НБУ, у 2019 році її показник повинен скласти 6,3 %. А згідно 

з консенсус-прогнозом, який складав «Мінфін» на базі експертних оцінок, 

оптимістичний прогноз інфляції на поточний рік – 7,27 %, базовий – 9% і 

песимістичний – 13,3% [4]. 

Динаміка складу залучених депозитів банків України за 2014-2018 рр. в 

розрізі депонентів наведена в табл. 1.  

Переважаючу більшість у депозитах українських банків займають 

вклади фізичних осіб. Даний вид вкладів має позитивну тенденцію до 

зростання. Депозити фізичних осіб зросли з 422733 млн. грн. станом на 

01.01.2015 р. до 532678 млн. грн на 01.01.2019 р., тобто на 109945 млн. грн. 

або в 1,26 рази.  

Впродовж останніх п'яти років спостерігається стабільне збільшення 

вкладів юридичних осіб з 295472 млн. грн. на 01.01.2015 р. до 430578 млн. 

грн. на 01.01.2019 р., а саме в 1,46 рази. 

 

https://minfin.com.ua/ua/banks/deposits/
https://minfin.com.ua/ua/2019/01/18/36394786/
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Таблиця 1 

Динаміка складу залучених депозитів банків України  

за 2014-2018 рр. в розрізі депонентів 

млн. грн. 

Показники 
На 

01.01.2015 р. 

На  

01.01.2016 р. 

На  

01.01.2017 р. 

На  

01.01.2018 р. 

На  

01.01.2019 р. 

Відхилення 

2018/ 

2014 рр., 
(+,-) 

Темп змін 

2018/ 

2014 рр., 
рази 

1. Депозити 

фізичних осіб 

банків 
України: 

422733 399841 435826 480001 532678 109945 1,26 

2. Депозити 

юридичних 

осіб банків 
України: 

295472 360453 424212 427478 430578 135106 1,46 

3. Усього 

депозитів 
банків 

України: 

718205 760295 860038 930004 963256 245051 1,34 

Джерело: складено на основі [5] 

 

На основі моделей тренду залучених депозитів банків України за 2014-

2018 рр. в розрізі депонентів розраховано прогнозні значення показників на 

01.01.2020 р. - на 01.01.2022 р., які наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Динаміка прогнозних значень депозитів банків України  

на 01.01.2020 р. - 01.01.2022 р. 
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01.01.2020 р. 462852 492221 973093 184250 51116 225397 

01.01.2021 р. 471783 538386 1032694 200853 53470 244361 

01.01.2022 р. 480714 584551 1092295 217456 55823 263325 

Джерело: складено на основі [5] 

 

Ефективна депозитна діяльність на ринку банківських послуг має 

максимально задовольняти різноманітні цільові потреби клієнтів шляхом 

розробки і впровадження модифікацій депозитних продуктів та удосконалення 

технологій депозитного обслуговування роздрібних клієнтів. Це дасть змогу 

залучати більшу кількість клієнтів, завойовувати нові сегменти ринку й 

проводити успішну конкурентну боротьбу. У разі досягнення цієї мети банк 

дотримується зробити висновок про дотримання банком принципу гнучкої 

депозитної політики.  
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Як перспективний напрям удосконалення депозитних операцій можна 

запропонувати розширення кола депозитних рахунків клієнтів з різноманітним 

режимом функціонування, що надаватиме вкладникам банків додаткові 

можливості по використанню своїх коштів із прийнятним рівнем доходів. 

Головною метою банківських установ на даний момент є приділення 

особливої уваги фінансовій грамотності населення, адже потенційні клієнти 

банків повинні розуміти і знати, що розміщувати депозит їм вигідніше, ніж 

зберігати гроші вдома чи деінде. Також важливим є етап залучення клієнта на 

довгостроковій основі, а цьому сприятимуть спеціальні типи вкладів, які 

слугуватимуть своєрідною рекламою та заохоченням до банківських продуктів, 

а особливо депозитів. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ БАНКУ ТА МЕХАНІЗМ  

ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Концепції сучасного банківського маркетингу поки що повільно 

проникають у банківську сферу України. Становлення банківського маркетингу 

тільки починається. Необхідним підґрунтям для його розвитку є ринкова 

інфраструктура, що зароджується, створення поряд із комерційними банками 

інших кредитно-фінансових інститутів, акціонування і приватизація 

підприємств, процес лібералізації цін, розширення самостійності підприємств, 

зміцнення довіри до банків з боку споживачів банківських послуг. В основі 

https://minfin.com.ua/ua/2019/02/14/36719080/
http://www.bank.gov.ua/
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маркетингової стратегії українських банків лежить використання зарубіжного 

досвіду в маркетинговій діяльності.  

Як показали дослідження, поки що українська модель маркетингової 

стратегії досить примітивна, оскільки вона не пов´язана із серйозним і 

глибоким вивченням ринку. Більшість банків (і навіть ті, що йдуть шляхом 

універсалізації діяльності) у кращому випадку проводять найпростішу 

відсоткову політику, орієнтуючись на ставки кількох найбільших банків. 

Приналежність своєї пропозиції вони підвищують шляхом безпосереднього 

підняття відсотків (тобто ведуть політику «лідера ціни»). На сьогодні 

прогресивнішою вважається політика «лідера якості», іншими словами, 

перспективніше робити ставку на розмаїтість пропонованих послуг, каналів 

збуту, комплексне обслуговування [2, с. 29]. 

Деякі українські банки на високому рівні проводять рекламну діяльність . 

Рідше трапляється якісна постановка інформаційної роботи. Ще рідше – 

прогресивні методи роботи з клієнтурою. Пряме копіювання методів західних 

банків практично не можливе. Українським банкірам необхідно творчо, 

переробляючи накопичений західними банками досвід і враховуючи специфіку 

ринку в період виходу з кризи, впроваджувати маркетинг як свого роду 

«філософію» усієї комерційної діяльності. Оперуючи в динамічному, 

мінливому середовищі, банкіри мусять знаходити адекватні відповіді на зміни, 

що виникають. Для успіху в сучасному бізнесі важливо, щоб зміни в умовах 

діяльності банку сприймалися як можливості для розвитку, а не як загроза 

порушення сформованого порядку [3, с. 78]. 

На сьогодні маркетинг і новітні технології стали основними ресурсами 

інтенсифікації діяльності банків. Використання інтерактивних засобів 

телекомунікації для маркетингових цілей від інформування клієнта про 

наявність тих чи інших продуктів до здійснення продажу одержало назву 

інтерактивного маркетингу. Багато банків розширюють спектр каналів 

розподілу послуг за рахунок телекомунікаційних можливостей, у першу чергу – 

глобальної мережі Інтернет. Спектр комерційного застосування цієї мережі 

зростає. Подібно до того, як телефон і факс, замінивши поштові відправлення, 

інтенсифікували комунікації в бізнесі, Інтернет у наш час революціонізує 

комерційні контакти. Сторінка в Інтернеті будь-якої досить відомої західної 

компанії одержує в середньому понад десять тисяч інформаційних запитів на 

місяць. Організація такого комунікаційного потоку звичайними засобами була 

б значно дорожчою і в багатьох випадках менш ефективною. 

Комп´ютер, підключений до Інтернету, став звичним комунікаційним 

засобом для мільйонів людей в усьому світі. Все більше споживачів схильні 

використовувати його для комерційних трансакцій. Основний бар´єр на шляху 

розвитку інтерактивного маркетингу — недостатній рівень безпеки даних і 

таємності. 

У міру впровадження Інтернету в банківську діяльність зростає потреба 

банків у технологічному забезпеченні операцій, здійснюваних у режимі 

реального часу. Основними постачальниками банкам Інтернет-технологій, що 
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дозволяють встановлювати зв'язки між клієнтами і телефонними центрами, є 

такі компанії, як «Корпойнт», що входить у «Ай-би-ем», «Сітел» , «Веблайн» і 

«Льюсент». Про значення Інтернету для телефонних центрів, створених 

банками і компаніями інших галузей економіки у Великобританії, свідчать 

результати досліду, проведеного «Гартнер груп». Внаслідок досліду 

встановлено, що із 122 компаній 72% використовують Інтернет для полегшення 

роботи своїх телефонних центрів [1, с. 24]. 

Таким чином, основним напрямом розвитку стратегії банківського 

маркетингу в майбутньому стануть такі канали просування банківських 

продуктів і послуг, як маркетинг через Інтернет, інтерактивні магазини, 

всесвітня телевізійна мережа. Поряд з цим зросте і значення телемаркетингу, 

який буде виконувати роль підтримки цих каналів комунікацій. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДУ ЗА БАНКАМИ В КОНТЕКСТІ ЇХ 

ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ 

Нагляд за банками як суспільно-економічне явище є багаторівневою 

системою. Служби банківського нагляду мають принципову можливість 

узагальнювати й адекватно оцінювати інформацію, одержану з різноманітних 

джерел, і на її основі робити єдиний об’єктивний висновок про фінансовий стан 

банку. Функції банківського нагляду в Україні покладені на Національний банк 

України, а з 2012 року окремі з них (введення тимчасової адміністрації та 

ліквідація неплатоспроможних банків, що входило у повноваження 

Національного банку України), передані Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб відповідно до закону України від 23 лютого 2012 року N 4452-VI  «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб» [1]. Основне завдання 

банківського нагляду полягає в тому, щоб з допомогою використання прийомів 

як виїзного, так і безвиїзного контролю забезпечити безперервний нагляд за 

банками. 

Поточний контроль за банками здійснюється шляхом їх інспектування, а 
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також розроблення та вжиття заходів щодо організаційного зміцнення та 

фінансового оздоровлення банків. Основна мета поточного контролю – 

виведення банку зі стану «старіння» за допомогою фінансового оздоровлення 

(організаційно-технічна і фінансова допомога, інспектування, тимчасові органи 

адміністрації) або у разі «згасання» – ліквідація банку з мінімальними 

соціально-економічними витратами шляхом проведення ліквідаційних заходів. 

Перш ніж розглядати особливості банківського нагляду в процесі  

фінансового оздоровлення вітчизняних банків, варто уточнити розуміння 

ключових термінів, з якими банківський нагляд зіштовхується у процесі 

вирішення кризових явищ в банківському секторі України та фінансового 

оздоровлення банків. Так, під проблемним банком  (problem bank) слід розуміти  

банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення 

до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України «Про 

банки і банківську діяльність» і нормативно-правовими актами Національного 

банку України. Водночас неплатоспроможний банк (insolvent bank) – це банк, 

щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до 

категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про 

банки і банківську діяльність». Щодо тимчасової адміністрації (provisional 

administration), то під нею слід розуміти процедуру, що застосовується Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб стосовно неплатоспроможного банку в 

порядку, встановленому чинним законодавством. 

Аналіз процедури віднесення регулятором банку до категорії проблемних 

та подальшої роботи з ним дав можливість з’ясувати, що Національний банк 

України зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії 

проблемних за умови його відповідності хоча б одному з таких критеріїв – 

тригерів (табл. 1).  

Проблемний банк у строк до 180 днів зобов'язаний привести свою 

діяльність у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-

правових актів Національного банку України. Національний банк України 

протягом 180 днів з дня віднесення банку до категорії проблемних має право 

прийняти рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає 

законодавству, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. 

Проблемний банк зобов'язаний у строк до семи днів повідомити 

Національний банк України про заходи, які він вживатиме з метою приведення 

своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, та на вимогу 

Національного банку України повідомляти його про хід виконання цих заходів. 

Таким шляхом згідно з чинним законодавством України відбувається 

переведення неплатоспроможного банку в категорію проблемних, де з ним в 

подальшому проводиться робота з відновлення платоспроможності. 

Водночас на думку фахівців НБУ, упродовж банківської кризи 2014-2016 

рр. успішні операції з відновлення платоспроможності банків були рідкісними. 

Цей процес був унеможливлений через відсутність у регулятора необхідних 

повноважень з раннього втручання та занадто пізніх тригерів визнання банків 

«проблемними» і «неплатоспроможними» [3]. 
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Таблиця 1 

Тригери визнання банків «проблемними» і «неплатоспроможними» у 

порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську 

діяльність» 

Проблемні банки Неплатоспроможні банки 

1) банк упродовж звітного місяця допустив 
зменшення на 5 і більше відсотків: 

щоденного розміру регулятивного капіталу 

нижче встановленого нормативно-правовими 
актами Національного банку України 

мінімального розміру регулятивного капіталу - 

п'ять і більше разів та/або 

значення нормативу достатності (адекватності) 
регулятивного капіталу нижче встановленого 

нормативно-правовими актами Національного 

банку України нормативного значення цього 
нормативу - два і більше разів; 

1) не приведення 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; 

4) виявлення фактів здійснення банком після 

віднесення його до категорії проблемного 
операцій (крім нарахування відсотків за 

вкладами, отримання клієнтами банку заробітної 

плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших 

соціальних, державних виплат), оформлення 
(переоформлення) договорів, внаслідок яких 

зобов’язання перед фізичними особами в межах 

гарантованої суми відшкодування збільшуються 
за рахунок зменшення зобов’язань перед 

фізичними особами, які перевищують 

гарантовану суму відшкодування, та/або 
зобов’язань перед фізичними особами, які не 

підпадають під гарантії Фонду гарантування 

фізичних осіб, та/або юридичними особами; 

5) невиконання банком, віднесеним до категорії 

проблемного, розпорядження, рішення 
Національного банку України (у тому числі про 

застосування заходів впливу/санкцій) та/або 

вимоги Національного банку України щодо 
усунення порушень банківського законодавства, 

нормативно-правових актів НБУ упродовж 

визначеного Національним банком України 

строку. 

2) банк не виконав вимогу вкладника або іншого 

кредитора, строк якої настав п'ять і більше 

робочих днів тому, та/або встановлено факти 
невідображення в бухгалтерському обліку 

документів клієнтів банку, що не виконані 

банком у встановлений законодавством України 
строк; 

3) системне порушення банком законодавства, 

що регулює питання запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму; 

4) банк протягом звітного місяця допустив 
зменшення на 5 і більше відсотків значення хоча 

б одного з нормативів ліквідності нижче 

мінімальних нормативних значень, встановлених 

нормативно-правовими актами Національного 
банку України, що розраховуються: 

-за щоденними розрахунками - п'ять і більше 

разів; 
-щодекади - два і більше разів; 

4-1) обсяг негативно класифікованих активів 

банку (крім санаційного) становить 40 відсотків 

і більше загальної суми активів, за якими має 
оцінюватися ризик та формуватися резерв 

згідно з нормативно-правовими актами 

Національного банку України; 

5) банк не має ефективних та адекватних систем 

внутрішнього контролю та/або управління 

ризиками, що створює загрозу інтересам 

вкладників чи інших кредиторів банку; 

6) систематичне подання та/або оприлюднення 

недостовірної інформації або звітності з метою 

приховування реального фінансового стану 
банку, у тому числі щодо операцій із пов’язаними 

з банком особами. 

Джерело: складено на основі [2] 



69 
 

 

Підтвердженням даного твердження є результати аналізу вітчизняної 

практики реорганізації банківських установ як методу їх фінансового 

оздоровлення упродовж 2014-2018 рр., оскільки лише 4 банки виконали 

злиття (приєднання). Перші банки в Україні, які провели таку реорганізацію 

за спрощеною процедурою – це ПАТ«АКБ «Індустріалбанк» та ПАТ «АБ 

"Експрес-Банк». ПАТ«АКБ «Індустріалбанк» став правонаступником ПАТ 

«АБ "Експрес-Банк» [3].  

За результатами проведеного нами дослідження, за 5 останніх років 

було відновлено платоспроможність лише у 6 банках, з них 4 банки шляхом 

проведення реорганізації (приєднання) та 2 банки шляхом продажу 

державі/інвестору. Серед загальної кількості банків, що визнані 

неплатоспроможними (87 установ), частка оздоровлених банків становить 

лише 6,9%, що є дуже низьким показником.  

Банківський нагляд не завершується проведенням поточного контролю. 

Завершальними етапами є нагляд за проблемними банками та застосування 

НБУ заходів впливу щодо банків адекватно до вчинених ними порушень чи 

здійснення ринкових операцій. Одним із заходів впливу НБУ є примусова 

ліквідація банку. Ліквідація банку як кінцева складова нагляду – тривалий і 

складний процес. Досвід проведення цієї процедури у нашій країні не 

узагальнений і має недостатнє наукове, правове та економічне 

обґрунтування. Ефективне здійснення процедури ліквідації є важливою 

гарантією захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.  

 

Список використаних джерел: 

1. Сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

http://www.fg.gov.ua 

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 

р. № 2121-III: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 

3. Сайт Національного банку України: https://bank.gov.ua 

 

 

Ткачук Наталія Миколаївна, к.е.н., доц., 

докторант кафедри фінансів, банківської справи  

та страхування 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

ЕНТРОПІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА ПРИРОДА СУЧАСНОЇ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Перебуваючи в епоху кардинальних змін, що відбуваються в природі та 

суспільстві, закономірно привабливою стає тематики дослідження 

нелінійних середовищ з властивими їм дивовижними феноменами. 

Наслідком зростаючого потоку збурень у зовнішньому середовищі 

http://www.fg.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
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хаотичним і невпорядкованим стає розвиток банківської системи, що 

виявляється у нестійкому функціонування самих банків, у їх консолідації.  

На сьогодні еволюціонуюча банківська система за характером своєї 

поведінки є нестаціонарною, що стає причиною появи нерівноваги та 

нестійкості в середовищі її функціонування. Відтак, неабиякої актуальності 

набуває сьогодні дослідження ентропійно-інформаційної природи сучасної 

банківської системи, оскільки ентропія є характеристикою її 

невпорядкованого стану. Розглянемо у нашій роботі теоретичні аспекти 

взаємовпливу та взаємозв’язку ентропії та інформації на розвиток 

банківської системи.  

Зростаюча динамічність банківської системи та турбулентність 

середовища функціонування банків зумовлюють появу нелінійних процесів 

із притаманними їм особливостями. Тому використання інструментарію 

нелінійної динаміки дозволяє краще зрозуміти роль і характер впливу 

ринкових збурень і ентропії на функціонування банків та їх здатність до 

самоорганізації. 

Варто відмітити, що в історичній ретроспективі дослідженням сутності 

ентропійної поведінки складних систем займалися такі відомі дослідники  

термодинаміки та статистичної фізики, як: Р. Клаузіус, Л. Больцман, Дж. 

Гіббс, М. Смолуховський та ін. Зокрема, на думку Дж. Гіббса, «зменшення 

ентропії в системі можливо лише за умови наповнення  її енергією, яка 

здатна протистояти зростанню хаосу в системі» [1]. Таке трактування 

ентропії призвело згодом до чіткої аргументації впливу ентропії на стан 

впорядкованості та рівноважності системи. З цього приводу Е. Шредингер 

влучно зауважує, що взята з негативним знаком ентропія є сама по собі 

мірою впорядкованості системи, тому нарощування негативної ентропії 

(негентропії) можна вважати засобом ослаблення хаосу, який може 

призвести до руйнування системи [2].  

На думку І. Пригожина та І. Стенгерса, порядок в нерівноважній 

системі утворюється з хаосу, в процесі якого внаслідок розсіювання енергії 

в системі виникає дисипативна структура [3]. Саме цей процес і пов’язаний 

із суттєвим зменшенням впорядкованості системи та зростанням її ентропії. 

Як відомо, в нерівноважних середовищах втрата енергії компенсується її 

надходженням ззовні, саме завдяки цьому й відбувається процес 

самоорганізації системи.  

Принциповою умовою процесу само організаційного розвитку 

банківської системи є переведення системи в нерівноважний стан, що 

можливо лише в тому випадку, коли система обмінюється зі своїм 

зовнішнім середовищем матеріально-енергетичними, фінансовими та 

інформаційними потоками й є досить чутливою до зовнішніх збурень. При 

цьому слід враховувати, що за умови нелінійності таких процесів навіть 

дуже незначні зовнішні збурення внаслідок їх багаторазового повторення й 

посилення можуть породжувати масштабні структурні зміни в системі.  
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В своєму дослідженні ми виходимо з того, що адаптивний розвиток 

банківської системи базується на вилученні інформації із зовнішнього 

середовища свого функціонування та її використанні для якнайшвидшого 

пристосування системи до зовнішніх збурень. В ході здійснення такого 

інформаційного процесу банківська система сама намагається оцінити 

характер і рівень проникаючих перешкод, а також наслідки їх впливу на її 

розвиток. За результатами такого аналізу в системі приймається рішення, 

спрямовані на нейтралізацію або послаблення негативного впливу збурень 

на стан системи за її цільовою траєкторією розвитку. 

Розглядаючи банківську систему як складну економічну систему мікро -

рівня слід відзначити, що зменшення ентропії й наведення порядку в ній є 

можливим на основі введення в систему управлінського інформації з боку 

НБУ, яка має координуючий вплив на її елементи (банки) й обумовлює їх 

колективну поведінку в системі. Із збільшенням обсягів такої інформації 

злагодженість і впорядкованість функціонування банківської системи буде 

зростати, також підвищиться ефективність використання фінансових 

ресурсів і якість наданих послуг банками. 

Отже, сучасна банківська система має ентропійно-інформаційну 

природу, сутність якої виявляється в тому, що зі збільшенням в ній 

накопиченої управлінської інформації, зменшується її ентропія й зростає 

рівень організованості та підвищується ефективність діяльності. 

Комплексний вплив величин максимальної ентропії банківської системи, 

об’єму інформації, що притаманний системі та міри її порядку формує 

динаміку ефекту функціонування банківської системи.  

В умовах посилення зовнішніх збурень та внутрішніх коливань перед 

вітчизняними банками постає завдання підтримки та підвищення 

ефективності функціонування. З цією метою доцільно проводити 

ентропійно-інформаційну інтерпретацію й досліджувати нетривіальні 

процеси функціонування банківської системи.  

Напрямком подальших наукових досліджень буде вивчення динамічних 

властивостей функціонування і самоорганізації нелінійної банківської 

системи з аналізом відповідних математичних рівнянь щодо стійкості 

функціонування банківської системи.  
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МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РИНКУ МЕДІЙНОЇ ІНТЕРНЕТ-

РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 

Медійна реклама − це розміщення текстових і графічних рекламних 

матеріалів (банерів, відеороликів) на порталах новин і тематичних сайтах. 

Медійна реклама має ряд переваг, головною з яких є широке охоплення 

аудиторії. Вона дозволяє одному користувачеві побачити рекламу кілька разів 

на різних сайтах, що сприяє запам'ятовуванню бренду компанії. Досить часто 

такий вид реклами використовується для іміджевих цілей. Медійна реклама 

буває контекстною, тому що показується в результатах пошуку за певними 

цільовими ключовими словами або на певних тематичних сайтах. Основними 

показниками, за якими можна оцінити медійну рекламу, є:  кількість показів, 

кількість кліків, вартість кліків. 

Слід зазначити, що реклама в інформаційних медіа та інтернет-виданнях є 

потужним інструментом для нової компанії або бренду, який прийняв рішення 

виводити на ринок новий продукт і охопити велику кількість, як тематичної, 

так і загальнотематичної інтернет-аудиторії. Єдиним недоліком такої реклами є 

її висока вартість. 

Обсяг ринку медійної Інтернет-реклами України кожного року зростає 

(табл.1).  

Таблиця 1 

Обсяг ринку медійної інтернет-реклами України за 2015-2018 рр. 

 

Рік 2015 2016 2017 2018 

Обсяг,  

 млрд. грн. 

1,3 1,8 2,5 5 

Обсяг, % 42,3 51,2 49,6 45 
Джерело: [1, 2, 3, 4]. 

Методика його вимірювання базується на перехресному аналізі даних 

анкетування найбільших рекламних агентств, сайтів і сейлз-хаусів. Учасникам 

такого дослідження пропонують заповнити спеціальні анкети, в яких агентства 

Інтернет-реклами на анонімній основі вказують суми, отриманих від 

рекламодавців коштів по конкретних сайтах, а сайти − частку в своїх оборотах 

групи агентств, які надали анкету. Сейлз-хауси і Мережі додатково надають 

інформацію, що дозволяє компенсувати дублювання даних. Зокрема у 

дослідженні приймають наступні  провідні агентства інтернет-реклами: AdPro 

(DAN), AGAMA Digital Group, ITCG, IPlace, Havas Digital, Hoshva Digital, 

Qreachers, Publicis Groupe Media, TMGU, AdWork, MediaHead, Neos, Netpeak, 
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Promodo, newage, а також представники найбільших майданчиків, холдингів і 

сейлз-хаусів: 1 + 1, Автоцентр, Люкс (24 канал), Magnet, RBC, RIA, Ukr.net, 

UMH / Digimedia, Admixer, C8.Network, DMDim / Go2Net, FISH, 

DigitalDecisions , InternetMedia, Reklamonstr / Advideo, StarLight Digital Sales, 

Takitak, olx.ua, Edipress, T-Sell, Finance.ua, Rontar, Новий час, RST, WiFi-Bar. 

Сегментація ринку медійної Інтернет-реклами є такою [3]: 

 Банерна реклама − 49,67%; 

 In-stream video (реклама в відеоплеєрі pre-roll, mid-roll, post-roll, 

pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) − 26,24%; 

 In-page video (content-roll) − 2,16%; 

 Інші нестандартні рішення (спливаючі вікна pop-up і pop-under, 

формати catfish і screenglide, синхронні банери, Фронтлайн, повноекранна 

реклама, звукова реклама в цифровому аудіопотоці, інші подібні прояви) − 

12,09%; 

 Спонсорство − 9,83%. 

Крім того, важливо оцінювати ефективність дії такої реклами в Інтернеті. 

Найбільш інформативним показником є CTR (Click-Through Rates), який 

показує співвідношення кількості кліків на рекламний об'єкт до кількості його 

показів та розраховується за формулою: 

CTR = (всі кліки / всі покази) * 100.   (1) 

Наприклад, якщо рекламний банер був показаний 100 разів і на нього 

клікнули 3 рази, то показник CTR банера дорівнюватиме 3%. У середньому 

CTR банерної реклами становить від 0,01% до 2% [5]. 

Для підвищення рівня CTR-показника необхідно:  

 чітко складати стратегію маркетингової кампанії та чітко 

формулювати її мету; 

 звертати увагу на креативність, емоційність та насиченість 

кольорами самого рекламного продукту та його контенту; 

 за допомогою таргетингу грамотно підібрати цільову аудиторію; 

 постійно відслідковувати аналітику, і коригувати стратегію на 

основі її даних; 

 добре вивчати майданчики, на яких буде розміщена реклама; 

 віддавати перевагу тим майданчикам, де менше розміщено реклами, 

оскільки  для відібраної цільової аудиторії рекламний шум буде нижчим, а 

ймовірність того, що помітять рекламу, буде вищою. 

Правильно підібрана тактика маркетингової стратегії, забезпечить більш 

високий показник CTR медійної реклами в Інтернеті. А добре проведена 

медійна реклама забезпечить зростання лояльної цільової аудиторії, і, як 

наслідок,  підвищення продажів. 

Таким чином, у сучасному інформативному просторі, серед безлічі потоків 

інформації Інтернет-реклама займає чільне місце. Для того, щоб вона була 

більш дієвою, необхідно здійснювати постійний моніторинг ринку медійної 

Інтернет-реклами, відслідковувати сучасні тренди її організації та впливу на 

цільову аудиторію. 
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ВИДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ 

Невід’ємною частиною людського життя є інтернет-реклама. Адже, вона 

зустрічається скрізь: при перегляді онлайн фільмів, при відвідуванні соціальних 

мереж, при пошуку інформації в Google. У загальному під інтернет-рекламою 

розуміють комплексні рекламні заходи, проведені в середовищі інтернету з 

метою завоювання популярності, залучення клієнтів і покупців, партнерів і т.д.  

До основних особливостей реклами в Інтернеті можна віднести: 

інтерактивність; збільшення Інтернет-аудиторію, яка нею охоплюється; 

можливість просування своїх продуктів тільки для цільової аудиторії; 

можливість точного вимірювання всіх показників реклами. 

Виділяють декілька основних видів реклами в Інтернеті, які відрізняються 

між собою схемою взаємодії сторін, складністю налаштування і ведення 

кампанії, плейсментом та іншими особливостями. 

Однією із найбільш поширених реклам є контекстна реклама. Це тип 

Інтернет-реклами, особливість якого полягає в тому, що рекламні оголошення 

на сайтах показуються відповідно до їх змісту (контексту). Зазвичай контекстна 

реклама підбирається за допомогою ключових слів, які визначає 

рекламодавець. 

Наступним видом інтернет-реклами є ремаркетинг. Раніше його виділяли 

як одну із функцій  контекстної реклами, але зараз почали виділяти як окремий 

https://inau.ua/news/obem-rynka-medyynoy-ynternet-reklamy-ukrayny-za-2015-sostavyl-1-mlrd-288-mln-grn
https://inau.ua/news/obem-rynka-medyynoy-ynternet-reklamy-ukrayny-za-2015-sostavyl-1-mlrd-288-mln-grn
https://inau.ua/news/obem-rynka-medyynoy-ynternet-reklamy-v-2016-g-vyros-na-38
https://inau.ua/news/obem-rynka-medyynoy-ynternet-reklamy-v-2016-g-vyros-na-38
https://inau.ua/news/obem-rynka-medyynoy-ynternet-reklamy-v-2017-godu-prevysyl-25-mlrd-grn
https://inau.ua/news/obem-rynka-medyynoy-ynternet-reklamy-v-2017-godu-prevysyl-25-mlrd-grn
https://ain.ua/2019/04/17/rynok-medijnoj-internet-reklamy-iab/
https://inneti.com.ua/2011/10/banerna-reklama-rozrahunok-ctr/
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вид. Його суть полягає в тому що можна відслідковувати дії користувача та 

показувати рекламу повторно, ніби нагадуючи про себе. 

Пошукове просування або пошукова оптимізація (SEO) − це комплекс 

заходів, які застосовуються фахівцями відповідного профілю з метою 

збільшення видимості сайту в пошукових системах. SEO має низку 

особливостей, які суттєво відрізняють його від інших видів реклами в Інтернеті. 

Одна з основних відмінностей – орієнтація на отримання ефекту в 

довгостроковому періоді. 

Медійна реклама (банерна) – це один із перших видів Інтернет реклами, 

суть якого полягає в розміщенні банерів на сторонніх сайтах, при кліці на які 

користувачі переходять на спеціальну цільову сторінку на сайті рекламодавця.  
Основною схемою оплати, яка використовується в банерній рекламі, є CPM – 

оплата за тисячу показів. З одного боку, це може здатися невигідним, бо 

рекламодавець платить за покази, ефект яких неможливо передбачити 

заздалегідь. Але в той же час вартість тисячі показів зазвичай досить низька, і в 

результаті в плюсах залишаються обидві сторони. 

Відрізняють також рекламу в соціальних мережах (таргетована реклама). 

Вона пов’язання із SMM (маркетинг у соціальних медіа), суть якого полягає у 

формуванні та розвитку спільнот навколо сторінки бренду в певній соціальній 

мережі.  

Тізерна реклама – це своєрідний мікс із медійної і контекстної реклами. 

Тізер – це рекламне оголошення, яке складається з заголовка, невеликого 

тексту, який характеризує рекламований продукт і його фото. 

Слід відзначити, що, як і будь-який канал для просування продуктів, 

Інтернет володіє певними перевагами перед іншими способами реклами. До 

них можна віднести: 

 відносна дешевизна і можливість оплачувати тільки результативні 

рекламні дії, наприклад, переходи по посиланнях; 

 розміщена в Інтернеті реклама здатна працювати цілодобово 

протягом усього року; 

 більшість користувачів Інтернету з легкістю приймають нові товари 

і послуги, згодом доносячи позитивну інформацію до консервативно 

налаштованих покупців; 

 різноманітність аналітичних інструментів дозволяє швидко і точно 

оцінювати дієвість тієї або іншої рекламної компанії, а також проводити 

важливі маркетингові вимірювання, які надалі слугуватимуть збільшенню 

продажів; 

 можливість в будь-який момент оперативно поміняти рекламну 

стратегію з мінімальними витратами. Якщо рекламодавець бачить, що якийсь 

спосіб просування не діє, то він може відкоригувати його до того, як бюджет, 

виділений на здійснення даної стратегії, буде вичерпаний. 

При цьому, головним недоліком організації рекламної компанії у 

всесвітній павутині є неймовірна конкуренція. Через надмірну кількість 

сторінок в Інтернеті та розміщених на них рекламних оголошень у багатьох 
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користувачів формується так звана «сліпа зона», коли вони просто не 

помічають розміщену рекламу, звикнувши її ігнорувати. 

Є три основні методи використання мобільної реклами: 

 реклама на весь екран, яка часто використовується в безкоштовних 

мобільних додатках, розробники яких монетизують їх таким чином. Протягом 

певних проміжків часу в процесі використання програми з’являється 

повноекранний банер із заставкою, в якому показується реклама; 

 продакт-плейсмент − інтеграція маркетингового повідомлення в 

додаток у вигляді елемента дизайну або контенту. Дорогий і складний метод, 

який використовують тільки відомі бренди; 

 покази на мобільних в PPC. По суті, та ж контекстна реклама, але 

оголошення рекламодавців показуються в мобільному пошуку. 

Незважаючи на всі позитивні та негативні моменти проведення рекламної 

кампанії в Інтернеті, у 2018 р. ринок інтернет-реклами в Україні виріс на 40%, 

обсяг якого становив 3,511 млрд. грн. У Європі цей показник виріс на 25%. Такі 

дані засвідчують той факт, що Інтернет-реклама розглядається як один із 

ефективних інструментів залучення нових покупців та виведення бізнесу на 

новий рівень розвитку. 
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ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЯК МОНЕТАРНИЙ РЕЖИМ 

ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

В умовах нестабільності функціонування світових фінансових ринків 

істотно зростає роль грошово-кредитної політики, яку проводять центральні 

банки. В посткризовий період у більшості країн світу відбувається 

поступовий перехід до реалізації монетарного режиму спрямованого на 

досягнення цінової стабільності. Економічне зростання будь-якої країни 

можливе лише за умови стабільного, низького рівня інфляції, тому 

забезпечення цінової стабільності є пріоритетним завданням кожного 

центрального банку. Різке зростання рівня інфляції впродовж останніх років 

в Україні стало поштовхом до запровадження з 2016 року однієї із дієвих 

стратегій грошово-кредитної політики ( ГКП)- інфляційного таргетування, 

метою якого є оптимізація рівня інфляції в країні.  

Згідно з визначенням НБУ інфляційне таргетування – це монетарний 

режим, який передбачає відповідальність центрального банку за дотримання 

проголошеного значення показника інфляції (таргету) впродовж 

визначеного періоду часу [1]. 

Вважаємо за доречне під інфляційним таргетуванням розуміти 

стратегію монетарної (грошово-кредитної) політики, спрямовану на 

підтримання стабільності цін і зосереджену на мінімізації відхилень у 

прогнозах інфляції від оголошеної інфляційної мети – таргета інфляції – 

впродовж довгострокового періоду.  

Сьогодні науковці по-різному трактують інфляційне таргетування. О. 

Петрик визначив, що інфляційне таргетування – це такий монетарний 

режим, яким установлюється однозначний пріоритет інфляції перед будь-

якими іншими цілями ГКП (у тому числі перед курсовими), а також 

підвищена відповідальність органів грошово-кредитного регулювання за 

досягнення інфляційних цілей [3]. Д. Носенко вважає, що інфляційне 

таргетування – це інструмент економічної політики держави, який дає змогу 

підвищити ефективність такої політики задля досягнення визначених цілей 

щодо низької і стабільної інфляції та прийнятних темпів економічного 

зростання. А от Л. Любохинець та Л. М. Бабич визначили, що інфляційне 

таргетування – це система монетарного устрою, яка визначається офіційним 

проголошенням кількісної мети інфляції на середньостроковий період з 

урахуванням того положення, що стабільна інфляція буде реалізована в 

довгостроковому періоді [2].  
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Для досягнення економічного розвитку країни, забезпечення високого 

рівня зайнятості, стабільності цін важливе значення має ефективна 

грошово-кредитна політика. 

За розрахунками НБУ, за підсумками 2019 року інфляція знизиться з 

9,8 до 6,3%. До кінця 2020 року зростання цін повинне вийти на 5% — 

середину цільового діапазону 5% +/- 1 процентний пункт, у якому Нацбанк 

має намір утримувати інфляцію [1].  

Охарактеризуємо основні рамки впровадження таргетування інфляції 

враховуючи зарубіжний досвід. Особливу увагу потрібно звернути на те, що 

інфляційна ціль розвинутих країн лежить в межах від 1% до 3%.  

Для політики інфляційного таргетування, яку проводить Нацбанк, 

облікова ставка є головним інструментом впливу на інфляцію, хоча банки і 

бізнес зазвичай не вітають жорстку монетарну політику. 

Зазначимо, МВФ прогнозує інфляцію в Україні за підсумками 2019 

року до 7%, але за умови збереження жорсткої монетарної політики і, 

відповідно, високої облікової ставки, яка в умовах сьогодення складає 18% 

річних. 

НБУ погіршив оцінку зростання реального валового внутрішнього 

продукту (ВВП) за підсумками 2018 року. За новими даними Нацбанку, 

економіка країни зросла не на 3,4%, а на 3,3%. При цьому прогноз 

зростання ВВП на 2019 рік Нацбанк залишив на рівні 2,5%, на 2020 рік – 

2,9% [1]. 

В контексті глобалізації світової економіки, розвитку та поширення 

кризових явищ, необхідно запровадити таку монетарну політику, яка б була 

насамперед дієвою, а саме нею є - таргетування інфляції. Спираючись на 

світовий досвід у даному питанні, важливо не тільки перейняти, але й 

модернізувати цей режим, пристосувавши його до вітчизняних 

особливостей. Для впровадження таргетування інфляції потрібно 

вдосконалити механізм фіксування інфляції, тобто відмовитись від 

фіксування інших показників, крім інфляції, запровадити відповідні 

монетарні інструменти, основним з яких є короткострокова процентна 

ставка. На нашу думку, перехід до таргетування інфляції передбачає 

необхідність здійснення низки перспективних заходів:  

 затвердити та оголосити стратегічний документ щодо  переходу до 

“спрощеного” режиму таргетування інфляції. В складових елементах цього 

документа чітко зазначити об’єкт виміру цін, тобто показник індексу 

споживчих цін чи “базової” інфляції (для спрощеного режиму – можливо, 

все-таки, запровадити показник “базової” інфляції, оскільки він може 

контролюватися та прогнозуватися центральним банком, а вже 

переключаючись на повномаштабний характер, – індекс споживчих цін, чи 

комплексно індекс споживчих цін плюс показник “базової” інфляції, як 

додаток), терміни проведення політики (базуючись на світовому досвіді – 

оптимальним для України вважатимемо 3 роки) та числовий вираз 

інфляційного таргету (3 – 5%); 
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 вжити заходи, у рамках грошово-кредитної політики, спрямовані на 

посилення ролі процентної політики у поєднанні з лібералізацією системи 

регулювання валютного ринку; 

 розробити програму розвитку системи альтернативних напрямів 

розміщення населенням фінансових активів, якими можуть виступати 

активи громадських фондів. 

У разі ефективності проведення першого етапу необхідно, базуючись 

на його позитивних сторонах, запровадити наступні заходи до 

повномасштабного таргетування інфляції: з одного боку, зазначити у 

стратегічному документі Національного банку України перехід до повного 

таргетування інфляції, проголосити офіційну стратегічну ціль; з іншого 

боку, здійснювати необхідні заходи регулювання за допомогою 

інструментів, притаманних режиму таргетування інфляції.  

Таким чином, впровадження в Україні режиму таргетування інфляції 

принесе багато позитивних моментів, передусім забезпечить активізацію 

економіки та стабільність грошей в державі.  

Отже, головними пріоритетами і перевагами, що забезпечують режим 

таргетування інфляції вважаємо: 

− По-перше,  ефективним орієнтиром функціонування економіки 

країни є забезпечення стабільних і низьких темпів інфляції. 

− По-друге, таргетування інфляції дає монетарній політиці 

«номінальний якір» – чіткий цільовий орієнтир на довгострокову 

перспективу. 

− По-третє, запровадження інфляційного таргетування в Україні 

дало б змогу стабілізувати рівень інфляції, гармонізувати розвиток 

внутрішнього та зовнішнього секторів економіки, здешевити довгострокові 

кредитні ресурси та покращити показники макроекономічного зростання 

економіки. 
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РОЛЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Функціонування вітчизняних підприємств в сучасних умовах 

характеризується невизначеністю, загостренням конкуренції та мінливістю 

ринкової кон'юнктури, що створює реальну можливість як швидкого зростання 

економіки підприємства, його процвітання, так і збільшення ризиків появи 

помилок управління, що призводять до розвитку кризи.  

В економічній літературі антикризове управління характеризують як 

безперервний процес та виділяють превентивне (недопущення кризових 

заходів, реагуюче управління (швидке реагування на кризу, що виникла) та 

мінімізація негативних наслідків. При превентивному управлінні є можливим 

передбачення можливості ризику та кризи, а тому є шанс використання їх для 

власної вигоди. Про це свідчить той факт, що у наукових дослідженнях криза 

також визначається як переломний момент, що може мати як негативні, так і 

позитивні наслідки (або новий етап розвитку, або згортання діяльності [1, с. 

28]. 

Здійснюючи аналіз наявних підходів, описаних в працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців, можна зробити висновок, що переважна більшість 

поглядів авторів погоджується, що антикризове управління є функцією 

менеджменту, яка забезпечує [2]: 

- уникнення кризових ситуацій;  

- зменшення або ліквідацію наслідків фінансової кризи на підприємстві;  

- забезпечення належного рівня платоспроможності.  

Використовуючи думки ряду економістів про необхідність присутності 

антикризового менеджменту підприємства в інших типах управління, О. В. 

Фатєєвою зроблено припущення про можливість підвищення ефективності 

управління підприємством в ринковому середовищі при конвергенції 

(сходження) елементів концепцій економічної безпеки та антикризового 

менеджменту підприємства. На базі аналізу та узагальнення відомих джерел 

науковцем сформульовані деякі підходи до формування концепцій економічної 

безпеки (табл. 1). 

Поєднання основних і додаткових цілей при конвергенції концепцій 

сприяє їх більш ефективному і надійному досягненню. При конвергенції 

концепції необхідно розглядати спільно два види впливу факторів і мінливості 

зовнішнього і внутрішнього середовища на стан економіки підприємства. В 

концепції економічної безпеки підприємства – це виявлення прояву дії 

кризового процесу на підприємстві і спричинення реальної шкоди економіці і її 

кризовому елементу. При цьому можливі варіанти переростання загрози дії в 
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безпосередню дію і різні комбінації загроз і впливів від факторів мінливості 

середовища. 

Таблиця 1 

Основні положення концепцій економічної безпеки підприємства та 

антикризового управління підприємством 
Концепція економічної безпеки 

підприємства 

Концепція антикризового 

управління підприємством 

1. Економічна безпека – це найкращий стан 

економіки підприємства, що володіє якостями 

захисту від загроз у всіх функціональних зонах 

діяльності. Серед цих якостей виділяються: 

фінансово-комерційний успіх; розширене 

відтворення; стійке розширення діяльності на 

різних ринках; визначальний розвиток в частині 

інноваційного оновлення, 

конкурентоспроможності, якості та ефективності; 

вирішення соціальних проблем персоналу; 

гармонізація інтересів держави і підприємства. 

1. Кризовий процес на 

підприємстві виражається єдністю 

різноманіття форм його прояви: у 

вигляді перелому або різкої зміни 

позитивної тенденції негативною, у 

вигляді процесу і у вигляді важкого 

фінансового стану. 

2. Стан економіки підприємства оцінюється 

рівнями економічної безпеки (рівнями стану 

економіки) підприємства, які визначаються 

економічними показниками. 

2. Кризовий процес визначається 

стадіями фінансової кризи, які 

оцінюються фінансовими показниками 

3. Забезпечення економічної безпеки - це 

управління економікою підприємства з метою 

розробки та реалізації заходів: підвищення 

захищеності економіки від загроз; переходу 

економіки на більш високий рівень, аж до стану 

«економічна безпека» (Забезпечення 

підвищувальної тенденції) в коротко, середньо і 

довгострокових аспектах в рамках місії і бачення 

підприємства. 

3. Антикризове управління 

підприємством – це управління 

економікою підприємства з метою 

розробки і реалізації заходів: - 

перманентного пошуку для виявлення 

кризового процесу, визначення стадії 

кризи і його причин; - подолання кризи 

(Знижувальної тенденції розвитку) 

переважно в короткостроковому 

аспекті. 

Джерело: [3, c. 78-79] 

 

Отже, можна говорити про те, що антикризове управління розглядають як 

дії попереджувального характеру, так і реагування на складну ситуацію. 

Враховуючи, що в мінливих умовах господарювання і в нестабільному 

середовищі потреба в превентивному антикризовому управлінні виникає якщо 

не постійно, то досить часто. 

Визначення економічної безпеки підприємства можна подати як міри 

імунітету, бажаний стан якої досягається шляхом здійснення керованого 

процесу, перебіг якого перешкоджає загрозам діяльності підприємства шляхом 

взаємозв'язку інтересів, носіями яких є суб'єкти його зовнішнього та 

внутрішнього середовища та використання ресурсів, необхідних для цих цілей 

[4, с. 265]. 

Економічна безпека є тим стабільним станом функціонування 

підприємства, до якого воно прагне. Оскільки антикризове управління 

визначається в тому числі як перешкоджання виникнення загроз (превентивне), 
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то можна говорити про те, що саме антикризове управління за умов високого 

рівня нестабільності є одним з тих інструментів, що спрямовані на підтримання 

економічної безпеки підприємства на певному допустимому рівні. Криза, як 

джерело нестабільності всередині підприємства, є небажаним станом і 

основним завданням для керівництва є поновлення стабільного стану, тому у 

разі настання кризи, коли рівень економічної безпеки підприємства різко падає, 

завданням керівництва є або оздоровлення економічної системи підприємства, 

або мінімізація негативних наслідків та попередження банкрутства. З іншого 

боку, підприємство з високим рівнем економічної безпеки має більшу стійкість 

до загрозливих впливів середовища та більше можливостей до попередження 

кризи чи боротьби з нею. Глибина та тривалість кризи таким чином залежить 

від попереднього рівня економічної стійкості та безпеки організації [1, с. 29]. 

Оскільки економічна стійкість підприємства є основою його економічної 

безпеки, то можна говорити, що економічна безпека, в тому числі, досягається 

шляхом здійснення антикризового управління. Підприємство є тим стійкішим 

до деструктивних впливів середовища, чим вищим є рівень його економічної 

безпеки; поряд з тим здійснення антикризового управління, у тому числі 

превентивного, дає змогу зберігати необхідний рівень економічної безпеки. 
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СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 

НАДАННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙ 

У сучасних умовах економічного розвитку споживче кредитування суттєво 

впливає не лише на забезпечення потреб населення, а й на загальний розвиток 
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економіки країни в усіх напрямах господарської діяльності. Економічний 

розвиток України, як й усіх держав світу, неможливо уявити без банківських 

криз. Зазначимо, що їх причинами можуть бути негативні наслідки політичної 

нестабільності, недостатній розвиток інституцій кредитного ринку тощо. Це є 

підґрунтям до погіршення основних макроекономічних показників, що означає 

ріст інфляції, зниження ВВП, зростання темпів безробіття і, нарешті, зниження 

доходів і купівельної спроможності населення. 

Споживче кредитування є найбільш поширеним у світі видом банківського 

кредитування. Згідно до зазначеного трактування у Законі України «Про 

споживче кредитування» та «Про захист прав споживачів»: 

  кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою 

фінансовою установою) фізичним особам на придбання споживчих товарів або 

послуг у тимчасове користування, під процент, на умовах строковості та 

платності. 

 грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання 

товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з 

підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням 

обов’язків найманого працівника [1]. 

Необхідність кредитування населення на споживчі потреби обумовлюється 

тим, що в процесі задоволення потреб відбувається підвищення 

платоспроможного попиту та життєвого рівня у цілому, а також певним чином 

згладжується соціальна нерівновага суспільства. Варто звернути увагу, що 

підставою для укладення споживчого кредиту є письмовий кредитний договір 

між банком і клієнтом. Даний вид кредиту надається в національній валюті, 

забезпечується заставою та погашається відповідно до графіка, визначеним у 

кредитному договорі.  

Споживчі кредити можуть бути як товарними, так і грошовими, залежно 

від об’єкту кредитування. У першому випадку, таким об’єктом є будь-який 

товар або послуга, у другому – гроші. Близько 80% усього ринку споживчого 

кредитування сконцентровано у великих торгівельних мережах «Фокстрот», 

«Ельдорадо», «Цитрус» та інші. На противагу товарному споживчому кредиту, 

грошовий -надається банківськими або небанківськими кредитними установами 

у вигляді позик фізичним особам для задоволення їх потреб. 

До переваг споживчого кредиту можна віднести: збільшення сукупного 

платоспроможного попиту на споживчі товари й послуги, який стимулює 

розширення виробництва в умовах ринкової економіки, де платоспроможний 

попит є основним чинником економічного зростання; прискорення обігу 

грошових коштів, що призводить до стимулювання фінансово-банківської 

галузі.  

За умов сучасної фінансової кризи в Україні, основними проблемами 

банківського споживчого кредиту є: : розвиток інфляційних процесів, 

зменшення реальної заробітної плати, девальвація національної грошової 

одиниці, низька платоспроможність фізичних осіб, зростання кредитних 

ризиків та обсягів неповернення банківських споживчих кредитів. 
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Основними заходами щодо удосконалення процесу надання споживчого 

кредиту можуть бути: 

 комплексний підхід до оцінки кредитоспроможності потенційних 

клієнтів; забезпечення функціонування всеукраїнського бюро кредитних 

історій, у якому мають бути сконцентровані дані про усіх потенційних 

позичальників; 

 активне використання маркетингових технологій для забезпечення 

зростання обсягів споживчого кредитування, створення нових кредитних 

продуктів для фізичних осіб; 

 зміна нормативно-правової бази у сфері кредитування фізичних 

осіб; здешевлення споживчих кредитів шляхом прив’язки відсоткової ставки за 

ними до облікової ставки НБУ [2, с. 151]. 

Слід зауважити, що з метою обмеження ризиків споживчого кредитування 

в Україні доцільно, запровадити гарантування якості надання страхових послуг 

з боку комерційних банків [3]. 

Отже, споживчий кредит надається комерційними банками фізичним 

особам під відсоток у тимчасове користування на умовах забезпеченості, 

зворотності, терміновості, платності і цільовій спрямованості. Він має велике 

соціально-економічне значення для розвитку країни,  чинить на економіку як 

позитивний, так і негативний вплив, характер якого суттєво змінюється 

залежно від фази економічного циклу. Сьогодні в Україні обсяги споживчого 

кредитування скорочуються через негативний вплив фінансово-економічної та 

політичної кризи, яка зумовлює підвищення кредитних ризиків, зниження 

купівельної спроможності населення, зниження довіри до банків, також 

зростання ризику неповернення кредитних коштів. Для вирішення даної 

проблеми можна запропонувати такі шляхи вдосконалення сегменту 

споживчого кредитування в Україні: 

 підвищити фінансову спроможність населення, відновити його 

довіру до банківської системи України, а також підвищувати рівень фінансової 

освіченості громадян і забезпечити належний рівень захисту споживачів 

банківських послуг; 

 удосконалення якості обслуговування, консультацій клієнтів; 

перегляд принципів споживчого кредитування (внесення змін до їх умов). 

 перегляд та вдосконалення механізму здешевлення споживчих 

кредитів та ін. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Основною метою співпраці з міжнародними банками та іноземними 

фінансовими структурами в Україні є збільшення нових ринків, збільшення 

власної прибутковості. У світовій практиці є приклади як позитивного 

(передача новітніх технологій, створення нових робочих місць, розвиток 

експортного потенціалу країни), так і негативного (односторонній розвиток 

економіки, інтенсивне використання робочої сили при низькій оплаті праці) 

досвіду залучення іноземних інвестицій. Тому питання, пов’язані з аналізом 

присутності іноземного капіталу, його впливу на фінансову стійкість, 

прибутковість банківської системи України та економічну безпеку держави в 

цілому, набувають особливої актуальності та потребують ґрунтовних 

досліджень. 

На сьогодні з певністю можна стверджувати, що українська банківська 

система вже значною мірою інтегрована у світовий фінансовий ринок. 

Говорячи про прихід іноземного капіталу в банківську систему України, треба 

дотримуватись того принципу, що допуск філій іноземних банків на 

фінансовий ринок України має задовольняти перш за все національні інтереси. 

Слід зазначити, що іноземні інвестори приходять на український банківський 

ринок не з метою підвищити його капіталізацію, а з метою збільшення 

активних операцій та отримання прибутку. Причини в тому, що філії не є 

окремими самостійними юридичними особами, а лише структурними 

підрозділами іноземних банків, діяльність яких регулюється іноземним 

законодавством і які абсолютно непідконтрольні Національному банку 

України. Як наслідок, необмежений прихід філій іноземних банків на 

фінансовий ринок України може призвести до того, що переважна частина 

банківських операцій буде сконцентрована у цих установах [1, с.45]. 

Іноземний банківський капітал – це сукупність інститутів, які повністю або 

частково створені за рахунок іноземного капіталу, здійснюють свою діяльність 

на території країни і сприяють розвитку банківської системи. Перспективи та 

наслідки присутності іноземного капіталу у вітчизняному банківському секторі 

неоднозначні, оскільки головною метою іноземних інвесторів є не підвищення 

добробуту населення, а максимізація прибутку для своїх акціонерів, тому 

економісти ще не сформулювали єдиного висновку щодо ефективності 

функціонування іноземного капіталу в банківській системі України. 

Світовий досвід засвічує, що для дієвого регулювання процесу зростання 

присутності іноземних банків необхідно чітко усвідомлювати мотиви їх 

входження у країну, серед яких: 
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- прагнення до захоплення нових ринків і отримання високого прибутку;  

- можливість використання потенціалу розвитку ринку роздрібних 

банківських послуг;  

- необхідність обслуговування бізнес-структур з материнської країни, 

створення умов для репатріації їхніх прибутків; 

- використання сприятливішого регуляторного середовища в умовах 

неповного впровадження міжнародних стандартів банківського регулювання, 

порівняно слабкого нагляду і ліберального ліцензування;  

- прагнення до розширення бізнесу, яке складно реалізувати в 

материнській країні через велику конкуренцію і обмеженість вільних ресурсів 

[2, 147]. 

Головною ж метою входження іноземного капіталу є або максимізація 

доходів, або посилення контролю в країні. При цьому мотиви входження 

іноземного капіталу в банківську систему країни-реципієнта можуть суттєво 

відрізнятись (рис. 1). 

 
Рис. 1. Мета та мотиви входження іноземного капіталу в банківську 

систему України 

Джерело: [3, с. 45] 

 

Слід зауважити, що іноземний капітал займає дедалі більше місце в 

банківській системі України. Підвищення його ролі в цілому позитивно впливає 

на розвиток банківської системи, зокрема через механізми міжбанківської 

конкуренції, створення якісно нового фінансово-економічного середовища, 

покращення фінансового та організаційного менеджменту банку, збільшення 

капіталізації вітчизняних банків. Однак присутність іноземного капіталу у 

банківській системі має низку негативних моментів: прихід іноземних банків, 

які не мають високих міжнародних рейтингів, надійності, достатнього обсягу 

капіталу; ускладнення банківського нагляду; ймовірність збільшення 

спекулятивних операцій; чутливість вітчизняних банків до коливань на 
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світових фінансових ринках; можливість захоплення іноземними банками 

банківського ринку України та посилення іноземного контролю; посилення 

нерівноправної конкуренції між національними та іноземними банками; 

підвищення ймовірності відпливу українського капіталу до зарубіжних країн. 

Розширення присутності іноземних банків мало низку позитивних 

наслідків для України:  

- сприяння вирішенню проблеми капіталізації банківської системи у спосіб 

отримання ресурсів від материнської компанії, що водночас сприяло 

підтриманню платіжного балансу і припливу іноземної валюти в країну;  

- посилення ефективної конкуренції на ринку банківських послуг і 

розширення спектру якісних банківських продуктів;  

- поліпшення диверсифікації ризиків завдяки застосуванню новітніх 

технологій їх страхування;  

- активніший перехід до міжнародних стандартів нагляду і регулювання 

банківської практики;  

- підвищення кваліфікації банківських працівників;  

- розширення пропозиції кредитних ресурсів: останні два-три роки 

кредитний портфель збільшувався щонайменше на 50 % щороку, насамперед, 

завдяки дешевим зарубіжним позикам [4, с. 88]. 

Між фінансовою безпекою та ефективністю присутності іноземного 

капіталу у вітчизняній банківській системі існує тісний взаємозв'язок, який 

проявляється через визначення цілей прибуткової та стабільної банківської 

діяльності; забезпечення захисту інтересів вкладників; створення системи 

захисту від загроз, які постають перед банківською системою.  

Для розширення сфери впливу іноземного банківського капіталу необхідно 

уникати його надмірної концентрації та монополізації на одному із сегментів 

ринку банківських послуг; забезпечувати належний рівень прозорості джерел 

зовнішнього інвестування; стимулювати не тільки приплив іноземних коштів у 

вітчизняну банківську систему, а й запозичувати передовий досвід, передусім 

новітній менеджмент і технології ведення банківського бізнесу, нових послуг і 

продуктів, програмного забезпечення, що заохочувало б вітчизняні банки до 

підвищення рівня обслуговування власної клієнтури. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

Необхідною умовою підтримання виробництва на кожному рівні є 

постійна наявність частини оборотних активів у матеріальній формі, тобто 

виробничих запасів. Будь-яке підприємство не може функціонувати без запасів 

і тому потрібно приділяти значну увагу до їх організації на підприємстві. На 

виробничому підприємстві запаси повинні забезпечувати ритмічність, 

постійність та безперервність діяльності, а на промислових підприємствах вони 

потребують великих капіталовкладень, тому правильна організація обліку 

запасів забезпечить підвищення достовірності та оперативності отриманої 

інформації їх стану з метою прийняття ефективних управлінських рішень.  

Методологію бухгалтерського обліку запасів досліджували такі вчені, як 

Бутинець.Ф.Ф., Сопко В.В., Лень В.С., Смоленюк П.С., Гайдуцький П. І. та 

інші. Але залишається ще багато нерозкритих питань щодо організації запасів 

на підприємстві.  

В Україні нормативно-правовим актом, що визначає методологічні засади 

на підприємстві та формування обліку запасів є Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси». За П(С)БО 9 запаси визначаються, як актив 

що утримується для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою; 

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 

виробництва; утримується для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності. Даний стандарт не розповсюджується на такі запаси, 

як незавершене виробництво за будівельним контрактом, фінансові активи та 

поточні біологічні активи [1].  

Для організації синтетичного обліку запасів на виробництві 

використовують рахунок 20 «Виробничі запаси», який призначено для 

узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів 

сировини і матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів 

сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів 

основного виробництва. Рахунок 20 має такі субрахунки: 201 "Сировина й 
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матеріали"; 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"; 203 

"Паливо"; 204 "Тара й тарні матеріали"; 205 "Будівельні матеріали"; 206 

"Матеріали, передані в переробку"; 207 "Запасні частини"; 208 "Матеріали 

сільськогосподарського призначення"; 209 "Інші матеріали" 2. 

Кожне підприємство залежно від особливостей його діяльності може більш 

детально відображати інформацію по окремим субрахунках, що допоможе 

контролювати наявність та рух запасів на підприємстві. За дебетом рахунка 20 

«Виробничі запаси» відображають надходження відповідних запасів на 

підприємство та збільшення їх вартості при дооцінці, по кредиту – витрати у 

виробництві, відпуск в цех на переробку, тобто зменшення запасів 3. 

Зважаючи на інтеграцію України в європейським простір доцільним є 

удосконалення методології бухгалтерського обліку матеріальних запасів. 

Значно поліпшити організацію обліку виробничих запасів можна, покращуючи 

процес документування, тобто ширше використовувати накопичувальні 

документи, картки складського обліку як витратний документ по відпущених 

матеріалах 4. 

Для уникнення помилок і порушень на виробництві під час збору та 

реєстрації даних про виробничі запаси, можна розробити детально розписані 

інструкції (у вигляді посадових інструкцій, виписок з графіків документообігу) 

конкретним виконавцям про черговість реєстрації даних, їх терміни. Також 

важливим є ввести систему заохочень і покарань за виконання або не 

виконання працівниками своїх обов`язків. 

Доцільним є використання на всіх стадіях обліку запасів таких 

уніфікованих форм документації: 

 створення графіків документообігу з обліку запасів і доведення до 

виконавці їх функцій при створення і перевірці первинного документа; 

 видача розпорядчої документації особам, що відповідають за 

здійснення тієї або іншої господарської операції, і мають право підпису 

первинних документів; 

 контроль з боку працівників бухгалтерії за правильністю 

оформлення первинної документації з обліку виробничих запасів (внесення в 

обов’язки бухгалтера, що робить обробку документа, цієї функції через 

посадові інструкції та встановлення відповідальності за її недотримання); 

 перевірка службами контролю дотмирання вимог чинного 

законодавства в частині організації документування операцій пов`язаних з 

обліком запасів. 

Головними умовами для раціональної та ефективної організації обліку 

запасів можна вважати: правильну організацію складського господарства; 

відповідну класифікацію запасів; розробку норм запасів; затвердження 

інструкції щодо обліку запасів; грамотне документальне оформлення операцій 

руху матеріальних цінностей; організацію рузу матерільних цінностей; 

організацію досконалого володіння працівниками бухгалтерії діючої 

законодавчої та нормативної бази щодо питань ведення бухгалтерського обліку; 

визначення облікової номенклатури (перелік господарських явищ та процесів, 
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які підлягають відображенню у системі бухгалтерського обліку); вибір 

матеріальних носіїв інформації, їх рух і збереження ( відповідно до форми 

бухгалтерського обліку, облікової номенклатури у системі бухгалтерського 

обілку); вибір матеріальних носіїв інформації, їх рух і збереження ( відповідно 

до форми бухгалтерського обілку, облікової номенклатури та засобів 

обчислювальної техніки). 

Підприємство самостійно повинно обирати форму бухгалтерського обліку, 

а саме систему регістрів обліку, порядок реєстрації та узагальнення інформації 

в них з дотримання єдиних засад. Всі головні аспекти організації обліку запасів 

на підприємстві повинні бути розкриті в обліковій політиці підприємства. 

Запаси займають найбільш важливе місце в активах підприємства і тому 

правильна оцінка та раціональне їх використання впливають на діяльність 

підприємства. Головною умовою правильності надходження та нормативного 

використання є правильне документальне забезпечення. Тому для ефективного 

обліку запасів на підприємстві необхідно забезпечити: організацію 

документообігу на всіх стадіях обліку запасів.  
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кредитної сфери держави. По суті, саме стан банківського сектора визначає 

рівень фінансово-кредитної безпеки, а тому певною мірою і рівень 

фінансової безпеки держави. 

Банківська установа є комерційною організацією, діяльність якої 

супроводжується постійними ризиками, загрозами і шансами.  Ризик – це 

вартісне вираження імовірнісного події, що призводить до втрат,  шанс –

ймовірність отримання прибутку [1]. 

В залежності від різних факторів,  ризики та загрози  які впливають на 

фінансову безпеку, можуть змінюватись, тому єдиного підходу до 

класифікації  та визначення загроз та ризиків, немає [3].  

 Існують загальні причини виникнення банківських ризиків, які 

впливають на стан фінансової безпеки банку, зокрема такі як:  

- кризовий стан економіки, який виражається не тільки падінням 

виробництва, порушенням фінансової стійкості багатьох установ, але й 

порушенням господарських зав’язків; 

- політична нестабільність в державі; 

- відсутність або недосконалість деяких основних законодавчих актів, 

невідповідність між правовою базою і реально існуючою ситуацією;  

- інфляція та ін. 

Ризики утворюються в результаті відхилення дійсних параметрів 

оцінювання сьогоднішнього стану і майбутнього розвитку та спричиняють 

загрози фінансовій безпеці банків.  

На думку Н. А. Гребенюк загрози фінансовій безпеці банку – це будь-

які явища чи дії, настання яких може нанести банку шкоду фінансового 

(збитки, недоотримання доходів, втрата капіталу, пошкодження майна та 

ін.) й нефінансового (втрата довіри, зниження кредитного рейтингу, втрата 

клієнтів, контрагентів та ключових співробітників та ін.) характеру, сукупна 

дія яких може призвести до банкрутства банку.  

Термін «ризик» та термін «загроза» у  науковій економічній літературі 

використовуються паралельно. Ці поняття взаємопов'язані, але по суті 

відрізняються один від одного. Джерела небезпек (загроз)  – це сукупність 

умов і факторів, які утримують в собі  та при визначених умовах самі по 

собі або в будь - якій комбінації формують деструктивну природу 

(сукупність негативних впливів) [2]. 

Економічні загрози для банківської системи,   можуть реалізовуватись у 

формі корупції,  шахрайства, недобросовісної конкуренції, тощо.  

Н. Наточеєва зазначає, що найнебезпечнішими загрозами 

фінансовій/економічній  безпеці комерційних банків в розпал кризи були:  

- загроза втрати ліквідності; 

- загроза фінансових втрат, пов’язаних з кредитуванням;  

- загроза негативної переоцінки цінних паперів і загроза валютних 

втрат. 

На думку М. М. Єрмошенка, до основних загроз банківському сектору 

слід віднести:  
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- низький рівень капіталізації банківського сектору;  

- наявність внутрішніх негативних причин, притаманних банківській 

діяльності;  

- участь банківської системи в тіньовій діяльності та її криміналізацію;  

- недостатнє законодавче врегулювання банківської діяльності;  

- недостатній контроль за діяльністю комерційних банків з боку НБУ;  

- низький рівень залучення іноземної валюти і готівки у національній 

валюті, що знаходиться у населення;  

- відсутність достатнього золотовалютного запасу;  

- практична відсутність системи страхування вкладів населення і 

депозитів підприємств у комерційних банках;  

- відсутність довіри населення й юридичних осіб до комерційних 

банків;  

- невиправдано високі обсяги коштів комерційних банків, заморожених 

у вигляді викуплених у держави ОВДП, у тому числі і реструктурованих 

урядом у конвертовані ОВДП. 

Ці загрози виникають внаслідок недостатньої адаптації банківського 

сектору до постійних змін умов ринку загальної неплатоспроможності 

суб’єктів; господарювання; зростання злочинності; споживчого менталітету 

громадян; недостатнього правового регулювання банківської діяльності або 

професійного рівня частини керівного складу і працівників банків. При 

цьому він вважає, що нестабільність фінансового стану значної кількості 

вітчизняних банків є чи не основною загрозою фінансовій безпеці 

банківського сектору України [3].  

Загалом система фінансової безпеки банків створюється з метою 

забезпечення ефективного розвитку та стабільності їх діяльності,  вона 

повинна гарантувати захист його фінансових і матеріальних ресурсів, 

здатність адекватно і без суттєвих втрат реагувати на зміни внутрішньої і 

зовнішньої ситуації. Система фінансової безпеки банків спрямовується на 

усунення чи зменшення ризику збитків, іншими словами, будь який вид 

ризику, який спричиняє фінансовий  збиток для банку, може вважатись 

ризиком фінансової безпеки банку.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВ  

Узагальнення існуючих підходів дозволило виявити недоліки, визначити 

основні проблеми інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки банків 

України. Визначені недоліки існуючих підходів інтегрального оцінювання рівня 

економічної безпеки банків України свідчать про необхідність їх удосконалення.  

В даний час в науковій літературі різними авторами досить повно розроблені 

і пропонується ряд методичних підходів до визначення стану фінансової безпеки 

підприємства. При цьому, науковці акцентують увагу на тому, що у переважній 

більшості випадків загальновідомі підходи до оцінки економічної безпеки 

переводяться в площину фінансової безпеки як основної складової економічної 

безпеки з відповідними інтерпретаціями. 

Відомими в економічній літературі підходами до кількісної оцінки рівня 

економічної безпеки підприємства, які трансформовані стосовно фінансової 

безпеки підприємства, є: індикаторний, ресурсно-функціональний, програмно-

цільовий (або інтегральний), ранговий. Розглянемо їх  в якості загальновідомих 

підходів, які можна використати для визначення рівня фінансово-економічної 

безпеки банку як суб’єкта підприємництва.  

1. Індикаторний підхід, який полягає у формуванні системи індикаторів та 

розрахунку інтегрального індикатора для визначення рівня чи стану фінансової 

безпеки банку. Індикатори розглядаються як порогові значення показників, що 

характеризують  його фінансову діяльність. Оцінка фінансової безпеки 

встановлюється за результатами порівняння  фактичних показників діяльності з 

індикаторами. 

Основним недоліком даного підходу для банківської сфери є те, що рівень 

точності індикатора в є проблемою, оскільки на даний час відсутня методична 

база визначення індикаторів, що враховують особливості діяльності конкретного 

банку, зумовлені, зокрема, його регіональною належністю, формою власності, 

структурою капіталу, існуючим організаційно-технічним рівнем. Індикаторний 

підхід дає хороші результати на макрорівні, де значення індикаторів більш 

стабільні. До цього даний підхід  є найбільш застосованим на макрорівні, що 

розкрито у Концепції економічної безпеки України. 

2. Ресурсно-функціональний підхід, відповідно до якого оцінку рівня 

фінансової безпеки банку можна здійснити на основі оцінки стану використання 

організаційних ресурсів за відповідними критеріями. При цьому в якості 

організаційних ресурсів розглядаються чинники, використовувані власниками і 

менеджерами банку для виконання статусних цілей банку. За ресурсно-

функціональним підходом найбільш ефективне використання організаційних 
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ресурсів досягається шляхом запобігання ризикам негативних впливів на 

фінансово-економічну безпеку банку і досягнення основних завдань його 

фінансової безпеки. 

Оскільки система показників фінансової стійкості банку враховує різні 

аспекти його діяльності, дослідження їх змін необхідно проводити комплексно, за 

сукупним впливом на загальний фінансовий стан. Наприклад, подорожчання 

ресурсної бази одночасно впливає на стан прибутку через зростання витрат, на 

ліквідність через структурні перетворення системи зобов’язань, на підвищення 

ціни і якість активів. Тому основним недоліком даного підходу є те, що широка 

функціональна діяльність банку ускладнює визначення сукупного критерію 

фінансової безпеки. 

Різновидом ресурсно-функціонального підходу є оцінка рівня фінансової 

складової економічної безпеки банку на основі аналізу його фінансової стійкості, 

величина якої обраховується виходячи з достатньої кількості оборотних коштів 

для здійснення діяльності.  Основний недолік -  в вузькості підходу до оцінки 

рівня фінансової безпеки банку, оскільки крім оборотних коштів у фінансовій 

діяльності банку задіяні власний капітал, прибуток, інвестиції. Але  висока 

гнучкість цього інструмента всебічної оцінки діяльності банку і його 

навколишнього середовища – його ключова перевага. 

3. Підхід, що відображає принципи та умови програмно-цільового управління 

і розвитку, запропонований до використання Н. Зачосовою [2] Відповідно до 

нього оцінка фінансової безпеки банку ґрунтується на інтегруванні сукупності 

показників, що визначають економічну безпеку. Для цього використовується 

кілька рівнів інтеграції показників і основні методи їх аналізу - кластерний і 

багатовимірний аналіз. Даний підхід відрізняється високим ступенем складності 

проведення аналізу з використанням методів математичного аналізу. Тому на 

практиці в банківській сфері його реалізувати важко.  

4. Бланк І. А. виокремлює п'ять систем аналізу фінансової безпеки, які 

базуються на таких методах його проведення: горизонтальному фінансовому 

аналізі, вертикальному фінансовому аналізі, порівняльному фінансовому аналізі, 

фінансових коефіцієнтів, інтегральному фінансовому аналізі [1]. Такий підхід є 

дуже широким, оскільки в цьому випадку процес забезпечення фінансової безпеки 

ототожнюється фактично з усією діяльністю банку як суб'єкту господарювання. 

5. Ще одним підходом до оцінки фінансової безпеки банків є метод 

ранжування (використання моделі бальної оцінки). Його сутність полягає в тому, 

що рівень фінансової безпеки розраховується в балах як сума добутків рейтингу 

кожного показника на клас, який визначається в залежності від значення 

нормативного показника, тобто оцінка рівня фінансової безпеки банку базується 

на використанні рангових ознак. Особливістю моделі бальної оцінки є 

використання медіанного (середньогалузевого) критерію. Оцінка проводиться за 

кожним коефіцієнтом, нормативне значення котрого має певні межі. Значення 

коефіцієнтів, що виходять за межі діапазону нормативних значень, оцінюється 

балом "відмінно" (5) або "незадовільно" (2) залежно від їх економічного сенсу. 

Значення коефіцієнтів, що знаходяться всередині нормативного діапазону, 
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оцінюються балом "добре" (4) або "задовільно" (3). Далі по кожній групі 

фінансових коефіцієнтів розраховується груповий бал шляхом зважування 

бальних оцінок показників даної групи (сума ваг по кожній групі береться 

за100%).  

6. Підхід з зарубіжної практики, відповідно до якого аналіз фінансового стану 

проводиться шляхом коефіцієнтного аналізу (ratioanalysis) за окремими 

напрямками, що дозволяє аналізувати різні  банки не зважаючи на масштаби їх 

діяльності, визначаючи їх ефективність та прибутковість. Перевага віддається 

проведенню порівняльного аналізу (дані банку порівнюються з встановленими 

нормативами або показниками конкурентів), трендового аналізу (trend analysis), 

який включає у себе вертикальний аналіз (common-size analysis), горизонтальний 

аналіз відносних показників (percent change analysis). Широко застосовується 

також факторний аналіз. Також у ході аналізу фінансового стану банку можуть 

використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, їхня 

кількість та широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу та 

визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку. 

Таким чином, проведений аналіз загальновідомих методичних підходів 

показує, що у світовій практиці вже накопичений достатній досвід формування 

індикаторів і проведення інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємств на 

основі комплексних показників, методики яких доцільно  використовувати в 

банківській сфері. Кожний методичний підхід має свої переваги і недоліки, тому 

потребує критичного аналізу на придатність в банківському секторі економіки. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТІ: ОСНОВНІ ВИДІВ  

ТА ЇХНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Використання Інтернету як рекламного каналу – безперечно, об’єктивна 

необхідність для будь-якої компанії, яка не хоче програти конкурентну боротьбу в 

найближчому майбутньому.  

Існує кілька основних видів реклами в Інтернеті, які відрізняються між собою 
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схемою взаємодії сторін, складністю налаштування і ведення кампанії, 

плейсментом та іншими особливостями. 

1. Контекстна реклама (PPC) 

Один із найбільш поширених і популярних видів реклами, основою якого є 

система оплати за клік (Pay Per Click). Тобто здійснюється проплата в тому 

випадку, якщо користувач натискає на оголошення і переходить на сайт 

рекламодавця [1]. 

У результатах пошуку така реклама виводиться при введенні користувачем 

відповідного ключового слова, під яке налаштована кампанія рекламодавця. Таку 

рекламу називають контекстною, бо оголошення засновані на врахуванні суті 

контенту або конкретного пошукового запиту. Провайдерами контекстної реклами 

є самі пошукові системи. Найбільші сервіси такого типу – Google AdWords і 

Яндекс.Директ. 

Варто відзначити, що PPC – один із найбільш ефективних видів реклами, 

повністю безпечних і легальних. Більше того, доходи від контексту становлять 

більшу частину всього прибутку, який отримують пошукові системи, тому вони 

всіляко заохочують її використання з боку бізнесу. 

2. Ремаркетинг 

По суті, ремаркетинг – одна з функцій, доступних у системах контекстної 

реклами. Але через низку відмінних рис цей вид реклами можна винести окремо. 

Суть ремаркетингу в можливості відслідковувати користувачів, які відвідали ваш 

сайт, і показувати їм оголошення повторно, ніби нагадуючи про себе [1]. 

3. Пошукове просування (SEO) 

SEO, або пошукова оптимізація, – під такою загальною назвою розуміють 

комплекс заходів, які вживаються фахівцями відповідного профілю, з метою 

підняття позиції сайту в результатах пошуку в цих системах за певними запитами 

користувачів. Чим вище позиція сайту в результатах пошуку, тим 

більша ймовірність, що відвідувач перейде на нього з пошукових систем, оскільки 

люди зазвичай йдуть за першими посиланнями. Отримати відвідуваність клієнтів 

тут і зараз за допомогою пошукового просування й оптимізації просто неможливо. 

Тому одна з  відмінностей – орієнтація на отримання ефекту в довгостроковому 

періоді. 

4. Медійна реклама (банерна) 

Це один із перших видів інтернет-реклами, який з’явився ще на зорі 

становлення Всесвітньої мережі. Суть медійної реклами полягає в розміщенні 

банерів на сторонніх сайтах, при кліці на які користувачі переходять на спеціальну 

цільову сторінку на сайті рекламодавця [2]. Такий трафік легко відстежувати за 

допомогою сервісів веб-аналітики. Медійну рекламу можна розміщувати і за 

допомогою Google AdWords, який надає для цього всі необхідні можливості, а 

також майданчики у вигляді сайтів-учасників партнерської мережі.  

Банерна реклама втрачає популярність, бо Інтернет продовжує розвиватися, і 

мабуть кожен другий використовую спеціальні розширення в браузері(AdBlok, 

Adguard,та ін.), щоб позбутись надокучливої реклами. 

5. Реклама в соціальних мережах 

https://lemarbet.com/ua/otkrytie-internet-magazina/bystryj-podbor-klyuchevyh-slov-dlya-sajta-cherez-onlajn-servisy/
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Таргетована реклама в соціальних мережах зараз один з основних видів 

реклами в Інтернеті. Крім того, активно використовується так званий SMM – 

маркетинг у соціальних медіа, суть якого полягає у формуванні та розвитку 

спільнот навколо сторінки бренду в певній соціальній мережі. Можливість показу 

рекламних оголошень доступна в будь-якій великій соціальній мережі. Для 

України основним таким каналом є Facebook та Instagram [4]. 

Причому обидві платформи надають можливість використовувати відразу 

кілька різних форматів рекламних оголошень. 

6. Тізерна реклама 

Це своєрідний мікс із медійної і контекстної реклами, який має низку 

особливостей, що і дозволяють винести їх в окрему групу. Тізер – це рекламне 

оголошення, яке складається з заголовка, невеликого тексту, який характеризує 

рекламований продукт і його фото. Наприклад, ось як виглядають типові тізери [3]. 

Зазвичай використовується яскравий заголовок, текст, який інтригує, і фото, яке 

привертає увагу. У результаті дії CTR-тізерів може в декілька разів підвищуватися 

аналогічний показник контекстної реклами на сайтах партнерів мережі. 

Створення та розміщення тізерної реклами здійснюється шляхом взаємодії 

власників сайтів і рекламодавців через спеціальні тізерні мережі.  

7. CPA-реклама 

Часто цей формат інтернет-реклами називають ще і партнерським 

маркетингом (affiliate marketing), принаймні саме таке визначення 

використовується в зарубіжному сегменті інтернет-маркетингу. Модель Cost Per 

Action (CPA) передбачає такий механізм роботи, коли оплата з боку рекламодавця 

проводиться тільки в разі здійснення певних дій з боку клієнта. Таким чином, 

ризики для рекламодавця мінімальні, адже він фактично отримує гарантію 

вигідного повернення інвестицій [1]. 

З іншого боку, для видавців реклама за схемою CPA не настільки бажана, 

оскільки, незважаючи на більшу винагороду, показники прибутку можуть істотно 

коливатися залежно від типу рекламованого продукту, якості самої рекламної 

кампанії та безлічі інших чинників. Простіше кажучи, вартість CPA-реклами – це 

сума, яку ви заплатите в тому випадку, якщо оголошення призведе до продажу. 

Звичайно, порівняно з оплатою за перегляд або клік вона може здатися досить 

високою. Але і конверсії будуть набагато рідшими, а прибуток із кожної з них для 

бізнесу – вищим. 

8. Мобільна реклама 

Цей вид реклами цікавий хоча б тому, що дозволяє звернутися до потенційної 

аудиторії через найбільш персональний для сучасної людини пристрій – її 

смартфон. Той факт, що пристрій перебуває поруч із людиною протягом усього 

дня, – незаперечний аргумент і очевидна перевага мобільної реклами. 

У Google створили спеціальну платформу для мобільної реклами – AdMob. 

Крім того, створювати оголошення для мобільних пристроїв можна і в 

AdWords/Директ. У будь-якому випадку запуск кампанії з показом на мобільних 

дозволяє скористатися всіма перевагами контекстної реклами, перерахованими 

раніше. Зокрема, точними налаштуваннями демографії та географічного 
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таргетингу. 

Наприклад, технології визначення місця розташування користувача 

дозволяють маркетологам запускати рекламу орієнтовану, наприклад, на залучення 

відвідувачів до місцевих розважальних закладів. 

Хоча рекламні оголошення і показуються на невеликому екрані, рекламодавці 

мають можливість персоналізувати оголошення, таким чином зробивши кампанію 

більш ефективною. 

Реклама в Інтернеті – це вже далеко не тренд, хоча деякі підприємці 

продовжують сприймати її в такому вигляді. Тепер це вже необхідність. Її можна 

ефективно використовувати не тільки для продажу товарів і отримання клієнтів на 

послуги, це ще і чудовий канал для поширення інформації про свій бренд і 

підвищення його впізнаваності. 
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ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

Небанківські фінансові інституції відіграють важливу роль на сучасному 

етапі розвитку української економіки, оскільки є фінансовими посередниками, 

завдяки яким здійснюється акумуляція заощаджень та їх розміщення. Одними із 

таких є лізингові компанії. 

Лізингові компанії – це фінансові посередники, що спеціалізуються на 

здаванні в оренду фірмам для використання у виробничій діяльності предметів 

тривалого використання [1]. Особливість даного виду посередництва – це те, 

що кредитування здійснюється в товарній формі і має довгостроковий характер. 

Наразі ринок лізингу в Україні повільно відновлюється після різкого 

зменшення кількості лізингових угод на 42% у 2015 році. На початку 2017 року 

кількість нових укладених договорів збільшилася в 2,2 рази, а обсяг усіх 

договорів сягнув 12,8 млрд грн станом на 1 січня 2018 року [3]. 

На початку 2018 року кількість лізингових договорів в Україні становила 

50% від рівня 2013 року, тоді як загальна вартість цих договорів зменшилася 

втричі [2]. 

https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/reklama-v-internete-8-osnovnyh-vidov-i-ih-osobennosti/
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Таким чином, лізинг поступово стає прямим конкурентом банківському 

кредитуванню. Більше того, лізингові компанії починають використовувати 

фондовий ринок (випуск облігацій), щоб залучати додаткове фондування для 

своїх проектів. І якщо темпи економічного розвитку не уповільняться, то в 

найближчі 4 роки очікується, що обсяг фінансування українського бізнесу за 

угодами лізингу збільшиться втричі. 

Таке зростання пов’язане, в першу чергу, з відкладеним попитом на 

капітальні інвестиції: в періоди криз компанії не спішили закупати обладнання 

чи оновлювати транспортні засоби. Найактивніше ростуть обсяги договорів 

лізингу в транспортному і сільськогосподарському секторах. У відсотковому 

показнику найбільший ріст – в галузі будівництва, у тому числі доріг. 

Згідно з дослідженнями, на українському ринку найбільше користуються 

лізингом дві галузі – транспортна та сільське господарство.  

Для прикладу у Львівській області лише 20 малих фермерських 

господарств, з 800 зареєстрованих, купують техніку для розвитку свого бізнесу 

в лізинг. Але цього року таких підприємців стане більше, тому що в області 

вперше запрацює відшкодування лізингових платежів [1]. 

Даною програмою передбачено 2,5 млн гривень для відшкодування 

відсотків за банківськими кредитами, кредитами, які залучають у кредитних 

спілках та за сплату відсотків за лізинговими платежами [1]. 

Голова ради директорів Асоціації «Українське об'єднання лізингодавців» 

Олександр Кощеєв зауважив, що лізинг – це дуже зручний та простий 

інструмент для фінансування малого та середнього бізнесу.  

На Львівщині, як і в усій Україні, основні напрямки фінансування – 

колісний та залізничний транспорт. Також в лізинг розвиваються компанії, чий 

бізнес пов'язаний з виготовленням меблів та іншим видом перероблення 

деревини. Також добре працювати в лізинг підприємствам харчової та медичної 

галузі. 

Найбільший потенціал для проникнення лізингу в Україні мають такі нові 

сегменти економіки: 

 Дорожньо-будівельне та медичне обладнання – ці сфери 

фінансуються з бюджету. 

 Міський громадський транспорт. 

 Залізничний транспорт – вже зараз діє програма лізингу вагонів для 

перевезення зерна. 

 Обладнання для харчової промисловості та пакування. 

 ІТ-обладнання. 

 Лізинг торгівельних приміщень [2]. 

На сьогодні Україна знаходиться на початковому етапі розвитку ринку 

лізингу, і низка факторів, що існують на ринку, поки що гальмують його 

розвиток. Обмеженість фінансування галузі в Україні, відсутність сучасної 

сприятливої законодавчої бази та відсутність спеціальних податкових стимулів, 

низька обізнаність підприємців про сучасні інструменти фінансування бізнесу є 

найсильнішими перешкодами для розвитку лізингу. Це обмежує підприємства у 
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фінансуванні [3]. 

Серед інших факторів, які стримують розвиток лізингової галузі в Україні, 

називають брак внутрішнього та іноземного капіталу, відсутність спеціальних 

державних мотивуючих програм для малого та середнього підприємництва та 

застаріле законодавство, яке регулює лізингові операції в Україні. 

Базовий закон, що регулює лізингові операції не оновлювався вже багато 

років. Тому було б бажаним, аби законопроект «Про фінансовий лізинг» (№ 

6395) був підтриманий парламентаріями. Тільки тоді ринок суттєво 

пожвавиться, обсяги фінансування підприємств збільшаться і економіка 

отримає додаткове фінансування. Він впевнений, що прийняття закону дасть 

колосальний ефект для всієї економіки. І особливо для малого та середнього 

бізнесу [3]. 

Та не зважаючи на це, за прогнозами спеціалістів попит на послуги 

лізингових компаній в Україні та обсяги лізингових угод буде стрімко зростати 

у найближчі три-п'ять років, а обсяг фінансування українського бізнесу за 

угодами лізингу може як мінімум подвоїтись до 2021 року», – зазначили в 

"Українському об'єднанні лізнгодавців", яке виступило організатором 

презентації дослідження [3]. 

З макроекономічної точки зору лізинг може стати тим фінансовим 

інструментом, який допоможе профінансувати реновацію застарілих 

виробничих потужностей та оновлення інфраструктури в Україні [3]. 

В загальному Світовий ринок лізингу зараз на підйомі: до 2021 року 

очікується ріст на 30%. Це відбувається переважно завдяки ринкам Азії, в 

першу чергу – Китаю. Європейський ринок займає 32% світового, а лідерами є 

Великобританія, Німеччина та Франція [2]. 

Україна за обсягом ринку лізингу поки що знаходиться на 50-му місці, із 

дуже скромними $0,21 млрд. В той час як показник Польщі складає $14 млрд. 

[2]. 

Структура ринку лізингу України нагадує структуру інших європейських 

країн – Польщі та Німеччині. Найбільшу частку займають транспортні засоби. 

Однак якщо в Україні це, в основному, легкові авто, то в країнах ЄС – 

вантажний та сільськогосподарський транспорт [2]. 

Отже, на сучасному етапі економічного розвитку нашої держави лізинг є 

найперспективнішим фінансовим інструментом, здатним ефективно 

активізувати інвестиційний процес у країні та розвивати виробництво. 

Відповідно основним напрямом державної політики у сфері розвитку 

фінансового лізингу має стати комплекс заходів, який передбачатиме: 

створення сприятливої законодавчої бази для суб’єктів лізингової діяльності; 

розвиток інфраструктури лізингу та активізація її використання учасниками 

ринку; створення умов для зростання фінансової стійкості лізингодавців. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА  

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. 

Досвід останніх років говорить про збагачення методики фінансового 

аналізу на математично-статистичний апарат. Під час дослідження економічний 

об’єкт або процес можна формально описати крізь призму економіко-

математичних моделей. Методичне забезпечення діагностики безпеки 

підприємства характеризується значною різноманітністю підходів та 

інструментів її проведення, що обумовлює доцільність класифікації й 

систематизації. 

На державному рівні має місце застосування Методики проведення 

поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатопроможних 

підприємств та організацій. Провідним завданням аналізу є оцінювання 

результатів господарської діяльності за попередній і поточний роки, виявлення 

факторів, які позитивно чи негативно вплинули на показники роботи 

підприємства, а в підсумку – прийняття рішення про визнання структури 

балансу задовільною (незадовільною), а підприємства –платоспроможним 

(неплатоспроможним). Незважаючи на те, що зі зміною системи 

бухгалтерського обліку застосування цієї методики скоротилося, вважаємо, що 

за кількістю існуючих показників, діапазоном охоплення аспектів діяльності 

підприємства та сукупною трудомісткістю процесу оцінювання вона є 

оптимальною для замовників і виконавців. Особливу увагу приділено 

розрахунку не лише загальних показників оцінювання фінансового стану, а й 

коефіцієнтів, що надають можливість визначити схильність підприємства до 

https://dailylviv.com/news/ekonomika/ahrariyam-lvivshchyny-vpershe-zdeshevyly-lizynhovi-platezhi-69701
https://dailylviv.com/news/ekonomika/ahrariyam-lvivshchyny-vpershe-zdeshevyly-lizynhovi-platezhi-69701
https://minfin.com.ua/ua/2018/09/28/35068426/
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2541156-finansovij-lizing-v-ukraini-potocnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2541156-finansovij-lizing-v-ukraini-potocnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku.html
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погіршення фінансового стану або в цілому до проявів банкрутства . 

Спільним недоліком для вищевказаних методик є те, що у них відсутній 

загальний критерій, на підставі якого можна було б формувати однозначний 

висновок про рівень фінансового стану підприємства та можливість настання 

його банкрутства, а також недостатнє використання показників грошового 

потоку, що характеризують ефективність основної діяльності суб’єкта 

підприємництва з точки зору генерування грошових потоків, які можна 

спрямувати на інвестування й погашення заборгованості.  

Науці відомі два основні підходи до оцінювання ймовірності банкрутства. 

Перший базується на фінансових даних і включає оперування кількісними 

індикаторами – фінансовими коефіцієнтами. Це багатофакторні регресійні 

моделі, враховують зміни в галузі фінансового управління та економіки, на 

ринках капіталів та інших факторів. 

Другий підхід до прогнозування банкрутства випливає зі статистики зміни 

показників збанкрутілих компаній і порівняння їх з відповідними даними 

досліджуваних організацій. 

Таблиця 1 

Види діагностики залежно від цілей і масштабів аналізу* 
Вид 

діагностики 

Масштаб 

аналізу 
Характеристика 

Експрес-

діагностика 

Використання 

обмеженого 

кола даних 

Дозволяє за короткий проміжок часу отримати 

мінімальний набір економічних і фінансових показників, 

максимально характеризує фінансово-економічний стан 

підприємства. За необхідності виконують додатковий 

факторний аналіз проблемних показників. 

Діагностика 

потенційного 

банкрутства 

Використання 

широкого 

кола даних 

Визначає можливу вірогідність настання кризового стану 

на підприємстві та констатує факт невідновлювальної 

втрати платоспроможності (банкрутства). Згідно з 

положеннями фінансового аналізу, для діагностики 

вірогідності банкрутства використовується декілька 

підходів: 

а) трендовий аналіз системи критеріїв і ознак; 

б) фіксований набір показників; 

в) інтегральні показники; 

г) рейтингові оцінки на базі критеріїв фінансової стійкості 

підприємств та ін.; 

д) факторні регресійні й дискримінанти моделі. 

Комплексна 

діагностика 

економічного 

стану 

Використання 

широкого 

кола даних 

Об'єднує організаційний, кадровий, функціональний, 

стратегічний аналіз та безпосередньо діагностику. 

Експрес-діагностика дозволяє визначити коло проблем, 

які потім і оцінюються більш детально при здійсненні 

комплексного аналізу. Оцінюється загальний стан 

підприємства, дається зріз фінансово-економічного стану, 

виконується оцінювання інноваційного потенціалу, 

здійснюється факторний аналіз причин виникнення 

виявлених проблем. 

* Примітка. Табл. 1. складена на підставі [1] 
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Внаслідок здійснення комплексної діагностики стану підприємства можна 

отримати оцінку широкого спектра виробничих і господарських процесів, але 

виконання цього виду діагностики є досить трудомістким та складним 

процесом. 

Найбільш ефективним і доцільним є комбінований підхід, який дає 

можливість узагальнити вплив на виникнення та перебіг кризових явищ як усіх 

складових, так і кожної зокрема. Використання лише фінансових показників за 

звітністю підприємства характеризує тільки поточний стан на певну дату й не 

дає змоги виокремити основні чинники, які його спричинили. Більш доцільним 

є сумісне використання економічних і фінансових показників. 

Отже, у сучасній економічній літературі існує достатня кількість методів, 

моделей діагностики кризового стану та загрози банкрутства суб’єктам 

господарювання, що належать до двох агрегованих категорій – сформовані на 

базі оціночних показників і на основі економіко-математичних та статистичних 

моделей. 

Поряд з цим результати експрес-діагностики та діагностики потенційного 

банкрутства слугують основою для проведення комплексного аналізу 

економічного стану при прогнозуванні банкрутства. Для більш 

аргументованого прогнозу доцільно комплексно використовувати одночасно 

декілька методів прогнозування ймовірності банкрутства підприємства, що 

дозволить значно збільшити ступінь вірогідності отриманих результатів. 

Метою діагностики економічної безпеки підприємства є визначення рівня 

безпеки, на якому знаходиться підприємство на момент дослідження: стійкий 

(стабільний) рівень; передкризовий рівень (зі значними відхиленнями від 

рівноваги); кризовий рівень (біфуркаційний). 

У зв’язку з цим, процес діагностики повинен включати в себе не тільки 

аналіз певних параметрів, але й аналіз змін цих параметрів. Узагальнено, що 

основними методами діагностики економічної безпеки діяльності підприємства 

є наступні: ресурсно-функціональний метод, в основі якого лежить експертна 

оцінка рівня корпоративних ресурсів; метод порівняння величини інвестицій у 

підприємство за рахунок реінвестованого прибутку з обсягом коштів, 

необхідних для забезпечення економічної безпеки підприємства; метод 

комплексної оцінки загроз; методи комплексної оцінки економічного 

потенціалу підприємства; математичні методи (традиційні методи обробки 

інформації, методи факторного аналізу, методи оптимізаційного вирішення 

економічних задач тощо); системно-синергетичний метод. 

Діагностика економічної безпеки підприємства – це, перш за все, 

дослідження процесів, що відбуваються як в самому підприємстві, так і за його 

межами (аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища) та співставлення 

отриманих результатів з критичними значеннями індикаторів, що визначають 

різницю між безпечною зоною функціонування підприємства від зони 

можливої небезпеки. Основними бар’єрами формування ефективної системи 

діагностики економічної безпеки діяльності підприємства є: проблема 

формування достовірної інформаційної бази для аналізу економічної безпеки з 
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метою виявлення прихованої кризи; проблема вибору найбільш оптимальних 

методологічних підходів до прогнозування внутрішніх та зовнішніх загроз; 

відсутність ефективного інструментарію діагностики, аналізу та оцінки 

ситуацій, які б враховували дію всіх факторів впливу на розвиток підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Враховуючи численні ризики і загрози мікро- та макросередовища, 

виникає необхідність формування системи фінансово-економічної безпеки 

промислових підприємств, систематизації її складових, конкретизації об’єктів, 

суб’єктів, цільових пріоритетів та важелів впливу, спрямованих на локалізацію 

загроз і небезпек. 

Управління фінансово-економічною безпекою визначається 1) керованістю 

всієї сукупності фінансових, матеріальних, інформаційних, інтелектуальних та 

трудових ресурсів та їх предметною спрямованістю на прийняття ефективних 

обґрунтованих управлінських рішень; 2) якістю суб’єктного складу та 

раціональністю, динамізмом, варіативністю прийнятих ним рішень; 3) 

раціональністю сформованої структури управління як системної сукупності 

взаємовідносин і взаємозв'язків. В такому контексті систему управління 

фінансово-економічною безпекою підприємств можна визначити як сукупність 

взаємопов’язаних елементів, яка складається з двох підсистем - керуючої та 

керованої й передбачає: захист економічних інтересів суб’єктів 

господарювання, попередження виникнення та розвитку загроз фінансово-

економічній безпеці, зниження ступеня їх негативного впливу, управління 

ризиками, врахування альтернативних шляхів забезпечення безпеки 

підприємств шляхом застосування відповідних інструментів та методів 

фінансового аналізу і оцінки фінансового стану з використанням граничних 

значень показників та інтегральних комплексних оцінок її рівня. 

Під інструментарієм забезпечення фінансово-економічної безпеки суб'єктів 

господарювання розуміють сукупність елементів, які застосовуються для 

захисту їх фінансових інтересів. На нашу думку, такий інструментарій включає 

методи, важелі та інструменти. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж24790
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В основі фінансово-економічної безпеки підприємств лежить тісна 

взаємодія основних підсистем, які забезпечують її ефективне застосування. 

Управлінська підсистема забезпечує раціоналізацію комплексу дій щодо 

діагностики небезпек та загроз і впровадження заходів щодо їх нейтралізації. 

Залежно від ступеня деталізації дослідження стану суб’єкта підприємництва 

діагностика може проводитися поверхнево або поглиблено. У зв’язку з цим у 

економічній літературі розрізняють: 1) експрес-діагностику – формальну оцінку 

фінансового стану суб’єкта підприємництва на основі регулярного обчислення 

відповідних коефіцієнтів і даних балансу (ця методика має наступні цілі: 

виявити тенденції зміни стану підприємства, провести аналіз його фінансових 

показників); 2) фундаментальну діагностику ‒ всебічну і глибоку оцінку 

поточного стану підприємства, виявлення причин його погіршення та 

очікуваних тенденцій розвитку [1]. 

В рамках цієї підсистеми забезпечується збір та опрацювання аналітичної 

інформації щодо заходів забезпечення безпеки підприємств, моніторинг та 

прогнозування умов, загроз, небезпек та індикаторів безпеки, розробка та 

впровадження необхідних заходів щодо її підтримки на належному рівні. 

Підсистема планування спрямована на планування корпоративних ресурсів 

та комплексу заходів із забезпечення фінансово-економічної безпеки та 

розробку бюджетів щодо практичної реалізації пропонованого комплексу 

заходів. 

Підсистема аналізу включає аналіз можливих загроз фінансово-

економічній безпеці та попередження збитків у діяльності підприємства, 

фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, ефективності 

використання наявних ресурсів. Методи: SWOT-аналіз, PEST- аналіз, SNW-

аналіз, аналіз розробки сценаріїв подій.  

Підсистема контролінгу передбачає два основні напрями контролінгу – 

тактичний та стратегічний – оскільки діагностика рівня фінансово-економічної 

безпеки проводиться постійно з метою визначення небезпек у короткий строк 

(використання тактичного контролінгу) та на довготривалу перспективу 

(стратегічний контролінг). Особлива цінність інформації, що отримана від 

служби контролінгу, полягає в її об’єктивності, оскільки завдання працівників 

цього підрозділу полягає саме в акумуляції та інтерпретації даних про 

функціонування зовнішнього та внутрішнього середовища. Крім того, сучасні 

інструменти контролінгу дозволяють узгоджувати спрямованість різних 

підрозділів у досягненні визначених тактичних та стратегічних цілей. 

Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва з використанням 

принципових засад контролінгу дозволить оптимізувати процес забезпечення 

захисту фінансових інтересів від загроз, оскільки контролінг сприяє 

координації функцій різних підрозділів, їх комплексній реалізації, що 

обумовлено розгалуженістю загальних функцій контролінгу, які включають 

управлінський облік, моніторинг, контроль за прийняттям фінансових рішень. 

Контролінг повинен ґрунтуватись на основних методах його здійснення, а 

саме: бенчмаркінг, вартісний аналіз, факторний аналіз відхилень, аналіз точки 
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беззбитковості, портфельний аналіз, опитування, АВС аналіз, нуль-базис 

бюджетування тощо. 

Важливим елементом забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства є підсистема інформаційно-аналітичного забезпечення, яка 

повинна містити: якісні і кількісні значення індикаторів фінансової безпеки, 

наявність або потенційність ризиків і загроз, формалізовані фінансові інтереси і 

стан їх реалізації, стратегічний план (стратегію) забезпечення фінансової 

безпеки підприємства, якісні і кількісні параметри використання фінансових 

ресурсів, обсяг останніх, а також джерела їх надходження, фінансовий план 

(бюджет). Обліково-аналітичне забезпечення є основою здійснення управління 

фінансово-економічною безпекою підприємств, оскільки базується на 

ретроспективних та перспективних даних фінансової звітності підприємств, 

даних бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, матеріалах 

статистичної звітності діяльності підприємств в розрізі класифікації видів 

економічної діяльності. 

Обліково-аналітичне забезпечення передбачає сукупність засобів, способів 

і прийомів з упорядкування та оптимізації облікової і аналітичної інформації. 

Саме інформованість зацікавлених осіб та осіб, що приймають ділові рішення, є 

важливішим фактором підвищення економічної життєздатності бізнесу, його 

ефективності та захисту від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.  

Таким чином, комплексний підхід до формування системи фінансово-

економічної безпеки підприємств дозволяє інтегрувати її ключові елементи у 

взаємопов'язаний, взаємозалежний та взаємообумовлений процес, що дозволить 

ідентифікувати, мінімізувати та нейтралізувати існуючі та потенційні зовнішні 

й внутрішні ризики й загрози та виробити дієві підходи до забезпечення сталого 

розвитку підприємств на основі безпекоорієнтованого підходу. 

Безпекорієнтований підхід до управління підприємством повинен 

базуватися на ієрархії та взаємозв'язку базових, функціональних, конкурентних 

та інноваційних стратегій функціонування суб'єктів господарювання. 

Отже, фінансово-економічну безпеку суб'єктів господарювання варто 

трактувати в контексті використання системного та інноваційного підходу, 

який передбачає розгляд діяльності підприємства як багаторівневої структурної 

системи на основі дотримання принципів цілісності об’єкта дослідження, що 

забезпечує можливість виявлення взаємозв’язків та взаємозалежностей між 

елементами системи та розробки рекомендацій щодо їх раціонального 

використання на основі забезпечення ефекту операційного та фінансового 

синергізму й модернізаційних перетворень у структурі виробництва.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ  

КРЕДИТАМИ БАНКУ 

Кредитування виступає одним із основних джерел забезпечення потреб 

юридичних і фізичних осіб у грошових ресурсах. Головними посередниками у 

кредитних системах є комерційні банки, які сприяють вільному переливу 

капіталів в економіці, виходячи із найбільш ефективних сфер їх застосування. 

Поряд з тим, на сьогоднішній день через наявність значних обсягів проблемної 

заборгованості актуалізується проблема 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. 

Кредитна діяльність приносить основні прибутки банківським установам, 

але поряд з тим постає проблема у зростанні проблемної заборгованості у 

кредитному портфелі банку. Щоб уникнути можливих втрат у майбутньому 

потрібно вчасно виявити рівень проблемної заборгованості, для цього необхідно 

ефективно здійснювати контроль та управління кредитною діяльністю банку. 

Неефективне управління кредитним портфелем та зростання проблемних 

кредитів призводить до підвищення ризиків здійснення кредитних операцій, а 

це, своєю чергою, призводить до збільшення обсягу збитків та втрати вкладених 

ресурсів, тому основне завдання менеджменту банків це – вдосконалення 

механізму управління проблемними кредитами. 

У сучасній практиці не існує єдиного трактування поняття проблемний 

кредит. Кожна окрема банківська установа має право ідентифікувати 

проблемний кредит та визначати ступінь його проблемності. Щодо трактування 

даного терміну науковцями, можна виділити декілька підходів до визначення 

проблемного кредиту. Деякі з них ототожнюють проблемний кредит з 

простроченою заборгованістю, інші наголошують на низькій ймовірності 

погашення кредиту з різних причин. 

В теперішній час обсяг проблемних кредитів суттєво збільшився, що 

пов'язано з тим, що у позичальників значно скоротилася можливість своєчасно 

та у повному обсязі погашати отримані кредити. Неповернення позичальником 

отриманих коштів залишається для банківських установ однією з основних 

проблем. Проблемні кредити тягнуть за собою ряд негативних наслідків, серед 

яких: 

– падіння рентабельності та ліквідності банку; 

– втрата репутації банку; 

– відплив клієнтів та втрата кваліфікованих працівників; 

– виникнення додаткових витрат, пов'язаних зі стягненням проблемної 
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заборгованості, тощо [1]. 

Для того щоб мінімізувати ризик, пов'язаний із виникненням проблемної 

заборгованості, працівники банку мають ідентифікувати можливі потенційні 

проблеми на всіх етапах кредитного процесу. Тому у банківських установах 

особлива увага повинна приділятися безперервному контролю за виконанням 

умов кредитного договору позичальником, за погашенням тіла кредиту та 

відсотків за його користування у чітко обумовлені строки, за зміною 

фінансового стану позичальника, за наявністю та зміною вартості та якості 

забезпечення за кредитом, а також вчасно реагувати на інші зміни. 

Проблемні кредити не обов’язково асоціюються із збитками, а правильний 

підхід до управління ними дозволяє мінімізувати втрати як для банківської 

установи, так і безпосередньо для позичальника. Правильним підходом у цьому 

напрямі є професійна робота персоналу банку, створення додаткових стимулів 

позичальникам для погашення боргів, клопітка робота з кожним клієнтом на 

партнерських засадах, застосування сучасних і швидких ефективних методів 

управління проблемними кредитами. Повністю ж уникнути втрат за 

проблемними кредитами на практиці неможливо, їх значення слід розглядати як 

своєрідну вартість ризику ведення банківського бізнесу [2]. 

Важливим в даному контексті є системний підхід до управління 

проблемними кредитами банку. Система управління проблемними кредитами 

банків − сукупність взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів, стратегій, методів та 

інструментів управління, що суб’єкти управління застосовують і спрямовують 

на зменшення рівня проблемної заборгованості банків. Важливою умовою 

ефективного функціонування системи управління проблемними кредитами 

банку є дотримання у процесі управління комплексу принципів, до яких, на 

нашу думку, слід віднести такі: 

• принцип єдності дій та засобів досягнення мети суб’єктами управління 

системи; 

• принцип єдності стратегії і тактики у процесі управління проблемною 

заборгованістю для забезпечення його безперервності; 

• принцип взаємозв’язку та взаємообумовленості елементів системи 

управління проблемними кредитами банку, який полягає в тому, що 

функціонування окремого елемента зумовлює особливості дії іншого, а 

взаємний вплив і цілеспрямованість усієї сукупності елементів забезпечує 

результативність процесу управління; 

• принцип гнучкості системи й процесу управління проблемними 

кредитами, що дає змогу адаптуватися до можливих змін на фінансовому ринку. 

Загалом розрізняють два основні методи управління проблемними 

кредитами банку: 

1. Метод реструктуризації (реабілітації) – розробка у співпраці з по-

зичальником плану дій щодо повернення кредиту. 

2. Метод ліквідації проблемного кредиту – повне або часткове погашення 

кредиту за рахунок продажу забезпечення за кредитом або іншого майна 

позичальника, залучення до погашення кредиту гарантів та поручителів, 
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продаж або передача проблемного активу третій стороні або його списання. 

Новим напрямом у роботі з проблемними кредитами є створення у банках 

ситуаційних центрів управління проблемною заборгованістю за кредитними 

операціями. Завданням такого ситуаційного центру є чітке регламентування 

процесу підготовки, розгляду варіантів рішень, їх наукове обґрунтування на 

етапі підготовки, використання наукових підходів до оцінювання 

альтернативних варіантів, прогнозування результатів, ризиків, упровадження 

ризиків під час урегулювання проблемної заборгованості. 

Отже, як показує практика, будь-яка банківська установа, незалежно від 

якості кредитного портфелю, адекватності кредитної політики, способів та 

методів управління кредитним ризиком, якості та точності оцінки 

платоспроможності та кредитоспроможності позичальника, стикається з 

неповерненням наданих кредитів. В сучасних умовах для збереження 

конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг і для того уникнути 

значної кількості ризиків під час здійснення кредитування, банкам необхідно 

здійснювати ефективне управління кредитним портфелем. Для цього необхідно 

вчасно виявити кредити, які можуть перейти до безнадійної заборгованості 

банківської установи і звертати значну увагу на формування кредитного 

портфеля банку. 

 

Список використаних джерел: 

1. Взыскание долгов в Германии [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://firma-in-germany.narod.ru/ReiseEuropa.html. 

2. Юрків М. Т. Управління проблемними кредитами банків в Україні : 

сучасні законодавчі аспекти / М. Т. Юрків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 

11. – С. 184-188. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_11_29. 

 

 

Добровольська Ірина Ігорівна, магістр 

спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Рудик О. Р. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

У сучасному світі, який характеризується глобалізацією, економічна ситуація 

постійно змінюється. Сьогодні економіка України перебуває на стадії розвитку, 

що супроводжується виникненням перешкод та перепон на цьому тривалому та 

нелегкому шляху. Вітчизняна економіка та її складові взаємодіють під впливом 

зовнішніх та внутрішніх екзогенних і ендогенних змінних. Ринок страхових 

послуг перебуває на початковому стані розвитку, хоча деякі його сегменти 

стрімко розвиваються. А це свідчить про потребу дослідження причин такого 

повільного розвитку та розкриття подальших перспектив.  
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Створення економіки з стабільним та поступовим розвитком, забезпечення 

захисту майнових прав громадян, юридичних і фізичних осіб, а також 

економічної та фінансової безпеки неможливе без існування розвиненого 

страхового ринку. Страховий ринок – це сфера грошових відносин, дe об’єктом 

купівлі-продажу виступaє специфічна послуга – страховий захист, формується 

пропозиція і попит на неї [1].  

Ринок страхування в Україні хоч пройшов зародковий етап, але все ще 

слабо розвинений. Переважна більшість сегментів цього ринку є маловідомі та 

непоширені серед українців. Рівень страхового покриття в Україні становить 3–

5%, тоді як у країнах Західної Європи – пoнaд 90%. Це свідчить як про 

наявність проблем, так і про величезний потенціал. 

Перешкодою для розвитку страхування в Україні є також нестабільність у 

державі на мікро- та мікрорівнях. Головними проблемами, що стримують 

розвиток вітчизняного страхування є такі: 

‾ відсутність дієвої цілеспрямованої державної політики; 

‾ недосконала нормативно-правова база; 

‾ часті зміни законодавчих актів; 

‾ нестабільна політична ситуація пов’язана з війною та анексією АР Крим; 

‾ недовіра громадян до страхових і банківських інституцій; 

‾ постійні коливання курсу гривні; 

‾ розвиток інфляційних процесів, що унеможливлює довгострокове 

страхування у національній валюті; 

‾ відсутність вільних коштів у населення, юридичних та фізичних осіб; 

‾ відсутність гaрaнтiй збереження капіталовкладень; 

‾ недостатній рівень розуміння страхових процесів громадянами; 

‾ відтік капіталу за межі країни; 

‾ низький рівень страхових виплат. 

Переважна більшість вищеперерахованих проблем є притаманна і для 

інших секторів фінансового ринку, що вказує на необхідність розв’язання таких 

перешкод на державному рівні. 

Для покращення ситуації на ринку страхування необхідно вжити наступні 

заходи: 

‾ стабілізація економічної, політичної, валютної, фінансової ситуації в 

країні, що привере увагу іноземних інвесторів; 

‾ створення розвиненої інфраструктури страхового ринку; 

‾ відповідність принципів ринку страхування міжнародним вимогам, а 

також інтеграція у світовий економічних простір; 

‾ посилення контролю за діяльністю страхових компаній з метою 

зменшення кількості неправомірних рішень щодо страхових виплат; 

‾ проведення широкомасштабних просвітницьких дій для відновлення 

довіри населення; 

‾ обгрунтоване та законодавно підтверджене гарантування вкладених 

коштів, що призведе до припливу клієнтів. 

Таким чином, на сьогодні в Україні існує багато проблем фінансово-
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економічного, політичного, соціального, нормативно-правового характеру, що 

перешкоджають розвитку страхової діяльності. У свою чергу ці проблеми 

свідчать про величезні перспективи вітчизняного страхового ринку. Подолання 

відповідних перешкод повинно передбачати розроблення державних заходів 

превентивного та реактивного характеру.  
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СУЧАСНІ ФОРМИ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО 

КРЕДИТУВАННЯ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

Банківське споживче кредитування відіграє важливу роль в економічному 

розвитку країни, сприяє підвищенню соціальних стандартів, впливає на 

формування платоспроможного попиту, що стимулює процес суспільного 

відтворення. 

Значну частку серед банківських кредитів займає кредит для населення, що 

є економічними відносинами між банком і населенням, які виникають щодо 

передачі банком позичальнику вартості у користування для задоволення 

особистих потреб позичальника, непов’язаних з веденням підприємницької 

діяльності, на умовах повернення, строковості, забезпеченості, цільового 

використання та платності. Розвиток та удосконалення кредитування населення 

є однією з передумов ефективної, прибуткової роботи банків, а також зростання 

задоволення потреб населення, підвищення платоспроможного попиту. 

Актуальним питанням в сучасних умовах є вдосконалення споживчого 

кредитування в Україні. Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть 

ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, 

насамперед споживчого кредитування, неможливо досягнути добробуту 

населення. Йдеться не тільки про вдосконалення техніки кредитування і 

розширення видів кредитних послуг, а також про вироблення комплексу нових 

принципів, що дадуть можливість спростити і поліпшити якість стосунків 

банків із фізичними особами.  

http://www.dfp.gov.ua/


112 
 

Сьогодні найбільшою перспективою для банківської системи є 

кредитування малозабезпеченого населення як масового сегмента. Оскільки 

при початковому розвитку споживчого кредитування банки працювали саме із 

забезпеченими людьми. В міру насичення банківського ринку прийшло 

розуміння, що потрібно віднайти інші сегменти, переходити на беззаставне 

кредитування, тому що більшості клієнтів нічого запропонувати в заставу. 

Зважаючи на нестабільність економічної ситуації та спад кредитування, 

банки впроваджують різноманітні інноваційні технології роздрібного 

кредитування, що дають змогу спростити та прискорити процедуру отримання 

кредиту для позичальника, а також оптимізувати витрати банку. У цьому 

сегменті одним з новітніх підходів є стратегічне партнерство [1, с. 237]. В 

Україні банки почали його активно використовувати стосовно споживчого 

кредитування. Кредити, які надавалися населенню готівкою в партнерстві з 

іншими фінансовими установами, пропонували лише деякі банки від установ-

партнерів, а саме фінансових компаній. Далі партнерські кредитні програми 

почали з’являтися і в більшості банках. Універсальні банки, для яких кеш-

кредитування не є профільним продуктом, охоче розглядають пропозиції щодо 

співпраці і готові пропонувати у своїх відділеннях споживчі кредити, 

розроблені іншими банками [2, с. 75]. Такий напрям взаємодії банків на ринку 

кредитування населення є перспективним і має ряд переваг для кожної із 

сторін-учасників (банків-агентів, банків-кредиторів та позичальників-фізичних 

осіб). 

Превагами для банків-агентів є: 

– зростання комісійних доходів;  

– розширення продуктового ряду;  

– можливість здійснення перехресних продажів; 

– відсутність ризику. 

Велике значення під час банківського кредитування населення відіграє 

страхування банком окремого кредиту чи кредитного портфеля. 

Страхувальником у такому разі виступає не позичальник, а банк. У процесі дії 

кредитної угоди категорія якості кредиту може змінюватися. Тоді з метою 

зменшення витрат на страхування банкам слід страхувати не всі кредити під час 

їх надання, а лише ті, у процесі обслуговування яких простежується тенденція 

до зміни якості. Таким чином, банк отримує відшкодування від страхової 

компанії у разі непогашення позичальником боргу і не несе витрат на його 

стягнення чи реалізацію заставного майна. Страхова компанія, згідно з 

принципом суброгації, має можливість проводити роботу з позичальником 

щодо відшкодування понесених нею витрат. Проте недоцільно 

використовувати одночасно і страхування відповідальності позичальника, і 

страхування банком кредиту, оскільки, відповідно до принципу контрибуції, 

страхові компанії можуть розподілити між собою необхідну суму виплат, а 

витрати на страхування несуть і банк, і позичальник [3, с. 331]. 

В сучасних умовах альтернативним підходом до кредитування населення 

для банків може бути долучення до Р2Р-кредитування (peer-to-peer, 
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рівноправне), яке здійснюється за допомогою онлайн-сервісів, що поєднують 

кредиторів безпосередньо з позичальниками. Термін «рівноправне 

кредитування» використовується для опису процесу видачі та отримання позик 

фізичними особами без використання як посередників традиційних фінансових 

інститутів. Зазвичай Р2Р-кредитування реалізується за допомогою інтернет-

платформ, де користувачі можуть виступати і кредиторами, і позичальниками 

[4, с. 92]. 

Досить вигідним для банків є кредитування населення через 

Р2Рплатформи, створені банками. При цьому банк-організатор платформи 

здійснює оцінювання кредитоспроможності позичальників, визначає рівень 

ризику та проводить модерацію.  

Таким чином, банк-кредитор не несе матеріальних витрат та витрат часу на 

пошук клієнтів і скоринг кредитних заявок населення. Тому приєднання банків 

до Р2Р-кредитування як кредитора чи організатора платформи матиме переваги 

для пожвавлення банківського кредитування фізичних осіб. 

Для активізації банківського кредитування населення необхідно 

використовувати інноваційні підходи у цьому сегменті банківської діяльності. 

Розвиток партнерських програм спільного споживчого кредитування та 

практики bancassurance дасть змогу банкам диверсифікувати спектр продуктів 

для населення, залучити нових клієнтів, розширити кредитний портфель, 

отримати додаткові комісійні доходи, що підвищить ефективність 

кредитування населення. Долучення банків до Р2Р-платформ дає нові 

можливості щодо формування та нарощення кредитного портфеля і має 

перспективи подальшого розвитку в Україні. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Виникнення кризових ситуацій є характерним для всіх стадій життєвого 

циклу підприємства. Це короткочасні ситуації, проте вони можуть мати 

затяжний характер та завершуватися банкрутством. Для запобігання 

виникненню кризових ситуацій доцільно вчасно виявити причини, внаслідок 

яких підприємство опинилося в кризі, і здійснити заходи для їх усунення. 

Фінансовий стан більшості підприємств України у сучасних умовах 

господарювання діагностується як кризовий. Проблема виживання в умовах 

трансформаційних змін економіки є поширеною, оскільки найбільшого удару 

зазнають підприємства саме тих країн, які знаходяться на етапі розвитку. 

Антикризове управління підприємством – це система заходів 

передкризового (превентивного) характеру, спрямованих на проведення 

діагностики загрози банкрутства; реактивного характеру - пошук шляхів виходу 

підприємства з кризового стану; післякризового характеру, що містять оцінку 

посткризового стану підприємства та розробку і реалізацію дій щодо усунення 

підприємством негативних наслідків фінансової кризи. 

Антикризове управління можна поділити на чотири групи: 

  - перша група містить проблеми розпізнавання передкризових ситуацій; 

  - друга група проблем антикризового управління пов'язана з 

методологічними проблемами життєдіяльності організації. Ця група об’єднує 

комплекс проблем фінансово-економічного характеру; 

- третя група проблем антикризового управління можна подати і в 

диференціації технології управління. Вона містить у найбільш загальному 

розгляді проблеми моніторингу криз і розробку прогнозів розвитку соціально-

економічних систем, проблеми розробки управлінських рішень; 

- четверта група проблем стосується конфліктології та селекції персоналу, 

які завжди супроводжують кризові ситуації. 

Система антикризового управління підприємством повинна відповідати і 

таким принципам: 

- сталість і безперервність; 

- рання діагностика кризових явищ; 

- інноваційність у всіх сферах діяльності підприємства; 

- управління за "слабкими сигналами". 

При попередженні кризових ситуацій, виділяють шість основних 

антикризових функцій: планування, організація, мотивація, облік, аналіз і 

контроль. 

Критеріями оцінки ефективності антикризового управління є наступні: 

- зміна показників виробничої діяльності та фінансового стану внаслідок 
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антикризового управління; 

- динаміка позитивних змін та економічного ефекту; 

- відповідність змін втраченим можливостям підприємства; 

- швидкість пристосування підприємства до змін; 

- достатність та швидкість одержання інформації для прийняття 

об’єктивних антикризових рішень; 

- доцільність антикризових заходів; 

 - рівень кваліфікації працівників [1, с.115]. 

Задля виявлення чинників неплатоспроможності та ознак кризи на 

підприємстві, попередження загрози збитковості у довгостроковому періоді 

важливим є застосування політики антикризового управління, що передбачає: 

проведення  деталізованого контролю за фінансовим станом підприємства для 

того, щоб запобігти появі кризових явищ на ранніх етапах; пошук та 

впровадження ефективних та доцільних внутрішніх важелів регулювання 

фінансової стабільності підприємства; застосування системи антикризових 

рішень стосовно підвищення рівня управління ресурсами підприємства, 

базуючись на інноваційних засобах; розгортання інноваційної політики в усіх 

сферах функціонування підприємства, яка передбачає: 

- удосконалення та впровадження новітніх технологій виробництва на 

основі інноваційних методів; 

- адаптація продукції та послуг підприємства до вимог ринку та НТП, 

виготовлення продукції із принципово новими функціональними 

характеристиками та якостями; 

- пошук інвестиційних ресурсів та розширення напрямків господарської 

діяльності підприємства; 

- інновації у маркетинговій сфері, покращення збутової політики; 

- здійснення перетворень у організаційній структурі управління 

підприємством. 

Основними ознаками інноваційної стратегії підприємства, як 

організаційної складової антикризового управління є: 

1) розробка та розвиток нових видів продукції та послуг, та удосконалення 

їх споживчих властивостей; 

2) нове виробництво, як результат науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт; 

3) застосування альтернативних методів виробництва та використання 

обмежених ресурсів; 

4) чутливість до можливих змін у стані середовища функціонування 

підприємства; 

5) виведення новації на ринок (комерціалізація); 

6) націленість на підвищення та розширення інноваційних можливостей 

підприємства; 

7) інноваційна політика є чинником, що сприяє виходу на нові ринки збуту 

та підвищенню конкурентоспроможності [2, с. 29]. 

Складність проблеми антикризового управління полягає в тому, що, з 
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одного боку, стратегічні рішення, спрямовані на запобігання кризи, повинні 

бути прийняті і реалізовані на ранніх стадіях управління, коли процес руху до 

кризи ще не набув кумулятивного характеру і тому ще не став незворотним. З 

іншого боку, рішення, прийняті на ранніх стадіях, базуються на дуже слабких і 

тому не завжди достовірних сигналах про виникнення несприятливих 

тенденцій. 

Суть антикризового управління підприємством виражається в наступних 

положеннях: 

– кризи можна передбачати, очікувати і викликати; 

– кризи певною мірою можна випереджати та відсувати; 

– до криз можна і необхідно готуватися; 

– наслідки кризи можна пом’якшувати; 

– управління в умовах кризи вимагає особливих підходів, спеціальних 

знань, досвіду і мистецтва; 

– кризові процеси можуть бути до визначеної межі керованими; 

– управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці процеси і 

мінімізувати їх негативні наслідки. 

В умовах світової фінансової кризи, зростання неплатоспроможності й 

інших економічних проблем антикризове управління, зорієнтоване як на 

запобігання проблемам, так і на їх подолання, що стає необхідним для 

ефективної діяльності всіх суб’єктів господарювання. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В 

БАНКАХ УКРАЇНИ 

Ризик інвестиційної діяльності полягає в тому, що очікування власника 

щодо його дохідності можуть не виправдатися і деяку частину доходів не буде 

отримано. При цьому оцінюється очікуваний дохід, а інвестиційний ризик 

розглядається як невизначеність щодо одержання цього доходу, тобто ступінь 

мінливості (варіабельності) доходу. Таким чином, очікувана дохідність 

портфеля цінних паперів, на яку сподівається банк протягом певного періоду, є 
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випадковою величиною, а тому його кількісна оцінка не може бути 

однозначною. У цілому вимірювання ризику фінансових інвестицій – 

багатоаспектна проблема як з погляду методики оцінювання, так і з позицій 

ефективного управління інвестиційним портфелем банку.  

Слід відзначити, що рівень ризиковості властивий портфелю цінних 

паперів відрізняється від властивостей окремих цінних паперів. На відміну від 

дохідності, ризик портфеля не обов’язково вимірюється середньозваженою 

величиною сукупності ризиків окремих портфельних інвестицій, оскільки різні 

цінні папери по-різному реагують на зміну кон’юнктури ринку.  

Для мінімізації ризиків використання інвестиційних ресурсів необхідно, 

щоб відхилення фактичної дохідності окремих цінних паперів від очікуваної 

взаємно погашалися, результатом чого має стати зниження загального ризику 

портфеля та збереження дохідності.  

Тому ризик портфеля значною мірою залежить від кількості груп цінних 

паперів, які формують портфель, та від того, на скільки і в якому напрямі 

змінюється їхня дохідність за зміни кон’юнктури ринку. Для визначення 

ступеня взаємовпливу ризиків окремих цінних паперів використовують 

показники коваріації та кореляції.  

Оцінка портфельного ризику складається з трьох етапів:  

1. Оцінка ризику окремих цінних паперів; 

2. З’ясування ступеня їх взаємовпливу; 

3. Визначення сукупного ризику портфеля. 

Ризики, пов’язані з проведенням операцій з цінними паперами, не 

однорідні за своїм змістом, а тому банк для мінімізації інвестиційних ризиків 

має оцінювати та брати до уваги основні види ризиків, на які наражається 

інвестор у процесі придбання та зберігання цінних паперів, а саме: 

- рівень ліквідності цінних паперів; 

- ризик дострокового відкликання; 

- інфляційний ризик; 

- відсотковий, кредитний та діловий ризики; 

- ризик, пов’язаний з тривалістю періоду обігу цінного папера. 

Рівень ліквідності цінних паперів визначається параметрами відповідного 

вторинного ринку, такими як обсяг операцій, активність торгівлі, правила 

оподаткування доходів від перепродажу цінних паперів, масштаби діяльності. 

Інвестиційний менеджер, вирішуючи питання про купівлю цінних паперів, 

має обов’язково оцінити можливості їх продажу до настання строку погашення. 

Така потреба може постати через незбалансовану ліквідність, коли банк 

відчуватиме брак готівкових коштів. 

Інфляційний ризик пов’язується з імовірністю знецінення як процентного 

доходу, так і номіналу цінного папера внаслідок росту цін на товари та послуги. 

Менеджмент банку має порівнювати очікуваний рівень дохідності за цінним 

папером з прогнозованими темпами інфляції протягом періоду його обігу. У 

випадках, коли рівень інфляції не може бути досить точно передбачений або 

темпи інфляції високі, банківські інвестиційні ресурси краще формувати з 
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короткострокових фінансових інструментів або цінних паперів з плаваючою 

ставкою. Такий підхід забезпечує більшу гнучкість і дозволяє адекватно 

реагувати на інфляційні процеси в економіці. 

Відсотковий ризик - імовірність зміни ставок на ринку суттєво впливає на 

ринкову ціну цінних паперів, тому має бути оцінений менеджментом у процесі 

формування портфеля. Підвищення відсоткових ставок призводить до зниження 

ринкової ціни раніше емітованих цінних паперів. При цьому інструменти з 

максимальним строком погашення, як правило, зазнають найбільших цінових 

спадів.  

У періоди економічного підйому попит на кредити зростає, відсоткові 

ставки підвищуються і банки для одержання додаткових кредитних ресурсів 

скорочують обсяг портфеля цінних паперів. Продаж цінних паперів за таких 

умов через зниження ціни часто завдає відчутних збитків, які банк розраховує 

компенсувати за рахунок вищої дохідності кредитних операцій. У разі зниження 

відсоткових ставок на ринку ціни боргових цінних паперів підвищуються [1]. 

Що стосується кредитного ризику, то він притаманний більшій частині 

цінних паперів, що обертаються на ринку, особливо тим, які емітовані 

приватними компаніями та місцевими органами влади. Кредитний ризик цінних 

паперів — це ймовірність невиконання емітентом своїх зобов’язань з виплати 

основної суми боргу або процентів. Безризиковими вважаються цінні папери 

уряду країни, хоча в окремих випадках з ними також пов’язується деякий, хоча і 

мінімальний, рівень кредитного ризику. 

Діловий ризик пов’язується з несприятливими явищами в економіці, 

такими як зниження обсягів виробництва, банкрутства, безробіття тощо. 

Безперечно, кризовий стан в економіці не може не позначитися на фінансовому 

стані емітентів, що, в свою чергу, призводить до підвищення кредитного та 

відсоткового ризику цінних паперів, а також ризику їх ліквідності. 

Вибираючи цінні папери, які могли б входити до банківського портфеля, 

банк має також обов’язково враховувати рівень ділового ризику, для зниження 

якого застосовують метод диверсифікації. Галузева диверсифікація, тобто 

придбання цінних паперів емітентів, які працюють у різних галузях економіки, 

дозволяє суттєво знизити діловий ризик не тільки портфеля цінних паперів, а й 

загальний ризик банку. Обґрунтований вибір цінних паперів компенсує 

негативні наслідки економічного спаду в одній галузі підйомом в іншій, 

оскільки навіть за умов зниження ділової активності існують галузі, котрі 

розвиваються стабільно або навіть зростають. 

Ще існують такі різновидності інвестиційних ризиків, як системний і 

несистемний. Системний (систематичний), або ринковий, ризик являє собою 

загальний ризик усіх вкладень в цінні папери, ризик того, що інвестор не зможе 

повернути їх загалом без втрат. Цей вид ризику існує для всіх учасників 

інвестиційної діяльності і форм інвестування, він зумовлений зміною стадій 

економічного циклу розвитку країни або кон’юнктурних циклів розвитку 

інвестиційного ринку, змінами податкового законодавства у сфері інвестування 

та іншими аналогічними чинниками, на які інвестор, обираючи об’єкти 
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інвестування, не може вплинути (наприклад, зміни цін на енергоносії). 

Несистемний ризик (диверсифікований, неринковий, специфічний, 

інформативний) поєднує всі види ризиків, пов’язаних з конкретним цінним 

папером. Цей вид ризику властивий конкретному об’єктові інвестування або 

діяльності конкретного емітента. Він може бути пов’язаний із некваліфікованим 

керівництвом фірмою-емітентом, посиленням конкуренції у певному сегменті 

інвестиційного ринку; нераціональною структурою коштів, що інвестуються, та 

іншими аналогічними чинниками, негативного впливу яких значною мірою 

можна уникнути завдяки ефективному управлінню інвестиційним процесом. 

Усі види ризиків, характерні також і для окремого цінного папера, — 

відсотковий, кредитний, діловий, інфляційний, дострокового погашення та 

ризик ліквідності в сукупності формують загальний ризик даного інструменту, 

який порівнюється з його дохідністю. Менеджмент має вирішити питання про 

прийнятний для банку рівень ризику цінних паперів і серед всієї сукупності 

фінансових інструментів, які задовольняють ці вимоги, обрати найдохідніші. 
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І 

ПАСИВАМИ БАНКУ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ 

Складність процесу управління банківською установою вимагає розробки 

комплексного підходу до управління її активами і пасивами, який би включав 

базове балансування параметрів, оцінку та облік фінансового стану і ринкової 

позиції банку, формування та функціонування єдиного інформаційно-

аналітичного поля банку, організаційної структури центрів прибутку і витрат, 

структурування єдиної автоматизованої системи управління ресурсами. 

В умовах зростання конкуренції і зниження прибутковості основних 

банківських продуктів перед багатьма банками постає проблема підвищення 

ефективності управління активами і пасивами. Крім того, з боку НБУ 

посилюються вимоги щодо створення системи управління ризиками 

ліквідності, процентних ставок та інших ринкових ризиків зміни вартості 

активів. 

Комплексне управління активами і пасивами пропонує банкірам узгоджені 

правила, які використовуються на всіх рівнях банку, для формування 

благополуччя акціонерів і управління ризиками. Доцільно зазначити, що 
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управління активами і пасивами залишається головним пріоритетом фінансових 

інститутів та інституційних інвесторів. Зростання складності фінансових ринків 

висуває вищі вимоги до управління активами і пасивами. Інвестори та 

менеджери банку повинні оцінювати багато факторів, серед яких ризик зміни 

процентних ставок, ризик деривативів, складні інвестиційні інструменти, 

ліквідність тощо. 

Система управління активами і пасивами банку передбачає як теоретичну 

основу, так і практичні засоби і методи управління, які можуть бути 

використані у діяльності кожного конкретного банку. 

На найвищому рівні управління активами і пасивами – це взаємозв’язок 

створення вартості компанії для акціонерів і управління ризиками із 

визначенням рентабельності, трансфертним ціноутворенням, законодавчими 

обмеженнями, вартістю кредиту, управлінням процентним ризиком і 

ліквідністю. 

На операційному рівні ця система гарантує узгоджену діяльність усіх 

підрозділів, спрямовану на досягнення загальної мети. 

Реалізація даної системи передбачає використання нових концепцій 

управління на всіх рівнях, а також упровадження нових технологій оцінювання 

і зіставлення звітів за діяльністю компанії і ризиками. 

З точки зору корпоративного управління, управління активами і пасивами 

є невід’ємною частиною процесу управління сучасними банками. 

Система комплексного управління активами і пасивами банку передбачає 

реалізацію таких основних цілей: 

– збільшення доходів за акціями, тобто підвищення вартості банку для 

його акціонерів; 

– покращення майбутнього для фінансових потоків, і як наслідок 

одержання більш високого рейтингу; 

– підтримка достатнього рівня прибутковості; 

– дотримання вимог щодо розміру власного капіталу, який би забезпечував 

захист від збитків; 

– підтримка ліквідності банку на необхідному рівні; 

– управління ризиками, включаючи контроль гепів [2]. 

Для вирішення вище поставлених цілей комплексне управління активами і 

пасивами банку передбачає засоби і методи управління як на рівні стратегій 

управління, контролю за загальнобанківськими операціями, так і на рівні 

управління різними центрами прибутку і навіть на рівні відносин із клієнтами. 

У найширшому розумінні концепція управління активами і пасивами 

охоплює систему категорій, аналітичні показники та інструменти, техніку та 

методику аналізу. Принципи та положення концепції управління активами і 

пасивами є основою для формування тактики і стратегії управління банком. 

Отже, система комплексного управління активами і пасивами стосується 

практично всіх сфер фінансового управління банком: стратегічного планування, 

оперативного управління, в тому числі аналізу і контролю, управління 

прибутком і ризиками, формування фінансового інструментарію. 
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Об’єктом управління активами і пасивами банку є фінансові потоки, 

відображені в динамічному банківському балансі [1]. Тому найважливішими 

складовими комплексного управління активами і пасивами банку є: 

– формування оптимальної структури балансу банку з метою отримання 

максимальної дохідності; 

– контроль за достатністю власного капіталу банку; 

– визначення політики банку у сфері управління ліквідністю; 

– ризик-менеджмент. 

Процес управління активами і пасивами спрямований на залучення 

максимально допустимого обсягу ресурсів (як власних, так і залучених) і їх 

розміщення в максимально дохідні активи, що мають заданий рівень 

ліквідності і обмежений ризик. Для цього важливо враховувати такі фінансові 

потоки, що впливають на звітну ефективність діяльності банку: 

– одержання процентних доходів за всіма видами виданих кредитів і 

купонних цінних паперів, а також дивідендів за акціями і дисконту за 

векселями; 

– зміну ринкової вартості портфеля цінних паперів; 

– виплату процентів за залученими ресурсами всіх видів; 

– чистий приплив (відплив) нових ресурсів (власних і залучених); 

– зміну вартості активів, зумовлену необхідністю їх позапланової 

реалізації для виконання поточних зобов’язань чи переказу грошових коштів в 

інші види вкладень. 

При комплексному управлінні активами і пасивами окремі операції 

оцінюються в термінах “ризику-дохідності” максимально повно, тому що 

витрати та доходи можуть відноситися як до пасивної, так і до активної частини 

балансу. Вироблення регулюючих впливів, що базуються на результатах 

внутрішнього аналізу роботи банку, має узгоджуватись з обмеженнями, які 

накладають конкуренція та ринкова кон’юнктура. 

Концепція інтегрованого управління активами і пасивами є досить 

актуальною для сучасної вітчизняної банківської системи. Доцільно зазначити, 

що умови впровадження інтегрованої концепції управління активами і 

пасивами в сучасних умовах формування банківського сектору України значно 

відрізняється від тих, які були притаманні розвиненим фінансовим ринкам. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, слід відзначити, що система 

управління активами та пасивами банків – це комплекс елементів, який 

включає в себе управління фінансовими потоками банку та здійснюється через 

узгодження управлінських рішень й досягнення оптимальних пропорцій між 

видами та обсягами активних та пасивних операцій із метою оптимізації 

співвідношення між прибутковістю і рівнем банківських ризиків, які виникають 

в процесі управління та передбачає застосування відповідного механізму 

управління. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА НАПРЯМИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

Податкова система держави являє собою сукупність обов’язкових платежів 

і зборів, а також форми і методи їх визначення, способи обчислення і 

податковий контроль. Жодна країна світу не може існувати без податкової 

системи, вона є основою розвитку суспільства та економічного зростання 

держави. Податкова система відіграє провідну роль у формуванні державних 

доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб. 

Питання про реформування податкової системи розглядалося багатьма 

науковцями та викладено в багатьох статтях та законах, але воно й досі не 

втратило актуальності і потребує подальшого дослідження. 

Чинна система оподаткування в Україні формувалась протягом багатьох 

років. В основу формування вітчизняної податкової системи покладені 

міжнародні податкові системи, які не враховують специфічні умови 

економічного розвитку країни. Тому, на жаль, поки що вона не є досконалою i 

не повністю відповідає вимогам часу. Сьогодні ще існують неузгодженість i 

протиріччя окремих норм податкових законів, їх нестабільність, безсистемне 

надання пільг та перекручування суті податків.  

Науковці і практики виділяють цілу низку проблем системного характеру у 

вітчизняній  податковій системі: 

1. Податкова заборгованість платників перед бюджетом зумовлена: 

відсутністю ефективних механізмів, які забезпечують відповідальність 

суб’єктів господарювання за виконання своїх фінансових зобов’язань; 

недосконалістю системи списання та реструктуризації податкової 

заборгованості підприємств перед бюджетом; проблемами окремих галузей 

(паливно-енергетичний комплекс), які є найбільшими боржниками бюджету, 

зокрема в частині регулювання державою цін на енергоносії.  

2. Бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість.  

3. Ухилення від сплати податків. Ця проблема є однією з найгостріших в 

Україні та таких, що вирізняє її з-поміж більшості європейських країн. На 

масштаби ухилення від сплати податків впливає високий рівень податкових 

ставок, нерівномірний розподіл податкового навантаження; порушення 

принципу рівності платників перед законом; складність і недосконалість 
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законодавства, яким регулюється підприємницька діяльність, зокрема 

податкового; недотримання норм законів, неефективність державної бюджетної 

політики [1].  

Досвід фіскальної практики в незалежній Україні налічує неодноразові 

спроби реформування податкової системи, її складу і структури, удосконалення 

механізму справляння кожного окремо взятого податку, але без відповідної 

взаємопов’язаності між собою, без належного органічного взаємоузгодження та 

взаємодоповнення. Чисельність податкових змін, замін, доповнень підтверджує 

потребу не реформування чинної системи податків, а корінної трансформації 

національної податкової системи. Зважитись необхідно на кардинальність, 

радикальність та абсолютну нестандартність заходів податкової трансформації 

як це здійснювалось у ринково розвинутих країнах, що постане вагомим 

стимулом прискорення позитивних зрушень в суспільстві.  

Безперервність податкових реформ має припинитись терміновою 

раптовістю переорієнтації податкових пріоритетів [2, с. 322]:  

− рівень податкового навантаження повинен ґрунтуватись не на 

бюджетних потребах держави, а виходити з рівня доходів та міри фінансового 

забезпечення платників, їх платоспроможних можливостях;  

− податкова система має бути зорієнтована не на максимально можливу 

чисельність податків та їх величину, а на масу податкових надходжень в 

бюджет. З цією метою необхідне впровадження декількох максимально 

ефективних як з фіскальної точки зору податків, так і в повноцінній 

адекватності виконання регулювальної функції в контексті нейтральності та 

соціальної справедливості оподаткування;  

− податкова система мусить стимулювати процеси капіталотворення та 

нагромадження, сприяти формуванню заощаджень та інвестуванню, не 

підриваючи підвалин підприємництва та запобігаючи знищенню процесів 

суспільного відтворення;  

− зміна акцентів податкового навантаження, де основний податковий тягар 

повинен зміщуватись в сторону споживачів, а не товаровиробників. Тут 

важливо визначитися з прямим та опосередкованим оподаткуванням, їх 

гармонійним співвідношенням.  

Отже, система оподаткування – це продукт діяльності держави, її 

важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з 

урахуванням досвіду інших країн, стану економіки, розвитку ринкових 

відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних 

завдань, власних національних особливостей. Безумовно, що у сфері 

оподаткування абсолютно задовольнити інтереси всіх учасників неможливо. 

Оптимальне поєднання – реалізувати наміри держави, пристосувати фіскальний 

режим до підприємництва, максимально забезпечити соціальні ідеали 

справедливості та суспільного добробуту. 
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ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 

Дослідження сучасного стану та моніторинг основних проблем діяльності 

банківської сфери України доводить наявність значних прогалин у системі 

управління діяльністю, пов’язаних передусім із браком оперативної аналітичної 

інформації, яка характеризує фінансово-економічні параметри діяльності, 

рівень конкуренції, ймовірні загрози і ризики. Для забезпечення стабільного 

розвитку банку в процесі прийняття стратегічних рішень недостатньо 

обмежуватися лише класичною обліковою інформацією, необхідно здійснювати 

постійний моніторинг переваг і проблем в порівнянні з конкурентами. 

Інформація є одним з ресурсів, який має здатність накопичуватися, 

реалізуватися та поновлюватися. Саме інформація дає змогу приймати 

своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення, формулювати стратегічну мету 

і завдання банку й координувати дію його структурних підрозділів, 

спрямовуючи їхні зусилля на досягнення окреслених цілей. 

Законом України «Про інформацію» визначено, що інформація – це будь-

які відомості або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді [1]. 

Чільне місце в успішному функціонуванні банку відіграє інформаційне 

забезпечення. Саме розвиток інформаційного забезпечення є сьогодні, з одного 

боку, об’єктивно необхідною передумовою, а з іншого – невід’ємною умовою 

для становлення й удосконалення системи управління в банках. Основним 

видом інформаційного забезпечення процесу управління є економічна 

інформація. У науково-економічних дослідженнях спостерігаються різні методи  

визначення її сутності. Зокрема, Пушкар М. С. визначає економічну 

інформацію як інструмент, за допомогою якого управлінський апарат приймає 

рішення, і визначає її як сукупність даних (повідомлень, відомостей, 

залежностей), що характеризують стан або показують вектори змін явищ і 

процесів господарської діяльності підприємств, об’єднань, галузей економіки та 

економіки держави як цілісного утворення [2]. 

Найважливішим сектором економічної інформації є облікова інформація, 

на яку припадає майже 90 % її обсягу. Обліковою інформацією є відомості про 

господарські операції банківської установи, зафіксовані в носіях облікової 

інформації. Цінність облікової інформації визначається можливостями, які вона 

http://officevp.sfs.gov.ua/
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надає для прийняття ефективних управлінських рішень, оскільки відіграє 

провідну роль в управлінні потоком економічної інформації. 

Володіючи значною кількістю облікової інформації, керівний склад 

банківських працівників має можливість обґрунтовувати доцільність 

виконаних змін у стратегії й тактиці ведення банківського бізнесу. 

Облікова інформація повинна містити максимум чітких відомостей, які 

були б корисними для зацікавлених осіб, а також , за необхідності, надавати 

необхідні пояснення, щоб не зашкодити тим, хто буде нею користуватися. 

Зацікавленими користувачами інформації, яка формується в обліку, є особи, 

які потребують інформації про конкретну банківську установу і мають 

достатні знання для того, щоб зрозуміти, оцінити і використати таку 

інформацію. 

Внутрішніми користувачами облікової інформації банку є акціонери 

банку, Рада банку, Правління банку, внутрішні аудитори та банківські 

працівники. Облікову інформацію внутрішні користувачі використовують для 

планування, оцінки та контролю за операціями, які виконуються в банку 

щоденно. Керівництво банку використовує таку інформацію для оцінювання 

фінансового стану банку, розроблення стратегії розвитку та прийняття 

поточних управлінських рішень щодо доцільності здійснення окремих 

банківських операцій і впровадження нових банківських продуктів.  

Зовнішніми користувачами облікової інформації є Національний банк 

України, наявні та потенційні інвестори, банки-кореспонденти, клієнти, 

податкові та статистичні органи.  

Спеціалісти виділяють декілька якісних показників, на які повинна 

спиратися облікова інформація. Основними властивостями облікової 

інформації вважається її доречність і вірогідність [3]. 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та Положення «Про 

організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час 

здійснення операційної діяльності в банках України» виділяють чотири 

основні якісні характеристики інформації: дохідливість, доречність, 

достовірність та зіставність [4, 5].  

Окремі вчені також до основних характеристик облікової інформації 

відносять її релевантність і надійність . Під релевантністю облікової 

інформації слід розуміти певну бажану характеристику інформації, що може 

вплинути на рішення користувачів, тобто визначати управлінські та 

інвестиційні рішення. Релевантність передбачає, що інформація повинна мати 

прямий стосунок або вигідне застосування в діях, для яких вона призначалася, 

щоб забезпечити одержання бажаного результату, тобто вона має бути 

доречною. 

Облікова система банку безперечно повинна враховувати всі вимоги 

сучасності, оскільки облік є головною інформаційною базою менеджменту. 

Сучасний менеджмент, перебуваючи у динамічному економічному 

середовищі, потребує актуальної та оперативної інформації з високим 

ступенем релевантності. 
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РОЛЬ САНАЦІЇ У ГАРАНТУВАННІ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

На сьогодні підприємницька діяльність в Україні потерпає від кризи, що 

спричинена економічною та політичною нестабільністю в країні. Саме через 

це з’являються додаткові труднощі у проведенні виваженої оперативної та 

стратегічної політики на підприємствах. Нині переважна більшість середніх 

та великих підприємств мають збиткові результати діяльності та не мають 

ефективних механізмів врахування змін навколишнього середовища.  

Варто зазначити, що вивчення та проведення санації на підприємствах 

стає не лише важливою, а й невід’ємною складовою на шляху оздоровлення 

фінансового стану підприємств. 

Ринкова система господарювання зумовила значні зміни умов і 

принципів діяльності підприємств. Поруч із елементами її позитивної 

структурної перебудови триває загострення економічних проблем 

господарювання, серед яких можна виділити: обмеженість фінансових 

ресурсів та відсутність досвіду управління ними, конфліктність інтересів, 

нестабільність фінансово-економічних умов господарювання, суб’єктивність 

визначення пріоритетів розвитку та невідповідність фінансових рішень 

можливостям підприємств.  

Головною метою санації є мобілізація фінансових ресурсів для 

відновлення (поліпшення) платоспроможності та ліквідності підприємств, а 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/ed20180317/paran17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18
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також формування фінансового капіталу для здійснення санаційних заходів.  

Основними джерелами фінансування санації можуть бути [1]:  

1) власні кошти підприємств (самофінансування);  

2) кошти кредиторів;  

3) державні кошти,  

4) кошти власників.  

Крім того, в окремих ситуаціях держава може використовувати непрямі 

методи сприяння санації господарюючих суб’єктів у вигляді надання 

податкових пільг, створення особливих умов діяльності підприємствам.  

Під функціями санації розуміємо зміст діяльності, напрям реалізації 

плану оздоровлення в організації з метою змін відповідних соціально- 

економічних характеристик суб’єкта господарювання на більш ефективні. 

Значення санації можна розглядати на макро- і мікрорівні. Саме тому 

функції санації доцільно, на наш погляд, розглядати з позиції макро- і 

мікрорівнів. 

Науково-методологічним підґрунтям механізму фінансової санації є 

сукупність принципів його реалізації: 

1) узгодження норм законодавчого регулювання з практикою 

провадження процесів фінансового оздоровлення підприємства;  

2) забезпечення балансу загальнодержавних інтересів з регіональними та 

локальними інтересами суб’єктів санації;  

3) забезпечення селективної санаційної підтримки підприємств, що 

мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни;  

4) моніторинг фінансового стану підприємств та матеріальна 

відповідальність керівників за приховування ознак фінансової кризи, або 

навмисне доведення підприємства до кризового стану;  

5) забезпечення прозорості санаційного процесу та процедур 

банкрутства.  

Етапи фінансової санації необхідно здійснювати у такій послідовності 

[2]:  

1) визначення цілей санації (відновлення поточної платоспроможності, 

фінансова стабілізація в довгостроковому періоді тощо);  

2) аналіз фінансово-економічного стану, оцінка глибини кризи та 

факторів впливу;  

3) розробка програми санації (санаційні заходи);  

4) обґрунтування джерел залучення фінансових ресурсів;  

5) координація учасників санаційного процесу;  

6) контроль за реалізацією програми заходів.  

Враховуючи соціальне і економічне значення підприємств, механізм 

фінансової санації повинен спрямовуватись на забезпечення фінансової 

стабілізації у довгостроковій перспективі за рахунок реалізації внутрішніх 

резервів використання економічного потенціалу та залучення зовнішніх 

джерел фінансування, у тому числі коштів державного/місцевих бюджетів  

Можна виділити два блоки заходів реалізації фінансової санації на 
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підприємстві:  

1. Скорочення і раціоналізація витрат за рахунок:  

– підвищення якості фінансового менеджменту;  

– оптимізації адміністративних, матеріальних, технологічних витрат та 

інших, які завуальовані у вигляді фінансової допомоги;  

– підвищення ефективності виробництва за рахунок збільшення обсягів 

реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності;  

– покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб 

підприємства, підвищення ефективності роботи персоналу.  

2. Залучення фінансових інвестицій в оздоровлення підприємства:  

– скорочення заборгованості за платежами за надані послуги фізичним і 

юридичним особам;  

– поповнення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів 

власників;  

– залучення інвестицій, в тому числі іноземних;  

– скорочення нераціональних витрат «тіньового» характеру.  

Адекватне реагування на проблему подолання збитковості та 

використання відповідного інструментарію механізму фінансового оздоров-

лення дозволить запобігти банкрутству та визначити оптимальні шляхи 

підвищення і зміцнення фінансової стабільності підприємства.  

В умовах фінансової кризи проведення санації підприємства займає 

вагоме місце в забезпеченні його ефективного функціонування та підвищенні 

прибутковості. Порядок проведення санації та здійснення процедур 

контролінгу свідчать про необхідність їх перегляду для зменшення ризиків 

при оздоровленні неплатоспроможного підприємства та підвищення 

ефективності їх реалізації.  

У цілому в результаті дослідження виявлено причини фінансової кризи 

на підприємствах та обґрунтовано науково-методичні основи розробки 

механізму фінансової санації, який являє собою систему регулювання 

фінансово-економічних відносин з метою відновлення платоспроможності 

підприємств.  

На даному етапі розвитку української економіки необхідно 

вдосконалити інститут санації підприємств та застосовувати методи, які б 

дали можливість задовольняти вимоги кредиторів не лише шляхом 

розпродажу майна боржника. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА  

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

В контексті дотримання "Основних засад грошово-кредитної політики на 

2018 рік та середньострокову перспективу", які розроблено відповідно до: 

Стратегії сталого розвитку “Україна–2020” визначено, що монетарний режим та 

принципи грошово-кредитної (монетарної) політики, серед яких залишаються 

актуальними більшість завдань попередніх років: пріоритетність досягнення та 

підтримки цінової стабільності в державі; дотримання режиму плаваючого 

обмінного курсу та поступова ліквідація тіньового валютного ринку та ін. 

У сучасній економічній літературі не існує єдиного підходу до сутності 

грошово-кредитної безпеки, проте відомо, що саме монетарна політика держави 

є важливою складовою її забезпечення, так як є системним механізмом із 

специфічними цілями та інструментами. Вона відіграє важливу роль у системі 

впливу держави на економічну стабільність та фінансову безпеку. Оскільки 

гроші є еквівалентом вартості будь-яких товарів, вони (через ціну) є чинником, 

спроможним дестабілізувати економічне становище в країні. Гроші — не тільки 

паперові або монетні знаки обміну, купівлі або продажу, а ще й безготівкові 

перекази та цінні папери (акції, векселі, сертифікати, облігації тощо), що 

визначають фінансовий стан держави. Величезне значення має банківська 

система країни, яка реалізує всі операції, що стосуються обігу грошей та цінних 

паперів. Саме банки здатні стабілізувати або дестабілізувати фінансове 

становище держави. Співвідношення між поняттями "фінансова безпека", 

"грошово-кредитна безпека" слід визначати, виходячи зі співвідношення 

категорій "фінанси" і "кредит", які є тісно пов’язаними, але категорія "фінанси" 

є ширша за своїм змістом та включає кредитні відносини. Також, враховуючи, 

що грошово-кредитну політику поділяють на вузьку і широку, яка включає 

валютну політику, інфляційну політику, її слід визнати складовою фінансової 

безпеки. 

Серед вчених існують різні думки щодо виділення складових фінансової 

безпеки, зокрема виділяють бюджетну, валютну, інфляційну, інвестиційну, 

кредитну, боргову, безпеку страхового і фондового ринку. Відповідно до 

Наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України", від 

29.10.2013 р. № 1277 грошово-кредитна безпека — це стан грошово-кредитної 

системи, що забезпечує всіх суб’єктів національної економіки якісними та 

доступними кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для 

досягнення економічного зростання національної економіки [3]. 

Для забезпечення грошово-кредитної безпеки повинні застосовуватися 
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наступні умови: 

–– обсяг обігових коштів підприємств усіх форм власності повинен 

знаходитися на рівні, який забезпечує їх нормальне функціонування; 

–– рівень кредиторської та дебіторської заборгованості не перевищує 

встановлені нормативи; 

–– стабільне зростання обсягів безготівкових розрахунків при сплаті 

населення за товари та послуги; 

–– поступове зменшення обсягу тіньової економіки; 

–– емісія не перевищує встановлені нормативи; 

–– рівень доларизації грошового обігу не повинен перевищувати 10% 

грошової маси в національній валюті; 

–– повернення вітчизняних валютних коштів з-за кордону; 

–– дотримання балансу між грошовими доходами та витратами населення; 

–– обсяг наданих економіці кредитів мають забезпечувати фінансування 

обігових коштів підприємств (установ, організацій) у необхідних для їх 

стабільного функціонування розмірах. 

Зважаючи на те, що грошово-кредитна політика здійснює потужний вплив 

на економічні процеси в державі, виникає необхідність у дослідженні її суті, 

типів та механізмів реалізації з позицій забезпечення фінансової безпеки 

країни. 

Бабич С.В. під грошово-кредитною політикою розуміє політику, яка 

впливає на обсяг і структуру виробництва, загальний рівень цін, інвестицій та 

зайнятості, на стан зовнішньоекономічної рівноваги, змінюючи пропозицію 

грошей в економіці [1]. 

Кулинська А.В. розуміє грошово-кредитну політику, як комплекс 

взаємопов’язаних та скоординованих заходів держави регулятивного характеру, 

котрі здійснюються безпосередньо Національним банком України або за його 

участю, і реалізуються через складові механізму фіскально-бюджетної політики 

за рахунок операційних важелів, дотримуючись при цьому середньострокових 

орієнтирів, забезпечуючи прозорість політики країни, поєднуючи незалежність 

у виконанні головної конституційної функції з узгодженістю дій інших органів 

державної влади [2, с. 191]. 

Постановою Правління НБУ від 18 серпня 2015 р. № 541 "Про основні 

засади грошово-кредитної політики на 2016—2020 роки" визначено основні 

напрями грошово-кредитної політики України на зазначений період: 

— дотримання кількісних цілей щодо інфляції; 

— зміни ключової процентної ставки грошово-кредитної політики 

(синхронізованою з обліковою ставкою) — процентної ставки за операціями 

Національного банку, що мають найбільший вплив на стан грошово-кредитного 

ринку; 

— беззаперечна пріоритетність досягнення та підтримання цінової 

стабільності порівняно з іншими цілями та завданнями грошово-кредитної 

політики; 

— режим плаваючого обмінного курсу. Обмінний курс значною мірою 
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визначатиметься ринковими умовами без попереднього встановлення бажаного 

або прогнозного значення; 

— перспективний характер прийняття рішень, які ґрунтуються на 

макроекономічній основі. Рішення щодо параметрів грошово-кредитної 

політики ґрунтуються на комплексному макроекономічному аналізі та прогнозі; 

— прозорість діяльності Національного банку; 

— інституційна, фінансова та операційна незалежність Національного 

банку. 

Безперечно, успішність проголошених стратегічних напрямів досягнення 

мети грошово-кредитної політики України будуть забезпечувати обґрунтовані і 

дієві монетарні інструменти, такі як: подальша лібералізація валютного 

законодавства, ефективна політика управління державним боргом, ефективна 

реалізація політики інфляційного таргетування, підвищення довіри населення 

до банківської системи та стимулювання заощаджень шляхом підтримання 

низького рівня інфляції та встановлення привабливих процентних ставок. 

Отже, грошово-кредитна політика України є надзвичайно важливим 

інструментом регулювання соціально-економічного розвитку економіки. І 

підвищення її дієвості, ефективності дозволить стабілізувати ситуацію в 

грошово-кредитній сфері, а також забезпечить позитивний вплив на фінансову 

безпеку країни. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ 

Розвиток ринку платіжних карток суттєво впливає на загальні економічні 

процеси в країні. Насамперед він знижує витрати, пов’язані з обслуговуванням 

грошового обігу, стимулюючи діє на сферу роздрібних банківських послуг 
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(передусім у сфері споживчого кредитування) та дає змогу значно збільшити 

обсяги залучення грошових коштів банківськими установами, що, відповідно, 

збільшує їх кредитні можливості, а це, своєю чергою, сприяє підвищенню 

ефективності економіки в цілому.  

На сьогодні ринок платіжних карток в Україні має досить стабільну 

динаміку розвитку. Темпи його зростання достатньо високі, що пояснюється 

передусім його ненасиченістю на відміну від розвинених країн, в яких 

основним пріоритетом сьогодні є не динаміка розвитку, а його технологічність. 

Окрім того, в Україні повноцінному розвитку ринку заважають нерозвиненість 

інфраструктури, монополія міжнародних платіжних систем, високий рівень 

шахрайства (що характерно для ринків, які динамічно розвиваються), високі та 

часто непрозорі тарифи і комісії по картках, недостатня фінансова грамотність 

населення, небажання бізнесу працювати прозоро [1]. 

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

Україні» платіжна картка – це електронний платіжний засіб у вигляді 

емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого 

виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка 

платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і 

послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, 

отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, 

а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором[2]. 

З метою виявлення основних тенденцій розвитку ринку платіжних карток в 

Україні проаналізуємо динаміку кількості банків-учасників карткових 

платіжних систем, держателів платіжних карток, а також кількості платіжних 

карток (в обігу та активних) в Україні за 2010-2018 рр. (табл. 1).  

Таблиця 1  

Загальні дані банків-учасників карткових платіжних систем, 

держателів платіжних карток, а також кількість платіжних карток (в обігу 

та активних) в Україні за 2010-2018 рр. 

 

Звітна дата 

Банки-учасники 

карткових платіжних 

систем, од. 

Держателі 

платіжних 

карток, тис. ос. 

Платіжні 

картки в 

обігу, 

тис. шт. 

Активні 

платіжні 

картки, 

тис. шт. 

1 січня 2010 р. 146 39395 44469 29104 

1 січня 2011 р. 141 39942 46375 29405 

1 січня 2012 р. 142 35179 57893 34850 

1 січня 2013 р. 142 44339 69826 33106 

1 січня 2014 р. 143 49719 69726 35622 

1 січня 2015 р. 128 51649 70551 33042 

1 січня 2016 р. 98 43058 59307 30838 

1 січня 2017 р. 87 41746 57633 32389 

1 січня 2018 р. 77 41721 59867 34858 

1 січня 2019 р. 73 42304 59390 36949 

Джерело: складено на основі [3] 
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За даними дослідженьможна зробити висновокпро те, що за період 2010-

2018 рр. спостерігається тенденція до зменшення учасників карткових 

платіжних систем, наведених у табл. 1. Це зумовлено трьома основними 

чинниками, а саме зменшенням кількості банків в Україні, фінансовими 

кризами в Україні, зміною підконтрольних територіальних кордонів, що 

безпосередньо відобразилося на фактичних статистичних даних, сформованих 

Державною службою статистики України. Тому вважаємо, що задля 

аналізування основних тенденцій розвитку ринку платіжних карток в Україні 

необхідно досліджувати відносні показники, а не абсолютні, що 

характеризують цей ринок.Так, у табл. 2 наведено результати розрахунку 

відносних показників стану ринку платіжних карток в Україні. 

Таблиця 2  

Відносні показники стану ринку платіжних карток в Україні  

за 2010-2018 рр. 

 

Звітна дата 

Частка банків, 

що є учасниками 

карткових 

платіжних 

систем 

у загальній 

кількості діючих 

банків, % 

Кількість 

платіжних  

карток на 1 

ос., шт. 

Кількість активних 

карток, випущених 

1 банком- 

учасником 

карткових 

платіжних систем, 

тис. шт. 

Кількість платіжних 

карток, випущених 

1 банком- 

учасником 

карткових 

платіжних систем, 

тис. шт. 

1 січня 2010 р. 81,56 0,97 199,34 304,58 

1 січня 2011 р. 80,57 1,01 208,55 328,9 

1 січня 2012 р. 81,14 1,27 245,42 407,7 

1 січня 2013 р. 81,14 1,53 233,14 491,73 

1 січня 2014 р. 79,44 1,53 249,1 487,59 

1 січня 2015 р. 81,01 1,64 258,14 551,18 

1 січня 2016 р. 89,91 1,39 314,67 605,17 

1 січня 2017 р. 93,55 1,35 372,29 662,45 

1 січня 2018 р. 93,90 1,41 452,70 777,49 

1 січня 2019 р. 70,30 1,40 506,15 813,56 

Джерело: складено на основі [3; 4] 

 

За результатами виконаних розрахунків можна стверджувати, що ринок 

платіжних карток в Україні впродовж 2010-2018 рр. активно розвивається. Так, 

частка банків, що є учасниками карткових платіжних систем, у загальній 

кількості діючих в Україні банків зросла з 81,56% у 2010 р. до 70,30% у 2018 р. 

Кількість активних карток, випущених 1 банком-учасником карткових 

платіжних систем, зросла у 2,53 рази (з 199,34 тис. шт. у 2010 р. до 506,15 тис. 

шт. у 2018 р.), а кількість випущених платіжних карток у розрахунку на 1 банк 

учасник зросла у 2,67 рази (з 304,58 тис. шт. у 2010 р. до 813,56 тис. шт. у 2018 

р.). Тобто можна стверджувати, що банки, які залишилися на ринку, більш 

активно працюють у напрямі популяризації використання населенням 

платіжних карток. Якщо ж проаналізувати кількість платіжних карток, що 
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припадає на 1 особу в Україні, то станом на 1 січня 2019 р. цей показник 

становить 1,40 шт., хоча на 1 січня 2010 р. його значення становило 0,97 шт. 

(тобто не кожен громадянин України використовував платіжні картки для 

розрахунків безготівковими грошима). Станом на 1 січня 2019 р. в Україні 

працювало 73 банки – учасники карткових платіжних систем, які емітували 

майже 59,4 млн. платіжних карток. На початку 2019 р. обсяг активних 

платіжних карток збільшилась на 6,0% і становила 36,9 млн.шт., а кількість 

держателів платіжних карток на початку 2019 року досягла 42,3 млн. осіб. 

Така динаміка показника свідчить про зростання довіри населення до 

безготівкових розрахунків, зростання рівня захищеності безготівкових 

розрахунків з використанням платіжних карток, зручність та доступність цього 

платіжного інструмента. Можемо говорити про позитивні зміни в розвитку 

ринку платіжних карток в Україні. 

Отже, ринок платіжних карток в Україні вже пройшов стадію формування 

та зараз активно розвивається. Про це свідчать збільшення частки активних 

платіжних карток, стабільне зростання кількості та обсягів безготівкових 

розрахунків, удосконалення та розширення платіжної інфраструктури тощо. 

Для розвитку ринку платіжних карток насамперед необхідно викликати довіру 

населення,а також необхідно вдосконалити механізм кориситування 

платіжними картками, оскільки для людей похилого віку цей механізм не 

зовсім зрозумілий. 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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стабілізації, оскільки криза – це не статичний стан, а обмежений у часі, 

нестабільний, динамічний процес із постійною зміною значень його основних 

параметрів. 

Антикризове управління банківською діяльністю ‒ це спеціальний вид 

управління, який трактується ученими у вузькому (нейтралізація кризових 

явищ) і широкому розумінні з необхідністю застосування специфічних видів та 

методів управління й здійснюється з метою діагностики, попередження, 

нейтралізації та подолання кризових явищ на різних рівнях функціонування 

економіки.  

На нашу думку, антикризове управління банками доцільно розглядати як 

систему заходів, при якій суб'єкт антикризового управління за допомогою 

форм, методів, важелів та інструментів здійснює виявлення, попередження, 

нейтралізацію й мінімізацію кризових явищ, забезпечуючи ефективне 

функціонування банківських установ на основі ризик-орієнтованого підходу з 

урахуванням впливу мега-, макро-, мезо- й мікроекономічних факторів. 

Оскільки менеджмент в банку за сферами та напрямами діяльності 

охоплює фінансову та організаційну складові, які повинні бути 

взаємоузгодженими в рамках загальної концепції управління установою, то 

система антикризового управління банківською діяльністю може розглядатися 

в рамках діагностики фінансових та організаційних кризових явищ і загроз.  

З урахуванням специфіки фінансового менеджменту в банку вважаємо, що 

антикризове управління фінансовою діяльністю банків – це система заходів при 

якій суб’єкт антикризового управління за допомогою ефективних механізмів й 

специфічних фінансових прийомів здійснює виявлення, попередження, 

нейтралізацію й мінімізацію кризових явищ у фінансовій діяльності банків. 

Характерними ознаками антикризового управління фінансовою діяльністю 

банків вважаємо: використання поряд з традиційними специфічних методів, 

важелів та інструментів управління; часові обмеження; мінімізацію фінансових 

витрат; загострення протиріч у корпоративному управлінні; зростання ризиків 

діяльності та управлінських рішень; інноваційність рішень в процесі 

антикризового управління; відновлення фінансової стабільності; розробку 

санаційних заходів й програм фінансового оздоровлення; визначення форм 

реорганізації банків; запобігання визнання банків нежиттєздатними та 

неплатоспроможними. 

Антикризове управління фінансовою діяльністю банків базується на 

здійсненні певних функцій, підходи до виокремлення яких є неоднозначними і 

базуються як на загальних функціях фінансового менеджменту, таких як аналіз, 

планування, регулювання, мотивація, організація і контроль, так і на 

специфічних особливостях прояву функцій в процесі застосування методів 

антикризового менеджменту банківської діяльності. 

З позицій В. В. Коваленко, М. В. Суганяка, В. І. Фучеджи загальними 

функціями антикризового фінансового управління є такі: формування 

ефективних інформаційних систем, що забезпечуються обґрунтування 

альтернативних варіантів управлінських рішень; здійснення аналізу 
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фінансового стану і результатів фінансової діяльності; здійснення планування 

фінансового оздоровлення; розробка дієвої системи стимулювання реалізації 

ухвалених управлінських рішень щодо фінансового оздоровлення; здійснення 

ефективного контролю за реалізацією управлінських рішень щодо фінансового 

оздоровлення [1, c. 38]. 

Трактування сутності антикризового управління фінансовою діяльністю 

актуалізує необхідність окреслення принципів як обмежувальних чинників його 

застосування. Як стверджує Лігоненко Л. П. основні принципи антикризового 

управління доцільно систематизувати на загальні (системності, об'єктивності, 

комплексності, відповідності, контролю, оптимальності, основної ланки, 

законності, ефективності та специфічні (опори на антикризову свідомість, 

антикризової мотивації діяльності, багатоваріантності, реалістичності процесу, 

оцінки наслідків рішень і системи антикризового управління (функціональної 

інтеграції, відповідальності, співвідношення централізму і децентралізму) [2]. 

З позицій необхідності формування дієвого механізму антикризового 

управління фінансовою діяльністю банків такими принципами можуть бути такі: 

–принцип централізації, що означає специфічне антикризове регулювання 

банківської діяльності й окремих установ в рамках здійснення антикризового 

управління; 

–принцип транспарентності ґрунтується на забезпеченні максимальної 

прозорості і публічності здійснення заходів антикризового управління 

фінансовою діяльністю банків, максимального інформування щодо позитивних й 

негативних наслідків для економіки країни і регіонів, функціонування 

банківського сектору й окремих установ, населення та ступеня його довіри до 

фінансових посередників; 

–принцип превентивності базується на можливості раннього передбачення й 

реагування на кризові явища і загрози у банківській діяльності й мінімізацію їх 

негативних наслідків; 

–принцип оптимальності диверсифікації джерел фінансування, який 

передбачає першочергову потребу задіяння внутрішніх фінансових ресурсів й 

оптимальної зовнішньої санації для реалізації заходів антикризового фінансового 

управління; 

–принцип комплексності, який передбачає тісний взаємозв'язок між 

елементами банківської інфраструктури на різних рівнях у рамках виконання 

функціональних завдань й запобігання негативним явищам і загрозам; 

–принцип відновлення стабільності, який полягає в тому, що методи й 

заходи антикризового управління, які впроваджуються на різних його рівнях 

повинні забезпечувати мега-, макро-, мезо- й мікроекономічну стабільність 

банківської системи та її інституцій; 

–принцип ієрархічності, який полягає у чіткій підпорядкованості й 

підзвітності перед НБУ банківських установ різного рівня в процесі 

впровадження програм й заходів антикризового управління; 

–принцип ефективності передбачає відновлення в результаті антикризового 

фінансового управління основних показників, розробку програм фінансового 
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оздоровлення з позицій мінімізації витрат на її здійснення і досягнення цільових 

показників і критеріїв; 

–принцип соціальної відповідальності в контексті реалізації антикризового 

управління фінансовою діяльністю, повинен спрямовуватись на формування 

соціально орієнтованої банківської системи, яка під впливом фінансових 

негараздів повинна орієнтуватись на соціальний захист банківських працівників 

й виконання соціальних функцій суспільного значення. 

Отже, в рамках поглиблення теоретичних засад антикризового управління 

фінансовою діяльністю банків запропоновано авторське трактування даної 

економічної дефініції з обґрунтуванням ознак, функцій, принципів такого виду 

управління банківською діяльністю під впливом чинників мега-, макро-, мезо- і 

мікроекономічного рівня. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: 

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Сьогодні світова економіка в цілому та особливо фінансовий сектор, 

знаходяться під потужним впливом глобальних перетворень: оптимізація 

державного втручання, лібералізація в світовому масштабі, розвиток нових 

інформаційних технологій дозволили сформувати нові фінансові ринки і 

зв'язати національні фінансові системи в єдиний простір. Але поруч з 

очевидними позитивними наслідками таких процесів існує і негативний бік – 

зростання ризикованості фінансового сектору. Проблеми виникають через 

впровадження в діяльність фінансового сектору потужної «інформаційної 

складової». Через глобальні автоматизовані операційні системи, електронний 

зв’язок, дистанційний доступ до комерційної інформації підвищується загроза 

кіберзлочинності. Так, за оцінкою міжнародної аудиторської компанії Price 

Waterhouse Coopers, щорічний збиток банківського бізнесу в європейських 

країнах від таких злочинів складає близько 33 млрд. дол. Крім того статистика 

свідчить, що майже 70% злочинів у банківській сфері здійснюються або 
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співробітниками банку, або ж за їхньої участі. Світова економічна криза додала 

підстав до активізації банківського шахрайства: сьогодні у банківській сфері 

злочини частіше відбуваються у збанкрутілих банках або у тих, що проходять 

процедуру санації [1].  

Оскільки банківські установи виступають найважливішим елементом 

платіжної системи країни, негативні наслідки від наявності злочинних схем 

діяльності можуть призвести до порушення в проведенні платежів в країні. 

Така ситуації шкодить усій економічній активності, відлякує інвесторів та 

знижує довіру населення до фінансового сектору. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій свідчить, що проблема зловживань у банківській сфері та проблема 

банкрутств банків вивчалася багатьма вітчизняними, як науковцями так і 

практиками. Проте, на сьогодні можна констатувати, що не всі аспекти 

проблеми функціонування банківських установ в Україні є повністю 

очевидними та дослідженими. Одні вважають, що негативний фінансовий 

результат діяльності українських банків сформувався, насамперед, за рахунок 

значних обсягів відрахувань у резерви під можливі втрати від активних 

операцій, в той час як інші говорять про цілу низку факторів, які спричинили 

дану ситуацію: збитки економіки України через відсутність експорту та падіння 

внутрішнього споживання, подорожчання собівартості продукції, а збиткові 

суб'єкти стали безнадійними боржниками банків, що розірвало і гривневі 

баланси останніх [2]. 

 Перш за все, фінансовий ринок покинули банкизомбі, що не мали активів, 

та «схемні» банки, які існували за рахунок «відмивання» грошей. Також 

поступово було ліквідовано неплатоспроможні банки, які втратили ліквідність 

та не змогли обслуговувати клієнтів, а їх акціонери не змогли підтримати банки 

додатковими надходженнями капіталу. Серед цих фінансових установ, нажаль, 

було 3 великих банки – «Дельта Банк», «Надра» і «Фінанси та Кредит». 

Найбільш впевнено на ринку почувають себе сьогодні державні банки, або такі, 

що мають значну частку держави у статутному капіталі, адже вони отримують 

«дофінансування» з бюджету. 

Можна говорити про чітку тенденцію щодо виходу з ринку банківських 

послуг дрібних банків з українським та змішаним капіталом та прихід в цей 

сегмент крупних гравців: транснаціональних або великих іноземних банків та 

держави.  

В чому ж причини ситуації, що складається сьогодні у банківському 

секторі країни? Якщо звернутися до робіт вітчизняних вчених, то вони 

найчастіше поділяють усі проблеми, що призводять до банківських криз та 

погіршення ситуації у цьому секторі, на дві великі групи: на зовнішні, які не 

залежать від керівництва установи та її акціонерів, а також внутрішні, які 

спричинені чинниками, що існують в середині установи [3].  

 Найболючущою проблемою у банківському секторі залишається 

виведення грошей через банківську систему за кордон. Перш за все, мова йде 

про виведення саме банківських активів та часток співзасновників банку у 

випадку виявлення проблем в його діяльності. На сьогодні існує п'ять основних 
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схем, через які виводяться кошти. На першому місці – виведення коштів через 

розміщення їх на кореспондентських рахунках в іноземних банках [4, 5].  

 На другому місці за популярністю серед схем виведення активів банку за 

кордон – відчуження активів банку за заниженою ціною. Третє місце серед 

схем виведення активів банку посідає виведення майна з-під застави. Четверте 

місце – за схемою з відступленням прав вимоги за кредитами. Зокрема, у цій 

схемі задіяні фінансові та факторингові компанії, які викупають у банків 

реальні та прибуткові кредитні портфелі за зниженою ціною.  На п'ятому місці− 

нецільове використання кредитних коштів. 

 Позитивним кроком щодо стабілізації у банківській системі стало 

прийняття Закону України № 2085 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відповідальності пов’язаних з банком осіб». Перший 

позитивний момент – це вимога щодо розкриття інформації про тіньових 

власників банків, які до того мали змогу уникати банківського нагляду, 

використовуючи офшорні схеми виводу капіталу та різноманітні інструменти 

де-персоніфікації. Прийнятий Закон надав Національному банку ефективні 

інструменти ідентифікації пов’язаних осіб. Закон посилює вимоги до розкриття 

структури власності банку. Новація Закону полягає, зокрема, в розширенні 

поняття «істотна участь». Таким чином, значно розширюється коло 

відповідальних осіб за шкоду, завдану платоспроможності банку. Контроль за 

операціями з пов’язаними особами забезпечується не тільки за рахунок 

запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності, а й низкою 

інших змін, унесених до Закону України «Про банки і банківську діяльність». 

Зокрема, на фінустанови покладається обов’язок розкривати всіх пов’язаних 

осіб у звітності, яка подається до НБУ, і, крім цього, регулятор одержує право 

додатково, на підставі поданих документів, установити пов’язаних осіб 

фінустанови. На законодавчому рівні передбачено вимоги до операцій банку з 

пов’язаними особами. 

Саме безкарність та відсутність прозорості у діяльності банків та у 

процедурі надання рефінансування з боку НБУ стала ледве не головною 

причиною того, що з банківського сектору України за період було виведено 

коштів більш ніж на 50 млрд. дол. США [5]. Сьогодні, нажаль, можна говорити 

про формування неефективної, а інколи навіть, злочинної політики з боку 

регулятора відносно вітчизняних банків з метою виводу коштів акціонерів з 

банків, що визнаються проблемними.  

Основними висновками з проведеного дослідження можна вважати 

наступні. З метою посилення відповідальності за вчинення правопорушень у 

банківській сфері та профілактики їх у майбутньому має бути активізовано 

слідчі дії компетентними органами щодо випадків зловживань у сфері 

банківського менеджменту та можливості змови між акціонерами банків та 

представниками контролюючих органів (в тому числі НБУ). В цьому контексті, 

найбільш перспективним напрямом подальших досліджень у сфері 

банківського регулювання та безпеки є проблема удосконалення роботи, 

розширення слідчих повноважень Національного антикорупційного бюро 
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України та посилення його незалежності. Це дозволило б ще більше 

активізувати його діяльність щодо розслідування банкрутств тих банків, де 

сьогодні існує підозра про зумисне доведення банку до банкрутства. Також 

нерозв’язаною лишається проблема захисту прав акціонерів банку (особливо 

міноритарних). Зокрема, до сьогодні не запроваджено норму, коли 

потенційного нового власника підприємства зобов’язують викуповувати частки 

міноритарних акціонерів. Відсутність такої норми призводить до зловживань з 

боку власники контрольного пакету акцій, даючи можливість крупним 

акціонерам виходити із капіталу товариства, попередньо вивівши виробничі 

активи на інші підприємства.  
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

На сьогодні в банках України виникла ситуація, пов'язана з необхідністю 

впровадження сучасних методів з управління прибутковістю, що потребує 

наукового обґрунтування та створення системи фінансових методів 

регулювання дохідності з позицій забезпечення платоспроможності й 

максимізації прибутків при допустимих рівнях ризиків з врахування 

трансформаційних процесів в економіці держави.  

Управління прибутковістю банків виступає елементом, що забезпечує 

зростання кінцевих результатів діяльності, збільшення рентабельності та 

http://forinsurer.com/rating-banks
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-98
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капіталізації установ банківського сектору економіки. Основою сучасного 

управління прибутковістю банку є поділ банківського бізнесу на незалежні 

бізнес-напрями з одного боку, виділення в організаційній структурі підрозділів, 

що приносять банку дохід, і витратних центрів (центрів прибутку та центрів 

витрат) – з іншого. Це дає змогу групувати інформаційні, фінансові потоки за 

певними категоріями, робить їх більш доступними та прозорими, що, водночас, 

значно спрощує управління банком загалом, ведення управлінського обліку та 

організацію ефективного контролю за результатами діяльності банку [1, с. 161]. 

Механізм управління прибутковістю банків – це складний комплексний 

взаємопов'язаний процес управління, що є складовою загального процесу 

управління банківською діяльністю, який реалізується за допомогою основних 

функцій – планування, організування, регулювання, контролю, мотивації і 

аналізу з метою досягнення та підвищення рівня прибутковості при врахуванні 

наявних рівнів ризиків та загроз [2, с. 170]. Механізм управління прибутковістю 

банків наведено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Механізм управління прибутковістю банку 

Джерело: [3, с. 28] 

 

Ефективний механізм управління прибутком банку дозволяє в повному 

обсязі реалізувати завдання та цілі, що стоять перед ним, сприяє 

результативному виконанню функцій цього управління. Як і кожна 

управлінська система, управління прибутком банку реалізує свою основну мету 

та головні завдання шляхом виконання певних функцій. Склад основних 

функцій системи управління прибутком банку наведено на рис. 2. 

Наведені функції управління прибутком характерні для банків усіх форм 

власності та організаційно-правових форм діяльності.  
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Рис. 2. Основні функції системи управління прибутком банку 

Джерело: [3, с. 30] 

 

Управління прибутковістю банків реалізується через систему, що 

визначається цілеспрямованим організуючим впливом суб'єкта управління, 

керуючої системи (комплекс підрозділів, які забезпечують управління 

прибутком банку) на об'єкт управління, керовану систему – прибутковість 

банківської діяльності. Така система базуються на концепції виділення в рамках 

організаційної структури банку так званих центрів відповідальності. Центр 

фінансової відповідальності – це підрозділ банку, виділений за ринково-

продуктовою або функціональною ознакою, що надає певний перелік основних 

і додаткових видів банківських послуг і повністю контролює різні аспекти 

формування та розподілу прибутку [2, с. 171]. 

Головною метою управління прибутком є забезпечення максимізації 

добробуту засновників, учасників банку в поточному та перспективному 

періодах [4]. Для підвищення результативності діяльності банку необхідно 

розробити дієвий механізм управління прибутком, в якому варто виділити п'ять 

основних блоків: мета, завдання, принципи, структура та система управління. 
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Саме на такому підході необхідно базуватися при побудові механізму 

управління прибутком у банку з розгалуженою мережею філій, але з 

обов'язковим урахуванням особливостей їх діяльності.  

Отже, механізм управління прибутковістю банку включає систему методів, 

важелів та інструментів, що пов'язані із формуванням, розподілом та 

використанням прибутку банку, і здійснюється з метою підвищення 

прибутковості та покращення ефективності банківської діяльності. Механізм 

управління прибутковістю банків повинен охоплювати такі складові: 

організаційно-економічну, фінансову, мотиваційну, правову та інформаційну. 

 

Список використаних джерел: 

5. Кузнєцова А. Я. Сучасний стан банківської системи України в 

умовах фінансової кризи / А. Я. Кузнєцова, О. В. Невмержицька / «Вісник 

Університету банківської справи НБУ», №3(9)/ – 2010. – С. 160-163. 

6. Матвієнко О. С. Шляхи підвищення прибутковості банківської 

діяльності в Україні / О. С. Матвієнко // Молодий вчений. – 2014. – № 6(1). – С. 

169-172. 

7. Криклій О. А. Управління прибутком банку : монографія / О. А. 

Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 136 c. 

8. Рибак О. Шляхи підвищення прибутковості банківського сектору в 

умовах нестабільного зовнішнього впливу / О. Рибак, Н. Галай / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. 

 

 

Мельницька Яна Анатоліївна, бакалавр, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Мацюк Іванна Іванівна, бакалавр, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

Сучaсний стан ринкових віднoсин вимагає активних дій з боку 

підприємств щодо підвищення їх конкурентоспроможнoсті за рахунoк високої 

ефективності здійснeння інноваційних процесів. Характерними рисами 

інноваційної діяльності є: використання інформаційних технологій та 

впровaдження ноу-хау у діяльність торговельних підприємств. Доcягнення 

високого рівня ефективності інноваційного потенціалу дає змогу лідирувати на 

ринку, зберегти високі темпи рoзвитку, що відповідають сучaсним потребам 

ринку, зменшити витрати, за рахунoк прогресивних способів здійснення 

торговельної діяльнoсті та досягнення високих показників прибутковості.  

Невід’ємною частиною сучасної моделі економічного зростання країн 

стали поняття «інновації» та «інноваційний розвиток», адже сьогодні саме 

інноваційність є вирішальним фактором, що визначає ефективність і 
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стабільність економіки. Відповідно до Глобального індексу інновацій Україна в 

2018 р. зайняла 43-тє місце [1]. 

Інновації – це кінцевий результат інноваційної діяльності, у вигляді нового 

чи удосконаленого продукту або технологічного процесу, який наділено 

якісними перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті, 

використовується у практичній діяльності та має суспільну перевагу [2, с. 375]. 

Інновації як результат інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути 

орієнтовані на задоволення потреб споживачів, а з іншого – на одержання 

конкретного економічного ефекту. 

Розробка інноваційного продукту завжди пов’язана з підвищеними 

ризиками, насамперед з комерційними. За відомими оцінками, лише 20 % 

новинок досягають ринкового успіху [3, с. 53]. 

У сфері роздрібної торгівлі України відбувається активне технологічне 

оновлення роздрібних торговельних об’єктів і впроваджуються нові інноваційні 

підходи до здійснення господарської діяльності роздрібними підприємствами 

торгівлі, які вже зараз не можуть ігнорувати світові тенденції щодо зміни 

споживчих настроїв. 

Загалом можна стверджувати, що у вітчизняних наукових дослідженнях 

переважає думка, що “інновація являє собою техніко-економічний процес, який 

завдяки практичному використанню продуктів розумової праці – ідей і 

винаходів, приводить до створення кращих за властивостями нових видів 

продукції та нових технологій”, а “нововведення – це процес доведення 

наукової ідеї до технічного винаходу, до стадії практичного використання, що 

приносить дохід” [4, с. 32]. 

Провідне місце в переліку інноваційних технологій у даний час займає 

технологія електронізації торговельних операцій, що знаходить свій прояв у 

бурхливому розвитку електронної комерції та активному використанні в 

процесах безпосереднього торговельного обслуговування споживачів у торгівлі 

за традиційними магазинними формами можливостей електронних реєстраторів 

розрахункових операцій із одночасною активізацією технологій безготівкових 

розрахунків. 

До прогресивних технологій у торгівлі традиційно відносять:  

- індустріальні технології товаропросування, які базуються на створенні 

наскрізного технологічного ланцюга товаропросування з використанням 

контейнерних, пакетних перевезень та інших сучасних товароносіїв; 

 - наскрізні автоматизовані технології холодильної обробки 

швидкопсувних товарів, що тісно пов’язані з використанням сучасних видів 

холодильного транспорту і холодильного торговельного обладнання; 

 - індустріально організовані технологічні процеси складського зберігання 

та обробки товарів у підприємствах оптової торгівлі, які базуються на 

механізації та автоматизації трудомістких робіт, розподілі праці між окремими 

категоріями складських робітників та застосуванні потокових принципів 

організації складської переробки товарів; 

 - прогресивні технології продажу товарів і нові форми організації 
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обслуговування покупців у роздрібній торгівлі (самообслуговування); 

 - автоматизовані технології продажу товарів через торгові автомати; 

 - сучасні технології здійснення розрахунково-касових операцій на основі 

застосування ЕРРО і касових терміналів; 

 - технології продажу товарів із здійсненням автоматизованого зчитування 

інформації штрихового кодування з метою обліку та управління товарними 

запасами та управління товаропросуванням; 

 – індустріальні технології попередньої підготовки товарів до продажу із 

застосуванням сучасних видів фасувально-пакувального, різального та 

етикетувального обладнання [5]. 

Насамперед необхідно розглянути вплив цифрових, інформаційних, 

комунікаційних технологій на традиційну торгівлю – це її майбутнє. Ринок 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) України має багато 

стратегічних напрямів розвитку з високим потенціалом за критеріями 

інвестиційної привабливості та можливостями впровадження, а саме: нові 

технології передачі та зберігання даних, технології безпеки і зберігання даних, 

безпровідні сенсорні мережі, системи управління контентом, системне 

програмне забезпечення, системи управління ресурсами підприємства нового 

покоління (ERM) та інше. Перспективи розроблення та впровадження ІКТ 

нового покоління не набрали стійкого характеру, але вже сьогодні впливають 

на діяльність підприємств торгівлі. Цифрові технології змінюють тенденції 

розвитку роздрібної торгівлі у світі та Україні. Це насамперед зростання 

популярності електронної торгівлі; чверть глобальних онлайн-споживачів 

зазначають, що замовляють продукти в Інтернеті, більше половини (55%) 

готові робити це й надалі; українські споживачі готові використовувати 

мобільні додатки ритейлерів і комп'ютери всередині торгових точок, щоб 

одержувати більше інформації про товари. 

Отже, подальше зростання інноваційної активності підприємств торгівлі 

зумовлює залучення нових молодих і амбіційних кадрів,  збільшення обсягу 

інвестицій в дану сферу, пошуку і створення нових товарів, підтримки з боку 

держави, ефективних та новітніх рішень в маркетинговій діяльності. Нагальним 

питанням є розробка організаційно-економічних механізмів реалізації інновацій 

(інноваційних технологій) у підприємствах торгівлі, визначення його функцій, 

засобів та важелів. 
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ІНВЕСТУВАННЯ В СТАРТАПИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

Історії успіху найбагатших і найуспішніших людей світу, яким на початку 

свого шляху вдалося залучити капітал в свої ідеї, сьогодні стають 

хрестоматійними прикладами для початківців-стартаперів. Як прийнято 

вважати, сам по собі «стартап», дає людям, які мають унікальні та свіжі ідеї, 

можливість створити бізнес і розвинути якщо не велику корпорацію, то 

прибуткову компанію.  

Є декілька способів здійснення інвестицій в стартапи. Наприклад, 

вкладення через краудінвестиційні платформи. Віддачею в цьому випадку 

можуть бути відсотки з доходів, повернення інвестицій з відсотками, частка 

компанії. Такий вид інвестування грошей в стартапи зручний для початківців, 

тому що є можливість підтримати відразу кілька ідей невеликими сумами, щоб 

набратися досвіду.  

Другий спосіб – це «бізнес-ангел». Ця модель передбачає регулярне 

вкладення коштів за частку або знижку на придбання акцій у наступному етапі. 

Зазвичай мова йде про 50-300 тисячах доларів, причому може підтримуватися і 

стартап без бюджету на прототип продукту. Це підвищує ризики, тому 

досвідчені «ангели» фінансують кілька проектів в цілях диверсифікації. До того 

ж потрібно гарне знання обраної ніші, щоб мати можливість грамотної оцінки 

проекту. 

Третій спосіб здійснення інвестицій – «клуби». У цьому випадку клуб 

шукає проект за заявкою, просячи за це комісію, інвестор може контролювати 

весь процес і економити свій час. Варіант зручний для спільного вкладення 

грошей, початківець інвестор може взяти участь у перспективному проекті за 

невелику суму. Ризик у можливості недобросовісності клубу, який буде 

намагатися збільшити кількість угод за рахунок зниження вимог до проектів.  

Передача коштів венчурного фонду є четвертим способом здійснення 

інвестицій в стартапи. Від інвестора вимагається лише платити комісію, всім 

іншим займаються фахівці. Мінусом є поганий розвиток цього типу 
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інвестування підприємств, що показали кілька циклів успішних вкладень. Часто 

і самі фонди ставлять серйозні умови для новачків, поріг зазвичай становить 

близько 500 тисяч доларів.  

Шостий спосіб – «власний венчурний фонд». При наявності 10 мільйонів 

доларів, можливості утримання команди і оренди офісу можливе створення 

свого фонду. Їх цікавлять зазвичай більш підготовлені проекти, причому тільки 

третина з них може принести віддачу. Ризики тут вище за все, але і прибуток 

при успішності інвестицій в стартапи буде великий. Складнощів на цьому 

шляху чимало все із-за тієї ж нерозвиненості цього напряму в нашій країні. 

Безумовно, капіталовкладення – фундаментальна умова для розвитку 

молодого проекту і цікавої ідеї, проте творчий потенціал самих стартаперів, їх 

самовіддача, відданість цій ідеї і повна взаємодія з інвестором не менш важливі 

для підсумкового успіху. Особливістю стартапу, є те, що його інвестиційна 

привабливість визначається досвідченим інвестором на самому початку 

розвитку проекту. Здійснюючи інвестиції в стартапи вже на цьому етапі, 

ймовірність отримати віддачу буде набагато більше, а терміни її отримання 

набагато коротше. 

Прийнято вважати, що подібні бізнес-проекти отримали свій розвиток саме 

в сфері інформаційних технологій і інтернеті, що помилково. Насправді, 

стартапи існують в кожному з секторів економіки, що є сприятливим фактором 

для потенційних інвесторів. Оскільки капіталовкладення в нові проекти завжди 

пов’язане з рядом досить високих ризиків, вкладнику набагато простіше буде їх 

розрахувати, якщо він буде мати хоча б приблизне уявлення про галузь, в якій 

розвиватиметься проект його партнерів. 

Досить часто при створенні стартапу організаторам необхідні кошти для 

здійснення планів. Одні готові пропонувати відсоток від прибутку, інші 

відсоток у власності. 

Як правило інвестор отримує дохід від вкладень пропорційним його 

вкладенням у розвиток бізнесу. Який відсоток капіталу сформований за 

рахунок інвестиційних коштів, такий відсоток від прибутку віддається 

інвесторові у формі дивідендів. Якщо мова іде про участь у капіталі, то 

відповідний відсоток акцій належатиме інвесторові. 

В цілому джерелом інвестиційних доходів від нових проектів є різниця між 

початковими вкладенням і приведеною сумою доходу. Під приведеним 

доходом розуміють суму всіх доходів, які інвестор отримає протягом періоду, 

узгодженого із організатором, від здійснення своїх інвестицій. 

Основною особливістю інвестування у стартапи є те, що вкладення коштів 

відбувається на початковій стадії життєвого циклу. Це найбільш ризикова 

стадія, яку іншими словами ще називають «долиною смерті». Така назва 

закріпилася через те, що тільки 3% усіх стартапів можуть прожити більше 3-х 

років. Більшість з них або взагалі не приносять плановий дохід, або приносять 

його настільки мало, що діяльність у такому форматі продовжувати невигідно. 

Винагорода за ризик – це низька вартість капіталу нового підприємства або 

незначні капіталовкладення, які в майбутньому можуть стати постійним 
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джерелом пасивного доходу для інвестора. 

Практика показує, що більшість стартапів України фінансуються на 

початковій стадії або за рахунок державних програм, або власних коштів. 

Бізнес-ангели, інвестори або венчурні фонди більше зацікавлені вкладати в 

підприємства, які вже вийшли із початкової стадії. 

Найкращими AgTech стартапи 2019 року було 12 стартапів в 12 

номінаціях. Основні категорії нагороди: 

1. Фермерська техніка. 

2. Система постачання. 

3. Роздрібна торгівля та виробництво споживчих товарів. 

 Отже, стартап – це будь-який новий бізнес. Однак спеціалісти з інвестицій 

досить часто під стартапами мають на увазі такий бізнес-проект, товар або 

послуга якого швидко вливаються на ринок без конкурентів і приносять відразу 

великі доходи. Основною сферою таких стартапів є IT-індустрія. У нашому 

випадку під стартапами розуміють новостворені підприємства будь-якої галузі. 

Рідко коли інвестори зацікавлені вкладати гроші в оборотні активи. 

Більшою мірою інвестиційні кошти ідуть на капітальні вкладення або у 

фінансування оплати праці спеціалістів, що працюють над розробкою 

нематеріального активу. Цей актив в подальшому отримає матеріальну 

вартість, тому у будь-якому разі інвестиційні кошти вкладаються в необоротні 

активи. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 

Формування дохідної частини бюджету є вагомим елементом формування 

та реалізації фінансово-бюджетної політики держави. Доходи бюджету 

виступають засобом перерозподілу ВВП та одним із найбільш вагомих 
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інструментів державного регулювання соціально-економічного розвитку. Крім 

того, доходи визначають структуру обсягів виготовленої продукції, попиту та 

споживання через здійснення впливу на дохідність суб’єктів господарювання. 

Доходи бюджету є основою системи фінансового забезпечення соціально-

економічний розвитку країни та займають вагоме місце у формуванні 

бюджетних ресурсів держави. За сутністю доходи бюджетів, з одного боку, є 

результатом розподільчих процесів, а з іншого – об'єктом подальшого 

розподілу коштів централізованого грошового фонду на окремі цільові фонди 

відповідно до функцій держави. Крім того, доходи бюджету в системі 

соціально-економічного розвитку розглядають як інтегровану сукупність 

економічних відносин, що виникають між державою, домогосподарствами та 

суб’єктами господарювання з приводу мобілізації фінансових ресурсів, що 

спрямовуються на забезпечення соціально-економічного розвитку, зокрема на 

підвищення темпів економічного зростання країни та рівня життя й якості 

населення [3]. 

Держава через бюджет забезпечує мобілізацію коштів, необхідних для 

забезпечення соціально-економічного розвитку країни та використання їх із 

метою виконання своїх функцій, які покладені на розпорядників та головних 

розпорядників бюджетних коштів. При цьому основна частина валового 

внутрішнього продукту накопичується у складі державного бюджету та 

використовується для забезпечення економічного розвитку країни, вирішення 

соціальних проблем, утримання органів державного управління, забезпечення 

обороноздатності [1]. Саме доходи є інструментом реалізації фінансової та 

бюджетної політики держави. Акумулювання надходжень має мати соціально-

економічний характер, тобто бути спрямованим на економічний розвиток та 

забезпечення надання якісних суспільних послуг населенню.  Від величини та 

динаміки доходів державного бюджету залежить рівень забезпеченості держави 

ресурсами для виконання покладених на неї завдань (табл. 1). 

За аналізований період доходи державного бюджету України збільшилися 

на 311,8 млрд. грн. і станом на кінець 2018 р. склали 928,1 млрд. грн. Згідно 

даних табл. 1, основною часткою доходів Державного бюджету України 

упродовж всього досліджуваного періоду залишаються податкові надходження 

які становлять близько 80% усіх доходів.  

Протягом останніх трьох років спостерігається позитивна тенденція до їх 

зростання. Загальна сума податкових надходжень у 2018 р. порівняно з 2016 р. 

зросла на 249,9 млрд. грн., причому надходження від непрямих податків майже 

втричі перевищували надходження від прямих податків. Найбільше значення 

при формуванні надходжень до бюджету у 2018 р., як і в попередні роки, 

мають: податок на додану вартість (ПДВ) з імпортних та українських товарів, 

робіт і послуг, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, рента за 

користування надрами та акцизи з нафтопродуктів, алкоголю і цигарок. 

Другу (17,7%) та третю (0,8%) за розміром частку становлять відповідно 

неподаткові надходження та офіційні трансферти. Головним наповнювачем 

бюджету в розділі неподаткових надходжень в 2018 році є Національний банк, 
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який перерахував значну частину надходжень, а також надходження до 

бюджету від наданих адміністративних послуг, судового збору та доходів від 

некомерційної господарської діяльності. 

Таблиця 1 

Доходи державного бюджету України за статтями доходів  

у 2016 - 2018 рр. (млн. грн.) [2] 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Відхилення 

2018 р. від  

2016 р. 

Податкові надходження 503879,4 627153,7 753815,6 249936,2 

Частка податкових 

надходжень, % 
81,7 79,1 81,2 -0,5 

Неподаткові надходження 103635,2 128402,3 164676,5 61041,3 

Частка неподаткових 

надходжень, % 
16,8 16,2 17,7 0,9 

Цільові фонди 287,7 29847,1 187,5 -100,2 

Частка цільових фондів, % 0,04 3,7 0,02 -0,02 

Офіційні трансферти 4171,6 5967,7 7306,3 3134,7 

Частка офіційних 

трансфертів, % 
0,7 0,8 0,8 0,1 

Усього 616274,8 793265 928108,3 311833,5 

 

Цільові фонди, за розміром частки надходжень в бюджет, посідають 

четверте місце. Найбільшою статтею яких є надходження до фонду 

забезпечення оборони і безпеки держави. У 2018 р. зросли на 3,1 млрд. грн. та 

сягнули рекордного показника. Забезпечення надходжень в цей фонд відбулось 

в основному за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від 

реалізації май на, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного 

правопорушення [1]. 

Відповідно, формування достатнього обсягу надходжень бюджету є 

необхідним для забезпечення відповідного рівня економічного розвитку країни, 

і завдяки виваженому бюджетного процесу забезпечуються соціальна 

стабільність та належний життєвий рівень населення. реалізацію державної 

внутрішньої та зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання 

економіки, фінансування соціальної політики з урахуванням довгострокових 

інтересів країни. Зростання надходжень до бюджету створює можливості для 

збільшення асигнувань із державного бюджету, що сприяє розвитку держави у 

цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РІВНОВАГИ 

Ринок грошей сформувався і набув сучасних рис у країнах з ринковою 

економікою. Ринок взагалі є системою товарно-грошових відносин, що 

виникають між покупцем та продавцем, які включають механізм вільного 

ціноутворення, вільне підприємництво, що здійснюються на основі економічної 

самостійності, рівноправності та конкуренції . Грошовий ринок функціонально 

є складовою частиною національного ринку, особливість якого визначається 

специфікою товару. На ринку здійснюється купівля-продаж грошей та 

короткострокових грошових інструментів. Ринок грошей забезпечує взаємодію 

попиту на гроші і пропозиції грошей, що регулюється загальноринковими 

принципами. По-перше, сучасний ринок грошей є ринком цінних паперів, коли 

пропозиція грошей перевищує їх попит за фіксованим розміром процента. 

Такий ринок можна характеризувати як ринок позичальників, коли задоволення 

їх попиту визначає напрями розвитку грошових інструментів. Фінансові 

посередники постійно змушені розширювати і урізноманітнювати свої послуги, 

для того, щоб знайти нові джерела прибутку. По-друге, сучасний ринок грошей 

відрізняється високою конкуренцією, коли є можливість отримати гроші в 

розгалуженій мережі фінансових посередників. Привернути увагу покупців 

можливо шляхом створення більш сприятливих умов для своїх клієнтів. У 

розвинутих країнах національні ринки грошей відкриті для міжнародних 

фінансових інститутів, які постійно впливають на характер його 

функціонування. Основними об'єктами конкурентної боротьби є ціна на 

грошові інструменти, строки та розміри позичок. По-третє, грошовий ринок 

може ефективно функціонувати, коли інститути фінансових посередників 

захищені антимонопольною політикою держави. 

Серед вітчизняних науковців, що досліджують сферу грошового ринку, 

досить поширена думка про те, що цей ринок здатний до саморегулювання. 

При цьому останнє є основою, визначальним моментом в організації 

функціонування грошового ринку, хоча в цілому він більш чутливий, ніж інші 

ринки до дії зовнішніх чинників. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23487024&cat_id=57896
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_2_2018ua/21.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_2_2018ua/21.pdf
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До власних важелів саморегулювання на цьому ринку, тобто до важелів, 

які певною мірою автоматично забезпечують рівновагу між попитом і 

пропозицією, слід зарахувати так званий ціновий стабілізатор. Його дія полягає 

в тому, що за надлишкової пропозиції грошей відбувається знецінення грошей, 

а відтак, на грошовому ринку встановлюється певна рівновага. 

Дослідники вважають, що швидкість обігу грошей належить до 

автоматично діючих факторів забезпечення стабілізації грошового ринку. 

Схематично цей важіль саморегулювання діє таким чином. При появі 

надлишкової пропозиції грошей, яка є екзогенною, швидкість руху грошей 

зменшується, а це призводить до вирівнювання співвідношення між 

пропозицією і попитом на гроші. 

Наприклад, збільшення пропозиції грошей на певному відрізку часу може і 

не порушувати рівноваги на грошовому ринку. Це дійсно пов'язано з тим, що 

певний надлишок грошової маси приводить до збільшення розрахунків 

готівкою, що помітно зменшує швидкість обігу грошей, а відтак, сприяє 

встановленню рівноваги. 

Окрім цього, на початковому етапі порушення рівноваги між попитом і 

пропозицією за рахунок зростання останньої населення і суб'єкти 

господарювання ще не усвідомлюють цієї ситуації і тому частка надлишкової 

грошової маси йде на збільшення заощаджень. При цьому ми розглядаємо 

певною мірою ідеальну ситуацію, за якої всі інші чинники діють сприятливо в 

напрямку формування мотивації до нагромадження грошей. Це можливо лише 

в умовах досить розвиненої ринкової економіки, де суб'єкт господарювання має 

широкі можливості для ефективного використання своїх грошей, тобто це стає 

реальним лише в потужній економіці, що характеризується пропозицією 

великої кількості різноманітних і якісних товарів та послуг. 

Рівновага на грошовому ринку дуже вразлива щодо дії зовнішніх чинників. 

Це обумовлено тим, що один з вирішальних моментів її забезпечення, а саме 

пропозиція грошей, є екзогенною, а вона, у свою чергу, залежить від дії цілої 

низки чинників. Це ступінь незалежності головного емісійного центру країни 

(центрального банку), рівень наукової обґрунтованості кредитно-грошової 

політики держави, стан платіжного балансу, наявність дефіциту державного 

бюджету і правові обмеження щодо джерел його покриття, політичні чинники і 

багато інших факторів. 

І якщо аксіоматичним для визначення розмірів і динаміки збільшення 

пропозиції грошей є приріст доданої вартості в сукупному ВВП, то реальні 

розміри цієї пропозиції можуть досить суттєво відрізнятись від тих розмірів, що 

обумовлені першопричиною зростання грошової пропозиції. Це може бути 

обумовлено саме дією тих чинників, що вже названі і які є, по суті, зовнішніми 

до процесу збільшення пропозиції грошей на грошовому ринку. 

У короткостроковому періоді, в умовах, коли діючі автоматично 

стабілізатори не можуть забезпечити рівновагу на грошовому ринку, 

центральний банк може вжити певних заходів з метою нормалізації ситуації на 

грошовому ринку. В його арсеналі досить широкий спектр дій. Це може бути 
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регулювання за допомогою зміни облікової ставки, операції на відкритому 

ринку, певна політика щодо норми банківського відсотка та ін. 

Таким чином, неодмінною умовою сталого розвитку суспільного 

виробництва є досягнення рівноваги між попитом на гроші і їх пропозицією. Ця 

рівновага певною мірою є умовною, бо вона формується як наслідок постійного 

її порушення. Реакція на ці порушення і цільові дії центрального банку в 

напрямку досягнення оптимального співвідношення між попитом на гроші і їх 

пропозицією стають головним способом реалізації політики монетаризму, а 

відтак, і забезпечення ефективного функціонування суспільного виробництва і 

досягнення економічного зростання. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Процес становлення системи оподаткування, а отже і здійснення 

податкової політики, можна поділити на періоди залежно від проходження 

певних етапів творення як системи оподаткування, так і механізмів її 

організації. Ці етапи творення ґрунтувалися на істотних змінах і доповненнях 

до податкових законів, за якими можна простежити становлення системи 

управління процесом оподаткування. До основних бюджетоутворюючих 

податків належать прямі і непрямі податки. 

Дослідження Світового банку та аудиторської компанії 

«PriceWaterHouseCoopers» показують, що податкова система України у 

рейтингу податкових систем Doing Business 2019, Україна посіла 54 місце. У 

порівнянні з показниками попереднього року, позиція України погіршилася на 

11 пунктів (у рейтингу «Оподаткування 2018» Україна посіла 43 місце) [1]. 

Минулого року в Україні не відбулося суттєвих змін у податковому 

законодавстві. Проте така відносна стабільність позначилася на позиції нашої 

країни у рейтингу, адже у більшості інших країн-учасниць рейтингу було 

впроваджено певні податкові реформи. 
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Із року в рік дослідження демонструє чітку тенденцію в усьому світі до 

скорочення кількості часу, який витрачає бізнес на ведення податкового обліку. 

Проте в Україні цей показник у 1,5 рази більший, ніж у інших країнах Європи 

та Центральної Азії; і таким чином має найбільший потенціал до покращення. 

Спрощення правил обліку, форм податкових декларацій та податкових 

накладних, відмова від паперового документообігу та подальша автоматизація 

процесу взаємодії бізнесу з фіскальними органами повинні й надалі бути одним 

із пріоритетів для Уряду в податковій сфері [2, с. 29]. 

Оподаткування в Україні на сьогоднішній день не встигає 

підлаштовуватись до нестабільного законодавства і також Податковий кодекс 

не пристосований до реальної податкової системи. Нарешті, сам спосіб сплати 

будь-якого прямого податку передбачає декларування з подальшими 

перевірками, отже дуже багато залежить від сумлінності контролерів та їхньої 

вмотивованості на виявлення порушень. Це висуває великі вимоги до самої 

податкової служби зокрема, та державних інституцій (таких як судова і 

правоохоронна система) взагалі.  

Прямі податки є більш дискреційними за своєю природою, більш 

вразливими до корупції. Саме тому корумпованість значно сильніше 

відображається на сплаті прямих податків, ніж непрямих. На жаль, реалії дуже 

сумні, підприємцям уводять непомірні відсотки для сплати податків, через що 

дуже мала кількість сумлінно сплачують їх. Для кожної країни характерні свої 

економічні, соціальні та ментальні особливості через які не можна просто 

«списувати» закони інших країн, тим більш якщо вони більш розвинені у 

економіці. Але наша законодавча гілка влади все прискорює та прискорює 

розвиток податкової системи, суттєво нічого не роблячи для цього [3, с. 209]. 

Ключовими негативними факторами, що визначають занадто низькі 

конкурентні позиції української податкової системи, є [4, с. 230-231]: 

1) нестабільність, внутрішня суперечливість і неузгодженість 

податкового законодавства; 

2) високе податкове навантаження на платників податків зумовила 

виникнення проблеми тінізації економіки України; 

3) нераціональне розподіл податкового тиску між факторами 

виробництва; 

4) низька рентабельність податкової системи. (свідчить про 

непродуктивні витрати податкової служби і про її недостатньо ефективну 

роботу); 

5) низька фіскальна ефективність податкової системи; 

6) безсистемне і невиправдане надання податкових пільг і звільнень; 

7) корумпованість і каральний зміст податкових відносин. 

Рішення проблеми: нестабільність Податкового кодексу та несвоєчасна 

сплата податків несе за собою ряд негативних наслідків, одними з яких є: брак 

коштів на підтримку освіти, науки, культури та інших сфер. Отже, дуже 

важливо вирішувати ці проблеми, а так як Україна збирається інтегруватися до 

ЄС, то можна залучати до цього досвід високорозвинених держав. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ФАКТОРИ 

ЙОГО ФОРМУВАННЯ  

Однією з найважливіших умов залучення інвестицій в Україну є створення 

сприятливого інвестиційного клімату. В економічному розвитку країни 

інвестиції займають важливе місце, вони служать поштовхом для зростання 

економіки. Багато чого в країні залежить від інвестицій, а саме: стан 

виробництва, рівень технічної оснащеності підприємств, вирішення соціальних 

та економічних проблем. 

Політична, економічна стабільність, фінансові кризи, світові рейтинги – 

все це одні з багатьох факторів, як впливають на економічний розвиток країни. 

Наша країна відчула на собі значний вплив цих факторів. І саме зараз країні 

потрібен поштовх, для відновлення і подальшого розвитку економіки. А самим 

кращим поштовхом для розвитку є інвестиції. Однак інвестор не захоче 

вкладати гроші в країну, яка йому не цікава. Саме тому потрібно зацікавити 

інвестора – створивши для нього сприятливий інвестиційний клімат. 

Є різні підходи до розуміння суті інвестиційного клімату. Так, 

інвестиційний клімат характеризують як особливу підсистему в 

інституціональній економіці, що створює передумови для поліпшення 

використання суспільно-економічних відносин у процесі розвитку і науково-

технологічного оновлення продуктивних сил суспільства під час активної 

інвестиційної діяльності, як з боку вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів. 

При цьому прихильники такого підходу вказують на високу міру динамічності 

параметрів інвестиційного клімату в будь-якій господарській системі. 

Інший підхід розглядає формування інвестиційного клімату як 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000070
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000070
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багаторівневий процес, виділяючи систему чинників на різних рівнях його 

формування. У контексті такої логіки виокремлюють вісім рівнів, що 

впливають на формування інвестиційного клімату чинників: рівень розвитку 

інвестиційної сфери, рівень розвитку продуктивних сил, стан фінансово-

кредитної системи, статус іноземного інвестора, стан інвестиційного ринку, 

інвестиційна активність населення, правове поле, політична свобода 

адміністрації [1, с. 103]. 

На мікроекономічному рівні інвестиційний клімат виявляється у 

двосторонніх відносинах фірми-інвестора й конкретних державних органів, 

господарських суб'єктів-постачальників, покупців, банків, а також профспілок і 

трудових колективів країни, що приймає. На цьому рівні відбувається 

конкретизація узагальненої оцінки інвестиційного клімату під час реальних 

економічних, юридичних, культурних контактів іноземної фірми з новим для 

неї середовищем. 

У цілому інвестиційний клімат – це сукупність соціально-економічних, 

політичних, фінансових, соціально-культурних, правових і географічних 

факторів, які притаманні певній країні і визначають собою рівень її 

привабливості для іноземного інвестора.  

Сприятливий інвестиційний клімат повинен забезпечити захист прав 

інвестора від інвестиційних ризиків, тобто непередбачених втрат доходу і 

капіталу.  

До основних факторів, що формують інвестиційний клімат належать: 

організаційно-правовий фактор, політичний фактор, економічний фактор, 

характеристика потенціалу країни, фінансовий фактор, соціально-культурний 

фактор, міжнародні відносини, розвиток ринкової економіки, загальні умови 

господарювання (табл. 1). 

Час від часу в економічній практиці відбувається гальмування передачі 

заощаджень, а в подальшому й інвестицій, а тим самим і відносної суспільної 

ефективності інвестиційного розвитку. Саме через конфлікти суспільний 

клімат, породжений умовами (загрозами, ризиками) інвестування, не сприяє 

зростанню, безумовно економічно обґрунтованому, інвестиційної діяльності, 

навіть дещо гальмує його. Це явище можна назвати інвестиційною 

недієздатністю (інерцією) суспільства. 

Традиційно проведення експертно-аналітичного оцінювання 

інвестиційного клімату пов’язане з виведенням інтегрального показника ризику 

та відповідним ранжуванням країн шляхом визначення їх інвестиційного 

рейтингу через аналіз факторів їхнього політичного, економічного, соціально-

культурного, інституціонального середовища, ресурсів та інфраструктури. 

Деталізація факторів, їх компонування, методи їх кількісної та якісної оцінки 

залежать від цілей та конкретних завдань тієї чи іншої інформаційно-

аналітичної системи. 

При здійсненні комплексної оцінки інвестиційного клімату країни 

інвестори орієнтуються на висновки міжнародних рейтингових агенцій.  

У загальному значенні інвестиційний рейтинг – це інструмент, що дає 
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можливість інвестору кількісно оцінити ступінь інвестиційного ризику. 

Інвестиційні рейтинги присвоюються буквально всьому, що пов'язано з 

поняттям інвестиція. 

Таблиця 1 

Фактори формування інвестиційного клімату  
№ 

з/п 
Фактори Ознаки 

1 
Організаційно-

правовий фактор 

 рівень управління інвестиційною діяльністю на 

рівні органів виконавчої влади; 

 дієва законодавча база. 

2 Політичний фактор 
 стабільна політична ситуація в країні; 

 рівень довіри суспільства до влади. 

3 Економічний фактор 

 стан економіки країни; 

 динаміка росту ВВП; 

 розмір внутрішнього та зовнішнього боргів; 

 рівень тіньової економіки. 

4 
Характеристика 

потенціалу країни 

 наявність трудових, земельних, енергетичних, 

науково-технічних ресурсів. 

5 Фінансовий фактор 

 доходність бюджету; 

 розмір відсоткової ставки за кредитами; 

 сума вкладів на душу населення. 

6 
Соціально-

культурний фактор 

 рівень забезпеченості населення; 

 житлові умови; 

 дотримання прав людини; 

 рівень охорони здоров’я і медичного 

обслуговування. 

7 
Міжнародні 

відносини 

 міжнародний рейтинг країни; 

 співпраця з міжнародними організаціями; 

 дотримання норм і правил конвенції та договорів. 

8 
Розвиток ринкової 

економіки 

 рівень інфляції; 

 наявність ринку збуту; 

 рівень розвитку вільної конкуренції серед 

підприємств. 

9 
Загальні умови 

господарювання 

 екологічна безпека; 

 розвиток галузей матеріального виробництва; 

 ступінь зносу основних виробничих засобів. 

Джерело: [2, с. 167] 

 

Це і різного роду цінні папери, емітент цих пінних паперів; це можуть бути 

державні банки, страхові компанії, спільні фонди та інші фінансові інститути і 

їх похідні. Система рейтингів дуже корисна для інституціональних і приватних 
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інвесторів. Дрібні інституціональні інвестори враховують рейтинги при 

формуванні своїх портфельних інвестицій. Крупні інституціональні інвестори 

(крупні банки, страхові компанії та iн.), що мають свій штат аналітиків, також 

звертаються до рейтингів головних рейтингових агенцій, порівнюючи їх з 

результатами власних досліджень. Серйозним приватним інвесторам особливо 

корисна система рейтингів, тому що дуже багато часу знадобилось би одній 

людині для вивчення річних, квартальних звітів однієї тільки компанії, усіх 

зведень і новин, переданих цією компанією в Комісію з цінних паперів і бірж, 

якості менеджменту компанії, її перспектив, стану ринку, на якому працює 

компанія, її місця на цьому ринку та багато іншого, що враховується 

аналітиками рейтингових агенцій і після аналізу видається у викристалізованій 

формі у вигляді рейтингового коду. Присвоєнням рейтингів займаються багато 

компаній і статистичних агенцій, найбільш відомими з яких є «Moody's 

Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Publishing Company», «Duff & 

Phelps», «Value Line Investment Survey».  

Індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів 

членських компаній Європейської Бізнес Асоціації покинув негативну 

площину. 

У 2018 році показник помітно зріс і становив 3,15 бала за 5-бальною 

шкалою. 2016 року індекс становив: 2,88 та 2,85 бала – у червні та грудні 

відповідно. Останній раз позначка індексу перетинала рубіж у 3 бали лише 

наприкінці 2011 року. 

За офіційними результати міжнародного рейтингу ведення бізнесу Doing 

Business Україна серед 190 країн посіла 76 місце. Це на чотири позиції краще, 

ніж у 2016 році, коли було 80 місце [3, с. 505].  

Один з найвищих результатів Україна показала у рейтингу "захист 

міноритарних інвесторів". 

Таким чином, суперечність між суспільними потребами в інвестиціях та 

інвестиційною інертністю суспільства виявляється у формі інвестиційного 

клімату та може бути мотивом і причиною конфліктів, що виражаються на 

різних рівнях економіки. Поряд із цим, Україна і надалі залишається 

привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових 

процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення 

макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні. 
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СУЧАСНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

В умовах розвинутих ринкових відносин податкові надходження є однією 

із основних складових формування бюджету будь-якої країни. Ефективність 

функціонування податкової системи насамперед визначається рівнем 

економічного становища країни, досягненнями науки та соціальною свідомістю. 

Частка податків у ВВП свідчить про роль і місце податкової системи в 

державному регулюванні економікою.  

Існує 4 моделі системи податків і зборів: 

1) Англосаксонська модель: Австралія, Великобританія, США; 

2) Євроконтинентальна модель: Австрія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, 

Франція й Італія. 

1. Латиноамериканська модель: Болівія, Чилі, Перу; 

2. Змішана модель: Японія. 

За даними OECD податковий тиск розвинених країн варіюється в межах 

30-40%. Так у 2016 році середня ставка становила 34%, найбільший податковий 

тиск був у Ісландії – більше 50%, Данії – 46%, Франції – 45%, Бельгії – 44,8% і 

у Фінляндії – 43%. 

Найнижчий рівень оподаткування спостерігається у Мексиці – 17,5%, Чилі 

– 21.3% та Ірландії – 24% [1]. 

Україна входить до числа країн із середнім рівнем оподаткування (35% до 

ВВП). Частка податків у доходах Зведеного бюджету за 2015-2017рр. 

відображена у табл. 1 [2].  

Таблиця 1 

Доходи Зведеного бюджету України у 2015-2017рр. 

 

Проте структура українського оподаткування дещо відрізняється від 

структур інших держав. У більшості країн світу є досить значною частка 

Показники

2015 2016 2017 Відхилення

Сума, тис.грн % Сума, тис.грн % Сума, тис.грн  % Сума, тис.грн % 2017/2015

Доходи всього 1,560

Податкові надходження 77,85 83,13 81,43 163,14 1,631

21,32 25,42 25,48 186,34 1,863

Неподаткові надходження 21,50 16,03 15,197 110,27 1,103

652 030 994,40 782 859 485,00 1 016 969 508,10 364 938 513,70
507 635 899,70 650 781 678,60 828 158 813,90 320 522 914,20

Податки на доходи,
податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості 

139 036 342,60 199 005 018,00 259 082 934,50 120 046 591,90

140 154 438,70 125 502 878,20 154 552 067,10 14 397 628,40
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особистого прибуткового податку в загальній сумі податкових надходжень — 

понад 30 відсотків, що майже в 6 разів більше, ніж в Україні. Податки на 

споживання, тобто непрямі податки, які бувають переважно в формі податку на 

додану вартість і різних видів акцизних зборів, становлять, в середньому, чверть 

від усіх надходжень. Порівняно з Україною їхня частка нижча більш як удвічі. 

Для економічно розвинутих країн характерною є також невелика частка 

податків із прибутку корпорацій.  

Важливим є ще той факт, що у багатьох країнах присутня тіньова 

економіка, що наведено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Тіньова економіка та реальне податкове навантаження у відсотках 

до ВВП з урахуванням тіньового сектора (власний розрахунок за даними 

Світового банку  

 

Вона є однією з ключових проблем розвитку господарства. На жаль, 

Україна увійшла до трійки країн з найвищим рівнем тіньової економіки (46% у 

2017році). У Нігерії цей показник становить 48% ВВП, на першому місці – 

Азербайджан (67% ВВП) [3]. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ РОЗВИТКУ БАНКУ 

В сучасних умовах стратегія банків у сфері інноваційно-інвестиційної 

діяльності набуває особливої актуальності і важливості як в теоретичному, 

так і в практичному аспектах. Насамперед, така ситуація обумовлена 

нагальною потребою в оновленні основних фондів, через їх фізичну і 

моральну зношеність, необхідністю переходу до сучасних технологій. 

Наявність численних інвестиційних альтернатив зумовлює необхідність 

ретельного аналізу і обгрунтованого вибору інноваційно-інвестиційної 

стратегії. 

Щоб залишатися конкурентоспроможними, сучасним банкам необхідно 

заздалегідь обмірковувати кожний свій крок для забезпечення 

довготривалого функціонування на ринку. Саме для цього банками 

здійснюється стратегічне планування, на основі якого створюються різні 

стратегії, наприклад інноваційно-інвестиційна стратегія, які допомагають 

чітко координувати та управляти кожною підсистемою менеджменту.  

Визначення ролі інноваційно-інвестиційних стратегій у розвитку 

банків, як певної системи функцій, видів діяльності неможливо без 

розгляду суті інноваційно-інвестиційних стратегій, особливостей 

інноваційно-інвестиційних процесів в умовах ринкової економіки.  

Тому, було проведено дослідження категорійного апарату інноваційно -

інвестиційної стратегії, що розкрило суть даної стратегії. Згідно з 

Романенко Н. Ю. інноваційно-інвестиційна стратегія полягає в тому, що 

вона покликана забезпечувати всі основні напрями розвитку діяльності 

банків та інвестицйних відносин шляхом застосування наукових принципів 

формування довогострокової інноваційно-інвестиційної мети, вибору 

найбільш ефектних шляхів її досягнення, своєчасного коригування 

напрямків формування і використання інвестиційних ресурсів при зміні 

умов зовнішнього середовища [1].  

Сердюк В. Н. вважає, що інноваційно-інвестиційна стратегія становить 

пошук і вибір напрямів ринкових можливостей, а також пошук 

інвестиційних ресурсів і механізмів їх залучення для реалізації виділених 

напрямів. Інноваційно-інвестиційна стратегія є підлеглою до 

загальноекономічної стратегії розвитку, тому що здійснюється в її рамках. З 

іншого боку, інноваційно-інвестиційна стратегія, що розробляється в 

процесі аналізу існуючих і потенційних джерел та механізмів фінансування 

інвестицій, впливає на загальну економічну стратегію і в ряді випадків 

призводить до її коригування [2, с. 447].  

Враховуючи різноманітні визначення стратегії, що існують в 
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економічній літературі, можна сказати, що стратегія – це комплексний план 

дій, що визначає довгострокові напрями та орієнтири використання 

ресурсів для виконання місії та цілей організації, забезпечуючи їй стійкі 

конкурентні переваги. Головне завдання стратегії полягає у тому, щоб 

перевести банк з його сьогоднішнього стану у бажаний, змодельований.  

Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії відіграє значну роль у 

забезпеченні конкурентного розвитку банку. Ця роль полягає в наступному:  

1. Розроблена стратегія забезпечує механізм реалізації довгострокових 

загальних і інвестиційних цілей майбутнього економічного і соціального 

розвитку банку в цілому і окремих його структурних одиницях.  

2. Вона дозволяє реально оцінити інвестиційні можливості банку, 

забезпечити максимальне використання його внутрішнього інвестиційного 

потенціалу і можливість активно маневрувати інвестиційними ресурсами.  

3. Забезпечує можливість швидкої реалізації нових перспективних 

інвестиційних можливостей, що виникають у процесі динамічних змін 

факторів зовнішнього інвестиційного середовища.  

4. Спрямована на виявлення стратегічного спектра можливостей 

інноваційного розвитку банку, використання яких дасть змогу забезпечити 

стабільне конкурентне становище на ринку.  

5. Розробка стратегій враховує заздалегідь можливі варіації розвитку 

неконтрольованих банком факторів зовнішнього середовища і дозволяє 

звести до мінімуму їхні негативні наслідки для діяльності банку.  

6. Відбиває порівняльні переваги банку в інноваційній та інвестиційній 

діяльності в зіставленні з його конкурентами.  

7. Наявність інноваційно-інвестиційної стратегії забезпечує чіткий 

взаємозв'язок стратегічного, поточного і оперативного управління з 

інноваційною та інвестиційною діяльністю банку.  

8. У системі інвестиційної стратегії формується значення основних 

критеріальних оцінок вибору реальних інвестиційних проектів і фінансових 

інструментів інвестування. 

9. Розроблена інноваційно-інвестиційна стратегія є однієї з базисних 

передумов стратегічних змін загальної організаційної структури управління 

й організаційної культури [3].  

В умовах ринкової економіки та нестабільних умов функціонування 

банків та країни в цілому існує ряд перешкод, що не дають змоги успішно 

впроваджувати інноваційно-інвестиційні стратегії в банках. Адже в Україні 

відсутнє реальне партнерство між владою і бізнесом, а також 

спостерігається катастрофічний стан науки і освіти, а також високий 

ступінь корупції чиновників [4, с. 155]. 

Для подолання перерахованих негативних факторів банки повинні 

перейняти світовий досвід виживання національних економік, де всі 

активні елементи взаємодіють та функціонують задля загального добробуту 

і процвітання своєї країни; в банках повинні бути встановлені жорсткі 
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критерії, що змусять його діяти відкрито та прозоро задля подальшого  

розвитку. 

Для підтримки реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії банків 

повинна бути розроблена інноваційно-інвестиційна політика держави, яка 

буде спрямована на створення сприятливого інноваційно-інвестиційного 

клімату країни, залучення вітчизняних і зарубіжних інвесторів для 

впровадження інновацій. При розробці такої політики держави, повинні 

бути прийняті до уваги ті фактори, що впливають на розвиток банків та 

збільшення сприятливого клімату країни в цілому. У свою чергу 

привабливий інвестиційний клімат створить сприятливі умови для розвитку 

існуючих галузей господарювання держави [5, с. 435]. 

Отже, інноваційно-інвестиційна стратегія є однією зі складових 

економічної стратегії, і розглядається як набір правил, методів і засобів 

пошуку найкращих перспективних для організації напрямів розвитку, 

науково-технічних досліджень ресурсної політики для їх реалізації. Саме 

розробка інноваційно-інвестиційної стратегії знаходить вираження в 

інноваційних та інвестиційних програмах і великих проектах, які 

охоплюють усі стадії технологічного циклу і на основі яких можна буде 

зробити прогноз на тривалий період функціонування банку. Розробка і 

впровадження інновацій пов'язані із високим рівнем невизначеності, яка 

обмежує можливості залучення інвестицій.  
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Сучасний стан вітчизняного страхового ринку вимагає від керівників та 

менеджерів страхових організацій прийняття управлінських рішень в умовах 

невизначеності, коли діяльність страхових організацій перебуває під впливом 

ризиків внутрішнього та зовнішнього характеру.  

Фінансові проблеми, які виникають у страховиків, досить часто зумовлені 

відсутністю у керівництва чітких стратегічних цілей розвитку, недосконалістю 

поточних і перспективних фінансових планів, несвоєчасним реагуванням на 

негативні фактори. Як наслідок, у страхових організацій виникають труднощі з 

визначенням прогнозної фінансової стійкості, основних чинників зовнішнього 

та внутрішнього впливу на неї, а також із здійсненням моделювання можливих 

сценаріїв їх розвитку, особливо в умовах економічної нестабільності.  

У зв’язку з цим, особливе значення має проблема підтримання 

страховиками платоспроможності, яка є запорукою виконання взятих ними 

страхових зобов’язань. Важливу роль у розв’язанні цієї надзвичайно важливої 

науково-практичної проблеми відіграє фінансовий моніторинг, який виступає 

невід’ємною складовою фінансового менеджменту в страхових організаціях та 

одночасно – дієвим інструментом державного нагляду за страховою діяльністю. 

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються суб‘єктами 

фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та 

первинного фінансового моніторингу [1, с. 207]. 

Первинний фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються 

суб’єктами первинного фінансового моніторингу і спрямовані на виконання 

вимог законодавства, нормативно-правових актів суб’єктів державного 

фінансового моніторингу, що включають, зокрема, проведення обов’язкового 

та внутрішнього фінансового моніторингу. 

Державний фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються 

суб'єктами державного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання 

вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

У складі системи фінансового моніторингу слід виділяти економічний 

механізм фінансового моніторингу та субʼєктів відносин, що виникають в 

процесі здійснення фінансової операції і забезпечення контролю за нею, який 

доцільно інтерпретувати як сукупність економічних звʼязків між субʼєктами 

фінансових операцій, підрозділами фінансової розвідки, економічними 

регуляторами та органами нагляду, клієнтами субʼєктів фінансових операцій та 

міжнародними спеціалізованими організаціями та обʼєднаннями [2, с. 289]. 
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Згідно з даним підходом до формулювання поняття системи фінансового 

моніторингу, специфікою його механізму є існування взаємовідносин між 

субʼєктами фінансового моніторингу на 5 рівнях:  

- між клієнтами субʼєктів фінансових операцій та фінансовими установами; 

- взаємозвʼязки у внутрішньому механізмі субʼєктів фінансового 

моніторингу, наприклад, між власниками, менеджерами та персоналом 

субʼєктів фінансового моніторингу;  

- між фінансовими установами та підрозділами і економічними 

регуляторами, що функціонують на рівні регуляторів та органів нагляду; 

- між підрозділами фінансової розвідки і економічними регуляторами та 

загальнодержавними органами регулювання (Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, Національний банк України та інші);  

- між міжнародними спеціалізованими організаціями та обʼєднаннями і 

системою протидії легалізації незаконних доходів в Україні [3]. 

Як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, страховик зобов’язаний 

дотримуватись обов’язків, встановлених статтею 2 Закону України «Про 

страхування», а також виконувати вимоги Положення про здійснення 

фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого 

розпорядженням Держфінмоніторингом України, щодо: 

- призначення працівника, відповідального за проведення фінансового 

моніторингу його прав та обов’язків;  

- основних вимог до кваліфікації відповідального працівника;  

- встановлення Правил проведення фінансового моніторингу та 

розроблення Програм проведення фінансового моніторингу;  

- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу 

і можуть бути призначені для фінансування тероризму, пов’язані з ним чи його 

стосуються; 

- ідентифікації та вивчення клієнтів, що здійснюють фінансові операції, 

зберігання відповідних документів;  

- управління ризиками у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму; 

-  порядку зупинення та поновлення фінансових операцій; – підготовки 

персоналу установи з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають 

фінансовому моніторингу. 

Отже, фінансовий моніторинг у страхових організаціях – це сукупність 

заходів, які здійснюються суб‘єктами фінансового моніторингу у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

В сучасних умовах діяльність підприємства повинна бути спрямована на 

забезпечення систематичного надходження й ефективного використання 

фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, 

досягнення раціонального співвідношення власних, позичених і залучених 

коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування 

підприємства.  

Обсяги фінансових ресурсів, які може акумулювати із різних джерел 

підприємство, є головним елементом фінансово-господарської діяльності. 

Достатність фінансових ресурсів, їх відносно невелика вартість, своєчасне 

залучення та ефективне використання вирішує багато проблем будь-якого 

підприємства. Проте для підприємства достатність фінансових ресурсів, їх 

вартість, строки залучення, напрями і терміни використання складають головну 

проблему через специфіку бізнесу, який потребує певних обсягів фінансових 

коштів, рівномірність їх надходження, своєчасне використання. Поряд з тим, 

сучасні загрози можуть впливати на рівень ефективності підприємства, його 

конкурентоздатність, раціональне використання усіх видів ресурсів, 

забезпечення високого рівня рентабельності, платоспроможності та фінансової 

стійкості. Усе це вимагає вирішення проблем щодо забезпечення економічної 

безпеки підприємства.  

Управління фінансовими ресурсами підприємств є одним з ключових 

чинників організації виробничо-господарської діяльності підприємства, одним з 

найважливіших факторів забезпечення ефективної фінансово-господарської 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0715-03
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діяльності підприємства в сучасних умовах, діяльність, що спрямована на 

оптимізацію фінансового механізму підприємства, координування фінансових 

операцій, забезпечення їх впорядкування та точного «балансування».  

За своєю сутністю управління фінансовими ресурсами підприємств 

передбачає прийняття управлінських рішень в умовах швидкої зміни 

зовнішнього середовища. У зв'язку із цим наука управління фінансовими 

ресурсами повинна дозволити вдосконалити процес навчання шляхом розробки 

методів прийняття управлінських рішень в умовах існування зовнішніх 

протиріч [1].  

Найважливішим завданням управління фінансовими ресурсами є 

визначення обсягів, джерел та форм залучення фінансових ресурсів для 

здійснення господарської діяльності підприємства. Їх формування 

здійснюється, зазвичай, за рахунок різних джерел: власного капіталу 

підприємства, позичених і залучених фінансових ресурсів. 

Управління фінансовими ресурсами – складний і багатогранний процес, 

який поділяють на кілька етапів:  

1. Визначення і постановка проблеми. 

2. Збір та обробка даних згідно поставленої проблеми. 

3. Аналіз отриманої інформації.  

4. Прийняття управлінських рішень на основі проведеного аналізу.  

5. Реалізація прийнятих рішень.  

6. Оцінка результатів реалізації рішень [2].  

Така послідовність дій дасть можливість отримати найбільш оптимальний 

обґрунтований результат. Кожна дія може бути конкретизована залежно від 

поставленої проблеми. У переважній більшості випадків успіх розв’язання 

поставленої задачі залежить від того, наскільки правильно і вдало вибрані та 

використані методи і прийоми підготовки управлінських рішень. 

Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення економічної 

безпеки підприємства містить такі основні етапи:  

- сформувати стратегію та тактику підприємства; 

- визначити джерела формування фінансових ресурсів;  

- виконати аналіз фінансового стану підприємства;  

- розробити модель залежності прибутку від низки чинників;  

- сформувати рекомендації з удосконалення процесу управління 

фінансовими ресурсами підприємства для забезпечення його економічної 

безпеки [3, с. 175].  

На першому етапі підприємство формує генеральну мету, яка необхідна 

для визначення стратегії й тактики управління фінансовими ресурсами. 

Водночас стратегія управління фінансовими ресурсами того або іншого 

суб'єкта господарювання багато в чому визначається вибором конкретної 

стратегії управління підприємства загалом.  

Тактика управління фінансами спрямована на досягнення поставленої мети 

в конкретних умовах. У межах поточної діяльності вирішуються завдання 

зниження витрат, стимулювання підприємницької ініціативи, зростання 
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продуктивності праці, раціоналізації витрат виробництва й обігу.  

Стратегічне управління фінансами спрямовано на пошук шляхів 

нагромадження капіталу й перерозподілу фінансових ресурсів у найбільш 

ефективні сфери господарської діяльності. З погляду управління фінансами 

підприємство повинно максимізувати прибуток, забезпечувати нарощування 

обсягів виробництва й збуту готової продукції, знижувати витрати 

виробництва; підвищувати якість роботи; раціонально використовувати ресурси 

виробництва. 

Після того, як підприємство сформувало свою стратегію й тактику 

управління, воно визначає джерела формування фінансових ресурсів. До 

формування фінансових ресурсів входять власні, залучені та запозичені кошти. 

Але на підприємстві запозичені кошти залучаються у невеликому обсязі, що 

свідчить про незалежність підприємства від кредиторів. Що стосується власних 

коштів підприємства, то їх достатньо для покриття заборгованості.  

Наступним етапом процесу управління фінансовими ресурсами є аналіз 

фінансового стану підприємства, для цього доцільно побудувати 

багатофакторну кореляційно-регресійну модель залежності прибутку від 

абсолютних та відносних факторів. Як абсолютні показники, 

використовуються: кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, 

собівартість реалізованої продукції та готова продукція. Як відносні фактори – 

коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт проміжної ліквідності, 

коефіцієнт загальної ліквідності, оборотність дебіторської та кредиторської 

заборгованості, коефіцієнт оборотності готової продукції, а також: коефіцієнт 

автономії та коефіцієнт фінансової залежності. Останнім етапом процесу є 

формування рекомендацій з процесу управління фінансовими ресурсами для 

забезпечення його економічної безпеки. 

Формування системи економічної безпеки підприємства на основі 

оптимізації управління його фінансовими ресурсами дасть змогу організувати її 

ефективно, тобто при мінімальних затратах часових, фінансових, трудових і 

матеріальних ресурсів забезпечити максимальний рівень захисту підприємства, 

його активів і персоналу від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх 

небезпек і загроз, які притаманні усім видам діяльності.  
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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

Як відомо, для того, щоб гарно жити, потрібно не тільки володіти високим 

рівнем доходів, але й вміти ефективно розподіляти гроші на свої потреби. Це 

правило діє і на державному рівні: добробут суспільства багато в чому 

залежить від ефективності використання бюджетних коштів. Відповідно, все 

більшого значення набуває державний фінансовий контроль, в тому числі його 

нова форма – аудит ефективності.  

Форма контролю – це багатофункціональний інструмент дослідження 

певного явища, об'єкту, процесу, внутрішній зміст якого характеризується 

сукупністю застосованих прийомів (методів) контролю [1, c. 9].  

Останніми роками назріла необхідність в оцінці ефективності управління 

державними ресурсами, яка відповідно, повинна призвести до модернізації 

державного фінансового контролю, спрямування його на проведення глибокого 

аналізу системи державного управління.  

Виникнення та впровадження аудиту ефективності в систему державного 

фінансового контролю України зумовлені необхідністю контролювати цільовий 

характер державних видатків та оцінювати їх результативність. Варто 

зазначити, що аудит ефективності як новий вид бюджетного контролю виник у 

1977 році.  

В сучасних умовах аудит ефективності становить значний інтерес для 

національної системи державного фінансового контролю, що зумовлено 

необхідністю реформування системи управління бюджетними ресурсами, яка 

на сьогодні є неефективною і не відповідає вимогам ринкової економіки та 

потребам суспільства. В Україні запровадження аудиту ефективності у 

діяльність органів державного контролю перебуває на етапі становлення. 

Аудит ефективності отримав широкий розвиток та розповсюдження у 

більшості країн світу і став переважним видом контролю виконання 

державного бюджету. В українському законодавстві, а саме у Постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення 

Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними 

органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм», 

подано таке визначення: «Аудит ефективності – це форма державного 

фінансового контролю, яка спрямована на визначення ефективності 

використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та 

встановлення факторів, які цьому перешкоджають. Аудит ефективності 

здійснюється з метою розроблення обґрунтованих пропозицій щодо 

підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих 

бюджетів у процесі виконання бюджетних програм» [2].  
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Також законом « Про Рахункову Палату України» визначено суть аудиту 

ефективності як «встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо 

своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, 

результативності, економності використання бюджетних коштів їх 

розпорядниками та одержувачами, законності, своєчасності і повноти 

прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, стану 

внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів» [3]. 

 У Стандартах аудиту Міжнародної організації вищих контрольних органів 

(INTOSAI) чітко зазначено, що в процесі аудиту ефективності перевіряють 

економічність (economy), ефективність (efficiency) і результативність 

(effectiveness) програми чи діяльності організації [4]. 

 Аудит ефективності є перевіркою діяльності органів державної влади, 

одержувачів державних коштів, підприємств, установ і організацій, які 

використовують державне і комунальне майно, з метою визначення 

ефективності використання державних фінансових ресурсів і майна. Такий 

аудит передбачає:  

а) контроль економного використання організацією, яка перевіряється, 

державних коштів, витрачених на досягнення конкретних результатів її 

діяльності;  

б) контроль продуктивності використання організацією трудових, 

фінансових та інших ресурсів у процесі виробничої та іншої діяльності, а також 

використання інформаційних систем і технологій;  

в) контроль результативності діяльності організації, яка перевіряється.  

Аудит ефективності є складним та багатоплановим інструментом 

контролю, який виконує такі функції, як:  

– контроль за економічною обґрунтованістю, правомірним, цільовим та 

ефективним використанням державних фінансових ресурсів;  

– аналіз результативності використання державних фінансових ресурсів; 

– перевірка ефективності діяльності державних органів під час реалізації 

передбачених положень фінансової політики, в тому числі витрачання 

бюджетних коштів [1, с. 11].  

У загальній постановці проблем аудит ефективності використання 

бюджетних коштів являє собою інформаційно-прозору, достовірну перевірку 

діяльності економічних суб’єктів у галузі використання різного виду державних 

засобів. Процес організації та проведення аудиту ефективності дещо подібний 

до аналогічного процесу фінансового аудиту. Проте аудит ефективності, на 

відміну від традиційного фінансового аудиту, дає змогу отримати незалежну 

думку за результатами оцінки інформації щодо рівня ефективності 

використання державних фінансових ресурсів під час виконання державних 

програм (проектів), виявити чинники, які перешкоджають досягненню 

максимального результату, та обґрунтувати пропозиції щодо підвищення 

ефективності використання державних фінансових ресурсів.  

Аудит ефективності відрізняється від перевірок цільового характеру 

витрачання державних коштів. Він здійснює комплексний аналіз причин 



171 
 

неефективного використання державних коштів на основі рекомендацій щодо 

вдосконалення бюджетного процесу, чинного законодавства та всієї 

економічної політики держави. Бюджетна система повинна бути орієнтована не 

просто на освоєння державних коштів, а на досягнення конкретного і точного 

результату, при цьому в цій системі здійснюється зв’язок ресурсного 

забезпечення бюджетної організації з підсумками її діяльності. Тому для 

реалізації аудиту ефективності потрібна адекватна сучасним вимогам система 

обліку, яка містить параметри звітності органів влади про ефективне 

витрачання державних ресурсів, а також об’єктивні умови переходу до аудиту 

ефективності (правова база, наділення окремими правами і повноваженнями 

контрольних органів, наявність методичного забезпечення і кваліфікованих 

фахівців) [6].  

Можна стверджувати, що зі введенням в практику аудиту ефективності 

система державного фінансового контролю виходить на новий прогресивний 

етап розвитку контрольної діяльності, який більшою мірою відповідає 

цивілізованим економічним відносинам на ринку. Цей етап пов’язаний з такими 

тенденціями, як:  інтеграція різних видів контролю та аудиту, які б досягали 

головної мети; ефективності функціонування державної влади її основного 

інструменту – бюджету; посилення аудиту владних державних структур, які 

мають повноваження щодо витрачання державних коштів, включаючи витрати 

на їхнє власне функціонування; використання нових інструментів та методів із 

застосуванням інформаційних технологій; підвищення рівня компетенції 

аудиторів; впровадження нових методологій оцінки рівня ефективності 

економічної діяльності.  

Отже, ефективність є лише одним із результативних показників, які якісно 

та кількісно характеризують виконання бюджетної програми, підтверджуються 

статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і дають змогу оцінити 

використання коштів на виконання бюджетної програми. Тобто за допомогою 

аудиту ефективності можна визначити ефективність використання бюджетних 

коштів, ефективність використання програми та найефективніші бюджетні 

програми. Усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення 

запланованих цілей за залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та 

досягнення максимального результату у використанні визначеного бюджетом 

обсягу коштів. 
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БАНКІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Необхідною умовою стабільного функціонування всієї банківської системи 

та забезпечення економічного зростання в сучасних умовах є розвиток 

банківського кредитування. Такий вид банківського кредиту, як споживчий 

кредит, відіграє суттєву роль у задоволенні потреб, які виникають у населення, 

підвищенні його життєвого рівня, забезпеченні соціально-економічного захисту 

та розвитку, соціальної відповідальності кредиторів, зокрема банківських 

установ. Динамічний розвиток, різноманітність форм і видів споживчого 

кредиту свідчать про зацікавленість у ньому як джерелі високих прибутків з 

боку банків, а також про постійний попит з боку населення.  

Природу формування та реалізації споживчих витрат ретельно вивчали 

економісти у різні часи в різних країнах, в результаті чого запропоновано різні 

підходи до визначення поняття «споживчий кредит» (табл. 1).  

Відсутність узгодженості у визначенні суб’єктів та об’єктів споживчого 

кредитування, а також чітких характеристик принципів та особливостей цієї 

форми кредиту обумовлює необхідність узагальненого визначення споживчого 

кредиту. Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що споживчий 

кредит – кредит, що надається фінансово-кредитною установою фізичній особі 

в національній валюті з урахуванням її кредитоспроможності для потреб, що не 

пов’язані з підприємницькою діяльністю, на умовах повернення, строковості та 

платності.  

В Україні спостерігається пожвавлення споживчого кредитування. З 

одного боку, це збільшує прибутки банків, а з іншого – створює 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19/conv/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19/conv/print
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https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7623/1/АУДИТ%20ЕФЕКТИВНОСТІ%20–%20НОВА%20ФОРМА%20ДЕРЖАВНОГО%20ФІНАНСОВОГО%20КОНТРОЛЮ%20В%20УКРАЇНІ.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7623/1/АУДИТ%20ЕФЕКТИВНОСТІ%20–%20НОВА%20ФОРМА%20ДЕРЖАВНОГО%20ФІНАНСОВОГО%20КОНТРОЛЮ%20В%20УКРАЇНІ.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7623/1/АУДИТ%20ЕФЕКТИВНОСТІ%20–%20НОВА%20ФОРМА%20ДЕРЖАВНОГО%20ФІНАНСОВОГО%20КОНТРОЛЮ%20В%20УКРАЇНІ.pdf
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макроекономічні ризики та поглиблює дефіцит поточного рахунку платіжного 

балансу.  

Таблиця 1 

Систематизація підходів до трактування поняття «споживчий кредит» 

Автор Визначення 

С.Г. Арбузов,  

Ю.В. Колобов,  
В.І. Міщенко,  

С.В. Науменкова 

Споживчий кредит – кошти, що надаються кредитодавцем (банком або 

іншою фінансовою установою) фізичним особам на придбання споживчих 
товарів або послуг у тимчасове користування під відсоток та на умовах 

забезпечення, строковості, платності та цільової спрямованості. 

Б.С. Івасів  

Споживчий кредит – це кредит, який надається тільки в національній валюті 

фізичним особам-резидентам на придбання споживчих товарів та послуг і 
який погашається поступово 

А.Т. Ковальчук  

Споживчий кредит – кредит, який надається тільки в національній грошовій 

одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих 
товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, 

якщо інше не передбачене умовами кредитного договору 

С.В. Мочерний,  
Л.С. Тришак  

Споживчий кредит – відносини економічної власності між кредиторами і 

споживачами щодо привласнення першими (кредиторами) певного відсотка 
за надані ними в грошовій формі ресурси споживачам у тимчасове 

користування 

М.І. Савлук,  
А.М. Мороз,  

М.Ф. Пуховкіна  

Споживчий кредит – кредит, який надається юридичним чи фізичним особам 

на споживчі цілі. Він може надаватись як банками (про що йшлося вище під 

час характеризування банківського кредиту), так і кредитними установами 
небанківського типу, а також юридичними і фізичними особами. 

Закон України «Про 
споживче 

кредитування», від 

15 листопада 2016 
року № 1734-VIII [1] 

Споживчий кредит ‒ грошові кошти, що надаються споживачу 

(позичальнику) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення 
потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною 

діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. 

 

Джерело: [2] 

 

Загальний обсяг гривневих кредитів населенню у січні – жовтні 2018 

збільшився на 43% рік до року – до 131 млрд. грн. Це відбулось передусім за 

рахунок активного кредитування на споживчі цілі, на яке припадає 85% усіх 

валових кредитів фізичним особам у гривні. 

Споживче кредитування набирає обертів навіть попри зростання 

процентних ставок. Цьому сприяють зростання доходів та покращення 

споживчих настроїв населення, а також спрощення умов видачі кредитів. Банки 

надають можливість швидко позичити онлайн чи у торгових точках. При цьому 

вимоги у порівнянні з іпотекою є дуже поблажливими – щоб купити в 

розстрочку, приміром, телевізор чи смартфон, не потрібен ані перший внесок, 

ані довідка про доходи.  

Основними видами продуктів у рамках споживчого кредитування є цільові 

кредити, для яких використання коштів (придбання побутової техніки, ремонт, 

тощо) підтверджують товарні чеки чи інші документи, а також нецільові 

кредити, що передбачають одноразове перерахування коштів на картку, видачу 

готівки чи використання платіжних карток із кредитним лімітом (рис.1).  
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Рис. 1. Структура гривневого кредитного портфелю фізичних осіб за 

цілями споживання [3] 

 

Овердрафт з використанням поточних або карткових рахунків є 

наймасовішим кредитним продуктом для населення за кількістю укладених 

договорів. Це пояснюється тим, що зазвичай банки вважають за краще мати 

справу з клієнтами, які вже мають їхню картку, отримують через них 

зарплату/пенсію чи мають у них депозит. Населення зацікавлене в таких 

продуктах, тому що вони дають можливість придбати товари тривалого 

користування на прийнятних умовах (процентні витрати можуть частково 

компенсуватись продавцем) або покрити незаплановані витрати до зарплати, 

користуючись пільговим періодом за карткою.  

Роздрібні компанії зацікавлені у співпраці з банками, щоб збільшувати 

обороти, а для самих банків споживче кредитування – високомаржинальний 

та зрозумілий бізнес. Способи оформлення кредитів диверсифіковані. 

Сьогодні вони оформлюються у відділеннях, роздрібних мережах та 

дистанційно (під час придбання товарів в інтернет магазинах або через 

заявки на сайтах банків). Суми у кілька десятків тисяч гривень можуть 

надаватись за наявності лише паспорта та ідентифікаційного коду, більші 

ліміти вимагають довідку про доходи чи інші специфічні документи. 

Переважно споживчі кредити видаються на умовах овердрафту або строком 

до року.  

Споживчі кредити надають більшість діючих банків, при цьому для 

деяких із них цей продукт є основою бізнес-моделі. Понад дві третини 

портфелю кредитів на поточні потреби припадає на п’ятірку банків. Номер 

один за обсягами – державний Приватбанк. Так само п’ять банків 

забезпечили понад дві третини обсягу нового кредитування за 10 місяців 

2018 року [3]. Найбільше нових кредитів видали державні банки та банки з 

приватним українським капіталом. 

У зв’язку зі стрімким зростанням споживчого кредитування виникають 

ризики, пов’язані зі зростанням боргового навантаження окремих груп 

населення, послабленням стандартів кредитування, поглибленням дефіциту 
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поточного рахунку платіжного балансу. В сукупності це створює системний 

ризик тривалої дії і потрапляє в фокус макропруденційної політики НБУ. 

Водночас можливості центрального банку з гальмування споживчого 

кредитування без реформи регуляторів фінансових ринків («спліт») доволі 

обмежені. Приміром, центробанки Росії та Білорусі опікуються також 

небанківськими фінансовими установами, тому можуть посилити вимоги до 

всіх типів кредиторів. В Україні ж за нинішніх обставин, якщо НБУ 

обмежить граничні співвідношення суми обслуговування боргу до доходу 

позичальника або підвищить ваги ризику для споживчих кредитів, це просто 

призведе до зупинки кредитування населення банками. В результаті клієнти 

стануть позичати в слабко регульованому небанківському секторі.  

На підставі проведеного аналізу розвитку споживчого кредитування в 

Україні доходимо висновку, що споживчий кредит має велике соціально-

економічне значення для розвитку країни. Він чинить на економіку як 

позитивний, так і негативний вплив, характер якого суттєво змінюється 

залежно від фази економічного циклу.  
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ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НИМИ 

Здійснення інвестиційної діяльності завжди пов’язане з виникненням 

певного роду ризику. Це спричинюється, перш за все, значною тривалістю 

інвестиційного циклу та існуванням часового проміжку між моментом 

вкладення коштів та часом їх повернення. Також, як відомо, інвестування 

пов’язане з вкладенням великих коштів, тому їхнє неефективне використання 

може негативно впливати на фінансові результати діяльності інвестора. Крім 

того, часто інвестиційна діяльність здійснюється з використанням 

посередників, тому інвестор, як правило, позбавлений можливості 
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контролювати використання фінансових ресурсів. 

Інвестиційний ризик – це загроза або ймовірність повного або часткового 

недосягнення запланованих цілей інвестування, таких як прибуток або 

соціальний ефект, і отримання грошових збитків [1]. 

Гайдис Н. М. під інвестиційним ризиком розуміє “ймовірність виникнення 

непередбачених фінансових втрат ( зменшення прибутку, доходів, втрати 

капіталу тощо ) у ситуації невизначеності умов інвестиційної діяльності” [2]. 

Майорова Т. В. інвестиційний ризик розглядає як ймовірність виникнення 

фінансових втрат у вигляді доходу (прибутку) внаслідок невизначеності умов 

інвестиційної діяльності [3, с. 162]. Прибутковість і ризик, як відомо, є 

взаємопов'язаними категоріями. 

На думку Мочалина О. С. інвестиційний ризик – це вірогідність 

виникнення непередбачених фінансових втрат (зниження прибутку, втрата 

доходів, капіталу тощо) в ситуації невизначеності умов вкладення коштів в 

економіку [4, с. 30]. 

Ризики, які виникають в інвестиційній діяльності, класифікуються за 

наступними основними ознаками: 

1. За сферами прояву: 

 Політичний – це ризик, який виникає при зміні політичного 

курсу, що проводиться державою, і припускає адміністративні обмеження 

інвестиційної діяльності. 

Правовий – це ризик втрат, обумовлений правовою нестабільністю, 

рекетом, розкраданням майна, різного роду махінаціями тощо. 

Економічний – це ризик, пов'язаний зі зміною умов розвитку виробництва і 

системи життєзабезпечення країни (регіону). 

Соціальний – це ризик страйків та реалізації, за вимогами працівників 

підприємства, на якому здійснюється інвестування. 

Екологічний – це ризик екологічних катастроф та стихійних лих, який 

може спіткати підприємства, в які направляються інвестиції. 

2. За формами інвестування: 

Реальний – це ризик невдалого вибору місцезнаходження об'єкту, що 

будується, можливої дії інших чинників, що затримують введення в 

експлуатацію об'єкту інвестування або що знижують дохід в процесі його 

експлуатації. 

Фінансовий – це ризик непродуманого підбору фінансових форм і 

інструментів, появи фінансових ускладнень або навіть банкрутства окремих 

емітентів, непередбаченої зміни умов інвестування, прямого обману інвесторів. 

3. За джерелами виникнення: 

Ринковий – це ризик, обумовлений зміною стадій економічного циклу 

розвитку країни або кон'юнктурних циклів функціонування інвестиційного 

ринку, значними змінами податкового законодавства у сфері інвестування та 

іншими чинниками об'єктивного характеру. 

Специфічний – це ризик, властивий тому або іншому об'єкту інвестування, 

а також діяльності конкретного інвестора. 
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Повністю нейтралізувати інвестиційний ризик дуже важко, але ним можна 

керувати, заздалегідь оцінюючи, розраховуючи, описуючи та плануючи дії, що 

можуть знизити ймовірність настання несприятливих подій під час реалізації 

інвестиційного проекту. Такий комплекс заходів становить зміст процесу 

управління ризиком, який дає змогу оцінити ступінь негативних наслідків і 

зменшити втрати від їхнього настання. Процес управління інвестиційними 

ризиками являє собою певну послідовність етапів, належне виконання яких 

дозволить уникнути втрат від настання ризикових подій. 

Першим, і чи не найважливішим етапом процесу управління 

інвестиційними ризиками є їхнє ідентифікування. Оскільки, саме вчасне 

виявлення інвестиційних ризиків дасть змогу прийняти обґрунтовані 

управлінські рішення, щодо мінімізації їх негативного впливу на ефективність 

здійснення інвестиційної діяльності інвестором. 

Наступним етапом процесу управління є аналіз уже ідентифікованих 

інвестиційних ризиків. Він передбачає визначення ймовірності їх виникнення та 

обсягу можливих фінансових втрат при настанні ризикової події. Метою аналізу 

інвестиційних ризиків є збір та надання необхідної інформації для прийняття 

управлінських рішень про доцільність інвестування та передбачення заходів 

щодо мінімізації можливих фінансових втрат. 

Логічним продовженням попередніх етапів процесу управління 

інвестиційних ризиків є розроблення заходів мінімізації ризику. Під час 

розроблення заходів мінімізації інвестиційних ризиків, перш за все, необхідно 

визначити у яку з трьох зон ризиковості потрапляє виявлений ризик: 

1) безризикова зона: ризик незначний, фінансових втрат практично немає, 

гарантоване отримання фінансового результату в обсязі очікуваної суми 

прибутку від здійснення інвестиційної діяльності; 

2) зона допустимого ризику: середній рівень ризику, можливі фінансові 

втрати в обсязі розрахункової суми прибутку від здійснення інвестиційної 

діяльності; 

3) зона критичного ризику: ризик високий, можливі фінансові втрати в 

обсягах, що перевищують очікувану розрахункову суму прибутку від здійснення 

інвестиційної діяльності. 

Далі інвестор, на основі отриманих на попередньому етапі результатів 

оцінювання ймовірності настання ризикової події, та за допомогою матриці 

вибору стратегії управління інвестиційними ризиками, приймає рішення щодо 

стратегії мінімізації ризику (табл. 1). 

На основі даної матриці інвестор обирає стратегію та в межах неї 

розробляє заходи, які необхідно здійснити, щоб мінімізувати інвестиційний 

ризик. 

Кінцевим етапом процесу управління інвестиційними ризиками є 

оцінювання ефективності даного процесу. Головною метою здійснення даного 

етапу є визначення узгодженості між витратами, понесеними в процесі 

управління ризиками та отриманим результатом [5, с. 421]. 

Однією з основних проблем, що вимагає негайного вирішення, при 
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здійсненні інвестиційної діяльності є виникнення інвестиційних ризиків. 

Таблиця 1 

Матриця вибору стратегії управління інвестиційним ризиком 

Зона критичного 

ризику 

Розподіл 

інвестиційного 

ризику 

Страхування 

інвестиційного 

ризику 

Припинення 

інвестиційного 

проекту 

Зона допустимого 

ризику 

Моніторинг 

інвестиційного 

ризику 

Розподіл 

інвестиційного 

ризику 

Страхування 

інвестиційного 

проекту 

Безризикова зона 
Прийняття 

інвестиційного 

ризику 

Моніторинг 

інвестиційного 

ризику 

Передача 

інвестиційного ризику 

Ймовірність 

настання ризику 
0,33 0,66 1 

 

Джерело: [4, с. 28] 

 

Як правило, вони призводять до недосягнення запланованих цілей 

інвестування та отримання грошових збитків суб’єктами інвестиційної 

діяльності. Ефективне управління інвестиційними ризиками допоможе 

ідентифікувати слабкі місця ще на початку реалізації інвестиційного проекту. 

Тому, в цілях уникнення небажаних результатів, інвесторам необхідно виявити 

інвестиційний ризик, проаналізувати та оцінити наслідки від настання 

ризикової події та розробити заходи, що допоможуть мінімізувати негативний 

вплив від реалізації інвестиційного ризику. 
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СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Необхідною умовою функціонування ефективної податкової системи є 

податковий контроль, який забезпечує зв’язок платників податків з органами 

державного управління, що наділені особливими податковими правами та 

повноваженнями [1, с. 202]. Ефективний податковий контроль має 

забезпечувати прозоре економічне адміністрування податкових відносин при 

оптимальному розмірі витрат на його здійснення і являє собою необхідну 

умову функціонування податкової системи. 

Відповідно до Розділу ІІ. «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових 

платежів)» Податкового кодексу України, податковий контроль – це система 

заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю 

правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а 

також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та 

касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [2]. 

Основними контролюючими органами, які здійснюють контроль за 

правильністю нарахування та перерахування до бюджету податку на прибуток є 

органи Державної фіскальної служби України. 

Сьогодні податкове законодавство визначає, що податковий контроль 

полягає не лише в перевірці правильності нарахування та перерахунку до 

бюджету податків, а й у веденні обліку платників податків та інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності органів Державної фіскальної служби.  

Мета і способи здійснення податкового контролю зображені на рис 1.  

 

Рис. 1. Мета і способи здійснення податкового контролю 
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Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення 

контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, 

своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, 

дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на органи державної фіскальної служби. Взяттю на облік або 

реєстрації в органах державної фіскальної служби підлягають всі платники 

податків. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної фіскальної 

служби – це комплекс заходів зі збору, опрацювання та використання 

інформації, необхідної для виконання органами державної фіскальної служби 

покладених на них функцій, у тому числі контролюючих. 

Серед зазначених на рис. способів здійснення контролю, приділимо увагу 

перевірці та звірці щодо дотримання податкового законодавства, оскільки саме 

даний спосіб безпосередньо стосується контролю за нарахуванням та сплатою 

податку на прибуток. У статті 75 Податкового кодексу України зазначається, 

що органи державної фіскальної служби мають право проводити камеральні, 

документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні 

перевірки.  

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу 

державної фіскальної служби виключно на підставі даних, зазначених у 

податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. Проте, слід 

відмітити, що на сьогодні вимагається разом з податковими деклараціями до 

органів фіскальної служби подавати річну та квартальну фінансову звітність, 

що значно підвищує ймовірність виявлення помилок стосовно нарахування та 

сплати податку на прибуток.  

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є 

своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених 

Податковим кодексом України податків та зборів, яка проводиться на підставі 

податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої 

звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, первинних 

документів, які використовуються в бухгалтерському обліку та податкових 

розрахунках і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів. 

Податковим законодавством виділяються такі види документальних перевірок: 

планова і позапланова перевірки, виїзна і невиїзна перевірки. 

Крім документальної перевірки, визначають також фактичну, якою 

вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження 

платником податків діяльності, розташування господарських або інших 

об’єктів права власності такого платника.  

Одним із нововведень, внесених Законом № 5083-VI до ПКУ є здійснення 

електронних перевірок [3], відповідно документальною невиїзною 

позаплановою електронною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться 

на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, 

визначеного згідно з ПКУ, до органу ДФС, в якому він перебуває на 

податковому обліку. 
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Електронна перевірка буде проводитися у позаплановому порядку за 

ініціативою самого платника податків, що має бути оформлене його заявою. 

Основна перевага електронної перевірки полягає в тому, що податківці не 

будуть самостійно нараховувати податкові зобов’язання за їх результатами. 

Тобто у разі виявлення заниження податкових зобов’язань органом ДПС у 

результаті їхнього проведення платник податків повинен буде сплатити лише 

передбачений «самоштраф» і пеню [1, с. 208]. 

У ході дослідження виявлено основні способи здійснення податкового 

контролю: ведення обліку платників податків, інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби, перевірки та 

звірки щодо дотримання податкового законодавства. Однією з найбільш 

ефективних форм здійснення податкового контролю є податкові перевірки, а 

саме – камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) 

та фактичні, а також електронні податкові перевірки. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВЧОГО  

КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Споживчий кредит, відіграє суттєву роль у задоволенні потреб, які 

виникають у населення, підвищенні його життєвого рівня, забезпеченні 

соціально-економічного захисту та розвитку, соціальної відповідальності 

кредиторів, зокрема банківських установ. Динамічний розвиток, 

різноманітність форм і видів споживчого кредиту свідчать про зацікавленість у 

ньому як джерелі високих прибутків з боку банків, а також про постійний попит 

з боку населення. Тому актуальними є дослідження сучасного розвитку 

банківського споживчого кредитування в Україні. 

Визначення сутності споживчого кредиту згідно законодавчих актів та 

тверджень науковців наведено в табл. 1.  

http://sfs.gov.ua/data/files/199244.pdf
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Таблиця 1 

Визначення сутності споживчого кредиту згідно законодавчих актів 

та тверджень науковців  

Автор Визначення 

Закон України 

«Про банки і 

банківську 

діяльність» [1] 

Споживчий кредит – це кредит, що надається споживачеві на 

придбан- ня продукції для особистих потреб, які безпосередньо 

не пов’язані з підприємницькою діяльністю або виконанням 

обов’язків найманого працівника. 

Закон України 

«Про споживче 

кредитування» [2] 

Cпоживчий кредит (кредит) – грошові кошти, що надаються 

споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, 

послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з 

підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або 

виконанням обов’язків найманого працівника. 

Мороз А. М.  

[4, с.178] 

Споживчий кредит – це кредит, що спрямовується на 

задоволення осо- бистих потреб людей, тобто обслуговує сферу 

особистого споживання. 

Туган-

Барановський М. І. 

[5, с. 306] 

Споживчий кредит - це кредит, який слугує споживчим потребам 

осо- би, що кредитується». 

 

З огляду на розглянуті підходи до визначення сутності споживчого кредиту, 

можна стверджувати, що під споживчим кредитом слід розуміти грошові кошти, 

які надаються фізичним особам резидентам країни у національній валюті 

банками та небанківськими фінансовими установами для задоволення 

особистих потреб, що не пов’язані із підприємницькою діяльністю, на засадах 

поверненості, платності, забезпеченості та строковості. 

Безумовно, характерними рисами споживчого кредитування є надання його 

на споживчі потреби на засадах поступового повернення і, як правило, з 

виплатою відсотка за користування кредитними коштами. При цьому банк, який 

надає даний кредит не уточнює цілі кредитування у фізичної особи, тому кошти 

можуть бути витрачені на освіту, відпустку, лікування, ремонт чи купівлю 

житла, автомобіля або інших товарів як тривалого користування, так і першої 

необхідності. Необхідність кредитування населення на споживчі потреби 

обумовлюється тим, що в процесі задоволення потреб відбувається підвищення 

платоспроможного попиту та життєвого рівня у цілому, а також певним чином 

згладжується соціальна нерівновага суспільства. 

Комерційні банки у 2018 році активно розвивали споживче кредитування. 

Завдяки цьому портфель гривневих кредитів населенню за рік виріс на 31,4 % 

до 135,4 млрд. грн., перевищивши обсяг портфеля в докризовий період. Поряд з 

тим, зросли залишки за кредитами і в іноземній валюті (в доларовому 

еквіваленті) – на 6,7 % до 14,4 млрд. доларів (в грудні 2018 р. вони знизилися на 

4,4 %). 

Це відбулось передусім за рахунок активного кредитування на споживчі 

цілі, на яке припадає 85% усіх валових кредитів фізичним особам у гривні.  

До переваг споживчого кредиту можна віднести:  
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- збільшення сукупного платоспроможного попиту на споживчі товари й 

послуги, який стимулює розширення виробництва в умовах ринкової 

економіки, де платоспроможний попит є основним чинником 

економічного зростання; 

-  прискорення обігу грошових коштів, що призводить до стимулювання 

фінансово-банківської галузі; 

-  розширення споживчого кредиту сприяє формуванню цивілізованих 

відносин на споживчому ринку країни [5].  

За сучасних умов в Україні, основними проблемами банківського 

споживчого кредиту є: розвиток інфляційних процесів, зменшення реальної 

заробітної плати, девальвація національної грошової одиниці, низька 

платоспроможність фізичних осіб, висока вартість споживчих кредитів, 

недостатність аналізу банківськими установами кредитоспроможності 

позичальників-фізичних осіб, що призводить до зростання кредитних ризиків та 

обсягів неповернення банківських споживчих кредитів. 

Поряд з тим, можна виокремити низку чинників, що гальмують розвиток 

споживчого кредитування в Україні: 

– фінансово-економічна та політична нестабільність; 

– підвищення рівня інфляції та зниження реальних доходів і рівня життя 

населення (низький рівень заробітної плати спричиняє неможливість 

повернення багатьма позичальниками кредиту і відсотків за ним); 

– нестабільність курсу валют, їх стрімке зростання, а отже, підвищення 

ризику неповернення кредитів, отриманих в іноземній валюті; 

– недосконале законодавство у сфері кредитування фізичних осіб; 

– нерозвиненість інфраструктури кредитного ринку, недовіра населення до 

вітчизняної банківської системи; 

– зростання кредитного ризику, пов’язаного з необ’єктивною оцінкою 

кредитоспроможності фізичних осіб-позичальників [5]. 

Тому подальший розвиток кредитування фізичних осіб в Україні має бути 

спрямований на здешевлення споживчих кредитів шляхом прив’язки 

відсоткової ставки за ними до облікової ставки НБУ; комплексний підхід до 

оцінювання кредитоспроможності потенційних позичальників із застосуванням 

скорингсистеми, що спростить процедуру отримання споживчого кредиту; 

забезпечення функціонування всеукраїнського бюро кредитних історій, у якому 

мають бути сконцентровані дані про усіх потенційних позичальників; активне 

використання маркетингових технологій для забезпечення зростання обсягів 

споживчого кредитування, створення нових кредитних продуктів для фізичних 

осіб.  

Отже, споживчий кредит має велике соціально-економічне значення для 

розвитку країни. Cпоживчий кредит надається комерційними банками фізичним 

особам під відсоток у тимчасове користування на умовах забезпеченості, 

зворотності, терміновості, платності і цільовій спрямованості. Головна 

проблема надання споживчого кредиту в Україні полягає у ризику, коли 

позичальники в наслідок несприятливої соціально- економічної ситуації не 
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можуть своєчасно погашати споживчі кредити, а це призводить до зростання 

ризику неповернення кредитних коштів та зниження ліквідності банків. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО- 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Стійкий розвиток та зростання економічного потенціалу вітчизняних 

підприємств в умовах ринкових відносин значною мірою залежить від 

наявності надійної та ефективної системи фінансово-економічної безпеки. 

Проблема побудови механізму управління фінансового-економічною 

безпекою підприємства є надзвичайно актуальною за сучасних умов 

господарювання, які характеризуються високим ступенем нестабільності 

зовнішнього середовища та появою нових викликів для діяльності 

підприємства.  

На сьогоднішній день функціонування сучасних українських 

підприємств ускладнене трьома особливостями економічної ситуації в країні. 

По-перше, українські підприємства діють у постійно мінливих економічних 

умовах, які характеризуються нестабільністю політичних, економічних і 

суспільних відносин. По-друге, у будь-якій взаємозалежній економіці поділ 

праці повинен опиратися на координуючий механізм. Результатом 

координації в економіці є створення системи зв’язків, яка полягає в 

скороченні витрат на пошук партнерів і ведення операцій. По-третє, на 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/
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більшості сучасних підприємств відсутній цілісний механізм управління 

фінансово-економічною безпекою, що в свою чергу обумовлює появу 

сукупності проблем виробничого і невиробничого характеру.  

Враховуючи наукові здобутки у сфері фінансово-економічної безпеки, 

слід констатувати, що поняття «фінансово-економічна безпека підприємства» 

є складним і комплексним. Його найчастіше трактують як сукупність заходів, 

які забезпечують платоспроможність підприємства та ліквідність його 

оборотних активів; як організацію всіх видів діяльності підприємства з 

метою підвищення його ефективності; як кваліфікацію, компетентність та 

активність менеджерів; як ефективність використання всіх видів ресурсів; як 

механізм попередження внутрішніх та зовнішніх загроз, які можуть 

спричинити збитки тощо [1]. 

Метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є 

досягнення найвищої ефективності, стабільності його функціонування і 

створення передумов для подальшого розвитку шляхом своєчасного 

виявлення, а також запобігання зовнішнім і внутрішнім небезпекам і 

загрозам. 

Проаналізувавши основні економічні праці щодо визначення фінансово-

економічної безпеки підприємства можна виділити такі варіанти 

формулювання базового поняття:  

‒ збалансованість фінансових потоків і розрахункових відносин;  

‒ стійкість і стабільність фінансово-економічного стану підприємства;  

‒ кількісно та якісно детермінований рівень фінансового стану 

підприємства. 

Побудова системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства повинна здійснюватися на основі дотримання таких принципів: 

законності; прав і свобод громадян; централізованого керівництва; 

компетентності; конфіденційності; комплексного застосування ресурсів і 

коштів; самостійності й відповідальності за забезпечення економічної  

безпеки підприємства; передової матеріально-технічної оснащеності; 

корпоративної етики; координації та взаємодії з органами влади й 

керівництва. 

Система забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 

може бути побудована на основі одного з таких принципів: 

1. Пріоритет заходів попередження. Зміст цього принципу полягає у 

своєчасному виявленні тенденцій і передумов, що сприяють розвитку загроз 

фінансово-економічного стану підприємства. 

2. Законність. Заходи фінансово-економічної безпеки підприємства 

розробляються на основі та в межах діючих правових актів.  

3. Комплексне застосування сил і коштів. Для забезпечення фінансово-

економічної безпеки використовуються всі наявні в розпорядженні 

підприємства ресурси та кошти. 

4. Координація та взаємодія ззовні й усередині підприємства. Тобто 

протидія загрозам здійснюється завдяки об’єднанню зусиль усіх підрозділів і 



186 
 

служб підприємств. 

5. Компетентність. Працівники мають вирішувати питання безпеки на 

професіональному рівні. 

6. Економічна доцільність. Вартість фінансових витрат на забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства не повинна перевищувати 

оптимального рівня, при якому губиться економічний зміст їх застосування.  

7. Планова основа діяльності. Діяльність із забезпечення безпеки 

повинна будуватися на основі комплексної програми забезпечення безпеки 

підприємства, підпрограм забезпечення безпеки за основними її видами та 

розробленими для їх виконання планами роботи підрозділів підприємства.  

8. Системність. Цей принцип припускає врахування всіх факторів, які 

здійснюють вплив на безпеку підприємства [2]. 

Отже, розуміння економічної сутності поняття «фінансово-економічна 

безпека підприємства» є невід’ємною складовою успішного функціонування 

підприємства в сучасних умовах ринкової економіки. Для запобігання 

зовнішніх та внутрішніх загроз необхідно якісно забезпечити фінансово-

економічну безпеку. 
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СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ 

АКТИВАМИ БАНКУ 

В умовах сьогодення діяльність банківських установ перебуває під 

впливом наслідків фінансової кризи, яка охопила країну та стала тестом на їх 

стійкість й своєрідним фільтром для очищення банківської системи від 

неплатоспроможних і збиткових банків. Економічна нестабільність призвела 

до суттєвого збільшення обсягу проблемних активів банків, погіршення їх 

якості, що відповідно, негативним чином відобразилося на рівні довіри до 

установ з боку вкладників та акціонерів й погіршило їх ділову репутацію. З 

огляду на це, питання вдосконалення управління проблемними активами 

банку залишаються актуальними, що зумовлює потребу дослідження 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3580
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поточного стану проблемних активів та визначення дієвих механізмів роботи з 

ними. 

Робота з проблемними активами продовжує залишатися одним з 

найважливіших питань для державних банків, хоча за останні три роки в 

цьому питання у нас відбулася еволюція. На самому початку, коли рівень 

проблемних активів як в цілому по системі, так і в державних банках, був 

надзвичайно високий, була необхідність розробки базових підходів до 

регулювання. В першу чергу, зі зміною підходів до нагляду НБУ банки 

визнали проблемні кредити і почали формувати адекватні резерви під них. 

Таке відволікання капіталу потребувало активного врегулювання проблемних 

активів. Приватні банки зробили це швидше, частково тому що у них було 

більше повноважень: вони могли, за погодженням зі своїми акціонерам і 

спостережними радами, свої проблемні активи продавати, реструктуризувати 

на різних умовах і навіть списувати — тобто використовувати всі можливі 

інструменти. У державних банків є обмеження. Адже, незважаючи на те, що 

прямої заборони на продаж прав вимог нижче балансової вартості немає, будь-

який менеджер державного банку усвідомлює, що докапіталізовується банк 

бюджетним коштом. Відповідно, продаж активу нижче його балансової 

вартості може бути потрактований як шкода, завдана державному бюджету.  

Вітчизняна та зарубіжна практика виробила низку підходів та 

інструментів роботи з проблемними активами банку. Зокрема, Р. А. Долженко 

пропонує основні інструменти роботи з проблемними активами банку в 

рамках реалізації кредитної та дефолтної стратегій [1, с. 136].  

Кредитна стратегія передбачає застосування таких інструментів як: 

реструктуризація (модифікація), мирова угода (мета  погашення проблемної 

заборгованості), цесія, переуступлення боргу, новація, переведення боргу, 

кредитування нового позичальника. 

Дефолтна стратегія реалізується через стягнення заборгованості в 

судовому порядку, ініціювання і супровід процедури банкрутства, 

задоволення вимог щодо заставного майна в позасудовому порядку, дефолтна 

мирова угоди, цесія (в тому числі з дисконтом). 

Загалом управління проблемними активами банку має два основні 

напрямки: перший – це самостійне оздоровлення банку, наприклад через 

реструктуризацію проблемної заборгованості між сторонами кредитного 

договору або шляхом продаж у проблемних активів; другий – це заходи, вжиті 

державними органами, зокрема НБУ, запропоновані власникам банку в 

адміністративному порядку. До таких заходів можна віднести вимоги щодо 

збільшення капіталу банку (докапіталізації), примусову реорганізацію чи 

ліквідацію банку, відкликання ліцензії банку або призупинення деяких його  

операцій і націоналізацію банку [3, с. 145]. 

На думку Ю. П. Макаренко, І. С. Онищенко здебільшого в банках є три 

стратегії вирішення питань із проблемними активами: 

— стратегія управління - полягає в тому, щоб утримувати проблемні 

активи на балансі і продовжувати шукати вирішення проблеми (головним 
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чином або шляхом реструктуризації, або судового стягнення заборгованості). 

Робота з простроченою заборгованістю може виконуватися або підрозділами 

банку, або шляхом передачі стягнення боргів стороннім виконавцям; 

— стратегія продажу полягає в тому, що проблемні кредити продаються 

третій стороні. Продавець може продовжувати обслуговувати портфель на 

основі договору про обслуговування; 

— стратегія списання полягає в тому, щоб списати проблемні активи з 

балансу і припинити заходи щодо стягнення заборгованості [2, с. 21]. 

Треба відмітити, що у банківській системі існує достатня кількість 

методів та інструментів управління, тому перед менеджментом банку постає 

проблема раціонального їх вибору та прийняття оптимальних управлінських 

рішень. Ці інструменти повинні враховувати економічні та адміністративні 

заходи, що застосовують органи банківського нагляду, регулювання і 

контролю для забезпечення належних обсягів проблемної заборгованості в 

банку. 

Для підвищення якості активів в цілому можна запропонувати такі 

заходи:  

1) оптимізація якості активів, яку необхідно розглядати у контексті 

спрямованості на мінімізацію відповідних ризиків за основними банківськими 

операціями;  

2) збільшення питомої ваги кредитного портфеля в загальному обсязі 

активів банків та зменшення обсягу проблемної заборгованості, оскільки саме 

від їх якості, а також здатності банків оптимально мінімізувати кредитні 

ризики, залежать можливості підвищення якості банківських активів;  

3) запровадження механізмів стимулювання довгострокового 

кредитування;  

4) активізація діяльності банків на фондовому ринку та ринку цінних 

паперів, що дозволить банкам диверсифікувати свої активи та пов’язані з їх 

розміщенням ризики та підвищити прибутковість. 

Сьогодні дедалі більше загострюються питання зменшення реальної 

вартості проблемних активів, юридичних аспектів реалізації заставного майна, 

розробки механізму державних аукціонів щодо викупу майна, яке перебуває у 

заставі, співпраці банків з колекторськими агентствами та компаніями з 

управління проблемними кредитами. Незалежно від моделі продажу 

проблемних активів, які можуть бути обрані менеджментом банків, 

залишаються актуальними гострі питання, які потребують нагального 

вирішення, зокрема - створення й реалізації механізму фінансування викупу 

проблемних активів шляхом поєднання інтересів усіх зацікавлених сторін та 

розроблення відповідного нормативно-правового забезпечення здійснення 

таких операцій. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

У будь-якій державі, незалежно від економічної системи та способу 

організації суспільних відносин, банківська система відіграє ключову роль, 

адже являє собою єдину систему, підпорядковану головній меті – 

забезпечувати ефективний обіг фінансових ресурсів у державі.  

В сучасних умовах розвитку національної економіки, дослідження стану 

банківської системи України є досить актуальним, це обумовлено 

теперішніми нелегкими умовами її формування та розвитку. Велика увага 

приділяється банківській системі, оскільки за допомогою банків 

здійснюється інвестування в економіку країни фінансових ресурсів. 

Забезпечення стабільності банківської системи – це першочергове завдання, 

яке необхідно вирішити на шляху інтеграції України до європейського 

економічного простору [1]. 

Тому в нинішніх умовах стратегічним завданням Національного банку 

України є розбудова стійкої, ефективної, конкурентоспроможної банківської 

системи, яка б сприяла довгостроковому економічному зростанню країни, її 

фінансовій безпеці. Вирішення такого завдання може бути забезпечено 

шляхом поєднання трьох взаємопов’язаних напрямів: забезпечення стійкості 

банківської системи, її прозорості та високого рівня 

конкурентоспроможності. Вирішення цих завдань вимагає комплексного 

підходу на основі розроблення певного стратегічного документа, який би 

передбачав розробку та реалізацію системи узгоджених заходів правового, 

економічного та організаційного характеру [2]. 

Та водночас ці необхідні напрями є і найбільшими проблемами в нашій 

країні.  

Сьогодні банківська система України – це один із найрозвинутіших 

елементів господарського механізму, оскільки її реформування було 

розпочате раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою 

роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку. Саме банки 
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відіграють основну роль в утворенні оптимального середовища для 

мобілізації й вільного «переливання» капіталів, нагромадженні коштів для 

структурної перебудови економіки, приватизації й розвитку підприємництва. 

Банківська система бере участь у виконанні основних функцій фінансової 

системи, зокрема, шляхом:  

- забезпечення способів переміщення фінансових ресурсів у часі;  

- розроблення та забезпечення способів управління ризиками;  

- забезпечення механізму об’єднання фінансових ресурсів та їх розподілу 

між окремими суб’єктами господарювання; 

- забезпечення насичення ринку ціновою інформацією [2]. 

Перед українською банківською системою постала низка проблем, 

основними з яких є: 

- низький рівень конкурентоспроможності банківського сектору;  

- відсутність довгострокових кредитних ресурсів на внутрішньому  

ринку; 

- недостатній рівень капіталізації. 

Однією з головних проблем розвитку банківської системи України є 

низький рівень її конкурентоспроможності, тобто неможливість вітчизняних 

банків конкурувати з іноземними. 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: здійснити нарощування 

власного капіталу; підвищити якість менеджменту; впроваджувати новітні 

технологічні розробки; розширити спектр банківських послуг; отримати 

довіру населення тощо. 

Недостатність залучення коштів пов’язана з тим, що населення України 

через слабкий розвиток фінансового ринку має обмежений вибір 

інструментів для капіталізації своїх гривневих заощаджень. Банківські 

депозити є поки що найдоступнішими з них. Але й цим інструментом 

населення користується лише за достатньої довіри до банків. За її 

відсутності, яка є і на сьогоднішній день, більша частина гривневих 

заощаджень зберігається в готівковій формі, або ж дробиться на декілька 

депозитів для зменшення ризику втрат від банкрутства банків.   

Підвищення довіри до банків – це актуальне завдання загальнодержавної 

ваги, зволікання з її вирішенням може найближчим часом відчутно 

загальмувати розвиток економіки країни. Тому необхідно, невідкладно 

вживати заходів: насамперед повинні діяти самі банки створюючи нові 

вигідніші для вкладників пропозиції; потрібно підняти питання про перегляд, 

тої частини закону (“Про податок з доходів фізичних осіб”) яка стосується 

оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від депозитних операцій ; 

налагодити законодавчий і судовий захист прав та інтересів банкірів; також, 

щоб збільшити довіру до банку потрібно налагодити систему гарантування 
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вкладів населення [3]. 

Зважаючи на необхідність підвищення рівня надійності, фінансової 

стійкості та конкурентоспроможності банків на внутрішньому й 

міжнародних ринках, необхідно вжити заходів щодо: 

- підвищення ефективності контролю за діяльністю банків, досягнення 

повної відповідності Базельським принципам ефективного банківського 

нагляду, що передбачає вдосконалення чинного законодавства та 

нормативно-правових актів НБУ; 

- підвищення рівня капіталізації банків, у т. ч. шляхом залучення нових 

акціонерів, збільшення резервного фонду, результату діяльності, активізації 

процесів об'єднання банків; 

- оптимізації структури капіталу, активів та зобов'язань, виходячи із 

завдань забезпечення фінансової стійкості банків та їх позитивного впливу 

на розвиток реального сектора економіки; 

- підвищення прибутковості банківських операцій, орієнтації на доходи 

від кредитування та обслуговування реального сектора економіки і зниження 

витрат за рахунок підвищення технологічності та комп'ютеризації 

банківських операцій, зменшення необгрунтованих витрат;  

- упередження здійснення банками сумнівних банківських операцій  

шляхом ідентифікації клієнтів та їх операцій, посилення боротьби з 

відмиванням брудних грошей [3]. 

Наростання процесів інтеграції та глобалізації господарського життя 

зумовлює як посилення ролі діючих організацій та інститутів, так і створення 

нових, що, у свою чергу, веде до підвищення рівня централізації фінансових 

ресурсів, збільшення як їхньої маси, так і обсягів міжнародних фінансових 

потоків. 

Кількість комерційних банків в України за останні 5 років зменшилась 

на 103 одиниці (з 180 у 2014 році до 77 станом на 01.01.2019) [4]. Унаслідок 

виведення банків з ринку значні збитки отримали юридичні особи та 

населення, у результаті чого суттєво погіршився фінансовий стан багатьох 

суб'єктів господарювання. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ 

В умовах сьогодення одним із основних напрямів подальшого розвитку 

банківського сектора України є ефективне управління фінансовою стійкістю 

банків, яке розглядається в контексті складного й багатогранного процесу у 

взаємозв’язку форм, методів, інструментів, важелів і способів впливу суб'єкта 

управління на його об’єкт на основі чітко розробленої концепції. Механізм 

забезпечення фінансової стійкості є сукупністю елементів, методів, важелів 

впливу на банківську діяльність, що застосовуються суб’єктами управління і 

спрямовані на досягнення стратегічних цілей. 

Механізм забезпечення фінансової стійкості охоплює, крім об’єкта 

управління, управлінські суб’єкти (зовнішні та внутрішні). Зокрема, зовнішні 

на макроекономічному рівні, що представлені законодавчими, фінансово-

контрольними і державними органами регулювання, центральне місце серед 

яких належить Національному банку України. Також – внутрішні суб’єкти на 

мікроекономічному рівні, що представлені керівництвом комерційного банку та 

органами управління фінансовими ресурсами та ризиками. 

Окрім використання методів, що застосовують суб’єкти управління 

фінансовою стійкістю банків, у даному механізмі значне місце належить 

інструментам управління. До даних інструментів слід віднести економічні й 

адміністративні, що застосовують органи банківського нагляду, регулювання та 

контролю для забезпечення фінансової стійкості банків.  

Для чіткого розподілу функціональних обов’язків суб’єктів управління та 

методів регулювання фінансовою стійкістю необхідно виділити у механізмі 

управління фінансовою стійкістю банків відповідні блоки та елементи. Кожний 

блок даного механізму складається з певних елементів, які, в свою чергу, йому 

підпорядковані та визначають зміст того чи іншого блоку. 

Складовими блоками механізму є наступні: 

1. Суб’єкти механізму управління фінансовою стійкістю комерційних 

банків; 

2. Об’єкт механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків; 

3. Процес управління фінансовою стійкістю комерційних банків, що 

охоплює наступні елементи: а) методи управління (планування, аналіз, оцінка, 

регулювання та контроль); б) інструменти управління [1]. 

Перший блок даного механізму охоплює суб’єктів управління, якими є 

відповідальні особи чи групи осіб, органи банківського регулювання, котрі 

уповноважені приймати управлінські рішення та вживати відповідні заходи, 
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щодо здійснення регулювання, контролю за всіма стадіями процесу управління 

фінансовою стійкістю банків. Складовими елементами даного блоку є наступні: 

по-перше, на мікроекономічному рівні, тобто рівні окремого комерційного 

банку (суб’єкти внутрішнього управління) – члени Правління банку і Ради 

директорів, особи, які обіймають керівні посади, команда менеджерів, котрі 

мають безпосереднє відношення до процесу управління фінансовими ресурсами 

та ризиками банку; по-друге, на макроекономічному рівні (суб’єкти 

зовнішнього управління) головним суб’єктом управління виступає центральний 

банк, зокрема Національний банк України, що виконує функції регулювання і 

нагляду за діяльністю банків відповідно до Законів України “Про банки і 

банківську діяльність” та “Про Національний банк України”. 

Другий блок механізму охоплює об’єкт управління, яким є фінансова 

стійкість комерційного банку, котра визначається через наступні 

характеристики: 1) рівень капіталізації; 2) якість активів; 3) якість зобов’язань; 

4) рівень платоспроможності та ліквідності; 5) рівень прибутковості; 6) якість 

управління капіталом, активами й зобов’язаннями, платоспроможністю, 

ліквідністю і прибутковістю; 7) рівень чутливості банку до ризиків і якість 

управління ними. 

Саме достатній обсяг власного капіталу (як грошові кошти, так і виражене 

у грошовій формі ліквідне майно) забезпечують економічну самостійність, 

прибуткову діяльність на ринку фінансових послуг, що в кінцевому підсумку 

позитивно позначається на фінансовій стійкості комерційного банку.  

Якість активів – характеризують неоднаково, зокрема, визначають 

дохідність активів, рівень ризику, частку працюючих активів, рівень 

диверсифікованості, частку непрацюючих та неприбуткових активів. Таким 

чином, якість активів може бути оцінена з точки зору рівня їх ліквідності, 

ризикованості та рентабельності. Активи аналізують, по-перше, ділячи їх на 

такі групи: 1) ліквідні активи; 2) працюючі активи; 3) неліквідні активи; по-

друге, визначаючи динаміку активів у цілому й окремих їх видів за певний 

період. Звичайно неґативним є збільшення частки непрацюючих активів та, 

відповідно, зменшення робочих активів. Далі, здійснення аналізу полягає у 

тому, що оцінюють рівень ризику працюючих активів.  

В умовах підвищення банківської конкуренції виникають певні труднощі 

щодо залучення банками додаткових коштів. Практичного значення набувають 

така оцінка, аналіз та управління зобов’язаннями банку, за яких забезпечують 

співвідношення у певних пропорціях між власними і залученими коштами. На 

основі залучених коштів визначають структуру портфеля активів як за 

термінами, так і за ступенем ризику. 

Якість зобов’язань оцінюють стабільністю поповнення ресурсної бази, 

вартістю залучених коштів, чутливістю до змін процентних ставок та рівнем 

залежності від позичок на міжбанківському ринку кредитних ресурсів.  

Рівень прибутковості – одна з важливих характеристик фінансової 

стійкості банку. Комерційний банк має здійснювати гнучку політику щодо 

формування переліку послуг, які він надає, враховуючи можливості отримання 
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прибутку. З метою отримання максимально можливих прибутків кожний банк 

має відповідно до зазначених правил формувати свій продуктовий ряд та 

вибирати найприбутковіші послуги й зосереджувати свої зусилля на їх 

впроваджені. 

Ліквідність тісно пов’язана з прибутковістю банку. Проблему “ліквідності–

прибутковості” можна розглядати з точки зору короткотермінової та 

довготермінової стратегії. Необхідно забезпечити гнучке управління 

ліквідністю, що передбачає підтримку такого співвідношення між активами і 

пасивами з різним ступенем ліквідності, за якого забезпечують рівень 

ліквідності, достатній для виконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами 

без погіршення стану його прибутковості. 

Третій блок механізму представлений процесом управління фінансовою 

стійкістю комерційних банків, котрий має місце та специфічні особливості, як 

на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівні. 

Процес управління передбачає застосування певних методів, основними з 

яких є: 1. Планування. 2. Аналіз основних елементів, що визначають стійкий 

фінансовий стан комерційного банку. 3. Оцінку та регулювання фінансової 

стійкості комерційних банків здійснюють за допомогою комплексу прийомів та 

методик. 4. Контроль.  

Загалом, ефективне функціонування механізму управління фінансовою 

стійкістю комерційного банку, через узгодження управлінських рішень та 

досягнення певних пропорцій між усіма складовими компонентами, 

забезпечить досягнення стратегічних і тактичних фінансових цілей банку та 

підтримання ліквідності й платоспроможності на достатньому рівні, що в 

кінцевому підсумку дозволить забезпечити фінансову стійкість банку.  
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

Податкова політика є одним з основних інструментів регулювання соціально-

економічної сфери країни. Так як податкова політика це певна діяльність держави, 

яка базується на встановленні та стягненні податків, то саме через її плідне та 

ефективне функціонування податкова система функціонує та зазнає глобального 

розвитку. На сьогоднішній день податкова політика ще не відповідає умовам 
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зростаючого розвитку та не враховує у своїй роботі тенденції розвитку податкової 

політики інших економічно розвинених країн світу [1, с. 318]. 

Чинна пoдаткова системa в Україні наразі не влаштовує ані бізнес, ані 

державу. Перший сплачує абсолютну більшість податків – здебільшого 

виступаючи податковим агентом споживачів та найманих працівників, але при 

цьому беручи на себе весь тягар адміністрування, яке він вважає більшою 

перешкодою для діяльності та розвитку, ніж навіть податкові ставки. Друга 

скаржиться на масове ухиляння від сплати податків та їхню "мінімізацію" усіма 

доступними засобами, що тягне за сoбою "недоотримання доходів бюджету", як 

називають це явище урядовці. 

Податок є обов’язковим платежем, який вноситься платником до державного 

чи місцевого бюджету або державного цільового фонду з метою акумуляції 

фінансового ресурсу для подальшого фінансування виконання державних функцій 

та суспільних потреб [2, с. 39]. За своєю економічною сутністю податки є 

особливими фінансовими відносинами, що виникають між державою або 

громадою, з одного боку, та платниками податків, з іншого, з метою створення 

централізованих фінансових фондів, необхідних для виконання державою або 

громадою покладених функцій для задоволення суспільних потреб. Податки - це 

плата юридичних і фізичних осіб за ті суспільні блага, що надає їм держава або 

громада. 

Якщо говорити про основні недоліки податкової політики України, то до них 

можна віднести [3]:  

─ нерівномірний розподіл податкового навантаження;  

─ недостатня зорієнтованість на інтереси та потреби різних видів 

підприємств;  

─ дещо складна структура податкової системи;  

─ нестабільність та неузгодженість законів та законодавчих актів.  

Ці недоліки збільшують кількість слабких сторін підприємств, а часта 

неузгодженість інструментів реалізації податкової політики з суспільними 

потребами та менталітетом населення стає однією з основних причин фінансових 

криз та приведення підприємства до стану банкрутства. Тому ні в кого не виникає 

сумнівів що дану податкову систему треба реформувати та вдосконалювати.  

В умовах розвиненої економіки, як правило, застосовуються прямі й 

опосередковані форми фіскального регулювання (в тому числі й соціальної сфери. 

До опосередкованих методів фіскального впливу на соціальні процеси належать: 

акумулювання суспільних фінансів через неподаткові форми; бюджетні кредити 

соціального спрямування; зростання фонду оплати праці в бюджетній сфері; 

надання пільг незахищеним верствам населення тощо. Податкову політику 

потрібно розвивати у напряму більшої ефективності (повною мірою забезпечити 

надходження до бюджету достатньої суми коштів, а для цього потрібно вести 

правильний перерозподіл коштів між різними бюджетами та врегулювати 

податкові ставки для об’єктів різних рівнів фінансування та справедливою 

(узгоджувала розміри податків та зборів відповідно до платоспроможності, а для 

цього потрібно інтенсивно застосовувати індивідуальний підхід до підприємств з 
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різним рівнем доходів).  

Виходячи з того, що одною з основних проблем податкової політики є 

надмірне податкове навантаження, можна стверджувати, що домінантним 

напрямом підвищення економічної стабільності податкової політики є створення 

максимально сприятливих умов для розвитку підприємницької та інвестиційної 

діяльності. А щоб не лише досягти стабільності та нормованості податкової 

політики потрібно більше сконцентруватися на наукових дослідженнях у даній 

сфері діяльності, адже лише якщо податкова політика в нашій країні буде 

проводитися відповідно до певних соціально-економічних умов, притаманних 

Україні, то це призведе до швидкого покращення результатів, які в подальшому 

нададуть змогу досягти стабільності та підвищення конкурентноспроможності 

країни поряд з іншими.  

Отже, податкова політика має специфічну сутність, власні як стратегічні, так 

і тактичні цілі, форми проведення та методи здійснення, наявність притаманного 

тільки їй інструментарію. Все це в єдності і складає її соціально-економічну 

природу. Таким чином вдосконалення податкової політики залежить не лише від 

економічних чинників, а і від суспільного сприйняття щодо дій держави, 

пов’язаних з оподаткуванням. І на наш час потенціал для її вдосконалення 

залишається значним. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

ПІДПРИЄМЦЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Сучасний етап реформування системи оподаткування в Україні 

здійснюється в умовах динамічних змін найважливіших параметрів 
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економічного, соціального та політичного життя суспільства. Разом із тим, 

процеси, що відбуваються у зв’язку з реалізацією податкових правовідносин, 

отримують неоднозначні, а іноді протилежні трактування внутрішнього змісту, 

що неодмінно позначається на якості їх адміністративно-правового 

регулювання. Це безпосередньо стосується й спеціальних податкових режимів 

[1, с. 5]. 

Згідно податкового законодавства, до спеціальних режимів відноситься 

оподаткування фізичних осіб-підприємців. Кожна людина може відкрити свою 

справу та побудувати успішний бізнес і щоб осилити цей шлях, треба мати не 

тільки ідею, але й зробити перший крок, найпростіше його здійснити шляхом 

реєстрації фізичною особою-підприємцем (ФОП).  

ФОП – це фізична особа, яка зареєстрована як підприємець. 

Підприємництво – самостійна, ініціативна, систематична господарська 

діяльність, що здійснюється для одержання прибутку. Саме систематичність 

отримання доходів від певної діяльності й зобов’язує здійснити реєстрацію [2]. 

Одразу проаналізуємо, що дає статус підприємця фізичній особі в табл. 1, де 

представлені переваги статусу ФОП залежно від реєстрації. 

Таблиця 1 

Переваги статусу ФОП залежно від реєстрації  
Переваги статусу ФОП над  

здійсненням діяльності без 

реєстрації 

Переваги ФОП над  

створенням ТОВ  

можливість сплачувати податок 

18% не з доходу (як при 

відсутності реєстрації), а з різниці 

між доходами та витратами або 

сплачувати фіксовану суму податку 

чи 3(5)% з доходу; 

відсутність ризику потрапити під 

кримінальну справу за ухилення 

від сплати податків;  

відсутність ризику за отримання 

адміністративного штрафу за 

здійснення незареєстрованої 

підприємницької діяльності; 

можливість легально наймати 

працівників 

більш проста процедура реєстрації; 

можливість реєстрації за місцем проживання 

(не треба юридичної особи); 

для ФОП можна не створювати розрахунковий 

рахунок в банку; 

відсутність повноцінного бухгалтерського 

обліку (тільки дуже спрощений облік доходів і 

витрат або облік тільки доходів в залежності від 

системи оподаткування ФОП);  

проста й дешева процедура закриття бізнесу;  

можна взагалі не наймати працівників;  

менша кількість звітності – відсутність 

складання балансу, звіту про фінансові 

результати, статистичної звітності, більш проста 

податкова звітність 

 

Як бачимо, ФОП має свої переваги, але для об’єктивності зазначимо й 

недоліки: 

- існують види діяльності для ФОП заборонені, зокрема фінансові послуги;  

- можуть бути проблеми із залученням кредитних ресурсів, так як банки 

більше направлені на співпрацю у бізнесі з юридичними особами, фінансовий 

стан яких можна достовірніше оцінити;  

- великі підприємства можуть принципово не співпрацювати з ФОП;  
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- ФОП несе відповідальність по своїм зобов’язанням усім своїм майном, у 

т.ч. таким, що знаходиться у спільній власності з дружинною (чоловіком), 

батьками. 

Також одним із позитивних моментів є оподаткування ФОП, тому що 

ставки податків, є значно менші ніж у ТОВ. Нижче у табл. 2, наведено ставки 

ФОП з 2016 по 2019 рр. 

Таблиця 2 

Ставки податку для ФОП протягом 2016-2019 рр. [3] 
Роки 1-а група 2-а група 3-а група 4-а група 

2016 
10% 

(137,80 грн) 

20% 

(275,60 грн) 

3% без 

ПДВ, 

5 % з ПДВ 

Для ріллі, сіножатей і пасовищ – 0.81;  

Ріллі, сіножатей і пасовищ у гірських зонах – 

0.49; 

Багаторічні насадження – 0.49;  

Багаторічні насадження в гірських зонах – 

0.16; 

Для земель водного фонду – 2.43;  

Для ріллі, сіножатей та пасовищ ,що у 

власності с/г виробників – 5.4  

2017 
10% 

(160 грн.) 

20% 

(640 грн.) 

3% без 

ПДВ, 

5 % з ПДВ 

Для ріллі,сіножатей і пасовищ – 0.95; 

Ріллі,сіножатей і пасовищ у гірських зонах – 

0.57;  

Багаторічні насадження – 0.57;  

Багаторічні насадження в гірських зонах – 

0.19; 

Для земель водного фонду – 2.43; 

Для ріллі, сіножатей та пасовищ ,що у 

власності с/г виробників – 6.33  

2018 
10% 

(184,10 грн) 

20 % 

(744,60 грн) 

3% без 

ПДВ, 

5 % з ПДВ 

Для ріллі,сіножатей і пасовищ – 0.95; 

Ріллі,сіножатей і пасовищ у гірських зонах – 

0.57;  

Багаторічні насадження – 0.57;  

Багаторічні насадження в гірських зонах – 

0.19; 

Для земель водного фонду – 2.43; 

Для ріллі, сіножатей та пасовищ ,що у 

власності с/г виробників – 6.33  

2019 
10% 

(192,10 грн) 

20% 

(834,60 грн) 

3% без 

ПДВ, 

5 % з ПДВ 

Для ріллі,сіножатей і пасовищ – 0.95; 

Ріллі,сіножатей і пасовищ у гірських зонах – 

0.57;  

Багаторічні насадження – 0.57;  

Багаторічні насадження в гірських зонах – 

0.19; 

Для земель водного фонду – 2.43; 

Для ріллі, сіножатей та пасовищ ,що у 

власності с/г виробників – 6.33  

 
За даними табл. 2, можна зробити висновки, що величина податків прямо 

залежить від мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 

плати. Для I групи фізичних осіб підприємців протягом 2016-2019 рр. ставка 

податку являється незмінною, адже прожитковий мінімум залишався на 
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однаковому рівні, сума до оплати у 2016р. склала 137,80 грн., а у 2019р. 192,10 

грн., що на 39,4% більше.  

Для II групи фізичних осіб підприємців з 2016-2019 рр. відносно на 

однаковому рівні, їхня ставка визначається до мінімальної заробітної плати. З 

2017 року сума різко підвищилась, так у 2016р. сума склала 275, 60 грн., а у 

2019р. на 202, 83 % більше, що у грошовому еквіваленті складає 834,6. 

Найбільш стабільною, спостерігаємо ІІІ групу ставки податку становлять 

3% з доходу без ПДВ і 5% доходу з ПДВ.  

Для IV групи ФОП із 2017 року відбулося підвищення ставок за різними 

категоріями оподаткування: для ріллі, сіножатей і пасовищ; ріллі, сіножатей і 

пасовищ у гірських зонах; багаторічні насадження; багаторічні насадження в 

гірських зонах; для земель водного фонду; для ріллі, сіножатей та пасовищ, що 

у власності с/г виробників. Для цих категорій протягом трьох років коефіцієнти 

оподаткування залишаються стабільними.  

Отже, з усього вище сказаного можна дійти висновку, що ФОП є 

найлегшою формою підприємництва, тому що це проста процедура 

оформлення, менша кількість звітності та дешева процедура закриття бізнесу, 

про те є і негативні моменти одним з яких є підвищення податків, яке викликає 

великий тиск і часто підприємці змушені закривати свою діяльність, що 

впливає і на податкові надходження до бюджету.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Інвестиційна діяльність посідає значне місце в розвитку та 

ефективному функціонуванні підприємств, адже саме інвестиції 

забезпечують розширення підприємницької діяльності та освоєння нових 

галузей бізнесу й технологій. Без належного інвестування досить важко 

https://www.golovbukh.ua/article/7235-fzichna-osoba-pdprimets-fop
https://www.golovbukh.ua/article/7235-fzichna-osoba-pdprimets-fop
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розраховувати на ефективне функціонування виробництва.  

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиції 

– це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 

об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 

створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний та екологічний 

ефект [1].  

Для аналізу сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні варто 

зосередитись на показниках, що її характеризують. Перш за все важливе 

місце відводиться такому показнику, як обсяг прямих іноземних інвестицій 

в економіку країни (рис. 1).  

Рис. 1. Обсяги прямих іноземних інвестицій в України за 2015-2018 рр., 

млрд. дол. США 
Джерело: [2] 

 

За даними рис. 1 можна зробити висновок, що протягом досліджуваного 

періоду обсяг прямих іноземних інвестицій значно скоротився, а саме на 

26,1 % (8,4 млрд. дол. США). Основними причинами такого зменшення 

інвестицій можна вважати антитерористичні дії на Сході, нестабільність 

країни в економічній та політичній сферах, а також значна корупція та 

відсутність належних реформ. Найбільшими інвесторами в Україну є країни 

ЄС, вони вклали 24 743 млн доларів, у тому числі Кіпр – 8 880 млн. доларів, 

Нідерланди – 7 061 млн. доларів, Велика Британія – 1 956 млн. доларів, 

Німеччина – 1 668 млн. доларів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Країни, які найбільше інвестували в Україну за 2018 р. 

№ Країни Інвестиції за 2018 р., млн. дол. 

1 2 3 

1 Кіпр 8880 

2 Нідерланди 7061 

3 Велика Британія 1956 

4 Німечина 1668 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

5 Швейцарія 1541 

6 Віргінські Острови 1311 

7 Росія 1008 

8 Австрія 1006 

9 Франція 636 

10 Польща 594 

Джерело: [2] 

 

В Україні здійснюється більшість капітальних інвестицій, тому 

проаналізуємо, як змінився їх обсяг в країні протягом останніх 4 років (рис. 2).  

 

Рис. 2. Капітальні інвестиції в Україні протягом 2015-2018 рр., млрд. дол. 

США  
Джерело: [2] 

 

Як видно з даних рис. 2, обсяг капітальних інвестицій протягом 2015-2018 рр. 

збільшився на 253,2 млрд. дол. США, або на 97,2 %. Найбільший обсяг 

спостерігається у 2018 р., а саме 526,3 млрд. дол. США.  

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння 

капітальних інвестицій, у 2018 році залишаються: промисловість – 33,1 %, 

будівництво – 12,3 %, сільське, лісове та рибне господарство – 14,0 %, інформація та 

телекомунікації – 4,1 %, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів – 7,0 %, транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність – 8,7 %, державне управління й оборона; обов`язкове 

соціальне страхування – 7,4 % (рис. 3). 
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Рис. 3. Розподіл освоєння капітальних інвестицій за сферами 

економічної діяльності у 2018 р., % 
Джерело: [2] 

 

Аналіз структури капітальних інвестицій є свідченням перспективності 

напрямів їх вкладення. Об’єктами такого аналізу можуть бути: 

  виробнича (галузева) структура капітальних вкладень 

підприємства, яка характеризує перспективи його майбутньої галузевої 

диверсифікації; 

  технологічна структура капітальних вкладень, тобто 

співвідношення витрат на будівельно-вантажні роботи (пасивна частина 

капітальних вкладень) та придбання обладнання, машин, інструментів 

(активна частина); 

  відтворювальна структура капітальних вкладень, співвідношення 

вкладень в нове будівництво, розширення діючих потужностей, технологічне  

переозброєння та реконструкцію [3, c. 81]. 

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона 

не перебуває осторонь світових процесів. Інвестиційна діяльність в Україні є 

досить важливою складовою розвитку підприємства та економіки України 

загалом. Проте сьогодні інвестиційний клімат у країні є не досить 

сприятливим для іноземних інвесторів, що стримує нові потоки іноземних 

капіталовкладень. 

Для того аби збільшити інвестиції в підприємницьку діяльність, 

потрібно:  

- вдосконалити нормативно-правову базу, яка б чітко визначала права 

інвесторів та давала їм можливість вкладати вільні кошти в підприємства;  

- створити освітні центри, які б навчали та інформували громадян 

України щодо інвестиційної діяльності, а також надавали приклади щодо 

залучення іноземних інвесторів;  

- запозичити міжнародний досвіт щодо інвестиційної діяльності 

підприємств.  
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КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ УПРАВЛІННЯ 

За сучасних економічних умов в Україні найважливішим джерелом 

подальших економічних перетворень залишаються кредитно-інвестиційні 

ресурси банківських установ. Саме банки, що акумулюють та 

перерозподіляють тимчасово вільні фінансові ресурси, повинні стати 

головним учасником інвестиційного процесу в державі. 

Банки України як головні фінансові інститути повинні забезпечити 

акумулювання і перерозподіл фінансових ресурсів таким чином, щоб 

задовольнялись потреби всіх секторів економіки, зокрема нефінансового 

сектора і сектора домогосподарств як головних споживачів фінансових 

ресурсів. Для акумулювання вільних фінансових ресурсів в економіці країни 

банківські інститути повинні мати відповідні власні можливості, 

економічний потенціал. Однак фінансово-економічна криза довела, що 

вітчизняні банківські установи не мають достатнього економічного 

потенціалу, що негативно впливає не лише на сектор фінансових корпорацій, 

до якого відносяться і банки, а і на сектори не фінансових корпорацій і 

домогосподарств як головних споживачів фінансових ресурсів. 

Для вирішення проблеми вдосконалення кредитно-інвестиційної 

діяльності банків України необхідно розв'язати наступні питання:  

1) розробити систему заходів, що спрямовуються на зростання 

економічних складових кредитно-інвестиційної діяльності;  

2) визначити умови, чинники і розробити функціональну модель 

управління кредитно-інвестиційною діяльністю банку [1, с. 113]. 

Для підвищення рівня кредитно-інвестиційної діяльності банків 

необхідно забезпечити відповідний рівень керованості цього процесу, щоб 

отримати потрібні результати. Умови і чинники впливу на рівень кредитно-

інвестиційної діяльності банків мають відповідне значення для розробки 

функціональної моделі управління кредитно-інвестиційною діяльністю 
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банку. Зміст такої функціональної моделі управління полягає у наступному. 

По-перше, функціональна модель повинна мати ієрархічний принцип 

побудови, що дає можливість забезпечити керування процесами формування 

і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банку від головного 

банку до його найменших структурних підрозділів, що розташовані в 

регіонах, з урахуванням впливу банківської системи, національної і світової 

економіки на рівень банківських ресурсів і можливостей. 

По-друге, функціональна модель повинна включати відповідні принципи 

і функції, які притаманні кредитно-інвестиційній діяльності банків. Це дає 

змогу організувати управління процесами формування і використання 

кредитно-інвестиційного потенціалу, виходячи з науково обґрунтованих 

положень, що складає одне з головних завдань будь-якого управління 

суб'єктами господарювання. 

По-третє, функціональна модель повинна включати відповідні форми, 

методи та інструменти, які дають змогу формувати і використовувати 

кредитно-інвестиційний потенціал банку. При цьому форми, методи та 

інструменти, які застосовуються для формування і використання кредитно-

інвестиційного потенціалу, повинні відповідати сучасним вимогам і 

потребам банківської діяльності, давати змогу банкам ефективно управляти 

своїм потенціалом, реалізовувати нові можливості щодо реагування на 

внутрішні та зовнішні зміни в економічному середовищі. 

По-четверте, функціональна модель повинна включати основну мету і 

завдання кредитно-інвестиційної діяльності банку, які повинні бути 

узгодженні зі стратегією і тактикою банківської діяльності. 

По-п'яте, функціональна модель повинна включати умови і чинники, що 

найбільше впливають на процеси управління кредитно-інвестиційною 

діяльністю. 

По-шосте, функціональна модель повинна включати етапи реалізації 

кредитно-інвестиційної діяльності.  

До основних етапів управління кредитно-інвестиційною діяльністю 

банків відносяться:  

а) розробка кредитної політики банку;  

б) розробка інвестиційної політики банку; 

 в) розробка системи заходів щодо підвищення ефективності 

кредитування й інвестування;  

г) розробка системи заходів щодо зменшення рівня ризиків банку;  

д) запровадження системи заходів щодо зменшення витрат банку в 

процесі кредитно-інвестиційної діяльності;  

е) запровадження системи заходів щодо зростання доходів і прибутків 

від кредитно-інвестиційної діяльності [2, с. 125]. 

По-сьоме, функціональна модель повинна включати механізми реалізації 

кредитно-інвестиційної діяльності. 

По-восьме, функціональна модель повинна забезпечити умови для 

зростання вартості банку [3, с. 36]. 
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Управління кредитно-інвестиційною діяльністю банку повинно 

забезпечити не лише зростання обсягів наданих кредитів, збільшення 

інвестицій в цінні папери, підвищення прибутків і рівня рентабельності 

банківських операцій, але суттєво впливати на вартість банківського бізнесу, 

задовольняти інтереси власників банків. Збільшення вартості банку в процесі 

управління кредитно-інвестиційною діяльністю зумовлене кількома 

аргументами:  

а) бажанням власників мати високу вартість своєї частки банківського 

бізнесу;  

б) можливістю зміни власників внаслідок різних обставин;  

в) впливом конкурентного середовища та можливістю реструктуризації 

банківського інституту;  

г) бажанням бути лідером на ринку банківських послуг;  

д) дотримуватись вимог наглядових органів держави [4]. 

Вдосконалення управління кредитно-інвестиційною діяльністю 

направлено на зростання доходів і прибутків від цих видів діяльності банку. 

Доходи і прибутки від кредитно-інвестиційної діяльності складають 

абсолютну більшість доходів і прибутків універсального банку.  

Отже, від збільшення кредитно-інвестиційних вкладень залежить 

соціально-економічний розвиток держави та конкурентоспроможність 

економіки. Значну роль в активізації інвестиційної діяльності в країні 

відіграють банки, що стають головними учасниками кредитно-

інвестиційного процесу.  

Для підвищення рівня кредитно-інвестиційної діяльності банків 

необхідно забезпечити відповідний рівень керованості цього процесу, щоб 

отримати необхідні результати. Управління кредитно-інвестиційною 

діяльністю банків пов'язане з виявленням відповідних умов і чинників та 

формування відповідної моделі. 
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ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ  

ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

Розвиток аграрного виробництва завжди було, є і буде пріоритетним 

напрямом економіки більшості країн, тому він потребує особливої 

підтримки та постійного інтенсивного розвитку, що значною мірою можна 

забезпечити за допомогою залучення іноземних інвестицій.  

Аграрний сектор економіки України є привабливим та перспективним 

для інвестування. Цьому сприяють такі фактори:  

1) вдале географічне розташування; 

2) сприятливі кліматичні умови для аграрного виробництва: помірний 

клімат, чітко виражені пори року мають суттєве значення в агросекторі;  

3) родючі грунти: чорноземи, які займають більш ніж половину всієї 

території України, створюють умови для вирощування широкого спектру 

сільськогосподарських культур;  

4) неускладнений доступ до земельних ресурсів: в Україні вартість 

землі відштовхується не від вартості оренди, а від ціни оцінки землі.  

5) порівняно низький рівень заробітної плати: в Україні дуже дешева 

робоча сила, порівняно з країнами Європи [1, с. 87]. 

Зрозуміло, що за таких умов українська земля буде користуватися 

значним попитом серед іноземних інвесторів. Збільшення попиту на землю 

призводить до залежності від іноземних коштів. Щоб уникнути цієї  

залежності потрібно продовжувати мораторій на продаж земель (заборона 

продажу землі), але водночас скасування цього мораторію призведе до 

збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів. 

Агросектор є базою для розвитку інших секторів економіки, що 

забезпечує продовольчу безпеку всередині країни, вирішує питання 

зайнятості населення, і стимулює стратегічний розвиток [2]. 

Сучасний стан інвестиційного клімату в Україні іноземними 

інвесторами оцінюється як незадовільний [3, c. 71]. Сектор кредитних і 

банківських послуг також не виявляє активного інтересу до проектів 

інвестицій у агросектор, що в умовах слаборозвиненого лізингу призвело до 

ситуації, коли основним джерелом фінансування інвестицій є власні кошти 

підприємств та організацій. Масштабне зростання інвестицій можлива тоді, 

коли у інвесторів з’явиться впевненість у тому, що регіональна влада 

розуміє необхідність розробки цілеспрямованої інвестиційної політики, 

пов’язаною із адекватної правовою базою, і робить серйозні заходи, 

спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату та збільшення притоку 

інвестицій в агросектор через розширення пільг і гарантій.  

Пожвавлення інвестиційної активності є неодмінною умовою виходу 
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підприємств АПК на стійку траєкторію економічного зростання. Світовий 

досвід, а також українська дійсність свідчать, що без активізації ролі 

держави, органів місцевого самоврядування в інвестиційному процесі 

відновлення і зростання економічного потенціалу України та її регіонів 

неможливі [4, с. 4]. Аналіз рівня припливу інвестиційних ресурсів в 

агросектор показує, що він продовжує залишатися низьким. Це пов’язано з 

тим, що агросектор – це галузь економіки, підвладна більшій кількості 

ризиків, ніж промисловість або сфера послуг, що певною мірою 

позначається на рівні інвестиційної привабливості.  

Щоб дізнатися як змінюється ситуація в Україні щодо обсягу прямих 

іноземних інвестицій в агросектор наведемо дані за 2010-2017 роки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в акціонерний 

капітал агросектору України, млн. дол. США 
Джерело: [5] 

 

Найбільше іноземних інвестицій в агросектор української економіки 

надходить з Кіпру – близько 28,6 % від загальної кількості інвестицій (табл. 1). 

Але, якщо аналізувати частку інвестицій в агросектор окремої країни до 

загальної кількості інвестицій то лідируючу позицію займає Данія. 

Ознайомившись з вище наведеною інформацією, можна визначити як 

впливає залучення іноземних інвестицій на розвиток аграрного сектору 

економіки України: 

1) за допомогою залучення іноземних інвестицій підвищується  

конкурентоспроможність національної продукції;  

2) створення іноземних підприємств спричинить посилення конкуренції 

на місцевих ринках, а це в свою чергу спонукатиме національних виробників 

працювати ефективніше; 

3) прихід іноземних фірм на національний ринок призводить до 

заміщення чи витіснення менш ефективних національних компаній, що 

спричиняє перерозподіл внутрішніх ресурсів між більш і менш 

рентабельними компаніями і сприяє зростанню середнього рівня 

продуктивності праці і середніх доходів на душу населення; 
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4) залучення іноземних інвестицій забезпечить збільшення дохідної 

частини бюджету за допомогою сплати податків та підвищить рівень 

зростання економіки в цілому; 

5) разом із припливом коштів залучаються також нові передові 

технології, певні інновації у виробництві та управлінні, які місцеві 

підприємства можуть взяти за приклад для впровадження нововведень на 

своїх підприємствах; 

6) створення нових робочих місць для населення країни [5].  

Таблиця 1 

Обсяг прямих іноземних інвестицій окремих країн у агросектор 

станом на 1.01.2018 року 

 

Джерело: [5] 

 

Також іноземне інвестування в аграрний сектор може призводити і до 

негативних наслідків: 

• інвестори можуть використовувати Україну лише як сировинну 

базу; 

• послаблення конкурентних позицій місцевих підприємств;  

• приплив іноземних інвестицій може призвести до посилення 

залежності національної економіки від іноземного капіталу;  

• створення нових підприємств може погіршити екологічну 

ситуацію; 

• можливе посилення монополізації ринку іноземними компаніями 

[4, с. 5]. 

Отже, іноземне інвестування в аграрний сектор дуже важливе для 

нашої держави. Воно має як позитивні так і негативні наслідки. Як і будь-

яке економічне явище, іноземне інвестування має проблемні моменти, а сам 

інвестор стикається з певними труднощами у процесі реалізації своєї 

діяльності. Тож необхідно визначити шляхи подолання проблем пов'язаних 
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із залученням прямих іноземних інвестицій в агросектор економіки 

України. До шляхів вирішення можна віднести:  прийняття ефективних 

нормативно-правових актів щодо регламентації земельних відносин та прав 

власності на землю; створення повноцінного ринку землі; створення 

сталого, доступного податкового законодавства; швидше та ефективніше 

впроваджувати реформи; створення оперативних зв'язків країни з світовими 

ринками; створення єдиного інформаційного простору для іноземних 

інвесторів, щодо пропозицій на ринку землі України та співробітництва з 

іншими внутрішніми та зовнішніми інвесторами; боротьба з корупцією, 

оскільки вона підриває довіру інвестора до влади; забезпечення належного 

механізму виведення прибутків за кордон. Виконання вищевказаних дій 

посприяє створенню привабливого інвестиційного клімату в аграрному 

секторі економіки України. 
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РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ  

ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

Грошово-кредитна політика України є важливою складовою фінансової 

політики і від її ефективності залежить ефективне функціонування 

економіки, розвиток фінансового ринку, забезпечення підвалин для 
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стабільного економічного зростання та досягнення соціальної гармонії у 

суспільстві. 

Грошово-кредитна політика – це сукупність методів та інструментів у 

сфері грошового обігу і кредитних відносин, що використовує держава 

через свій центральний банк для регулювання грошово-кредитних відносин.  

В Основних засадах грошово-кредитної політики та в Стратегії 

монетарної політики зазначені цілі та завдання грошово-кредитної 

політики. Основними принципами, на яких базується реалізація грошово-

кредитної політики є: 

 пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в 

державі; 

 дотримання режиму плаваючого обмінного курсу;  

 перспективний характер прийняття рішень; 

 прозорість діяльності Національного банку;  

 інституційна, фінансова та операційна незалежність Національного 

банку [2]. 

Законом України «Про Національний банк України» визначено, що 

пріоритетною ціллю грошово-кредитної політики є досягнення та підтримка 

цінової стабільності в державі. Для того, щоб цього досягти Національний 

банк застосовує режим інфляційного таргетування та монетарні 

інструменти (основними є процентна та облікова ставки НБУ). 

Грошово-кредитна політика України пройшла декілька етапів свого 

еволюційного розвитку. 

Починаючи з кінця 1994 року, щоб побороти інфляцію грошово -

кредитна політика стає більш жорсткою, використовуючи весь спектр своїх 

інструментів. Деякі економісти називають їх "методами шокової терапії".  

Після стабілізації ситуації в країні і введення в 1996 році постійної 

грошової одиниці (гривні) спостерігалося пом’якшення грошово -кредитної 

політики. 

У 2014 році відбувся перехід до гнучкого курсоутворення, монетарного 

таргетування та фіскального домінування.  

У 2016 році впроваджено режим інфляційного таргетування. Його 

параметрами є використання плаваючого валютного курсу, а також перехід 

до активної процентної ставки. В ролі основного інструмента визначено 

«ключову» процентну ставку, якою стала облікова ставка НБУ.  

Зараз основним завданням грошово-кредитної політики є забезпечення 

цінової стабільності з використанням режиму інфляційного таргетування.  

Таргетування інфляції – це монетарний режим, який передбачає 

відповідальність центрального банку за дотримання проголошеного 

значення офіційного показника інфляції протягом визначеного періоду часу.  

Дієвість інструментів грошово-кредитного регулювання в умовах 

трансформаційної економіки істотно відрізняється від можливостей їх 

застосування у розвинених країнах світу [1]. Здійснення ефективного 

грошово-кредитного регулювання вимагає використання всіх можливих 
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інструментів, шляхом їх адаптації та створення ринкових механізмів, які 

забезпечують їх використання. У сучасних умовах для проведення грошово-

кредитної політики, НБУ використовує певні інструменти, зокрема:  

 процентну політику; 

 визначення норм обов’язкових резервів; 

 операції на відкритому ринку; 

 рефінансування комерційних банків; 

 підтримання курсу національної валюти; 

 регулювання імпорту. та експорту капіталу.  

Обов’язкові резервні вимоги почали застосовувати в Україні ще в  

адміністративний період. На початковому етапі кошти утримувалися на 

окремому рахунку в НБУ. У сучасних умовах комерційні банки формують  

резерви на власних кореспондентських рахунках в НБУ. У разі 

недорезервування коштів, згідно з резервними вимогами НБУ, комерційні 

банки сплачують пеню 5% від їх величини. Поступово дотримання 

обов’язкових резервних вимог в банківській системі України повинна 

наближатися до її характеру в розвинених країнах. На сьогодні рівень 

обов’язкового резервування становить 3%-5% від залучених коштів банками 

України. 

Операції на відкритому ринку є одним з найбільш точних та гнучких 

інструментів регулювання грошової пропозиції. У трансформаційній 

економіці України можливості використання операцій на відкритому ринку 

досить обмежені і не дають змоги істотно впливати в короткотерміновому 

періоді на процентну ставку.  

Відсоткова ставка, яку проводив НБУ була спрямована на подолання 

гіперінфляції. Відсоткові ставки в Україні почали знижуватися з 1996 р., 

коли було запроваджено гривню. Проте лише з 2000 р. набули значень, 

сприятливих для кредитування реальної економіки. Можливості 

використання політики процентної ставки в Україні є досить обмеженими, 

що пояснюється неналежним розвитком каналів зв’язку монетарної сфери і 

реальної економіки. 

З усього спектра функцій НБУ, регулювання кредитних можливостей 

комерційних банків є найважливішим завданням, яке дає змогу впливати на 

грошову пропозицію.  

Регулювання імпорту та експорту капіталу стало більш ліберальним з  

вступом України до СОТ. 
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА КРИТЕРІЇ 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. Банківські ризики при всій 

неоднозначності розроблених класифікаційних підходів відрізняються численністю 

і різноманітністю. Однак це тільки підвищує затребуваність вузькоспеціалізованих 

методик банківського ризик-менеджменту і передбачає активне використання 

адаптованих до сучасних умов банківської діяльності методів, прийомів й 

інструментів загального ризик-менеджменту.  

Всі стратегічні концепції ризик-менеджменту - ухилення від ризику, його 

відкладання, передача, мінімізація, нейтралізація, компенсація і т.д. – 

розробляються і реалізуються на базі цільової стратегії "адекватне інформаційне 

забезпечення". Ці цільові стратегії та їх елементи – необхідний компонент всіх 

модифікацій ризик-менеджменту. Однак це положення не тільки не виключає, але і 

робить необхідними і нагальними розробку і практичне застосування спеціальних 

управлінських підходів і ефективних рішень, призначених для окремих сфер 

банківського менеджменту. Їх арсенал може бути досить різноманітним, а спектр 

широким. Такі підходи і рішення активно застосовуються в ході прогнозування 

формування ризиків, при їх виявленні, ідентифікації, аналізі та оцінці, класифікації і 

ранжування. Вони необхідні для визначення сфер і інструментарію моніторингу 

банківських ризиків, розробки і вибору цільових стратегій і відповідних 

методичних напрямків, розрахунків параметрів фінансування ризиків практично у 

всіх банківських процесах і операціях на всіх етапах банківського ризик-

менеджменту [1, с. 205]. 

В даний час в банківській сфері інструментально-методичний базис 

моніторингу визначається комплексом використовуваних методів, інструментів і 

процедур. Вибір і використання методів системного підходу моніторингу 

банківських ризиків багато в чому залежить від напрямку проведення моніторингу. 

Дослідження системного підходу комплексного моніторингу дозволили для 

характеристики методів і способів здійснення моніторингу банківських ризиків 

виділити: 

- методи оцінки даних (кількісний і якісний аналіз ризику); 

- аналіз на основі концепції ризикової вартості [2, с. 159]. 

Статистичні методи використовуються, в основному, для оцінки кредитного 

ризику. Втрати від операційно-технологічного ризику можна спрогнозувати за 

допомогою методу Дельфі чи методу «дерева рішень» (дані методи належать до 
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методів експертних оцінок). Аналітичні методи використовуються для оцінки 

ринкових, валютних ризиків (дюрація, стрес–тестинг) та процентного і ризику 

ліквідності (GAP–аналіз).  

Статистичні методи базуються на аналізі статистики втрат і прибутків з метою 

визначення ймовірності події та встановлення величини ризику. Ґрунтуються дані 

методи на теорії ймовірності розподілу випадкових величин.  

Частота виникнення певного рівня втрат визначається за формулою: 

,                                                   (1) 

де  - частота виникнення деякого рівня втрат; 

 - число випадків настання конкретного рівня втрат; 

 - загальне число у вибірці, що включає і позитивні результати. 

Як свідчить практика, одним з найефективніших статистичних методів є метод 

«Монте–Карло», заснований на моделюванні випадкових процесів із заданими 

характеристиками. Метод дозволяє аналізувати й оцінювати різні «сценарії» 

реалізації проекту і враховувати різні фактори в межах одного підходу. Кожний тип 

проекту має свою специфічну вразливість з боку ризиків, що і з'ясовується у 

процесі моделювання. Недоліком методу є те, що в ньому для оцінок 

використовуються вірогідні характеристики, що не дуже зручно в практичному 

застосуванні.  

Для кількісної оцінки ринкового та валютного ризиків використовується VaR - 

метод. Цей метод, побудований на основі статистичних даних волатильності 

(мінливості) ринкових показників і їх взаємної кореляції, дає можливість 

розрахувати ринкову вартість відкритих позицій з визначеним рівнем вірогідності.  

Метод експертних оцінок схожий на статистичний. Принципова різниця 

полягає в тому, що експертний метод передбачає вивчення оцінок, зроблених 

різними фахівцями (внутрішніми чи зовнішніми експертами). Експертна оцінка 

може бути отримана як після проведення спеціальних досліджень, так і при 

використанні накопиченого досвіду провідних спеціалістів.  

Різновидом експертного методу є метод Дельфі, який відзначається 

анонімністю і керованим зворотним зв'язком. Анонімність досягається шляхом 

індивідуального опитування експертів, що не дає їм можливість обговорювати 

відповіді на поставлені питання.  

Наступний вид експертного методу – це метод «дерева рішень». Даний метод 

припускає графічну побудову можливих варіантів рішень. Використовуючи 

спеціальні методики розрахунку імовірності, спеціалісти оцінюють кожен шлях і 

потім вибирають менш ризикований.  

Для кількісного визначення кредитного ризику використовується метод 

коефіцієнтного аналізу і метод рейтингів. 

Метод коефіцієнтного аналізу полягає в експертному аналізі та зіставленні 

економічних коефіцієнтів, які характеризують фінансовий стан банку, із середніми 

показниками відповідної групи банків за конкретний період часу.  

Відповідно до методу рейтингів, кожен банк за певною методикою розраховує 

рейтинг і робить висновок про кредитоспроможність та фінансовий стан 
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контрагента.  

Головним недоліком усіх перерахованих вище експертних методів є 

суб'єктивний характер оцінок.  

Аналітичний метод базується на теорії ігор і передбачає наступні етапи: 1) 

вибір ключового показника (наприклад, внутрішня норма прибутковості); 2) 

визначення факторів, що впливають на ключовий показник (рівень інфляції, стан 

економіки тощо); 3) розрахунок значень ключового показника при зміні параметрів 

ринку.  

Для аналізу процентного та валютного ризиків у банківській діяльності 

використовується метод стрес-тестування. Цей метод дозволяє проаналізувати в 

динаміці зміни важливих кількісних показників ризику. Стрес-тестування 

призначене для оцінки ступеня зміни основних показників ризику у випадках 

значних змін факторів зовнішнього середовища.  

При кількісній оцінці ринкового ризику також може використовуватися метод 

дюрації. Дюрація відображає чутливість поточної вартості фінансового інструменту 

до зміни процентних ставок. Чим більшою є дюрація фінансового інструменту, тим 

чутливішою його поточна вартість до зміни процентної ставки. Різниця між 

середньою дюрацією активів і пасивів характеризує позицію, що обирає банк 

стосовно ринкових і процентних ризиків. Позитивний дисбаланс дюрації 

призводить до зміни економічної вартості банку в бік, протилежний зміні 

процентних ставок. Негативний дисбаланс дюрації призводить до зміни 

економічної вартості в одному напрямку зі зміною процентних ставок.  

Таким чином, в умовах становлення сучасного ринкового господарства 

України розвиток методів аналізу фінансових ризиків є важливим. 

 

Список використаних джерел: 

1. Солодовник Г. В. Управління ризиками в банківській сфері [Електронний 

ресурс] / Г. В. Солодовник, Я. А. Мельничук // Науковий вісник будівництва. ‒ 

2014. ‒ № 2. ‒ С. 203‒206. 

2. Тельнова Г. В. Ризик-менеджмент кредитної діяльності з позиції комплаєнс-

функції банку [Електронний ресурс] / Г. В. Тельнова // Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 158‒162. 

 

 

Янісів Юлія Володимирівна, бакалавр, 

cпеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Лобода Н. О. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ДО МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

Перехід підприємств України на міжнародні стандарти фінансової 

звітності є вимогою часу, ринкової системи господарювання й зумовлена 

необхідністю виконання договірних зобов’язань України щодо подальшої 
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інтеграції в Європейський Союз. Застосування норм, прописаних 

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та Міжнародними 

стандартами фінансової звітності, дають змогу формувати звітність, яка буде 

містити достовірну та повну інформацію. Для вітчизняних суб’єктів 

господарювання ведення обліку та складання звітності за міжнародними 

стандартами стає об’єктивною необхідністю. Складність та невирішеність 

проблем адаптації національної системи бухгалтерського обліку в Україні до 

положень Міжнародних стандартів фінансової звітності зумовлює потребу в 

дослідженні та узагальненні досвіду щодо їх вирішення. 

Процес переходу України на Міжнародні стандарти фінансової звітності є 

дуже складним і суперечливим, тому це питання привертає увагу багатьох 

вчених, таких як С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, О.В. Небильцова, Н.М. 

Ткаченко, Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька та інші. Науковці стверджують, що 

удосконалення теорії і практики бухгалтерського обліку, впровадження 

міжнародних стандартів фінансової звітності – це створення прозорої системи 

контролю за діяльністю суб’єктів господарювання України в умовах 

євроінтеграції. Незважаючи на широке коло наукових досліджень, питання 

гармонізації бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та звітності залишаються актуальними. 

Вагомим компонентом процесу інтеграції вітчизняної економічної системи 

у світове господарство є адаптація облікової системи до загальноприйнятих 

міжнародних підходів відображення результатів фінансово-господарської 

діяльності та фінансового стану суб’єктів господарювання. Під стандартами 

бухгалтерського обліку розуміють вимоги до правил та методів ведення обліку, 

які знаходять відображення у фінансових звітах і стосуються нарахування 

амортизації, оцінки запасів, визнання та відображення в обліку активів, 

зобов'язань, капіталу, доходів і витрат, структури та порядку розкриття 

інформації у фінансовій звітності тощо. 

 Створення міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) стало 

важливим кроком руху світового економічного співтовариства до формування 

прозорої інформаційної бази діяльності господарюючих суб’єктів. Метою 

МСФЗ є надання інформації про фінансове становище, результати діяльності та 

рух грошових коштів підприємства, яка є корисною для широкого кола 

користувачів при прийнятті ними економічних рішень [1, с. 30]. Тому 

провадження МСФЗ в Україні повинно відбуватися паралельно з поширенням 

шляхів ефективного інтегрування у світову спільноту, захисту інтересів 

національних виробників, використання переваг розвитку і розміщення 

продуктивних сил, коригуванням податкового законодавства [2, с. 7]. 

МСФЗ характеризуються чіткою економічною логікою й узагальнюють у 

собі світову практику складання фінансової звітності. Інформація МСФЗ дає 

змогу користувачам аналізувати наслідки прийняття рішень, а також 

здійснювати прогнозування майбутнього розвитку та є підставою для прийняття 

стратегічних рішень. Показники фінансової звітності підприємств за 

міжнародними стандартами характеризуються зіставністю, що призводить до 
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підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Фінансова звітність 

підприємств за міжнародними стандартами містить не тільки кількісні 

показники господарської діяльності підприємства, а й характеристики 

здійснюваних процесів, які відображають масштаби та якість такої 

господарської діяльності. Саме завдяки цим перевагам, максимальне 

наближення національних стандартів фінансової звітності з міжнародними 

сьогодні є однією з найважливіших, оскільки адаптація звітності українських 

підприємств у МСФЗ дасть змогу уникнути необхідності в складанні податкової 

та спеціалізованої звітності, підвищить зростання довіри до показників 

фінансової звітності, забезпечить прозорість і достовірність інформації, 

поглибить міжнародну кооперацію у сфері бухгалтерського обліку, зменшить 

витрати на розроблення власних стандартів. 

Під час переходу підприємства на норми ведення обліку та складання 

фінансової звітності згідно з МСФЗ потрібно також здійснити порівняльний 

аналіз виявлених розбіжностей вітчизняних П(С)БО та МСФЗ в оцінках статей 

балансу конкретної компанії; провести аналіз фінансової звітності, 

підготовленої компанією згідно з П(С)БО, на її відповідність МСФЗ. 

Необхідним є узгодження облікової політики підприємства відповідно до 

МСФЗ. Здійснення саме цих заходів у подальшому значною мірою полегшить 

впровадження та застосування МСФЗ під час формування фінансових 

показників і складання звітності. 

Важливу роль потрібно приділити недолікам, які виникли при переході на 

МСФЗ, тому що з метою ефективного впровадження міжнародних стандартів 

фінансової звітності як інструменту ринкової економіки виникають такі 

проблеми: потрібно узгодити норми міжнародних стандартів з існуючими в 

Україні Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з метою 

ефективного впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності; 

розробити, тобто створити нормативну базу МСФЗ для України, для того, щоб 

не було подвійної системи фінансової звітності (як сьогодні в Україні  

бухгалтерський та податковий облік); загальноприйняті принципи 

бухгалтерського обліку України привести у відповідність до міжнародних 

стандартів фінансової звітності з встановленням регламенту щодо застосування 

МСФЗ; розробити Інструкцію по переходу підприємств України на міжнародні 

стандарти фінансової звітності;  усунути непрозорі шляхи спрощення 

процедури ведення обліку і складання форм фінансової звітності. 

На противагу вищезазначеним недолікам, доцільність переходу на МСФЗ 

обґрунтовується його очевидними перевагами, які полягають у наступному: 

прийняття та використання МСФЗ забезпечує як зменшення ризиків для 

кредиторів та інвесторів, так і зниження витрат кожної країни на розробку 

власних стандартів; поглиблення міжнародної кооперації в галузі 

бухгалтерського обліку; відносно однозначне розуміння фінансової звітності та 

зростання довіри до її показників у всьому світі [3]. Тільки на основі єдиних 

методичних підходів, уніфікації застосовуваних у світі методів обліку можливе 

складання фінансової звітності, зрозумілої фахівцям будь-якої країни. Крім 
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того, показники міжнародних стандартів фінансової звітності дозволяють 

отримати дані для систем національних рахунків, а також для порівняльного 

аналізу економіки різних держав. 

Узагальнюючи результати дослідження, можна зробити висновок, що для 

успішного застосування міжнародних стандартів українськими компаніями, 

безумовно, перш за все необхідна обґрунтована та кваліфікована законодавча, 

кадрова та фінансова підтримка з боку самої держави. Впровадження МСФЗ у 

практику українських підприємств має не лише економічне але й суспільне 

значення, оскільки достовірна інформація дозволяє приймати більш 

обґрунтовані рішення на рівні галузей та країни в цілому та забезпечує 

ефективне вкладення ресурсів для одержання кінцевих фінансових результатів. 
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