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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ВИКОРИСТАННЯ  
БАНКАМИ УКРАЇНИ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ (ДЕРИВАТИВІВ) 

У даній статті розглянуто проблеми чинного законодавства щодо використання похідних фінансових інструментів на 
фінансових ринках. Визначено нормативно-правову базу використання ПФІ банками України. На основі світового досвіду 
запропоновано створення відповідних законодавчих актів, які б сприяли розвитку вітчизняного ринку деривативів. 
Ключові слова: похідні фінансові інструменти; ринок деривативів; біржові деривативи; товарний біржовий ринок; 
інструменти хеджування; ринки товарних, валютних деривативів, деривативів на цінні папери.

Постановка проблеми. В Україні акту-
альною на сьогодні проблемою, яка потребує 
обов’язкового вирішення, можна вважати від-
сутність спеціального закону, який повинен за-
безпечити визначення та регулювання відносин, 
пов’язаних зі створенням, використанням похід-
них фінансових інструментів (деривативів). Це 
являється вагомою перешкодою для розвитку 
всіх напрямів ринку деривативів у нашій країні.

Тому наразі виникає гостра необхідність у 
розробленні та прийнятті певного законодавства, 
яке наддасть можливість суб’єктам, учасникам 
даного ринку, у тому числі і банкам, установ-
лювати зв’язки один із одним задля досягнення 
певних цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 
числа відомих зарубіжних вчених, які займалися 
проблемами становлення та розвитку ринку де-
ривативів можна віднести Дж. Кейнса [1], Р. Кол-
ба [2], Р. Мертона, Дж. Халла [3], Дж. Хікса, 
В. Шарпа тощо. В Україні ринок ПФІ почав до-
сліджуватися зовсім недавно. Вагомий внесок у 
вивчення даного питання зробили такі вітчизняні 
науковці як: О.М. Сохацька [4], Л.О. Примостка 
[5], В.Б. Гордон, А.П. Ковальов.

Виклад основного матеріалу. Розвиток рин-
ку похідних фінансових інструментів (дерива-
тивів) має велике значення не лише для зрос-
тання фондового та банківського ринків, але й 
для економіки в цілому. На сьогодні існує велика 
необхідність врегулювання поняття і класифіка-
ції похідних фінансових інструментів, основних 
правил їх випуску та обігу, а також принципів 
взаємовідносин учасників ринку деривативів. 

Фахівці відзначають, що для ринку, який ма-
лорозвинений у нашій країні, створено занад-
то велику кількість документів, які, на жаль, 
є неповноцінними, неузгодженими між собою, 
містять суттєві помилки та суперечать як один 
одному, так і нормам загальноприйнятої між-
народної практики визначення самої природи 
деривативів, їх трактування, меж регулювання, 
фінансового та податкового обліку. Такі недоліки 
призводять до неможливості використання дери-
вативів за їх безпосереднім призначенням. Зага-
лом, це негативно впливає на інтеграцію країни 

у світовий економічний простір та процес залу-
чення іноземного капіталу на національний фі-
нансовий ринок. Саме тому врегулювання обігу 
похідних фінансових інструментів на законодав-
чому рівні є актуальною і очікуваною подією для 
нашої країни.

В Україні використання деривативів банками 
поки що істотно обмежено. Безумовно, ці фінан-
сові інструменти не є новими у вітчизняній прак-
тиці і обертаються на фондовому ринку, але в 
незначних обсягах і лише за окремими видами 
базового активу. Однією із причин цього є недо-
сконалість вітчизняного законодавства. Ухвален-
ня закону про деривативи дозволить фізичним 
особам заробляти на спекуляціях, а банкам – хе-
джувати валютні ризики.

Розглянемо нормативно-правову базу Украї-
ни, яка пов’язана з регулюванням діяльності на 
ринку деривативів. До цього переліку можна від-
нести: Цивільний кодекс України, Закони Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про вимоги до 
стандартизованої (типової) форми деривативів», 
Положення про порядок реєстрації змін до пра-
вил фондової біржі щодо запровадження в обіг 
на фондовій біржі деривативів, Рішення Націо-
нальної комісії по цінним паперам та фондовому 
ринку № 572 «Про затвердження Порядку реє-
страції випуску опціонних сертифікатів та про-
спекту їх емісії» та інші законодавчі акти [6].

Вищевказані нормативні акти об’єднує те, що 
вони охоплюють діяльність лише біржових дери-
вативів. Наслідком цього є відсутність узагаль-
неного розуміння про поняття «дериватив». Ви-
рішенням даної проблеми може стати прийняття 
відповідного закону, який повинен регулювати 
використання саме позабіржових деривативів у 
нашій країні, так як вони займають вагоме міс-
це в світовій торгівлі. Ще однією проблемою, яка 
потребує негайного вирішення, є невизначеність 
певних термінів біржового ринку в законодавстві.

Проаналізуємо дане питання на прикладі ін-
ших країн. До основних законодавчих актів, що 
регулюють ринок ПФІ в США, відносяться: За-
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кон Сарбейнса – Окслі (2003 р.), Закон «Про вдо-
сконалення національного ринку цінних паперів» 
(1996 р.), Закон Грема-Ліча-Блайлі (2000 р.), За-
кон «Про ф’ючерсну торгівлю» (1976, 1982, 1986, 
1989, 1991 pp.). Знаменитий закон Додда – Фран-
ка, який називають також «реформою Уолл-
Стрітта», прийнятий у 2010 р. Він містить15 роз-
ділів, викладених на 849 сторінках. Основна мета 
розроблення даної реформи – забезпечити ста-
більність фінансового ринку США. Згідно цим за-
коном, це можливо лише при забезпеченні біль-
шої прозорості дій учасників фінансового ринку 
та їх відповідальності.

Дослідження законодавчої бази ЄС, а саме 
Директив, показує, що вони мають лише загаль-
ний характер і визначають алгоритм узгодження 
національних законодавств із питань фінансових 
ринків і, у тому числі, ринків ПФІ. До переліку 
вищезгаданих Директив відносяться: 

1. Директива Ради ЄС «Про координацію за-
конів і інших нормативних актів, які регулюють 
утворення колективного інвестування в цінні папе-
ри, що перебувають в обігу» від 20 грудня 1985 р.;

2. Директива Ради ЄС «Про ринки фінансових 
інструментів» від 21 квітня 2004 р.; 

3. Директива Ради ЄC «Про публікацію про-
спекту при розміщенні цінних паперів серед пу-
блічних інвесторів або при допуску цінних папе-
рів до торгів» від 4 листопада 2003 року;

4. 1 січня 2013 р. у силу вступили «Директиви 
Європарламенту та Ради Європи про позабіржо-
ву торгівлю деривативами, центрального контр-
агента і реєстрі угод», які були розроблені краї-
нами ЄС у середині 2010 р. 

Щодо інших розвинених країн ЄС, у Велико-
британії діє закон «Про фінансові послуги і рин-
ки» прийнятий у 2000 р., у Німеччині – Торго-
вельний Кодекс, закони «Про біржі та біржові 
угоди», прийнятий у новій редакції 1989 р. та 
«Про німецькі фонди нерухомості» (2007 р.).

Визначимо нормативне забезпечення діяль-
ності вітчизняних банків на ринку деривативів. 
Відповідно до Закону України «Про банки та бан-
ківську діяльність», «банк – це юридична особа, 
що здійснює діяльність із надання банківських 
послуг на основі виданої ліцензії Національно-
го банку України» [6]. Банки, як і інші юридичні 
особи прагнуть до отримання прибутку в резуль-
таті виконання своїх функцій. Задля досягнення 
даної цілі, вони запроваджують нові товари та 
послуги. Це допомагає їм здобути значні конку-
рентні переваги та закріпитися на фінансовому 
ринку. Здійснення операцій із деривативами від-
носиться до наведених вище нових послуг. 

Відобразимо перелік та основні характеристи-
ки законодавчих актів, видані Національним бан-
ком України, які пов’язані з діяльністю банків на 
ринку деривативів (табл. 1). 

Нагадаємо, Постанова «Про затвердження 
Правил здійснення депозитних операцій для 
банківських депозитів і Правил випуску та обі-
гу валютних деривативів» від 07.07.1997 № 216 
втратила чинність від 04.10.2013 р. Дана Постано-
ва визначала правила випуску та обігу валютних 
деривативів.

30 травня 2011 року Верховною Радою Укра-
їни був зареєстрований законопроект № 8576 
«Про похідні (деривативи)». У ньому зазначали-
ся поняття і класифікація деривативів; вимоги до 
випуску, обігу ПФІ, до організаторів торгівлі та 
торговців похідними фінансовими інструментами 
і клірингових установ, що здійснюють клірингову 
діяльність щодо строкових контрактів, а також 
принципи їх державного регулювання і контролю. 
Основною метою розроблення даного законопро-
екту стало створення в Україні сучасного ринку 
похідних фінансових інструментів. Але майже 
через рік, 24 квітня 2012 року, була прийнята 
Постанова Верховної Ради України № 4668-VI 
«Про відкликання проекту Закону України про 

Таблиця 1
Постанови Правління НБУ, які регулюють використання  
похідних фінансових інструментів банками України [7] 

№ 
п/п Назва Постанови Рік 

прийняття Номер Основна характеристика

1.
Методичні рекомендацій щодо орга-
нізації та функціонування систем ри-
зик-менеджменту в банках України 

02.08.2004 № 361 Визначає інструменти хеджування та ви-
моги до менеджменту валютного ризику

2. Положення про порядок та умови 
торгівлі іноземною валютою 10.08.2005 № 281

Встановлює умови (у тому числі й деякі 
обмеження) щодо використання валютних 
деривативів

3.
Інструкція з бухгалтерського обліку 
операцій з похідними фінансовими 
інструментами в банках України 

31.08.2007 № 309

Встановлює методологічні засади відобра-
ження в бухгалтерському обліку інформа-
ції про операції з похідними фінансовими 
інструментами в банках України

4.

Порядок реєстрації уповноважени-
ми банками в Національному банку 
України правил проведення арбі-
тражних операцій на умовах маржи-
нальної торгівлі 

05.11.2012 № 461

Визначає перелік документів для реє-
страції правил проведення арбітражних 
операцій на умовах маржинальної торгів-
лі, строк розгляду та порядок реєстрації 
поданих документів

5.
Положення про порядок погодження 
Національним банком України типо-
вих (зразкових) форм деривативів 

04.12.2014 № 793
Визначає правила та умови погодження 
НБУ типових (зразкових) форм деривати-
вів фондових бірж

6.

Положення про проведення Націо-
нальним банком України операцій з 
купівлі-продажу іноземної валюти на 
умовах «своп»« 

31.03.2016 № 222

Встановлює особливості застосування 
інструменту регулювання ліквідності на 
засадах купівлі-продажу іноземної валю-
ти на умовах «своп»
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похідні (деривативи)» [6], згідно з якою зазначе-
ний законопроект був знятий із розгляду. 

Зазначимо, що в Україні вже триває робота з 
реформування законодавства у сфері обігу похід-
них фінансових інструментів, яка спрямована на 
створення функціонального ринку деривативів. 
20 листопада 2015 року до розгляду подано про-
ект Закону України № 3498 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо регульо-
ваних ринків та деривативів)». Мета розроблення 
даного законопроекту полягає у покращенні функ-
ціонування ринків похідних цінних паперів та де-
ривативів, а також вдосконаленні інфраструктури 
ринків капіталу та інших регульованих ринків, 
стимулюванні економічного розвитку.

31 березня 2016 року проект Закону Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо регульованих ринків та де-
ривативів)» був прийнятий Верховною Радою 
України у першому читанні [6]. Цей законопро-
ект справедливо розглядається як одна зі скла-
дових пакету проектів, терміново необхідних для 
реформування та розвитку фінансового сектору. 

Вищенаведений проект хоча і можна вважати 
спробою подолати існуючі прогалини законодав-
ства в сфері обігу деривативів, однак, він не повною 
мірою відображає актуальні проблеми та містить в 
собі достатньо недоліків. Наприклад, порядок на-
буття його чинності, адже він не містить жодного 
перехідного положення. Тобто, планується ввести 
зміни відносно регулювання деривативів за один 
раз, хоча вони є досить складними фінансовими ін-
струментами як для держави, так і для учасників 
ринку. Також неврегульованими залишаються пи-
тання здійснення клірингу за строковими угодами. 
А це, у свою чергу, несе в собі певні загрози для 
економічної безпеки України. Тому, вважаємо за 
доцільне подальше вивчення зарубіжного досвіду і 
праць вчених із зазначених питань.

Висновки та пропозиції. Отже, говорячи про 
законодавство, яке регулює використання дери-
вативів, можна зробити висновок, що на даний 
час в Україні необхідно розробити та прийняти 
за допомогою вітчизняних та закордонних спеці-
алістів відповідний закон, який би забезпечував 
усі напрями діяльності, пов’язаної із похідними 
фінансовими інструментами (деривативами), із 
урахуванням світової практики. 

Тому виникає необхідність у прийнятті зако-
нів, які мають регулювати використання дери-
вативів в Україні. Закон про товарний біржовий 
ринок має покращити правову сторону діяльнос-
ті на ринку деривативів. Це необхідно для роз-
витку товарних ринків у нашій країні шляхом 
реалізації існуючого потенціалу. 

Для того, щоб Україна отримала можливість 
ефективно здійснювати операції із деривативами 
та мала надійні ринки товарних, валютних дери-
вативів та деривативів на цінні папери необхідно 
розробити спеціальний закон про деривативи. 

Наведені закони мають розроблятися саме па-
ралельно один від одного для узгодження пра-
вових питань ринку товарних деривативів. Але, 
спочатку має бути прийнятий закон про товар-
ний біржовий ринок, тому що розвиток ринків 
товарних активів є одним із чинників, який спри-
яє зростанню ринкової ліквідності на похідні фі-
нансові інструменти.

Загалом, у результаті прийняття закону, який 
регулюватиме використання похідних фінан-
сових інструментів у нашій країні, українське 
суспільство отримає законодавчу основу для 
розвиненого фінансового ринку, а імплементація 
директив ЄС дозволить виконати зобов’язання 
України згідно з Угодою про Асоціацію і в пер-
спективі забезпечити членство в ЄС. Україна 
стане на рівень регулювання фінансових ринків, 
на якому знаходяться розвинені країни.
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ТОРГОВЕЛЬНА НАЦІНКА В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ:  
ОБЛІКОВИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД

У статті розглянуто принципи встановлення торгової націнки з позиції маркетингового і облікового підходів. 
Проаналізовано моделі встановлення торговельної націнки з метою оптимізації її рівня диференційовано для 
кожної групи товарів.
Ключові слова: Торговельна націнка, ціноутворення, облік торговельної націнки, цінові групи продукції підприємства, 
ціна продажу, собівартість товару.

Постановка проблеми. Для максимізації при-
бутку, кожному підприємству, що діє в сфері 
роздрібної торгівлі, необхідно вміти якісно ви-

значати ціну товару, що пропонується покупцю. 
Ефективність визначення ціни в значній мірі 
залежить від того, чи правильно сформовано й 
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відображено собівартість товару. Саме показ-
ник собівартості товару обумовлює можливий 
рівень встановлення торговельної націнки на 
такому рівні, щоб отримати максимальний рі-
вень прибутковості. Економічний сенс торгової 
націнки досить простий: при середньому розмірі 
реалізації товару величини торгової націнки на 
товар повинно вистачати на погашення всіх ви-
трат продавця та отримання ним якоїсь певної 
суми прибутку.

У різних галузях економіки, як і на різних 
етапах споживчого ланцюга від виробника до 
кінцевого покупця існують різні націнки, в за-
лежності від виду діяльності та специфіки під-
приємства. Тому, вміння правильно та адекватно 
сформувати торгову націнку на підприємстві на-
пряму відображає рівень його прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням порядку ціноутворення на підприємствах 
роздрібної торгівлі присвячено праці провідних 
вчених і науковців у сфері маркетингу та бухгал-
терського обліку. Особливості методики обліково-
го відображення ціни та формування торгової на-
цінки висвітлено в роботах таких науковців, як: 
Н.О. Гура [1], Т.І. Перетятко [2], О. Шатун [3], 
І. Павлюк [4], Б. Андрущак [5]. Фахівцями де-
тально розглянуто порядок відображення торго-
вельної націнки в бухгалтерському обліку тор-
гівельних підприємств, визначено регламенти 
процесу ціноутворення, з врахуванням впливу 
чинників попиту та пропозиції, сформульовано 
основні підходи до визначення маркетингових 
стратегій торгівельних підприємств. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Враховуючи те, що поняття 
торгової націнки нерозривно пов’язано з пра-
вильним калькулюванням собівартості продукції, 
існує низка проблем, що досі не вирішені. Так, 
на підприємствах, що ведуть облік за продаж-
ними цінами, з великим асортиментом товарів, 
де відсоткова торгова націнка визначена методом 
середнього відсотку, собівартість часто не відпо-
відає адекватному її показнику. У зв’язку з цим, 
під час формування торгівельної націнки в облі-
ку слід звернути увагу на маркетинговий підхід 
до зазначеної проблеми.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
розгляд маркетингового та облікового підходів до 
формування торгівельної націнки в роздрібній 
торгівлі, виявлення суміжності зазначених під-
ходів для забезпечення ефективного ціноутво-
рення на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В загальному випадку під торговою націнкою ро-
зуміють різницю між продажною і купівельною 
(первісною) вартістю товару, тобто між вартістю 
товару за ціною продажу і його фактичною со-
бівартістю. Ефективність процесу ціноутворення 
пов’язана з ефективністю самої цінової політики. 
Дослідники [5; 6; 7] виділяють такі основні прин-
ципи ефективного ціноутворення:

1. ціноутворення повинно базуватися на цін-
ності продукту для споживача, а не на витратах 
на виробництво. Витрати на продукцію форму-
ють лише нижню межу, нижче якої підприєм-
ство не може встановити ціну;

Таблиця 1
Підходи до формування і реалізації цінової політики підприємства

Основні аспекти пpoцесу 
формування цінової політики

Підходи до ціноутворення
Традиційний підхід Маркетинговий підхід

Інформаційне забезпечення 
пpoцесу ціноутворення

включає в себе данні про об’єм 
реалізації, витрати а також уря-
дову політику

передбачає постійний збір і обробку 
інформації про конкуренцію на ринку, 
політику держави, покупців, витрати, 
об’єм реалізації

Оцінка факторів ціноутво-
рення

аналіз витрат є пріоритетним на-
прямком

комплексна оцінка зовнішніх і внутріш-
ніх факторів ціноутворення

Встановлення цілей цінової 
політики

постановка цілей в залежності від 
економічного стану підприємства

встановлюються на основі маркетингових 
цілей підприємства, із комплексною оцін-
кою факторів цінової політики

Оцінка попиту покупців аналіз попиту відносно цінності 
для споживача не здійснюється

приділяється значна увага при цінових 
рішеннях, його аналіз включає в себе 
значну кількість показників, та прово-
диться систематично

Аналіз витрат займає головне місце при будь-
яких цінових рішеннях

проводиться для встановлення мінімаль-
ної роздрібної ціни

Аналіз конкуренції
конкуренції не приділяється сут-
тєва увага, дослідження товарів 
та цін не проводиться

систематичне вивчення товарів та цін 
конкурентів, відіграє важливу роль при 
формуванні цінової політики

Вибір методу ціноутворення

використання витратного («ви-
трати плюс прибуток») методу 
ціноутворення, ігнoрування мето-
дів з орієнтацією нa попит, ціни 
конкурентів;

здійснюється, виходячи з оцінки попиту 
покупців, співвідношення ринкових чин-
ників, цілей ціноутворення.

Заходи щодо корегування цін рівень попиту покупців при кори-
гуванні цін не враховується

попит споживачів є ключовим фактором 
при коригуванні цін, для їхнього макси-
мального задоволення. 

Оцінка цінових ризиків
відсутнє урахування впливу ціно-
вих ризиків в пpoцесі формуван-
ня цінової політики.

виявлення та аналіз чинників і рівня 
цінових ризиків, poзpoбка заходів щодо 
їх зниження.

Джерело: скомпоновано автором на підставі [6; 7]
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2. після того, як споживачі надають оцінку 
цінності продукту або послузі, ціна повинна бути 
сформована таким чином, щоб різниця в ціннос-
тях була капіталізована;

3. цінові рішення повинні попереджати реакцію 
конкурентів і їх довгострокові завдання на ринку;

4. цінова політика повинна бути інтегрована 
разом із стратегічним позиціонуванням фірми і 
її цілями.

Розглянемо більш детально підходи до форму-
вання і реалізації цінової політики підприємства 
та прослідкуємо, які з них дозволяють макси-
мально врахувати зазначені принципи ефектив-
ного ціноутворення для роздрібної торгівлі.

На сьогодні можна виділити два основних 
таких підходи: традиційний та маркетинговий, 
змістовна характеристика яких подана в табл. 1.

Порівнюючи два підходи, традиційний та мар-
кетинговий, потрібно зауважити, що маркетинго-

вий підхід орієнтується переважно на зовнішні 
показники та цілі підприємства, на відміну від 
традиційного, який не враховує в повній мірі та-
кий ринковий фактор як попит. Маркетинговий 
підхід, базується на повному комплексі ринкових 
факторів, що виражаються категоріями попиту 
і пропозиції. Шляхом його застосування можна 
досягти такого рівня цін, що відображав би ін-
терес виробника і одночасно враховував цінність 
товару для споживача. Слід зауважити, що сут-
ність того чи іншого методу ціноутворення зна-
ходиться в прямій залежності від ступеня вра-
хування ринкових факторів у ціновій політиці 
підприємства. Тобто кожен із зазначених під-
ходів може бути виражений відповідними мето-
дами ціноутворення, що визначають особливості 
формування та реалізації цінової політики під-
приємства. Ці методи доцільно згрупувати у три 
групи: витратні, параметричні та ринкові методи. 

Таблиця 2
Порівняльна характеристика методів ціноутворення

Метод Характеристика методу Орієнтація методу Група

Середні витра-
ти + прибуток

Складається зі стандартної моделі «витрати + при-
буток», в яку включено 2 варіанти: використанням 
граничних витрат, та з урахуванням повних витрат. 
Позитивним фактором є покриття усіх витрат при 
достатньому рівні доходу. Негативним фактором є 
можливість перенасичення певної номенклатури 
товарів, що тягне за собою збитки

Основна орієнтація на 
рівень прибутку та рівень 
витрат

Ви-
тратні 
методи

Отримання 
цільового при-
бутку

використовується тоді, коли підприємству необхідно 
отримати певний рівень прибутку, тобто, фірма по-
передньо планує бажаний рівень рентабельності;

орієнтований на підпри-
ємство, бажаний рівень 
рентабельності;

Беззбиткового 
ціноутворення

включає в себе декілька варіантів цін, з орієнтацією 
на мінімальний обсяг реалізації з метою покриття 
витрат.

основна увага приділяєть-
ся обсягу виробництва та 
реалізації

Розрахунок ціни 
з урахуванням 
інфляції

використовується у разі довгостроковості виготов-
лення та постачання продукції, так як можливі 
зміни в ціні на фактори виробництва

орієнтація на прибуток 
підприємства з коригу-
ванням на рівень інфляції

Метод балів

на основі експертних оцінок значущості параметрів 
виробів проводиться оцінка техніко-економічного 
рівня виробу. Ціна нового виробу визначається на 
основі ціни одного балу;

орієнтація на фізико-хі-
мічні та техніко-еконо-
мічні властивості товарів-
аналогів;

Параме-
тричні 
методи

Метод зваже-
них показників

призначений для визначення і аналізу малих груп 
продукції з одним основним параметром, який вста-
новлює загальний рівень ціни виробу;

орієнтація на фізико-хі-
мічні та техніко-еконо-
мічні властивості товарів-
аналогів;

Регресійний 
аналіз

використовується для визначення залежності (лі-
нійної, степеневої, параболічної тощо) зміни ціни від 
змін в техніко-економічних параметрах виробу;

орієнтація на фізико-хі-
мічні та техніко-еконо-
мічні властивості товарів-
аналогів;

Агрегатний

основується на сумі цін окремих частин виробу, що 
входять в параметричний ряд, з додаванням вар-
тості оригінальних вузлів, витрат на складання і 
нормативного прибутку;

орієнтація на фізико-хі-
мічні та техніко-еконо-
мічні властивості товарів-
аналогів;

Метод з орі-
єнтацією на 
попит

метод відповідно до якого ціна залежить в першу 
чергу від попиту, включає в себе орієнтацію на 
суб’єктивну оцінку цінності товару/послуги.

переважна орієнтація на 
споживчий попит; врахо-
вує цінність продукції для 
споживачів;

Ринкові 
методи

З орієнтаці-
єю на цінового 
лідера

цей метод використовується при невеликій кількості 
компаній-лідерів, та орієнтується на їхні ціни, при 
низькій орієнтації на власні витрати.

орієнтація на ринкового 
лідера за ціною;

З орієнтацією 
на конкурента

використовується у випадку, коли підрахунок ви-
трат є складним, і підприємству легше орієнтуватись 
за цінами найближчих конкурентів

враховується найближчі 
конкуренти на ринку;

«Зняття верш-
ків»

використовують тоді, коли компанії доцільно встано-
вити преміально високі ціни при продукцію;

орієнтація на початковий 
попит споживачів на інно-
ваційну продукцію;

Джерело: скомпоновано автором на підставі [6; 7; 8]
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До традиційного підходу належать витратні і па-
раметричні методи. Маркетинговий підхід оперує 
ринковими методами ціноутворення. Кожна гру-
па методів розрахунку ціни має різну орієнтацію 
та методику розрахунку. Характеристику цих 
методів наведено у табл. 2.

Серед усіх ринкових методів ціноутворення, 
метод орієнтації на попит (метод розрахунку 
ціни на основі цінності товару) – найбільш повно 
враховує зазначені базові теоретичні положення 
і забезпечує їхню практичну реалізацію. 

Ключові відмінності цього методу від інших у 
межах маркетингового підходу наступні:

1) можливість аналізу і врахування цінності 
товарів та послуг для споживача;

2) орієнтація не лише на інтереси підприєм-
ства;

3) оцінювання конкурентоспроможності з по-
зиції «ціна/якість»;

4) цільова орієнтація на ринкове ціноутворен-
ня для підприємства;

5) можливість розрахунку та оптимізації рів-
ня економічної цінності для споживача;

6) використання «трейд-офф» – аналізу для 
оптимізації цінового рішення;

7) застосування психологічного важеля впли-
ву на споживачів.

Визначені сім відмінностей вирізняють цей 
метод розрахунку ціни серед усіх інших, а отже і 
визначають його як найбільш доцільний в ціновій 
політиці підприємства. Слід також зазначити, що 
розрахунок ціни з орієнтацією на попит (метод 
ціннісного ціноутворення) можна використовува-
ти у сукупності з іншими ринковими методами, 
а «зняття вершків» можна поєднати з першим, 
як його невід’ємну складову. При цьому витратні 
та параметричні методи ціноутворення форму-
ють базову ціну для подальшої її оптимізації та 
корекції згідно з маркетинговим підходом до ці-
нової політики. 

Тепер, розуміючи спосіб відображення торго-
вої націнки в маркетингу, можна перейти до її 
розгляду з бухгалтерської точки зору.

Підприємства, що займаються роздрібним 
продажем товарів, повинні чітко розуміти і вмі-
ти визначати відпускну (роздрібну) ціну товару. 
Така роздрібна ціна є для споживача кінцевою, 
за такими цінами товари вибувають зі сфери обі-
гу і споживаються в домашньому господарстві чи 
у виробництві. 

Згідно п. 22 П(с)БО 9 «Запаси» [9] оцінка за 
цінами продажу заснована на застосуванні під-
приємствами роздрібної торгівлі середнього про-
центу торговельної націнки товарів. Цей метод 
можуть застосовувати (якщо інші методи оцін-
ки вибуття запасів не виправдані) підприємства, 
що мають значну і змінну номенклатуру товарів 
з приблизно однаковим рівнем торговельної на-
цінки. Собівартість реалізованих товарів визна-
чається як різниця між продажною (роздрібною) 
вартістю реалізованих товарів і сумою торго-
вельної націнки на ці товари. 

Розрахунок суми торговельної націнки на ре-
алізовані товари виконується як добуток про-
дажної (роздрібної) вартості реалізованих това-
рів і середнього відсотку торговельної націнки. 
Тобто при вибутті товарів торговельна націнка, 

що припадає на вибулі товари, розраховується 
за формулою:

Тн = С% х Тв,                   (1) 
де: Тн – торговельна націнка;
С% – середній процент торговельної націнки;
Тв – продажна вартість вибулих товарів.
В свою чергу, середній відсоток торговельної 

націнки визначається діленням суми залишку 
торговельних націнок на початок звітного місяця 
і торговельних націнок у продажній вартості то-
варів, одержаних у звітному місяці, на суму про-
дажної (роздрібної) вартості залишку товарів на 
початок звітного місяця та продажної (роздрібної) 
вартості одержаних у звітному місяці товарів.

Для відображення торгівельної націнки в сис-
темі рахунків в бухгалтерському обліку призна-
чено спеціальний рахунок 285 «Торгова націнка» 
[10]. Виходячи з цього, середній відсоток торго-
вельної націнки визначається за формулою:

С% = ((Ск 285 + Ок 285): 
: (СД 282 + ОД 282)) х 100%,          (2)

де: С% – середній% торговельної націнки;
Ск 285 – сума залишку торговельних націнок 

на початок звітного місяця (сума залишку торго-
вельної націнки на початок періоду);

Ок 285 – сума торговельних націнок у про-
дажній вартості товарів, отриманих у звітному 
місяці;

СД 282 – сальдо за дебетом рахунка 282 (сума 
залишку товарів на початок періоду);

ОД 282 – обороти за дебетом рахунка 282 
(вартість товарів, які надійшли протягом звітно-
го періоду). [5]

Відповідно до п. 22 П(С)БО 9 [9], торгова на-
цінка складається з таких елементів:

– торгової націнки на первісну вартість товару;
– суми ПДВ у продажній вартості товару, яку 

можна розкласти на два компоненти: ПДВ на ку-
півельну вартість і ПДВ на торгову націнку.

Облікова операція щодо списання суми тор-
говельної націнки відбувається шляхом коригу-
ванням субрахунка 902 «Собівартість реалізова-
них товарів» на суму торговельної націнки, що 
припадає на реалізований товар (методом стор-
но). Продажна вартість товару списується на су-
брахунок 902, а в кінці місяця, після розрахунку 
середнього відсотка торговельної націнки, дебет 
рахунка 902 зменшується на суму розрахованої 
торговельної націнки на реалізовані товари згід-
но з розрахунком бухгалтерії.

Поєднання маркетингового та облікового під-
ходів дозволяє визначити наступні можливі ме-
тоди визначення торгівельної націнки на підпри-
ємствах роздрібної торгівлі: 

– розрахунок торговельної націнки прово-
диться на підставі даних бухгалтерського обліку 
за попередній період. Цим методом доцільно ко-
ристуватися підприємствам, які торгують одним 
видом товарів (наприклад меблі, взуття тощо).

– встановлення торговельної націнки на окре-
мі товари на підставі таких показників, як відо-
мий бренд, мода, рівень обслуговування клієнта, 
місцезнаходження магазину. Націнка на такий 
товар, на відміну від інших аналогічних товарів, 
може бути і 100, і 200 відсотків.
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– визначення рівня торгівельної націнки, ви-
ходячи з рівня поточних цін, тобто маркетинго-
вого дослідження. Підприємство вивчає ціни на 
аналогічні товари в магазинах конкурентів і ро-
бить висновок про необхідний рівень торговель-
ної націнки і доцільність торгувати цим товаром.

Висновки з проведеного дослідження. Та-
ким чином, між маркетинговим та обліковим 
підходом до визначення торговельної націнки 
існують як розбіжності, власне за цільовими 
орієнтирами зазначеної дії, так і суміжності, в 
частині схожості окремих методичних прийо-
мів формування торговельної націнки. Зокрема, 

для маркетингового підходу характерним є на-
явність великої кількості показників, зорієнто-
ваних на попит та бажання споживачів, тоді як 
бухгалтерський облік концентрує свою увагу на 
внутрішніх показниках. При цьому розрахунок 
торговельної націнки проводиться на підставі 
даних бухгалтерського обліку за попередній пе-
ріод. Схожість у цих підходах полягає у засто-
суванні ідентичних методів націнки на окремі 
товари на підставі таких показників, як відомий 
бренд, мода, рівень обслуговування клієнта, або 
на визначенні рівня цін на аналогічні товари в 
магазинах конкурентів.
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Постановка проблеми. В процесі своєї діяль-
ності, банки постійно здійснюють валютні опера-
ції, що несе за собою валютні ризики. В умовах 
нестабільної економіки, валютні ризики станов-
лять велику загрозу фінансовому стану банків. 
Знецінення національної валюти призводить до 
неспроможності багатьох позичальників повер-
тати валютні кредити, що призводить до збит-
ків банку. Зміни валютного курсу, дуже важко 
прогнозувати, що неодноразово призводило бан-
ки України з відкритою валютною позицією до 
банкрутства. 

Таким чином, проблеми управління валютним 
ризиком банків є особливо актуальними у сучас-
них умовах щоденної зміни валютних курсів, а 
тому потребують комплексних теоретичних до-
сліджень і практичних розробок щодо управлін-
ня валютним ризиком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у вирішення низки завдань 
управління валютними ризиками банків зробле-
но працями С.М. Козьменко, О.М. Колодізєва, 
О.І. Лаврушина, Л.О. Омелянович, О.О. Папаіки, 
Л.О. Примостки, І.В. Сало, Ф.І. Шпиг, О.А. Кри-
клій, І.М. Чмутова, О.В. Дзюблюк, О.А. Киричен-
ко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь, Л.О. Примостка та 
інших. Вивчення праць вищеназваних вчених 

дає змогу ґрунтовно підійти до з’ясування сут-
ності поставленого наукового завдання, а також 
виявити проблеми, які досі залишаються неви-
рішеними.

Виклад основного матеріалу. Єдиного визна-
чення поняття «валютний ризик» не існує. Ва-
лютний ризик, згідно з Постановою Правління 
НБУ № 361 від 02.08.2004 р., являє собою на-
явний або потенційний ризик для надходжень і 
капіталу, який виникає через несприятливі ко-
ливання курсів іноземних валют та цін на бан-
ківські метали [1].

Вчені І.В. Сало та О.А. Криклій визначають 
валютний ризик як імовірність для банку зазна-
ти грошових збитків або зменшення вартості ка-
піталу внаслідок несприятливих змін валютних 
курсів у період від придбання до продажу пози-
цій у валюті [2, с. 315].

Автори О.М. Колодізєв та І.М. Чмутова під 
валютним ризиком розуміють імовірність втрат 
внаслідок короткострокового або довгострокового 
коливання курсів валют, яке обумовлене зміною 
попиту та пропозиції на грошовому ринку [3].

Український вчений О.В. Дзюблюк визначає 
валютний ризик як можливість грошових втрат 
суб’єктів валютного ринку через коливання ва-
лютних курсів [4, с. 566].
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О.А. Кириченко, І.В. Гіленко та С.Л. Роголь 
під валютним ризиком розуміють небезпеку ва-
лютних (курсових) збитків, пов’язаних зі зміною 
курсів іноземних валют стосовно національної 
валюти [5, с. 172].

Професор Л.О. Примостка зазначає, що ва-
лютний ризик відображає ймовірність фінансових 
втрат унаслідок того, що курс однієї валюти щодо 
іншої зміниться протягом певного часу [6, с. 315].

Отже, розглянувши основні теоретичні підхо-
ди багатьох вчених та економістів, можна дійти 
висновку, що валютний ризик перш за все ро-
зуміється, як ймовірність грошових втрат у ре-
зультаті коливання валютних курсів. 

Валютні ризики банку становлять небезпеку 
валютних втрат, пов’язаних зі зміною курсу од-
нієї іноземної валюти стосовно іншої. Він виникає 
переважно у випадку наявності відкритої валют-
ної позиції. Валютна позиція банку (ВП) ви-
значається рівнем збалансованості між обсягом 
вимог банку за певною іноземною валютою чи 
банківським металом (ВВ) та обсягом зобов’язань 
за тією ж іноземною валютою чи банківським ме-
талом (ВЗ).

Валютна позиція банку може бути відкритою 
або закритою. Валютна позиція банку розрахову-
ється таким чином, окремо за кожною іноземною 
валютою та банківським металом, що входять до 
мультивалютного портфеля банку.

ВП = ВВ – ВЗ
Валютна позиція банку є відкритою, якщо 

обсяг вимог банку за певною іноземною валю-
тою чи банківським металом не відповідає обся-
гу зобов’язань за тією ж іноземною валютою чи 
банківським металом (ВВ ≠ ВЗ). 

Існує два види відкритої валютної позиції 
банку:

1) довга відкрита валютна позиція (ВВ > ВЗ) – 
обсяг вимог банку за певною іноземною валю-
тою чи банківським металом перевищує обсяг 
зобов’язань за тою ж іноземною валютою чи бан-
ківським металом [7] (показник валютної позиції 
банку має знак «плюс»);

2) коротка відкрита валютна позиція 
(ВВ < ВЗ) – обсяг вимог банку за певною іно-
земною валютою чи банківським металом є мен-
шим від обсягу зобов’язань за тою ж іноземною 
валютою чи банківським металом [7] (показник 
валютної позиції банку має знак «мінус»).

Підтримуючи відкриту валютну позицію, банк 
отримує прибутки чи зазнає збитків унаслідок 
зміни валютного курсу чи вартості банківського 
металу, відповідно:

– довга відкрита валютна позиція забезпечує 
прибутки при підвищенні курсу іноземної валю-
ти чи вартості банківського металу і завдає збит-
ків при їх зниженні;

– коротка відкрита валютна позиція забезпе-
чує прибутки при зниженні курсу іноземної ва-
люти чи вартості банківського металу, але завдає 
збитків у разі підвищення їхнього курсу [8, с. 300].

Розмір можливих прибутків чи збитків при 
управлінні валютним ризиком банку залежить 
від розміру валютної позиції та змін у валютних 
курсах і вартості банківських металів. Залиша-
ючи валютну позицію відкритою, банки можуть 
отримувати прибуток але такий прибуток супро-

воджуються підвищеним валютним ризиком. Чим 
більший ризик приймає банк, тим більший при-
буток він може отримати на валютних курсах. 
Але, за несприятливих змін на валютному рин-
ку, втрати, спричинені прийнятим валютним ри-
зиком, також будуть значними. Обмеження рівня 
валютного ризику означає зменшення можливос-
тей отримання як прибутків, так і збитків [9].

Управління валютною позицією банку необ-
хідно здійснювати на двох рівнях – стратегіч-
ному та оперативному. Стратегічний рівень по-
лягає в обмеженні розміру відкритої валютної 
позиції загалом по банку шляхом визначення 
її граничної межі як певної частки від капіта-
лу. Оперативний рівень полягає у прийнятті по-
точних рішень щодо величини валютної позиції 
та безперервному моніторингу за її станом як 
за відокремленими структурними підрозділами 
банку, так і по банку як юридичній особі зага-
лом. Таке розмежування завдань дає можливість 
контролювати валютну позицію і, за необхіднос-
ті, швидко вживати необхідних заходів.

На валютну позицію банку впливають усі бан-
ківські операції, які проводяться з іноземною ва-
лютою та банківськими металами. Основними з 
них є:

– купівля та продаж іноземної валюти та бан-
ківських металів;

– поточні та строкові операції, за якими ви-
никають вимоги і зобов’язання в іноземних валю-
тах та банківських металах, незалежно від спо-
собів і форм розрахунків;

– одержання та сплата іноземної валюти чи 
банківських металів у формі доходів, витрат та 
нарахування процентних доходів і витрат;

– надходження коштів у іноземній валюті до 
статутного капіталу банку;

– погашення банком безнадійної заборгова-
ності в іноземній валюті;

– купівля та продаж основних засобів і товар-
но-матеріальних цінностей за іноземну валюту;

– інші операції з іноземною валютою та бан-
ківськими металами [9].

Хоча кожна з перелічених вище операцій 
впливає на валютну позицію банку, не усі вони 
однаковою мірою можуть бути використані для 
регулювання її розміру. В умовах нестабільності, 
коли дуже швидко змінюються курси іноземних 
валют та вартість банківських металів і важко 
визначити напрям зміни, банки повинні мати у 
своєму розпорядженні дієві інструменти впли-
ву та володіти методами управління валютною 
позицією. Банки повинні постійно управляти ва-
лютним ризиком через регулювання величини та 
виду валютної позиції за різними валютами та 
банківськими металами.

Управління валютними ризиками за допомо-
гою регулювання валютної позиції банку може 
здійснюватися такими методами, як натуральне 
хеджування, так і на основі штучного хеджуван-
ня. При натуральному хеджуванні проводиться 
структурне збалансування вимог та зобов’язань 
в іноземній валюті та банківських металах за 
строками і сумами, тобто здійснюється струк-
турне збалансування валютних потоків, зміна 
строків валютних платежів, дисконтування пла-
тіжних вимог в іноземній валюті тощо. Методи 
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штучного хеджування передбачають обмежен-
ня розміру валютної позиції шляхом проведен-
ня позабалансових операцій, зокрема таких, як 
строкові валютні угоди.

Головні заходи щодо зниження валютних ри-
зиків банку мають бути проведені до несприят-
ливої зміни курсу валют. Основними методами 
зниження валютних ризиків банку є:

– лімітування відкритої валютної позиції по 
банку загалом, за його філіями (регіональними 
управліннями) та за окремими валютами і бан-
ківськими металами, а також постійний моніто-
ринг відкритої валютної позиції за усіма цими 
напрямами;

– структурне балансування активів і пасивів 
(кредиторської та дебіторської заборгованості) – 
дотримання такої структури активів і пасивів, 
яка дає змогу перекрити збитки від зміни ва-
лютного курсу прибутком, отриманим від цієї ж 
зміни за іншими позиціями банку;

– надання кредиту в одній валюті, з умовою 
його погашення в іншій, з урахуванням форвард-
ного курсу, зафіксованого у кредитному договорі 
(дає змогу застрахуватися від можливого падін-
ня курсу валюти кредиту), а також зміна валюти 
виконання зобов’язання під час дії договору;

– маніпулювання термінами платежу – необ-
хідно використовувати у разі проведення опера-
цій з іноземною валютою, коли банк, очікуючи 
майбутніх змін валютних курсів, має змогу ви-
магати від дебіторів прискорення або затримки 
розрахунків до моменту підвищення чи знижен-
ня вартості іноземної валюти, яке є вигідним 
для банку;

– форвардні валютні угоди – укладання стро-
кових договорів між банком і клієнтом про ку-
півлю-продаж іноземної валюти за фіксації суми 
угоди та форвардного обмінного курсу на кон-
кретну дату в майбутньому;

– ф’ючерсні валютні угоди – відрізняються 
від форвардних тим, що другою стороною є не 
клієнт, а клірингова палата ф’ючерсної біржі. 
Такі угоди є значно надійніші щодо їх вчасності і 
повноти виконання;

– валютні опціони – дають покупцеві пра-
во (а не зобов’язання, як при форвардних чи 
ф’ючерсних угодах) купівлі або продажу обу-
мовленої суми валютних коштів за фіксованим 
курсом на визначену дату чи протягом встанов-
леного періоду;

– «валютний кошик» – використання набору 
валют (з урахуванням пропорцій), курси яких, 
як правило, змінюються у протилежних напрям-
ках, взаємно врівноважуючи наслідки зміни у 
котируваннях, цим забезпечують сукупну ста-
більність «кошика»;

– страхування ризику фінансових втрат уна-
слідок зміни курсу валют у

страхових компаніях;
– самострахування – розмір можливого збит-

ку від зміни валютного курсу необхідно включа-
ти у ціну послуг і використовувати для створен-
ня страхового фонду;

– диверсифікація активів банку у різних іно-
земних валютах [10, с. 383].

Визначити майбутні зміни у валютних кур-
сах та вартості банківських металів є дуже 
складним завданням. Прогнозування валютного 
курсу потребує застосування сучасних техноло-
гій, кількісних методів аналізу, високого рівня 
підготовки кадрів. У процесі прогнозування ва-
лютних курсів та вартості банківських металів 
необхідно брати до уваги не тільки результати 
розрахунків, а й такі чинники, як поточні умови 
валютного ринку, результати аналізу кривої до-
хідності цінних паперів, співвідношення попиту 
і пропонування на валютних ринках, прогнозу-
вання швидкості, напряму та величини зміни 
процентних ставок [8, с. 306].

Рівень валютного ризику банку залежить не 
тільки від валютної позиції банку, а також від 
ринкової кон’юнктури, прогнозування якої є до-
статньо складним завданням.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Валютна позиція є загальним вимірником вели-
чини валютного ризику банку, яка може бути за-
критою і відкритою та визначається рівнем зба-
лансованості між обсягом вимог та зобов’язань 
банку за іноземною валютою та банківськими 
металами. Довга відкрита валютна позиція при-
носить прибутки при підвищенні курсу іноземної 
валюти чи вартості банківського металу і завдає 
збитків у разі їхнього зниження. Коротка від-
крита валютна позиція приносить прибутки при 
зниженні курсу іноземної валюти чи вартості 
банківського металу, але завдає збитків при їх 
підвищенні. Чим більшим є абсолютний розмір 
відкритої валютної позиції банку, тим більший 
валютний ризик банк приймає на себе у процесі 
своєї діяльності.

Методами зниження валютних ризиків банку 
є: лімітування відкритої валютної позиції, струк-
турне збалансування активів і пасивів, надання 
кредиту в одній валюті з умовою його погашення 
в іншій, зміна валюти виконання зобов’язання під 
час дії договору. Також банки можуть застосову-
вати форвардні, ф’ючерсні контракти та валютні 
опціони, страхування ризику фінансових втрат 
унаслідок зміни курсу валют, а також здійсню-
вати прискорення або затримку валютних плате-
жів. До класичних методів мінімізації валютних 
ризиків банку відносяться, створення резервів 
під можливі збитки від зміни валютних курсів та 
диверсифікація валютних активів.

Дослідження механізму управління валют-
ними ризиками банків повинні відповідати осо-
бливостям розвитку валютного ринку, як на 
державному так світовому рівні банківської 
системи. На сьогодні, коли дуже швидкою є змі-
на валютних курсів, що породжує підвищення 
валютних ризиків, важливими є нові методи 
управління ними.

Подальші дослідження повинні бути направ-
лені на удосконалення управління валютними 
ризиками банків з урахуванням як іноземного до-
свіду, так і тенденцій розвитку економіки Укра-
їни. Потрібно ширше розглядати методи управ-
ління валютними ризиками, які застосовуються 
фінансовими установами на світовому рівні.
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Постановка проблеми. Процес просуван-
ня туристичних послуг до кінцевого споживача 
складний, часто не передбачає безпосереднього 
зв’язку між ними. У процесі просування турис-
тичні послуги комплектуються в туристичний 
продукт (через туроператора) і через систему 
дистриб’юції (через турагентства) доводяться до 
споживача (туриста). Ефективна взаємодія між 
трьома вищезазначеними суб’єктами туристич-
ного ринку неможлива без урегулювання ряду 
юридичних та економічних нюансів, що відбува-
ється на основі укладання ряду договорів. Саме 
тому актуальним є з’ясування суті договірних 
взаємовідносин, що виникають між учасниками 
туристичної діяльності. 

Незважаючи на те, що подальший розвиток 
туризму було згальмовано через кризу, робота 
туристичних підприємств, як основних суб’єктів 
ринку, в умовах кризи дала для працівників цієї 
сфери значний корисний досвід, висвітила пози-
тивні та негативні сторони їх діяльності й ви-
значила розуміння того, що туристична галузь 
цілком може претендувати на чільні позиції в 
економіці держави [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання взаємовідносин учасників туристичного 
ринку досліджувало багато вчених. Зокрема, Ко-
валь П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П. роз-
глядали особливості різних видів угод, які мають 
місце в туристичній діяльності, а у дослідженнях 
Сокол Т.Г. зосереджено увагу на законодавчих 
передумовах туристичної діяльності. Проте поза 
увагою вчених залишаються особливості дого-
вірних відносин, які виникають між ключовими 
учасниками туристичного ринку – туроперато-
ром, турагентом і туристом.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у визначенні сутності взаємодії туроператора з 
турагентом та проблем, що пов’язані з цією вза-
ємодією.

Виклад основного матеріалу дослідження. Го-
ловними суб’єктами на туристичному ринку є ту-
ристичні підприємства: туроператор та турагент. 
Для того, щоб зрозуміти, у чому ж відмінність цих 
двох учасників, необхідно звернутися до ст. 5 За-
кону України «Про туризм». Законодавчим актом 
передбачено наступні визначення [1]:

Туристичні оператори (туроператори) – юри-
дичні особи, створені відповідно до законодав-
ства України, для яких виключною діяльністю є 
організація та забезпечення створення туристич-

ного продукту, реалізація та надання туристич-
них послуг, а також посередницька діяльність 
із надання характерних та супутніх послуг і які 
в установленому порядку отримали ліцензію на 
туроператорську діяльність [9];

Туристичні агенти (турагенти) – юридичні осо-
би, створені відповідно до законодавства України, 
а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької 
діяльності, які здійснюють посередницьку діяль-
ність з реалізації туристичного продукту туро-
ператорів та туристичних послуг інших суб’єктів 
туристичної діяльності, а також посередницьку 
діяльність щодо реалізації характерних і супут-
ніх послуг, і одержали в установленому порядку 
ліцензію на туристичну діяльність.

Туроператор може виконувати дві функції – 
реалізовувати власний туристичний продукт і 
виступати посередником по відношенню до про-
дукту інших туроператорів. Таким чином, туро-
ператор – це юридична особа, яка самостійно ор-
ганізовує турпоїздки за межі території України 
для їх реалізації споживачам. В свою чергу, ту-
рагент здійснює лише посередницьку діяльність 
на підставі агентського договору, укладеного між 
компанією-турагентом та компанією-туропера-
тором, про реалізацію турів, наприклад, до ін-
ших держав для громадян України та осіб, які 
постійно проживають на її території. Турагенту 
не потрібно самостійно займатись організацією 
туру, йому лише необхідно знайти потенційно-
го туриста, який бажає придбати тур, виконати 
умови агентського договору з реалізації туру і 
після його оплати споживачем отримати агент-
ську винагороду, якщо інше не передбачено са-
мим договором, зокрема, щодо термінів виплати 
цієї винагороди. При цьому якість, що задоволь-
няє клієнта, є результатом його взаємодії з по-
стачальниками послуг [8].

Взаємодія учасників туристичного ринку 
формується виходячи з тих принципів, що осно-
вний туристичний продукт формується туропе-
ратором, який безпосередньо взаємодіє з поста-
чальниками та формує якість продукту на основі 
пропозицій різних учасників ринку. 

Туристичний оператор самостійно організовує 
тур, що включає наступні дії: укладення догово-
рів з іноземним партнером на предмет надання 
місць в готелях, забезпечення трансферу для пе-
ревезення туристів; укладання договорів з авіа-
компаніями на предмет надання місць у літаках 
за певним маршрутом; укладання договорів зі 
страховими компаніями; оформлення відносин з 
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банками або іншими кредитними установами на 
предмет здійснення фінансового забезпечення 
цивільної відповідальності туроператора (гаран-
тія банку або іншої кредитної установи) перед 
туристами; оформлення відносин з консульськи-
ми установами [7].

Туристичне підприємство функціонує в 
складній системі і не може працювати окремо 
від інших суб’єктів ринку, які разом складають 
туристичну індустрію – сукупність різних ор-
ганізацій і підприємств, діяльність яких безпо-
середньо пов’язана зі створенням туристичної 
матеріально-технічної бази, організацією пере-
везень, відпочинку, задоволенням потреб подо-
рожуючих, підготовкою кадрів для цієї сфери – 
все це фактори зовнішнього мікросередовища, 
які діють на всіх стадіях туристичного продукту. 
Необхідно постійно приділяти увагу розширенню 
прямих господарських зв’язків між виробниками 
туристичного продукту.

Підвищення якості туристичного продукту, за 
рахунок співпраці всіх учасників даного ринку, 
є комплексною задачею, успіх якої визначається 
розвитком людського капіталу, економічних ін-
ститутів, реалізацією та посиленням вже існую-
чих конкурентних переваг, технологій та інших 
ресурсів [4].

Головним документом, на підставі якого бу-
дуються взаємини між турагентством і туро-
ператором, є агентський договір. Даний договір 
відноситься до групи торгово-посередницьких 
договорів, тобто договорів про надання послуг. 
Це зумовлено його консенсуальним характером, 
тобто договір вважається укладеним з момен-
ту досягнення сторонами згоди щодо істотних 
умов. Сторонами за договором є: туроператор 
(юридична особа, створена відповідно до за-
конодавства України, виключною діяльністю 
якої є організація та забезпечення створення 
туристичного продукту, реалізація та надання 
туристичних послуг, а також посередницька ді-
яльність із надання характерних та супутніх 
послуг і яка в установленому порядку отримала 
ліцензію на туроператорську діяльність), і ту-
рагент (юридична особа, створена відповідно до 
законодавства України, а також фізична осо-
ба – суб’єкт підприємницької діяльності, яка 
здійснює посередницьку діяльність з реалізації 
туристичного продукту туроператорів та ту-
ристичних послуг інших суб’єктів туристичної 
діяльності, а також посередницьку діяльність 
щодо реалізації характерних та супутніх по-
слуг, і яка в установленому порядку отримала 
ліцензію на турагентську діяльність).

Предметом агентського договору є надан-
ня послуг турагентом туроператору з моменту 
укладання договорів на туристичне обслугову-
вання від його імені та за його рахунок. Даний 
договір є двостороннім і оплатним [11].

Розмір винагороди має бути вказаний безпо-
середньо в договорі. Винагорода виплачується 
турагенту за посередницькі послуги, здійснені 
ним в інтересах туроператора. Агентська винаго-
рода може обчислюватися як очікуваний прибу-
ток турагента в процентному відношенні до ціни 
туру, встановленої туроператором, або заклада-
ється туроператором в ціну туру як комісійна 

винагорода для посередника (найчастіше вико-
ристовується у світовій туристичній практиці).

Агентський договір між турагентом і туропе-
ратором укладається в письмовій формі, підпи-
сується сторонами та скріплюється печатками. 
Також у договорі має бути визначено форму під-
твердження повноважень турагента. У даному 
випадку сторони договору не обмежені законом 
у виборі форми підтвердження повноважень ту-
рагента, однак у будь-якому випадку форма під-
твердження повноважень повинна бути визначе-
на в договорі. На практиці в більшості випадків 
форму підтвердження повноважень турагента 
вказують безпосередньо в договорі або видають 
довіренність [4].

Даний договір набирає чинності з моменту 
його підписання і діє до повного виконання сто-
ронами своїх зобов’язань.

Відповідно до частини 2 статті 180 Господар-
ського кодексу України договір вважається укла-
деним, якщо сторонами досягнуто згоди з усіх 
істотних умов у передбачених законом порядку 
та формі. Істотними є умови, визнані такими за-
коном або необхідні для договору даного виду. 
У будь-якому випадку сторони повинні погоди-
ти предмет, ціну й термін дії договору. У свою 
чергу, для агентського договору, відповідно до 
частини 2 статті 297 ГК, також необхідно визна-
чити характер і порядок виконання турагентом 
послуг, права та обов’язки сторін, умови і розмір 
винагороди, санкції у разі порушення сторонами 
умов договору [3].

Рекомендується вказати в договорі також по-
рядок вирішення суперечок і форс-мажорні об-
ставини. Слід уточнити в договорі, які саме обста-
вини визначаються сторонами як форс-мажорні, 
а також визначити дії сторін при настанні таких 
обставин.

Характерною особливістю взаємовідносин між 
учасниками туристичного ринку є те, що між 
ними складаються посередницькі відносини по 
типу договору комісії, а не представницькі від-
носини по типу договору доручення. На це вка-
зує аналіз правовідносин, що складаються між 
туроператором, турагентом і туристом, які вза-
ємодіють з приводу реалізації чи придбання ту-
ристичних продуктів. Зокрема, процес придбан-
ня туристом турпродукту, який здійснюється не 
через безпосередню взаємодію його з туропе-
ратором, а через юридичні та фактичні дії ту-
рагента, опосередковується трьома договорами: 
по-перше, договором туроператора з турагентом, 
по-друге, – турагента з туристом, по-третє, – 
туриста з туроператором. 

При цьому договір туроператора з тураген-
том (агентський) є за своєю юридичною приро-
дою договором комісії. Договір агента з туристом 
(договір про туристичне обслуговування), це, по 
суті, договір про надання інформаційно-консуль-
таційних послуг. 

А договір туроператора з туристом – це договір 
купівлі-продажу турпродукту (туристичного вау-
чера, путівки). Слід зазначити, що останній договір 
сторони укладають не шляхом складання та під-
писання з двох сторін угоди про купівлю-продаж, 
а шляхом обміну через посередника турагента до-
кументами, повідомленнями, в тому числі за до-
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помогою електронних засобів зв’язку, що свідчать 
про його укладання. Оплата турпродукту туристом 
за цим договором також проводиться не безпосе-
редньо туроператору, а з використанням банків-
ського рахунку турагента або шляхом фактичних 
дій турагента із внесення на рахунок туроператора 
плати за турпродукт. Документи, необхідні турис-
ту для подорожі (авіаквиток, страховий поліс, ва-
учер на проживання в готелі, ваучер на трансфер, 
інше) передаються покупцеві, як правило, також 
через турагента – посередника.

Факт встановлення посередницьких, а не 
представницьких відносин між туроператором 
і турагентом підтверджується ще тим, що і піс-
ля сприяння турагента в укладанні угоди купів-
лі-продажу між оператором і туристом турагент 
залишається в самостійних правових стосунках 
з туристом, створюваних договором про турис-
тичне обслуговування [2]. Іншими словами, після 
надання посередницької послуги туроператору 
в рамках договору про реалізацію турпродукту 
і вчинення туроператором і туристом угоди ку-
півлі-продажу турпродукту, турагент не втрачає 
правових відносин з туристом. Він залишається 
зобов’язаним перед туристом за якість і повноту 
інформаційно-консультаційних послуг, наданих 
йому за договором на туристичне обслуговування.

Зокрема, турагент залишається зобов’язаним 
перед туристом: за надані інформаційні послу-
ги у зв’язку з підбором туру; за адекватне ві-
дображення в заявці на придбання турпродукту 
побажань туриста, що стосуються режиму хар-
чування, видів розміщення в готелі; за консуль-
тації щодо оформлення документів, необхідних 
туристові для поїздки; за перерахування грошей 
за придбаний туристом турпродукт тощо. Туро-
ператор відповідає за якість і обсяг турпродукту, 
проданого ним туристу через турагента за до-
говором купівлі-продажу, але не за виконання 
турагентом зобов’язань, що виникли у нього по 
договору з туристом. Те, що турагент за догово-
ром з туроператором бере на себе обов’язок здій-
снювати не тільки юридичні, а й фактичні дії, ще 
раз вказує на те, що він діє як посередник, а не 
як представник.

Тому з метою адекватного відображення в 
праві об’єктивно існуючих умов взаємодії ту-
рагента і туроператора, ці відносини повинні 
оформлятися конструкцією договору комісії, а не 
договору доручення.

У сучасних умовах ведення туристичного біз-
несу для реалізації туристичного продукту туро-
ператори використовують різні канали розподілу 
через контрагентську мережу, або за допомогою 
своїх структурних підрозділів, а саме: створен-
ня власних торгових точок або посередницької 
турагентської мережі; організація співпраці з 
туристичними організаціями та підприємцями, 
залученими до туристичної діяльністі; продаж 
через спеціалізовані туристичні магазини; елек-
тронна комерція [8].

Класична (пряма) турагентська мережа пред-
ставлена такою схемою розподілу турпродукту, за 
якої продаж здійснюється за наявності лише одно-
го рівня посередників – туристичних агенцій [4].

Презентативна агентська мережа використо-
вується туроператором, який виходить на між-

народні туристичні ринки. Структурно схема 
залишається тією ж, однак додається ще один 
рівень збуту між туроператорами та турагент-
ствами у вигляді регіональних представників ту-
роператора, який виконує функції консолідатора, 
приймаючи та обробляючи замовлення (броню-
вання) від турагентств та інших учасників збуту. 
У презентативній агентській мережі передбача-
ється співпраця тур оператора з регіональними 
представниками ринків, на яких реалізується 
турпродукт. Основними причинами залучення 
регіональних представників є їх співпраця з ту-
ристичними агенціями, оперативне донесення 
інформації щодо функціонування місцевого ту-
ристичного ринку та гнучке реагування на змі-
ну попиту. Крім того, співпраця з регіональними 
представництвами – це дієвий спосіб знизити 
рівень витрат, оскільки немає необхідності про-
водити рекламні кампанії та промо-акції, брати 
участь у місцевих туристичних виставках. Усі 
презинтаційні функції виконує представник – 
регіональний консолідатор. Існує ще один вид 
агентської мережі, коли крім агента, є ще один 
рівень посередників, представлених субагентами.

На сучасному ринку туристичних послуг усе 
більшого розповсюдження набуває така форма 
взаємодії його учасників, як франчайзинг, який 
надає право продавати турпакети від імені ту-
роператора. Цю модель дистрибуції туристич-
них послуг використовують ті туроператори, 
які надають перевагу прямим каналам розподі-
лу турпродуктів, уникаючи участі посередників, 
за-проваджують єдині стандарти обслуговуван-
ня туристів. Для франчайзингових туристичних 
агенцій ця форма співпраці з туроператором має 
свої переваги, зокрема: використання відомо-
го бренда; відсутність необхідності у рекламних 
кампаніях; продаж турпакетів на умовах під-
вищеної комісії; корпоративне комунікаційне та 
програмне забезпечення; кураторство у процесі 
реалізації турпослуг; рекрутингове сприяння; 
юридичний і бухгалтерський супровід; отриман-
ня пакета POS матеріалів та ін. Перевага туро-
ператора-франчайзера полягає у створенні влас-
них незалежних регіональних представництв, які 
активують продажі та сприяють зміцненню його 
авторитету та популяризації бренда. Крім того, 
туроператор отримує паушальний внесок за ви-
користання його назви та щомісячні роялті [3].

Висновки з проведеного дослідження. Про-
вівши аналіз правовідносин, що складають-
ся між туроператором, турагентом і туристом 
можна зробити висновок, що особливістю до-
говірних відносин між ключовими учасниками 
туристичного ринку є те, що між ними склада-
ються посередницькі відносини по типу дого-
вору комісії, а не представницькі відносини по 
типу договору доручення.

Діяльність туроператора полягає не лише у 
створенні якісного та конкурентоспроможного 
турпа-кета, але й у позиціонуванні його на ці-
льовому ринку та донесенні до кінцевого спожи-
вача – туриста.

Наявність у туроператора широкої та розга-
луженої турагентської мережі сприяє зниженню 
витрат на реалізацію турпакетів, збільшенню об-
сягів продажів та виходу на нові ринки. Оскільки 
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туроператор при продажу турпродукту не зу-
стрічається з туристом, тому цього не має мож-
ливості: інформувати туриста про турпродукт, 
консультувати з приводу вчинення дій, необхід-
них туристові, щоб скористатися турпродуктом; 
контролювати здійснення оплати турпродукту, 
що може робити і робить тільки турагент, без-
посередньо контактуючи з туристом, то відповід-
но туроператор не повинен відповідати замість 
турагента або разом з ним, якщо виявиться, що 
останній з власної вини неналежним чином ви-
конував перераховані обов’язки. 

З тієї ж причини, а саме через неможливість 
для турагента своїми діями впливати на якість і 
обсяг послуг, що входять у турпродукт, що нада-
ється туристу туроператором, турагент жодним 

чином не може бути притягнений до майнової 
відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання обов’язків туроператором. Таким чи-
ном, сфери відповідальності туроператора і ту-
рагента не можуть бути змінені через названі 
об’єктивні причини.

Діяльність кожного туристичного підприєм-
ства пов’язана із укладанням великої кількості 
договорів з партнерами по бізнесу (туропера-
торами та турагентами), виробниками послуг, 
страховими компаніями, споживачами туристич-
них послуг. Поряд з чинним законодавством до-
говір є важливим засобом, що регулює взаємини 
суб’єктів ринку. Він виступає складовою проце-
су підготовки, укладання й виконання будь-якої 
підприємницької угоди.
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У статті висвітлено теоретичні положення корпоративної соціальної відповідальності та соціальної ініціативи на основі 
аналізу наукових публікацій. Розкрито поняття соціальної ініціативи як складової концепції корпоративної соціальної 
відповідальності. Ідентифіковано вплив, який здійснюють соціальні ініціативи на діяльність бізнес-організації. 
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Постановка проблеми. Події останніх років, а 
саме: банкрутство великих корпорацій, угоди по 
злиттю, які не відбулися через низький рівень 
довіри, відмова багатьох споживачів купувати 
продукцію соціально безвідповідальних компа-
ній, актуалізують питання соціальної. 

Вплив соціальних ініціатив на нематеріальні 
аспекти бізнесу є визначальним, адже саме вна-
слідок реалізації ініціатив у межах концепції кор-
поративної соціальної відповідальності суттєво 
покращується репутація, імідж, підприємство по-
зитивно позиціонує себе на ринку товарів і послуг.

Ще одним аргументом актуальності теми 
статті є зміщення акцентів у конкурентній бо-
ротьбі з кількісної площини у якісну, де ціновий 
аспект має дещо другорядне значення порівняно 
з моральним.

Аналіз досліджень та публікацій з пробле-
ми. Питання розвитку бізнесу на засадах кон-
цепції корпоративної соціальної відповідаль-
ності порушується у працях таких учених, як: 
М.Л. Бернетт, Д.І. Левін, М. МакІннс, С. Сібарі, 
М.В. Тоффл, І.М. Хіррманс, А.К. Чаттерджі та 
багатьох інших. Однак питання соціальної ініціа-
тиви, як складової корпоративної соціальної від-
повідальності, потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріалу можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає в ідентифікації соціальної 
ініціативи та ключових напрямків впливу кон-
цепції корпоративної соціальної відповідальності 
на бізнес-організацію, а також ефектів, які вини-
кають внаслідок реалізації соціальних ініціатив 
підприємством. 

Виклад основного матеріалу. За останні де-
кілька років концепція корпоративної соціаль-
ної відповідальності стала об’єктом дискусій не 
лише теоретиків, а й практиків господарської ді-
яльності. Так, протягом останнього десятиліття 
одним з пріоритетних напрямків розвитку бізне-
су, особливо, великого, є розбудова етичної пове-
дінки із певними зацікавленими групами впливу, 
яка останнім часом охоплюється поняттям «кор-
поративна соціальна відповідальність» (КСО, 
Corporate Social Responsibility, CSR).

Враховуючи актуальність та важливість пи-
тання, на початку 2003 року Міжнародна органі-
зація із стандартизації (International Organization 
for Standardization, ISO) створила Стратегічну 
консультативну групу з питань соціальної відпо-

відальності, котра у 2004 році представила звіт, 
одним з пунктів якого була рекомендація щодо 
необхідності розробки стандарту серії ISO з со-
ціальної відповідальності.

У січні 2005 року члени ISO прийняли рі-
шення щодо започаткування роботи із розробки 
стандарту серії ISO з соціальної відповідальнос-
ті та доручили розробку безпосередньо самого 
стандарту Шведському та Бразильському ін-
ститутам стандартизації. Результатом діяльнос-
ті став проект стандарту ISO 26000 з соціальної 
відповідальності, що був презентований членам 
ISO у серпні 2007 року. 

Корпоративна соціальна відповідальність, згід-
но Міжнародного стандарту ISO 26000 «Керівни-
цтво з соціальної відповідальності» [1], визнача-
ється як відповідальність організації за вплив її 
рішень та діяльності на суспільство та навколиш-
нє середовище через прозору та етичну поведін-
ку, котра: сприяє стійкому розвитку (здоров’я та 
благополуччя суспільства), враховує очікування 
зацікавлених сторін; відповідає чинному законо-
давству; узгоджується з міжнародними нормами 
поведінки; введена у всій організації.

Структура соціальної відповідальності, з огля-
ду на її об’єкт, представлена з такими складо-
вими: відповідальність перед підлеглими, відпо-
відальність перед споживачем, відповідальність 
перед суспільством та країною, відповідальність 
перед акціонерами чи компаньйонами [2, c. 72].

Економічною наукою доведено і підтверджуєть-
ся практикою, що соціальна відповідальність під-
приємства, для забезпечення стійкого розвитку, 
має не менше значення, ніж розвинута економічна 
інфраструктура, політична стабільність або втілен-
ня в життя проектів інноваційного розвитку.

Концепція корпоративної соціальної відпові-
дальності у розвинутих країнах впроваджується 
суб’єктами господарювання вже тривалий про-
міжок часу, що дозволило сформувати перелік 
не лише успішних практик її імплементації у ді-
яльність, а й правил, стандартів та норм. 

На противагу цьому, у країнах, що розвива-
ються, дане явище лише починає поширювати-
ся й правильне трактування концепції саме як 
ініціативи, спрямованої на інвестування частини 
прибутку для покращення добробуту суспіль-
ства, позитивного позиціонування підприємства 
на ринку, підвищення рівня прозорості діяльнос-
ті, має першочергове значення. 
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Як зазначалось вище, втіленням на практи-
ці корпоративної соціальної відповідальності 
(соціальної відповідальності бізнесу) виступає 
соціальна ініціатива підприємства. У цьому не-
простому визначенні розкриваються економічні, 
соціальні, екологічні, політичні інтереси, мотиви і 
прагнення підприємства.

Для того, аби достовірно вивчити поняття 
соціальної ініціативи та зрозуміти її зв’язок 
з корпоративною соціальною відповідальністю 
необхідно розкрити сутність поняття ініціативи 
в цілому.

Термін «ініціатива» (від лат. початок) визна-
чається як:

– перший крок у будь якій справі; почин; 
– здатність висувати нові ідеї, пропозиції; 

уміння самостійно розпочинати справу; 
– здатність активно діяти, підприємливість; 
– законодавча ініціатива – право вноси-

ти проекти законів в законодавчий орган, який 
зобов’язаний обговорити їх і прийняти рішення.

Незважаючи на актуальність соціальної ініці-
ативи для сьогодення єдиного визначення та ро-
зуміння цього поняття серед, науковців бізнесу 
та суспільства не існує.

Так, К. Абульханова-Славська [3, с. 115] роз-
глядає ініціативу як зберігання особистістю твор-
чої або авторської позиції в процесі діяльності, 
а ініціативність як одну з найважливіших форм 
соціальної активності, що виступає проявом осо-
бистісного інтересу і творчого ставлення до дій-
сності, зустрічної активності стосовно іншої лю-
дини. Ця форма виступає як причина початку і 
розгортання діяльності.

Таким чином, можна розглядати «соціальну 
ініціативу» як складову діяльності підприємства.

Соціальна ініціатива – сукупність дій (діяль-
ність) щодо висування, утвердження, поширення 
і практичної реалізації соціально значущої ідеї, 
свідомо, самостійно та добровільно здійснюва-
них суб’єктом господарювання; характеристика, 
індикатор і форма прояву соціальної активності 
підприємства.

Одне з наймасштабніших досліджень спожив-
чих переваг, проведене консалтинговою компа-
нією Cone/Roper в 1997 році, показало, що до-
тримання концепції соціальної відповідальності 
може сприяти збільшенню продажів [4] так як 
78% респондентів заявили, що з більшою ймовір-
ністю куплять товар, який асоціюється з небай-
дужою для них соціальною ініціативою, 66% охо-
че змінять торгову марку на марку тієї компанії, 
задля підтримки такої ініціативи, а 33% покупців 
після ціни і якості реагують на те, наскільки ком-
панія соціально відповідальна.

Загалом, як партнери, що оточують бізнес-ор-
ганізацію, так і її працівники, очікують від орга-
нізації не лише економічно відповідальних дій, а 
й участі у розв’язанні соціальних, екологічних та 
інших проблем завдяки її соціальній ініціатив-
ності. Суспільство в цілому зацікавлене в тому, 
щоб кожна бізнес-структура набула статусу ор-
ганізації, орієнтованої на стійкий розвиток. Як 
наука, так і практика переконують, що на стій-
кий розвиток можуть розраховувати лише ор-
ганізації, які здатні і готові до виконання своїх 
морально-духовних обов’язків і правових норм 

в економічній, соціальній, екологічній та інших 
сферах, життєво важливих для розвитку еконо-
міки і суспільства.

Так, відповідно до класифікації Ф. Котлера 
соціально-відповідальну діяльність організації 
можна звести до шести основних ініціатив:

1. Благодійні справи – залучення уваги сус-
пільства до певної соціальної потреби або допо-
мога у зборі коштів, залучення учасників та во-
лонтерів;

2. Благодійний маркетинг – зобов’язання ро-
бити внески або відраховувати відсотки від об-
сягів продажу на благодійну справу;

3. Корпоративний соціальний маркетинг – 
підтримка кампаній з покращення суспільного 
здоров’я або безпеки, та сприяння захисту на-
вколишнього середовища;

4. Корпоративна філантропія передбачає по-
жертви безпосередньо благодійній організації, 
переважно у вигляді грошових грантів та пода-
рунків;

5. робота Волонтерів на користь суспільства – 
підтримка та мотивація працівників щодо допо-
моги місцевим громадським організаціям;

6. Соціально-етичні підходи до ведення бізне-
су сприяють росту добробуту суспільства та пе-
редбачають впровадження практики соціального 
інвестування [5, с. 41].

Важливим є те, що соціальна відповідальність 
підприємця починається не зі створення сприят-
ливого образу організації в очах громадськості, а 
з побудови взаємовигідних, довірчих відносин зі 
своїм персоналом.

Досліджуючи соціальну відповідальність кор-
порації Доцільно виокремити внутрішню та зо-
внішню складову. Прикладами внутрішньої со-
ціальної відповідальності бізнесу виступають:

– безпека та гідні умови праці;
– дотримання прав людини на робочому місці;
– стабільність заробітної плати та відповід-

ність умовам ринку праці;
– додаткове медичне та соціальне страхуван-

ня працівників;
– можливості гармонійного розвитку та до-

звілля, оздоровлення та відпочинку;
– розвиток трудових ресурсів через навчаль-

ні програми та програми підготовки та підвищен-
ня кваліфікації;

– ресурсозбереження, тощо.
Але, якою б сильною не була комерційна 

структура, вона не може існувати поза свого се-
редовища.

До зовнішньої соціальної відповідальності біз-
несу варто віднести:

– відповідальність перед споживачами това-
рів і послуг (випуск якісних товарів);

– вдосконалення відносин із споживачами;
– розвиток інфраструктури населених пунктів;
– сприяння охороні навколишнього середовища;
– спонсорство та благодійність;
– взаємодію з місцевими спільнотами і місце-

вою владою;
– добросовісну ділову практику тощо.
Враховуючи зазначене, варто додати, що со-

ціальна ініціативність бізнесу є вигідна не лише 
суспільству, а й бізнесу, адже підприємство отри-
мує велику кількість переваг від впровадження 
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та реалізації програм КСВ. Наукова спільнота 
визначає роль соціальної ініціативи, як складової 
концепції корпоративної соціальної відповідаль-
ності [6], в межах збільшення вартості бізнесу 
може виявлятися у наступних трьох напрямках: 

1) економічний напрямок: 
– отримання та максимізація прибутку (як у 

коротко-, так і довгостроковій перспективі); 
– підвищення продуктивності (якість обслу-

говування); 
– збереження та збільшення інвестиційної 

привабливості бізнесу; 
– створення та збереження робочих місць 

(справедлива оплата праці, створення можливос-
тей розвитку); 

– підвищення професіоналізму та розвиток 
кадрового потенціалу на підприємстві, забезпе-
чення лояльності персоналу;

2) соціальний напрямок: 
– здоров’я персоналу та нації в цілому; 
– відповідність діяльності чинному законо-

давству; 
– участь у соціальних проектах, що покликані 

вирішити гострі соціальні проблеми, їх ініціація;
– забезпечення суспільної репутації органі-

зації;
– зростання довіри споживачів до діяльності 

компанії, її товарів та послуг;
– відсутність дискримінації, дотримання прав 

людини; 
3) навколишнє середовище: 
– внесок у сталий розвиток суспільства; 
– ефективне використання природних ресурсів;
– відповідність нормам і стандартам світової 

економічної спільноти;
– можливість формування партнерських від-

носин із владними структурами, громадськістю 
та ЗМІ;

– реалізація проектів по збереженню навко-
лишнього середовища.

Соціальна ініціатива, як правило, передбачає і 
вихід за рамки вузькоспеціалізованої соціальної 
діяльності підприємства, розширюючи тим самим 
і сферу перетворювальної активності суб’єкта 
господарювання. Ступінь інтенсивності і сталості 
такої активності визначається як ініціативність 
суб’єкта господарювання, що відображає соці-
альну зрілість, соціальну позицію, моральні цін-
ності та ідеали суб’єкта, його підприємливість, 
далекоглядність [7, с. 82]. 

Крім того, можна стверджувати, що соціальна 
ініціатива представляє собою спосіб подолання за-
старілого, віджилого, затвердження нового. У цьо-
му значенні поняття «соціальна ініціатива» збли-
жується з поняттями «соціальне нововведення», 

«соціальне новаторство», «соціальна творчість» 
[8, с. 106]. В той же час, соціальна ініціатива воло-
діє низкою відмінних ознак, таких як:

– випередження одним суб’єктом інших, що 
означає перші кроки у вирішенні соціальних 
проблем і протиріч; 

– лідерство в пошуку і впровадженні нових, 
нетрадиційних способів перетворення соціальної 
дійсності, в створенні нових рухів, нових форм 
товариств, життя. 

Концепція соціальної ініціативності та кор-
поративної соціальної відповідальності в цілому 
набуває поширення в Україні. Однак, у сучасних 
економічних умовах соціальні ініціативи реалізу-
ються, у першу чергу, потужними агропромисло-
вими підприємствами та/або лідерами ринку, які 
у процесі свого розвитку вийшли за межі націо-
нальної економіки, ведуть активну діяльність на 
міжнародних ринках та впроваджують передо-
вий світовий досвід. При цьому, рівень активнос-
ті соціальної ініціативності на середніх та малих 
підприємствах є низьким. 

Більшою мірою агропромислові корпорації у 
рамках своєї соціальної відповідальності беруть 
на себе функції держави у складних економічних 
умовах. Так, соціальна ініціативність великих 
промислових підприємств України фактично по-
кликана вирішити нагальні соціальні, екологічні 
та демографічні проблеми, які не в змозі виріши-
ти держава.

Висновки. Узагальнюючи вищезазначене, мож-
на зробити висновок, що ініціативність, як скла-
дова діяльності підприємства, є віддзеркаленням 
його самостійності та активності. Вміння діяти за 
власним бажанням, реалізуючи особистісний почин 
у нових формах та видах діяльності. В свою чергу, 
корпоративна соціальна відповідальність дозволяє 
підприємству реалізувати не тільки економічні ін-
тереси та цілі, а й аналізувати соціальні наслідки 
впливу ділової активності на власний персонал, 
споживачів та організації, спільно з якими здій-
снюється та чи інша діяльність. Крім того, дана ді-
яльність є вигідною як для суспільства так і для 
бізнесу, адже чим вище рівень соціальної відпові-
дальності у підприємства, тим більше добровільно 
взятих на себе зобов’язань.

Проте, в Україні впровадження концепції не 
набуло на даний час масового характеру через 
низку об’єктивних причин, зокрема складну еко-
номічну ситуацію, відсутність ресурсів для ін-
вестування та сконцентрованість підприємств на 
тактичних задачах. Адже, в умовах несприятли-
вих змін зовнішнього середовища базовою стра-
тегією більшості виробників є виживання (збере-
ження виробництва).
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Проведено аналіз низки Законів України щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності українського виробни-
ка. Показано, що прийняття законів не знімає проблеми по стабілізації торговельного сальдо у зовнішньоекономічній 
діяльності. Доведено необхідність розробки державної програми по підтримці вітчизняного суб’єкта господарювання на 
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підтримка, кредитування.

Постановка проблеми. В грудні 2015 року Вер-
ховна Рада України прийняла Закон України (ЗУ) 
«Про заходи щодо стимулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності» (законопроект № 3533) [1], яким 

з 1 січня 2016 року відмінено дію імпортного збору 
на цілий ряд товарів. Останній був введений ЗУ 
«Про заходи, щодо стабілізації платіжного балансу 
України» з 26 лютого 2015 року на 12 місяців [2].

© Гладченко Л.І., 2016
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Наприкінці (листопад) 2015 року прийнято у 
першому читанні ще й законопроект щодо роз-
витку зовнішньоекономічної діяльності Украї-
ни – «Про забезпечення масштабної експортної 
експансії українських виробників шляхом стра-
хування, гарантування та здешевлення креди-
тування експорту» (№ 2142а), основною метою 
якого заявлено впровадження одного з механіз-
мів державної підтримки експорту на базі ство-
рення спеціальної експортно-кредитної установи 
(далі – Установа) [3]. Засновником даної Устано-
ви має стати держава в особі Кабінету Міністрів 
України. Статутний капітал Установи становити-
ме не менше 100 млн. грн. і формується за раху-
нок коштів,передбачених Державним бюджетом 
України, та за рахунок джерел, не заборонених 
законом [3, с. 3]. 

За означених обставин назріла потреба про-
аналізувати ситуацію, яка складається навколо 
експортно-імпортної діяльності вітчизняного то-
варовиробника, та зрозуміти, що саме пролобі-
ював Кабінет Міністрів України затвердженням 
законопроекту № 2142а. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В наукових роботах аналіз доцільності (або недо-
цільності) скасування додатку на імпорт (імпорт-
ний збір) не проводився – минуло мало часу з 
прийняття законів. Проте громадська думка вже 
існує – в Інтернет-мережі пройшла жвава дис-
кусія про необхідність і доцільність скасування 
додаткового імпортного збору. З цього приводу 
голови цілого ряду промислових Асоціацій і Ко-
мітетів опублікували «Відкрите звернення галу-
зевих об’єднань підприємств вітчизняної про-
мисловості щодо негативного впливу додаткового 
імпортного збору та необхідність його термінової 
відміни» [4]. З відповідним документом «Щодо 
підтримки законопроекту № 2374, яким передба-
чено скасування додаткового імпортного збору» 
виступив і відділ фінансів Інституту економіки 
та прогнозування НАН України [5].

У «Відкритому звернені…» Голова комітету 
підприємців агропромислового комплексу, Голова 
правління Ліги виробників харчових продуктів, а 
також Президент Спілки молочних підприємств 
України обґрунтовують думку про негативний 
вплив ведення додаткового податку на імпорт, 
оскільки це «… призводить до істотного скоро-
чення розвитку конкретних виробництв вітчиз-
няної продукції та, як наслідок, зменшення сум 
податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, акцизів 
та зборів» [4, с. 2]. 

Обговорювався в Інтернет-мережі і Законо-
проект № 2142а «Про забезпечення масштабної 
експортної експансії…», – і продовжує обгово-
рюватись навіть після прийняття його у першо-
му читанні.

Протиріччя, що виникли між виробниками 
та законодавцями відносно заходів і механізмів, 
які передбачені прийнятими законопроектами, 
потребують додаткового аналізу. Суспільство 
зацікавлене у державній підтримці доброякіс-
ного (порядного) вітчизняного товаровиробника, 
якому не потрібна другорядна (позасортна) си-
ровина імпортного походження, а необхідні кре-
дити на реальні інвестиції в виробництво якісної 
продукції відповідно до стандартів ЄС, а найго-

ловніше – з низькою собівартістю,що зрештою 
і забезпечить конкурентоспроможність україн-
ського виробника.

Виділення невирішеної частини загальної 
проблеми. Прийняття у першому читанні законо-
проекту «Про забезпечення масштабної експорт-
ної експансії…» (№ 2142а) поряд із скасуванням 
податку на імпорт не в змозі вирішити проблему 
раціонального співвідношення обсягів експорту 
і імпорту і стабілізувати позитивне торговельне 
сальдо країни. Треба продовжити досліджувати 
складові і товарну структуру не тільки експорту, 
але й імпорту та розробляти заходи по знижен-
ню обсягів імпорту на базі цілеспрямованої про-
грами по імпортозаміщенню через механізм вве-
дення квот (кількісних і вартісних) на ввезення 
цілого ряду товарів. 

Мета статті. Показати і довести, що експорт-
ної експансії вітчизняний товаровиробник – а 
значить і Україна – зможе досягнути лише за-
вдяки орієнтованій державній підтримці, в пер-
шу чергу, на етапі виробництва продукції. При 
цьому державна підтримка на заключній ста-
дії – реалізації на експорт шляхом страхування, 
гарантування та здешевлення кредитування екс-
порту – повинна стати лише допоміжним меха-
нізмом для досягнення бажаної експансії.

На меті була і постановка питання про необ-
хідність розробки Державної програми по за-
безпеченню кредитування проекту інновацій-
ного розвитку конкретного підприємства, тобто 
на мікрорівні.

Виклад основного матеріалу. Аналіз даних 
про динаміку торговельного сальдо України за 
2012-2015 роки (за 9 місяців), які подані у табли-
ці 1, доводить, що дія податку на імпорт поряд 
з курсом долару мала досить вагомі результа-
ти. А саме, якщо в 2012-2013 роках торговель-
не сальдо було негативним, то за 2014-2015 роки 
воно склалося позитивним.

Таблиця 1
Динаміка торговельного сальдо України  

за 9 місяців 2012-2015 рр., млн. дол.1

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік
усього това-
рів та послуг, 
в т.ч.2

-8985,3 -5943,9 3701,0 3243,3

товарів3 -15848,3 -9725,2 577,3 737,0
послуг4 6863,0 5032,7 4114,5 3235,0

Примітка: 1. Складено за даними джерел [8; 9; 10; 11].
2. Для уникнення подвійного обліку загальні обсяги то-

варів та послуг розраховані за формулою: усього (товари 
і послуги = товари + послуги – вартість послуг з перероб-
ки давальницької сировини, які за 9 місяців 2015р. стано-
вили в експорті 785,6 млн. дол., в імпорті – 56,9 млн. дол.; 
за 9 місяців 2014 року склали в експорті 1010,7 млн. дол., 
в імпорті – 34,3 млн. дол.; за 9 місяців 2013 року в експор-
ті – 1259,3 млн. дол., в імпорті – 7,9 млн. дол.).

3. Зовнішня торгівля товарами враховує вартість да-
вальницької сировини і готової продукції з неї, в яку 
включена вартість послуг по переробці.

4. З 2013 р. запроваджена нова методологія та система 
обліку у статистиці зовнішньої торгівлі послуг з перероб-
ки давальницької сировини для реалізації за кордоном.

За 9 місяців 2015 р. експорт товарів становив 
28113,3 млн. дол. при імпорті 27376,3 млн. дол., 
тобто завдяки випереджаючим темпам зниження 
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імпорту (на 33,6%) у порівнянні з темпами зни-
ження експорту (на 32,7%) коефіцієнт покриття 
експортом імпорту склав 1,03. Слід підкресли-
ти, що він збільшився не тільки у порівнянні з 
2014 роком (Kn = 0,99), але і навіть у відношенні 
до Кn за 9 місяців 2014 року, коли його значення 
становило більше одиниці (Кn = 1,01).

В цілому за 2014 рік торговельне сальдо 
сформувалося все ж таки негативним. Незна-
чним, але негативним: при експорті товарів у 
53913,5 млн. дол. та імпорті у 54381,8 млн. дол. воно 
складало суму 468,3 млн. дол. Проте означена сума 
менше майже в 3 рази у порівнянні з 2013 роком 
(13528,7 млн. дол.), а коефіцієнт покриття (Кn) екс-
портом імпорту у 2014 році склав 0,99, (майже 1), 
тоді як у 2013 році він був лише 0,82.

Отже, введення податку на імпорт в деякій 
мірі стримувало імпортну діяльність суб’єктів 
господарювання.

Проте існувала і інша думка щодо негативного 
впливу імпортного збору на динаміку вітчизня-
ного виробництва, яка викладалась в обґрунту-
вальних поданнях і матеріалах цілого ряду екс-
пертів [4; 5; 6; 7], що і змусило уряд врешті решт 
скасувати податок на імпорт.

Відміна податку на імпорт потребує ретель-
ного ставлення до формування товарної струк-
тури імпорту. Треба продовжити досліджувати 
складові як імпорту, так і експорту для розробки 
заходів по зниженню обсягів імпорту на базі ці-
леспрямованої програми по імпортозаміщенню.

Місце провідних товарів у формуванні за-
гальних обсягів експорту-імпорту та їх абсолют-
ні значення у 2014 році показані у таблицях 2 і 3. 
Головним критерієм щодо встановлення позиції у 
рейтингу, тобто ролі товарної групи у формуван-
ні відповідних обсягів експорту – імпорту було 
обрано значення питомої ваги кожного з товарів 
в загальному обсязі експорту або імпорту. 

Сьогодні експорт товарів з України базується 
на чорних металах, в значній мірі на металоломі, 
а також руді, шлаках і золі (23,9% + 6,4%); до 
20% експорту забезпечують зернові культури та 
соняшникова олія (12,1% + 7,1%). Звертає на себе 
увагу, що загалом, всі товарні групи, які забезпе-
чують три чверті (74,5%) експорту відносяться до 
сировинних категорій. Виняток становлять реак-
тори ядерні, котли і машини, а також електричні 
машини (10,5%). Ця позиція експорту України по-
требує окремого аналізу. Однак на жаль, більш 

Таблиця 2 
Товарна структура експорту України за 2014 рік1

Позиція у 
рейтингу Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД млн. дол. США У% до загального обсягу У% до 2013 р.

1 72. Чорні метали 12907,1 23,9 90,2
2 10. Зернові культури 6544,1 12,1 103,0

3 15. Жири та олії тваринного або рос-
линного походження 3823,7 7,1 109,3

4 26. Руди, шлаки і зола 3472,4 6,4 91,5
5 ІV. Готові харчові продукти 3096,7 5,7 88,5
6 84. Реактори ядерні котли і машини 2977,2 5,5 82,9
7 85. Електричні машини 2682,1 5,0 86,7

8 27. Паливо мінеральне, нафта і про-
дукти її перегонки 2012,7 3,7 74,8

9 12. Насіння і плоди олійних рослин 1687,7 3,1 82,5
Разом інші товарні групи 14703,8 25,5 85,6

Примітка: 1 Складено за даними [12]

Таблиця 3 
Товарна структура імпорту в Україні за 2014 рік1

Позиція у 
рейтингу Код і назва товарів згідно з УКТДЗЕД млн. дол. 

США
У% до загального 

обсягу
У% до 
2013 р.

1. 27. Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 15116,4 27,8 71,4

2. 28.-38. Продукція хімічної та пов’язаних з нею промис-
ловості 6778,7 12,5 80,6

3. В т.ч. 30. Фармацевтична продукція 2472,8 4,5 79,9
4. 84. Реактори ядерні котли машини 4913,6 9,0 72,2
5. 85. Електричні машини 3806,4 7,0 75,5
6. 39. Пластмаси, полімерні матеріали 2922,5 5,4 82,8
7. 87. Засоби наземного транспорту крім залізничного 2450,8 4,5 45,3
8. 16.-24. Готові харчові продукти 2600,7 4,8 81,8
9. 72. Чорні метали 1297,6 2,4 58,6
10. 73. Вироби з чорних металів 839,9 1,5 70,6
11. 90. Прилади та апарати оптичні, фотографічні 649,9 1,2 62,3
12. 03. Риба та ракоподібні 593,9 1,1 71,5

Разом інші товарні групи 9932,2 18,5 69,7

Примітка: 1. Складено за даними [12]
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конкретної інформації Державна служба статис-
тики не подає. Немає також інформації про те, 
який суб’єкт господарювання імпортує в Україну 
за категоріями «реактори ядерні, котли і машини» 
та «електричні машини». Цей напрямок має стати 
предметом аналізу для удосконалення імпортної 
діяльності України і збільшення обсягів експорту. 
Оскільки питома вага у імпорті означених кате-
горій становила у 2014 році 16% (9% + 7,0%), а у 
попередньому – 2013 році – і того більше.

Звертає на себе увагу і той момент, що озна-
чені категорії товарів – «реактори, котли і елек-
тричні машини» – одночасно присутні у струк-
турі як експорту, так і імпорту. При цьому не 
можна не помітити і той факт, що їх місце у рей-
тингу товарів і роль у формуванні обсягів екс-
порту і імпорту майже співпадає – з деяким пе-
ребільшенням значень показників у імпорті, що 
формує їх внесок у негативне сальдо торговель-
ного балансу України.

Динаміка експортних послуг за 2012-2015 роки 
також була регресивною і склала 67,5%. Проте 
сальдо послуг стабільно формувалося як пози-
тивне. Структура українського експорту послуг 
протягом тривалого часу залишається майже не-
змінною. Найбільші обсяги припадають на тран-
спорті послуги різного виду – більш ніж 50%. 
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 
інформаційні послуги почали посідати друге міс-
це у загальному обсязі з питомою вагою понад 
14%. Послуги з переробки матеріальних ресур-
сів – понад 11%. Навіть ділові послуги вже пере-
більшують 10%.

Загальний експорт товарів і послуг за  
2012-2015 рр. щорічно знижувався. Навіть у 
2013 році (передвоєнному) експорт зменшив-
ся вже на 5,0%. За 2015 рік по відношенню до 
2012 р. він складає 63,7%. При цьому у 2014 р. з 
військовими діями експорт збільшився на 13%, 
забезпечивши покриття імпорту на 86,3% і тим 
самим зменшивши негативне сальдо у порівнян-
ні з 2013 р. до 4,1% по відношенню до ВВП (у 
2013 р. – «-» 8,5% ВВП).

Дослідження географічної структури експор-
ту та імпорту товарів показало, що перше місце 
серед країн-партнерів як за експортом, так і за 
імпортом посідає Російська Федерація – до 20%. 
При цьому її доля в експорті скоротилася значно 
більш, ніж в імпорті, і складає вже 12,8% при 
питомій вазі у імпорті в розмірі 20%. 

Означена ситуація потребує більш поглибле-
ного аналізу і контролю з боку митних служб 
щодо діяльності фірм, які здійснюють ввіз това-
рів з-за кордону.

Для подальшого дослідження з метою роз-
робки заходів щодо розвитку експорту і фор-
мування програм імпортозаміщення обов’язково 
треба орієнтуватись не тільки на позицію товару 
у рейтингу, але й на потенціал кожної з галузей 
національної економіки України.

Вважаючи, що тенденції процесів зовнішньое-
кономічної діяльності країни формуються в пер-
шу чергу економікою функціонування первинних 
суб’єктів господарювання, розглянемо резуль-
тати проведеного аналізу у контексті динамі-
ки основних показників їх діяльності. Кількість 
останніх збільшилась з 1517,0 тис. до 1932,2 тис. 

на протязі 2014 р. [13, с. 463]. За той же час кіль-
кість підприємств зменшилася і склала у 2014 р. 
341,0 тис., проте вони дали продукції більше, 
ніж підприємства у 2013 році, – на 5,6%. Обсяг 
реалізованої продукції (товарів, послуг) склав в 
2014 році 4459702,2 тис. грн. [13, с. 463] з індек-
сом динаміки до попереднього року Іpn = 1,057. 
Індекс динаміки експорту за аналогічний пе-
ріод, як вже було раніше показано, становив: 
Іекс.  = 0,909.Співвідношення індексів означених 
показників за 2014-2015 роки склалося наступ-
ним чином: Ірn = 1,139, а Іекс.  = 0,692.

Отже, порівняльний аналіз свідчить, що існує 
певний потенціал і резерви для збільшення об-
сягів експорту в економіці українських підпри-
ємств. В зв’язку з цим доречно проаналізувати 
зміст прийнятого у першому читанні законопро-
екту «Про забезпечення масштабної експортної 
експансії українських виробників шляхом стра-
хування, гарантування та здешевлення кредиту-
вання експорту» [3]. 

Для стимулювання експорту Кабінет Міні-
стрів України створює Державну експортно-кре-
дитну Установу. Засновником Установи є дер-
жава у особі КМУ. Статутний капітал Установи 
становить не менше 100 млн. грн. і формується 
за рахунок коштів, передбачених Державним 
бюджетом України, та за рахунок інших дже-
рел, не заборонених законом [3, с. 4]. Основними 
формами державної підтримки експортної ді-
яльності визначено надання банками – згідно з 
законодавством про банківську діяльність – екс-
портних кредитів. Вони надаються як вітчизня-
ним експортерам – відповідно до укладених зо-
внішньоекономічних договорів, так і іноземним 
покупцям або банкам іноземних покупців – під 
зобов’язання закупівлі ними товарів українсько-
го походження. 

Одразу ж виникає питання, чому в законопро-
екті не конкретизовані поіменно державні банки, 
які будуть надавати кредити експортерам, – тим 
паче, що вони вже існують, а один з них є вже 
спеціалізованим на зовнішньоекономічних операці-
ях – «Укрексімбанк». Саме через них Уряд зможе 
реалізувати кредитну політику в сфері підтримки 
експорту. До того ж в «Пояснювальній записці» до 
проекту ЗУ [3] дуже детально перелічені всі бан-
ківські та страхові установи розвинутих країн сві-
ту – при відсутності вітчизняних [6, с. 2].

Зі змісту другого пункту статті 3 законопро-
екту, прийнятому у першому читанні [3], випли-
ває, що новостворена Установа здійснюватиме 
діяльність зі страхування та перестрахування, 
гарантування та здешевлення вартості експорт-
них кредитів. Проте ніде далі в законопроекти 
не розкривається по суті механізми здешевлен-
ня. Залишається незрозумілим, у яких формах 
має здійснюватися здешевлення вартості екс-
портних кредитів.

В цьому відношенні можна погодитися з дум-
кою Головного науково-експертного управління 
Апарату Верховної Ради України щодо відпо-
відності, а точніше – невідповідності невідомих 
по суті механізмів по здешевленню експортних 
кредитів, передбачених законопроектом України 
[3], положенням статті 3 Угоди про субсидії і ком-
пенсаційні заходи Уругвайського раунду з багато-
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сторонніх торговельних переговорів [14]. Так, до 
заборонених видів державної підтримки, які на-
ведені у пунктах (j) та (k) переліку заборонених 
експортних субсидій і компенсацій у Додатку 1 до 
Угоди про субсидії і компенсаційні заходи Уруг-
вайського раунду, зможуть підпадати і компенса-
ційні заходи новоствореної експортно-кредитної 
Установи, яка буде функціонувати на засадах за-
конопроекту, прийнятому у першому читанні [6].

Ризики виникнення означеної ситуації не 
зменшуються навіть тим, що у законопроек-
ті, прийнятому у першому читанні (в проек-
ті Закону не було), з’явилося посилання на ви-
конання зобов’язань, взятих Україною перед  
ГАТТ/СОТ, Угодою про асоціацію з ЄС, Європей-
ським товариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами [3, с. 5]. Проте сам склад, кон-
кретні інструменти та механізм дії, введених до 
впровадження системи страхування, гарантуван-
ня і кредитування експорту за участю держави 
або у вигляді державної підтримки, не розкрито 
ні у Законопроекті, ні у супровідних документах.

З метою уникнення небажаних ризиків у між-
народних відносинах треба здійснювати держав-
ну підтримку не на останньому, а на перших 
етапах – стадії виробництва за новітніми інно-
ваційними технологіями, які забезпечують якість 
товарів та послуг і, найголовніше,– низьку со-
бівартість. Інновації потребують реальних інвес-
тицій. Саме тут держава і повинна довести свою 
цілеспрямованість на експортну експансію укра-
їнських виробників, розробивши цільову комп-
лексну програму по забезпеченню кредитуван-
ня інноваційного проекту конкретного суб’єкта 
господарювання (підприємства). Тобто програма 
повинна працювати на мікрорівні, а не тільки на 
рівні Кабінету Міністрів України.

Необхідно прийняти «Програму про державну 
підтримку інноваційного розвитку українського 
товаровиробника». Її обов’язковою частиною має 
стати підпрограма по імпортозаміщенню. Остання 
має включати в себе: 1) перелік товарів і послуг, 
які Україна може продовжувати імпортувати; 
2) перелік 2 має охоплювати першочергові товари 

і виробництва, які треба розвивати і навіть почати 
їх впровадження; 3) перелік 3 – це перелік квот 
(як у фізичному, так і вартісному вимірі) на обся-
ги товарів, які дозволяється імпортувати.

Тільки встановлення певних обмежень на ім-
портну діяльність може створити умови для ви-
робництва вітчизняних товарів аналогічного на-
прямку використання. Скасування податку на 
імпорт знову відкриває шляхи для нехтування 
вітчизняними можливостями і придбання не-
доброякісних замінників вітчизняної сировини 
(скажімо, молока на пальмову олію.

Висновки з проведеного дослідження і пер-
спективи подальших досліджень у даному на-
прямку. Економічна політика уряду, в тому числі 
заходи та інструментарії, повинна бути спря-
мованою не тільки на кредитування укладених 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) ві-
тчизняного експортера, а тим більше іноземних 
покупців під зобов’язання закупівлі ними товарів 
українського походження, а на кредитування і 
створення додаткових пільгових умов вітчизня-
ному виробнику з повним виробничим циклом 
(процесом). Податок на прибуток для виробни-
чого підприємства повинен бути значно меншим 
на відміну від ставки податку для торговельного 
суб’єкту господарювання. 

Масштабна експортна експансія українського 
виробника розпочинається з розробки держав-
ної програми по підтримці вітчизняного суб’єкта 
господарювання в його спрямуванні до інновацій-
ного розвитку. Інноваційний проект конкретного 
підприємства повинен мати можливість розрахо-
вувати на кредитування за пільговими ставками. 
Саме тому подальшим напрямком реформування 
економіки має стати «Програма про державну 
підтримку інноваційного розвитку українського 
товаровиробника», обов’язковою складовою якої 
має бути «Програма з імпортозаміщення».

Програма по імпортозаміщенню повинна пе-
редбачати певні преференції, наприклад, по-
даткові канікули для запровадження і розвитку 
виробництва продукції (товарів) з переліку її по 
імпортозаміщенню.
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Аннотация
Проведенный анализ дал основание утверждать, что принятие ряда Законов Украины по стимулированию внешне-
экономической деятельности украинского производителя не устраняет проблемы по стабилизации торгового сальдо 
Украины. Доказана необходимость разработки государственной программы по поддержке отечественного субъекта 
хозяйствования еще на начальных стадиях внедрения инновационного проекта развития предприятия. Рекомендуется 
содержание программы по импортозамещению в составе «Программы по государственной поддержке инновационного 
развития украинского товаропроизводителя».
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ON LARGE SCALE EXPORT EXPANSION SUPPORT OF UKRAINIAN PRODUCER

Summary
The analysis, gave reason to believe, that the adoption of several Ukrainian laws, to encourage foreign economic activity 
of the Ukrainian manufactures, does not eliminate the problem of stabilizing trade balance of Ukraine. Proved necessity 
is to develop state program of supporting domestic business entity in the early stages of implementation of the innovation 
project of enterprise development. We recommend the content of import substitution in the «Program of state support for 
innovative development of Ukrainian producers» program.
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ЕКОНОМООСВІТНЯ ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БРАТІВ БАРВІНСЬКИХ – 
ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ –  

ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ ВАГОМИЙ ВНЕСОК  
У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ ТА КООПЕРАТИВНУ ОСВІТУ

На основі дослідження наукової літератури розглянуто освітньо-просвітницьку діяльність братів Барвінських. 
Досліджено вагомий внесок названих діячів у розвиток освіти та економічного піднесення українського народу.
Ключові слова: Олександр Барвінський, Володимир Барвінський, товариство «Просвіта», часопис «Діло», товариство 
«Громада», концепція «органічної праці», Наукове Товариство ім. Шевченка.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Проаналізовано діяльність 
братів Барвінських та їх внесок у розвиток фі-
нансово-економічної та кооперативної освіти та 
економічного піднесення українського народу.

Актуальність обраної теми дослідження під-
тверджує необхідність кращого вивчення діяль-
ності братів Барвінських та їх внесок у розвиток 
освіти на західноукраїнських землях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Проблематику даного 
дослідження, як свідчить практика, описують 
здебільшого або з точки зору історії, або з пози-
ції педагогіки, дуже рідко зустрічаємо праці про 
освітньо-просвітницьку діяльність братів Барвін-
ськихта їх вагомий внесок у розвиток освіти.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується дана 
стаття. Дана стаття розкриває важливість діяль-
ності братів Барвінських та їх вплив на подаль-
ший розвиток фінансово-економічної та коопе-
ративної освіти на західноукраїнських землях в 
зазначений період.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Ціль даної статті дослідити результати ді-
яльності братів Барвінських та їх вплив на розви-
ток фінансово-економічної та кооперативної освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. З початку 1860-х років серед молоді 
набувало поширення створення таємних органі-
зацій національного спрямування. Членами та-
кого товариства були брати Барвінські – Олек-
сандр та Володимир. Родина Барвінських була 
дуже вагомою у політичному та громадському 
житті Західної України. Велика сім’я Барвін-
ських включала у себе п’ятьох синів (Івана, Іпо-
лита, Осипа, Олександра та Володимира), котрі 
усі, здобувши вищу освіту, багато вклали у роз-
виток освіти та працювали на благо фінансово-
економічного сприяння.

Значне місце серед величезної родини Бар-
вінських займали брати Олександр (1847-1926), 
Володимир (1850-1883) та Осип (1845-1889). Вирі-
шальний вплив на погляди братів мало родинне 
оточення, зокрема, їх спосіб життя. У дитинстві 

на світогляд братів впливали родичів, які вико-
ристовували в побуті українську мову та заохо-
чували дітей до навчання. 

Окремо варто відзначити постаті Володимира 
та Олександра Барвінських, зокрема котрим за-
вдячуємо:

1) Володимиру Барвінському (1850-1883 рр.) 
(здобув юридичну освіту на правничому фа-
культеті Львівського університету), котрий:

– за спільною ініціативою з В. Навоцьким 
організував всенародні віча (1880 р.; 1883 р.) на 
Західній Україні, вперше порушивши питан-
ня щодо об’єднання та координування громад-
сько-національних рушійних сил для цілей гро-
мадсько-економічної праці, – з одного боку; а з 
іншого – вимагали покращення державно-еконо-
мічного становища галичан та надання їм право-
вої можливості користуватися їх реальними пра-
вами (політичними, економічними, культурними, 
тощо). У той час вперше звучить гасло «Еконо-
мічна праця на користь селянства» [5, с. 69]. Від-
значимо, що у розумінні В. Барвінського, понят-
тя економічної праці для селян включало у себе 
можливість звільнити господарства українсько-
го селянства від боргів (лихварських та банків-
ських) через організацію різноманітних кредит-
них організацій;

– був редактором журналу «Правда»  
(1876-1880 рр.), а згодом першим редактором та 
засновником газети «Діло», а також реалізову-
вав можливість на сторінках часопису вміщувати 
матеріали, що мали на меті пропагувати ідеї за-
хідноукраїнської кооперації, основною ціллю ви-
дання яких виступала боротьба з «чужинецькою» 
лихвою та «чужонаціональними» посередниками. 
Тут у першу чергу маємо на увазі праці В. Нагір-
ного, котрий понад одинадцять років перебував у 
Швейцарії та мав можливість, спеціальні знання 
та моделі успішної організації кооперативного 
руху на Заході [7, с. 14];

– за час своєї депутатської каденції у сей-
мі у Галичині В. Барвінський разом з депута-
том А. Вахнянином виступав за створення Бюро 
патронату, котрий був єдиним координаційним 
центром для спілок – «райфайзенок» з наданням 
фінансового сприяння бюджету краю. У цьому 
контексті (щодо діяльності даного центру) еконо-
мічна думка та діяльність В. Барвінського були 
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спрямовані на забезпечення суттєвої фінансової 
допомоги найслабшим організаціям тих повітів, 
котрі були населені українцями [4, c. 142].

– відзначився В. Барвінський у поширен-
ні економічної думки через призму публікації 
ідей кооперації. Ось до прикладу, його праця 
«Вексель і лихва – наша біда» була написана 
як застереження перед лихварським борговим 
зобов’язанням, котрий міг стати важким фінан-
совим утиском та гнітом для українського се-
лянства, оскільки не передбачався для ринкових 
умов ведення господарства. У цьому контексті 
варто відзначити, що економічна думка В. Бар-
вінського також спрямовувалася на тлумачення 
пошуку реальних причин перебування у вкрай 
важкому економічному становищі галицьких 
селян, котрими В. Барвінський вважав такі як: 
лінь, тяга до пияцтва, лихварство, – як чи не 
найважливіша із причин, а отже й найважливіше 
завдання та ціль. Способом боротьби з лихвар-
ством, В. Барвінський вважав доцільність нала-
годження можливості надання дешевих кредитів 
дрібним товаровиробникам. І, аби цього досягти, 
В. Барвінський вважав потребу організувати для 
українського населення такий кредит, котрий би 
мав відповідати певним умовам, а саме:

– вимога доступності (мала бути забезпечена 
можливість отримати кредитні кошти під нижчі 
відсотки у порівнянні з найбільшим очікуваним 
доходом селянина від ведення господарства);

– вимоги раціональності в отриманні  
(«...раціональний кредит, відповідаючий потре-
бам і природі наших селянських господарств» 
[1, с. 16]) та раціональності у використанні, або в 
закликанні до ощадності, необхідності контролю 
ощадності («Треба звертати велику увагу на 
ощадність: учити, помагати, посередничати в 
складанню ощадностей і кориснім льокуванню 
капіталів, особливо по містечках і селах треба 
наклоняти бідніших людей до складання гроша 
в початкових касах ощадності» [1, с. 17]).

– вимога до суб’єкта організації кредиту (з 
однієї сторони, організація кредитування мала б 
забезпечуватися державою, а з іншої, – за спри-
янням економічних асоціацій [1, с. 16]. 

Володимир Барвінський, прагнув до зростання 
рівня освіти українців і тому, почав організову-
вати культурно-освітню діяльність. Він розумів, 
що лише при зростанні рівня освіченості україн-
ців можливий процес формування свідомості та 
відродження української нації. Керуючись саме 
такими мотивами, Володимир Барвінський разом 
з братом Олександром у 1868 р. стали членами 
товариства «Просвіта» у Львові. Брати активно 
залучилися до діяльності «Просвіти», підтриму-
ючи ідею створення філій товариства. 

2) Олександру Барвінському (1847-1926 рр.), 
(закінчив філологічний факультет Львівського 
університету), котрий:

– був головним автором української концепції 
(програми) «органічної праці», котра передбача-
ла розвиток у напрямку європеїзації суспільства 
із одночасним розвитком усіх найважливіших 
суспільних сфер (економічної, суспільно-полі-
тичної, тощо) задля цілей формування свідомого 
громадянського суспільства України. Реаліза-
ція цієї концепції О. Барвінським та спільника-

ми передбачала зміцнення національного життя, 
зокрема через заснування шкіл та універси-
тетські новації (в т.ч. через створення у Львів-
ському університеті другої кафедри загальної 
історії; розв’язання проблем розвитку вітчиз-
няного шкільництва (відзначимо, що період  
1891-1896 рр. О. Барвінський очолював Укра-
їнське педагогічне товариство); почесний член 
Крайової шкільної ради; за участі О. Барвінсько-
го також було здійснено перехід українських 
підручників на фонетичний правопис, тощо), за-
безпечення фінансування діяльності національ-
них установ та інституцій, видавничі діяльність 
(редактував журнали «Учитель» (1889 р), «Дзві-
нок» (1890)), здійснення освітньо-просвітницької 
діяльності (будучи у різні періоди виконуючи 
обов’язки готови та заступником кооперативного 
Товариства «Просвіта»; активний член Товари-
ства «Руська бесіда») [6, с. 57-58] тощо.

Поміж інших здобутків О. Барвінського варто 
вважати також те, що:

– в українській історії відомий як видавець 
серії монографій «Руська історична бібліотека». 
У даній публікації були висвітлені думки нау-
ковців щодо історичного процесу того часу. Вар-
то згадати й той факт, що монографія була над-
рукована українською мовою, що мало неабияке 
значення для національної ідентичності;

– досліджуючи освітні досягення можна смі-
ливо стверджувати, що він став першопроходцем 
у підготовці українських шкільних підручників;

– говорячи про внесок у освітницько-просвіт-
ницьку діяльність, необхідно також згадати й той 
факт, що саме він вперше почав вживати у під-
ручниках слова «Україна» та «український»;

– також, створив цілісну концепцію історії 
України від найдавніших часів і аж до кінця 
XIX століття, таким чином зробив значний вне-
сок у розвиток історичної думки;

– вперше обґрунтував європоцентричну кон-
цепцію історичного та цивілізаційного розвитку 
українського народу. Відповідно до неї, історія 
українського народу є невід’ємною складовою 
загальноєвропейської історії. 

– у ході перетворення Наукового товариства 
ім. Шевченка (1873-1939) із науково-культурної 
громадської організації виключно у наукову ін-
ституцію, – був головою НТШ (1893-1897 рр.), а 
також редактором II-IV томів основного друко-
ваного органу означеного Товариства, відомого 
як «Записки НТШ». При цьому варто наголосити, 
що окремі праці, що розкривають історико-еко-
номічну проблематику були опубліковані окре-
мою серією «Українсько-руським архівом», в т.ч. 
за редагуванням О. Барвінського (томи 1-15, про-
тягом 1906-1921 рр.) тощо [2].

– разом із своїми братами (стали членами 
Товариства з 1860-х років брати Олександра 
Йосип та Володимир Барвінські) О. Барвінський 
був активним учасником таємної організації 
«Громада», що у Тернополі, котра відзначалася 
популярністю як школа українознавства серед 
молоді (тут здійснювалося вивчення української 
літератури, історії та української мови). На 
той час «Громада» (1863 р. відповідно до свід-
чень О. Барвінського) мала дуже велику власну 
освітню бібліотеку [8, с. 122]. 
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Ще однією досить відомою організацією була 
Тернопільська «Громада». Дане товариство було 
досить популярною школою українознавства се-
ред молоді, учасниками якої і були брати Бар-
вінські. Її члени, вивчали українську літературу, 
історію та мову. На той час «Громада» мала вели-
чезну власну бібліотеку, яка переходила від од-
них студентів до інших [10]. Окремі філії «Грома-
ди» почали видавати власні періодичні видання 
та здійснювали обмін підручниками між собою. 
Олександр Барвінський згадуючи часи існування 
організації писав, що дане товариство було осе-
редком української мови з тих предметів, яких в 
гімназії практично не було, а також необхідність 
просвіти для народу, цитуємо: «З гімназійних і 
університетських часів, з «Громади» виніс я се 
розумінє, що нашому народови треба просвіти, 
щоби єго двигнути з морального і матеріально-
го занепаду, щоби єго довести до національної 
свідомості…» [3, c. 246]. 

При товаристві були організовані різноманіт-
ні секції, такі як: культурно-освітня, спортивна, 
жіноча, літературна, а також існував чоловічий 
хор. На сьогодні діяльність таких товариств не є 
дослідженою, але внесок даної організації у роз-
виток освіти та науки є неоціненним.

3) Менш відомими у царині фінансово-еконо-
мічної та кооперативної освіти є історико-еко-
номічна думка та діяльність інших братів Бар-
вінських (Івана, Осипа та Іполита), оскільки усі 
мали духовно-богословську вищу освіту, зокрема 
Осип та Іполит завершили духовну семінарію у 
Львові, а Іван – богословський факультет Львів-
ського університету. Виходячи з освіти, брати 
більше приділяли увагу на зростання свідомості 
пересічного українця та його духовності:

– пишучи здебільшого освітні статті та нотат-
ки історично-релігійного спрямування. Найвідо-
мішим доробком Іполита Барвінського є нарис 
«Літопис села Нестерівці» (1881-1883 рр.);

– внеском Івана Барвінського можна вважати 
діяльність на посаді заступника декана деканату 
с. Гусятин та як члена повітової ради;

– найближчим «по духу» та по освітньо-про-
світницькій діяльності до братів Олександра та 
Володимира варто вважати Осипа, котрий за 
фінансового сприяння кооперативного Товари-
ства «Просвіти» видавав господарсько-практич-
ні освітні порадники для селян («Паша, душа в 
господарстві» (1880 р.), «Рогата худоба» (1882 р.), 
«Дрібна птиця в господарстві» (1885 р.), «Нива» 
(1887 р.), «Порадник на всі хороби худоби» 
(1889 р.), та ін. [9, с. 172]), а також інші книжечки 
на духовні та моральні теми. Відомим є його лис-
тування із братами [9].

Відзначимо, що брати Барвінські стали за-
сновниками часопису «Діло», який протягом 

усіх років існування став символом та голосом 
галицького українства. Разом з тим брати поча-
ли займатися видавництвом «Бібліотеки найзна-
менитших повістий», що була створена з метою 
читання класики світової літератури україн-
ським народом. Барвінські досить багато допи-
сували до видавництва «Діла» різних статей на 
політичні та шкільні теми, а також займалися 
перекладами. Задля поширення української 
мови видавництво часопису здійснювалося ети-
мологічним правописом.

На початку 80-х років пішов з життя один 
з братів Барвінських – Володимир. Після його 
смерті Олександр Барвінський не зміг одноосіб-
но керувати видавництвом «Діла», тому залишив 
марні спроби та почав організовувати національ-
не життя на Тернопільщині. Багато подорожу-
ючи по селам він переконував, що українська 
історія повинна стати рушієм пробудження сві-
домості нації. 

У 1880-1890-х рр. побачила світ концепція 
«органічної праці», автором та ідеологом якої 
був О. Барвінський. Вона полягала у одночас-
ному розвиткові як культурної, так і економіч-
ної сфери, формуванні свідомого суспільства. 
У 1888 році Олександр Барвінський переїжджає 
до Львова, де вступає у Товариство імені Шев-
ченка. У 1893 році стає головою Наукового това-
риства імені Шевченка. В продовж усього життя, 
О. Барвінський не полишав своєї громадської та 
просвітницької роботи, займався видавничою ді-
яльністю та став одним із провідних діячів гро-
мадського руху України. Як свідчить аналіз іс-
торії економічної думки на територіях Західної 
України ХІХ – першої половини ХХ, успішно 
використовувався задля забезпечення фінансо-
вої грамотності, сприянню розвитку і вдоскона-
ленню економічної освіти та економічного підне-
сення українського народу.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших досліджень у даному на-
прямку. Узагальнюючи дослідження, можна 
сміливо стверджувати, що внесок братів Бар-
вінських у розвиток українського суспільства 
є надзвичайно великим і до сьогодні. Завдяки 
їх роботі побачили світ друковані видання та 
набули популярності просвітницькі організації, 
які вплинули на світогляд громадських, науко-
вих та політичних діячів, а також мали вплив 
на становлення національної свідомості укра-
їнців. Підсумовуючи, варто наголосити на чи-
малій освітньо-економічній та просвітницькій 
спадщині братів Барвінських, котра реалізову-
валася на різних рівнях: через видавничу ді-
яльність, громадсько-економічну та політичну 
діяльності, консультаційно-рекомендаційну та 
просвітницько-економічну, тощо.
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Постановка проблеми. Ринок страхових по-
слуг є одним з необхідних елементів ринкової 
інфраструктури, тісно пов’язаним з ринком за-
собів виробництва, споживчих товарів, ринком 
капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. 
У країнах розвиненої економіки страхова спра-
ва має найширший розмах і забезпечує підпри-
ємцям надійну охорону їхніх інтересів від не-
сприятливих наслідків різного роду техногенних 
аварій, фінансових ризиків, криміногенних фак-
торів, стихійних і інших нещасть. 

Міжнародний досвід свідчить, що рівень роз-
витку країни часто визначають на підставі того, 
як у ній організовано страхову справу, яка за до-
хідністю в багатьох країнах посідає друге місце 
після туризму, випереджаючи рентабельність у 
промисловості та в банківському сегменті. У кра-
їнах з розвиненою ринковою економікою страху-
вання є важливим механізмом залучення в еко-
номіку інвестиційних ресурсів [1].

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання, яке полягає в 
дослідженні страхування професійної відпові-
дальності адвокатів, його переваг, недоліків та 
перспектив зародження на українському ринку, 
на основі іноземного досвіду показати наскіль-
ки вигідним є страхування професійної відпо-
відальності адвокатів та як воно відобразиться 
на подальшій діяльності професіоналів у адво-
катській сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Страхування професійної відповідальності – це 
підгалузь страхування відповідальності, яка за-
лежно від професії особи, чия відповідальність під-
лягає страхуванню, включає в себе елементи як 
страхування відповідальності за заподіяння шко-
ди, так і страхування відповідальності за порушен-
ня умов договору [2]. Професійна відповідальність 
як складене поняття може розглядатися з позицій 
двох поширених наукових категорій – «професія» 
і «відповідальність». У першому випадку поняття 
«професійна відповідальність» буде приватним від-
носно більш загальних категорій сфери трудових 
відносин, у другому – суспільно-правовою катего-
рією, що входить в ієрархічно більш широке по-
няття «соціальна відповідальність».

Страхування відповідальності є порівняно 
новим і досить специфічним для українського 

страхового ринку. Особливість його полягає у ви-
значенні об’єкта страхування, яким тут, згідно 
з Законом України „Про страхування», висту-
пають майнові інтереси, що не суперечать зако-
нодавству України, пов’язані з відшкодуванням 
страхувальником заподіяної ним шкоди особі 
або майну, а також шкоди, заподіяної юридич-
ній особі. При цьому слід розрізняти страхування 
професійної та цивільної відповідальності [3].

На відміну від інших видів страхування відпо-
відальності, при страхуванні професійної відпові-
дальності настання страхового випадку пов’язане 
не з неконтрольованими і незалежними від волі 
людини факторами (наприклад, стихійними при-
родними явищами), а залежить від особистих 
характеристик фахівця, що займається профе-
сійною діяльністю (кваліфікації, досвіду, нави-
чок, знань). При цьому за договором страхування 
професійної відповідальності може бути застра-
хована тільки відповідальність фізичної особи, 
що займається професійною діяльністю і зареє-
стрована як індивідуальний підприємець. В свою 
чергу, юридична особа може застрахувати свою 
цивільну відповідальність перед третіми особами 
за шкоду, заподіяну його працівником при вико-
нанні трудових обов’язків [4].

Рівень розвитку страхування відповідальності 
прямо залежить від розвитку національних еко-
номіки та досконалості правових інститутів.

Оцінка страхових ризиків при укладанні 
страхового договору професійної відповідаль-
ності є досить складним процесом. Наприклад, 
обставинами, що мають істотне значення для 
оцінки ступення страхового ризику, можуть вва-
жатись обставинами, які змінились настільки, що 
якби вони були відомі при укладанні договору 
страхування, то такий договір взагалі не був би 
укладений страховиком або був би укладений на 
умовах, що значно відрізнялись б. У зарубіжних 
країнах страхові тарифи залежать насамперед 
від ризиковості професії. Так, найбільш ризи-
ковою вважається професія лікаря, особливо 
хірурга та анестезіолога. Друге місце посідають 
представники будівельних професій, третє – ад-
вокати і аудитори.

Страхування професійної відповідальності 
адвокатів є обов’язковим для більшості євро-
пейських країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чеської 
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Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, 
Німеччини, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, 
Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Норвегії, 
Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Сло-
венії, Швеції, Нідерландів, Великобританії, але 
є добровільним лише у кількох європейських 
країнах: Греції, Латвії, Іспанії. Та навіть якщо 
страхування професійної відповідальності є до-
бровільним, Закон про адвокатуру постановляє, 
що адвокати можуть або повинні мати страху-
вання професійної відповідальності.

У кожній країні існують певні особливості. На-
приклад, в Ірландії покриття страхування про-
фесійної відповідальності є обов’язковим лише 
для адвокатів, які займаються приватною прак-
тикою. Адвокати, які працюють на корпоратив-
ний сектор, надаючи юридичну підтримку лише 
своїм працедавцям, не зобов’язані мати особисте 
страхування професійної відповідальності. Адво-
кати, які працюють на повну ставку на держав-
ній службі, також звільняються від страхування 
професійної відповідальності.

У Німеччині, Фінляндії та багатьох інших кра-
їнах кожен адвокат повинен особисто придбати 
страхування професійної відповідальності мі-
німального рівня. У Бельгії кожен адвокат є за-
страхованим за свою професійну відповідальність 
через членство в Асоціації адвокатів. В Угорщині 
майже 98% адвокатів застраховані організацією, 
створеною Асоціацією адвокатів Угорщини.

У більшості європейських країн немає осо-
бливих правил щодо відповідальності адвокатів, 
окрім загальних правил відповідальності, що сто-
суються всіх громадян. Існують традиційні вимо-
ги (напр., мінімальне покриття), але не застосо-
вуються жодні особливе регулювання. Хоча Рада 
асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи 
рекомендує своїм асоціаціям-членам та усім ад-
вокатам, які зареєстровані у цих асоціаціях, при-
йняти ці мінімальні стандарти: 

1. Повинні існувати обов’язкові вимоги для 
всіх адвокатів бути застрахованими від цивільної 
(громадянської) правової відповідальності, яка 
виникає в наслідок їхньої правничої діяльності. 

2. Мінімальна сума такого покриття на пе-
ріод з початку 2005 року повинна становити 
100000 євро за одну скаргу, із загальною су-
мою в 200000 євро за весь рік. Для держав, які 
стали членами Європейського Союзу 1 травня 
2004 року і для держав, які стануть членами 
Європейського Союзу в 2007 році, це положення 
повинно бути запроваджене в 2008 році. Ці суми 
будуть періодично переглядатися. В будь-якому 
разі, суворіші правила, які існують в деяких дер-
жавах щодо мінімальної суми, загальної річної 
суми чи обох сум, матимуть перевагу. 

3. Витрати на захист також покриваються на 
додачу до вже вказаної вище загальної суми. 

4. Покриття повинно поширюватися, за необ-
хідності, на всіх партнерів, керівників, колишніх 
партнерів, інтернів та працівників або будь-яку 
людину, яка має на це право. 

5. У разі якщо адвокат або фірма припиняє 
практику, будучи застрахованим за принципом 
подання скарг, страховка повинна забезпечити 
покриття ран-офф на період, якнайближчий до 
терміну позовної давності у цій державі-члені. 

6. Рішення про те, чи страхування повинно 
здійснюватися за принципом «вчиненого діяння», 
чи «поданої скарги», повинно прийматися на на-
ціональному рівні. 

В Україні страхування професійної відпо-
відальності адвокатів набирає досить значних 
обертів. В травні 2015 році був прийнятий проект 
моделі страхування професійної відповідальності 
адвокатів в Україні за підтримки та фінансуван-
ня Європейським Союзом.

Основними рисами моделі цього проекту є:
1. Страхування професійної відповідальності 

для адвокатів є добровільним. Обов’язкове стра-
хування професійної відповідальності можна 
впровадити через кілька років.

2. Страхування професійної відповідальнос-
ті покриває будь-яку діяльність у межах прав-
ничої професії, включаючи завдані клієнту чи 
третій стороні грошові збитки адвокатом через 
помилку або недбалість при виконанні професій-
них обов’язків. Страхування професійної відпові-
дальності не покриває кримінальні дії, включаючи 
шахрайство, крадіжку та привласнення коштів.

3. Страхування професійної відповідальності 
є індивідуальним – адвокати повинні оплачувати 
його особисто. Регіональні адвокатські ради ма-
ють право домовитися про вигідніші умови для 
адвокатів.

4. Внесені зміни до Закону про адвокатуру 
та адвокатську діяльність – визначено, що ад-
вокати можуть добровільно застрахувати свою 
професійну цивільну відповідальність, а Націо-
нальна асоціація адвокатів України затверджує 
рекомендації щодо страхування професійної від-
повідальності.

5. З-поміж іншим вимог рекомендації повинні 
регулювати мінімальне покриття страхування, 
яке спочатку має бути зовсім незначним (напр., 
10 000 грн. за одну скаргу, 20 000 грн. загалом на 
рік) та збільшуватися кожного наступного року.

6. Адвокати зобов’язані повідомляти клієнтів 
(у договорі про надання юридичних послуг) про 
те, що вони не мають страхування професійної 
відповідальності або воно не відповідає рекомен-
даціям Національної асоціації адвокатів України. 
Відмова в інформуванні клієнта може стати під-
ставою для дисциплінарного провадження.

7. Національна асоціація адвокатів України 
здійснюватиме відповідні кроки для сприяння 
придбанню адвокатами страхування професій-
ної відповідальності, напр., надаючи інформацію 
про страхування професійної відповідальності у 
Єдиному реєстрі адвокатів. Слід також залучати 
інші органи самоврядування, напр., брати до ува-
ги страхування професійної відповідальності при 
винесенні рішень щодо дисциплінарних санкцій.

8. Держава повинна підтримувати модель 
страхування професійної відповідальності, напр., 
вважати кошти за страхування професійної від-
повідальності як такі, що не входять до суми 
оподаткування та визначити страхування про-
фесійної відповідальності як одну з вимог для 
адвокатів, які надають правничу допомогу.

Хоч картинка і складується ідеальною, але в 
українських адвокатів все одно виникають певні 
побоювання, адже як і юридична освіта, профе-
сійна етика чи професійна таємниця, страхуван-
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ня професійної відповідальності є частиною про-
фесії адвоката. Воно є необхідним для адвоката, 
та навіть більше – для їхніх клієнтів, тобто стра-
хова відповідальність не є необхідною. 

Вартість страхування професійної відпові-
дальності залежатиме, значною мірою, від двох 
аспектів: статистики проваджень проти адво-
катів та кількості адвокатів, які купуватимуть 
страхування професійної відповідальності. Якщо 
проваджень проти адвокатів не буде, це при-
зведе до зниження вартості страхування про-
фесійної відповідальності через два роки після 
його запровадження (проте справжня вартість не 
стане нижчою, оскільки вимоги до мінімального 
покриття будуть змінені). Якщо органи самовря-
дування та держава заохочуватимуть адвокатів 
купувати страхування професійної відповідаль-
ності, кількість таких страхових контрактів зрос-
те, навіть якщо це буде добровільно.

Також щодо страхування професійної від-
повідальності ходить думка, що немає необхід-
ності купувати страхування професійної відпо-
відальності, адже не існує позовів до адвокатів, 
але провадження проти адвокатів у інших євро-
пейських країнах виникають нечасто, та все ж 
трапляються. Ця практика прийде і до України. 
Навіть якщо не буде таких випадків, клієнт має 
бути впевненим, що у разі недбалості з боку ад-
воката мінімальні втрати клієнта будуть відшко-
довані через страхування.

Та попри всі недоліки та переваги страхуван-
ня професійної діяльності адвокатів все частіше 
пропонується на ринку страхових послуг, напри-
клад, цим видом страхування займаються такі 
страхові компанії як ПАТ «СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС», НАСК «Оранта», 
ПАТ «Страхове товариство «Гарантія» (табл. 1). 

Таблиця 1
Страхові тарифи СПВ адвокатів

Страхова 
сума, грн.

Стра-
ховий 
тариф, 

%

Страхова 
премія, 

грн.

Стра-
ховий 
тариф, 

%

Страхо-
ва пре-
мія, грн.

Франшиза 1% Франшиза не 
передбачається

200 000,00 0,19 380,00 0,21 480,00
400 000,00 0,14 560,00 0,16 640,00

1 000 000,00 0,12 1 200,00 0,13 1 300,00
2 000 000,00 0,10 2 000,00 0,11 2 200,00

Як зазначалось раніше, страховий тариф в 
даному виді страхуванні залежить від ризико-
вості професії, тому ми спостерігаємо досить ви-
сокі тарифи при страхуванні адвокатської діяль-
ності [6].

Якщо звертатись до законодавчої бази, то 
сьогодні в Україні немає закону, який би прямо 
закріплював страхування професійної діяльності 
адвоката у формі добровільного або обов’язкового 
страхування. Водночас у Законі «Про страхуван-
ня» перелік видів добровільного страхування не є 
вичерпним. Це дає теоретичну можливість вести 

мову про страхування професійної відповідаль-
ності адвоката.

Натомість Закон врегульовує страхування ді-
яльності інших представників юридичної про-
фесії: приватного нотаріуса, арбітражного керу-
ючого, тимчасового адміністратора, ліквідатора 
фінансової установи. Обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності застосову-
ється лише до приватних нотаріусів та нотаріу-
сів, які виконують функції державних реєстра-
торів речових прав на нерухоме майно.

З огляду на часту взаємодію приватних но-
таріусів з фізичними особами, специфіку діяль-
ності щодо вчинення юридичних дій з нерухоміс-
тю тощо, а отже, і підвищену відповідальність, 
цілком доцільним та виправданим є зобов’язання 
приватних нотаріусів страхувати свою цивільно-
правову відповідальність, пов’язану зі здійснен-
ням професійної діяльності.

Щодо перспектив цього виду страхуван-
ня, то у 2020 році, згідно з Планом дій впрова-
дження Стратегії реформування судочинства, 
судоустрою та інших суміжних інститутів на 
2015-2020 роки, на законодавчому рівні буде за-
кріплено і обов’язкове страхування професійної 
діяльності адвоката.

Таким чином страхування надаватиме впев-
неність клієнту у тому, що у разі настання стра-
хового випадку, йому буде виплачена хоча б 
якась частина коштів на покриття понесених ним 
збитків. З іншого боку, страхування збільшить 
довіру до українських адвокатів з боку клієнтів, 
особливо іноземних. 

Запровадження страхування також підви-
щить професійний рівень української адвокату-
ри і сприятиме підвищенню здорової конкурен-
ції. Якщо адвокат за своє недбальство буде нести 
не тільки кваліфікаційно-дисциплінарну, але і 
майнову відповідальність, деякі недобросовісні 
або некваліфіковані адвокати можуть раз і наза-
вжди втратити попит на свої послуги.

Планується, що в Україні страховий платіж 
становитиме не більше 100 грн в місяць, але у 
разі настання страхового випадку дасть змогу 
мінімізувати фінансові витрати адвоката на по-
криття збитків [5].

Під час Українсько-німецького форуму було 
наголошено, що страхування є звичайною прак-
тикою у Німеччині, але ми самі повинні виріши-
ти, які кроки потрібно зробити для європейської 
реформи адвокатури, а їх іще багато попереду. 

Нагадаємо, що наразі йде активне обговорення 
змін до Закону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» та удосконалення його положень і, 
сподіваємось, справа нарешті зрушиться з місця.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
враховуючи вищесказане, досвід іноземних країн 
та світові тенденції правого регулювання такого 
виду страхування, як страхування професійної 
відповідальності адвокатів щодо запровадження 
його, як обов’язкового, очевидною є потреба в за-
кріпленні на законодавчому рівні в Україні ін-
ституту обов’язкового страхування професійної 
відповідальності адвокатів.
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ОСНОВНІ РИЗИКИ ПРИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД  
ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

У статті досліджено поняття міжнародних розрахунків суб’єктів ЗЕД, встановлено основні сучасні ризики, що виника-
ють під час зовнішньоекономічних розрахунків в світі, також наведено актуальні та дієві шляхи щодо зниження даних 
ризиків. Окремо розглянуто акредитив як найбільш універсальну форму міжнародних розрахунків, встановлено його 
переваги та недоліки. Проаналізовано умови сучасних українських банків, які надають послугу акредитива. Визначено 
напрями мінімізації існуючих основних ризиків.
Ключові слова: міжнародні розрахунки, ризикі, акредитив, покритий акредитив, кредитний ризик, валютний ризик, 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сьогодні важко собі уявити зовнішньоекономічні 
відносини без міжнародних розрахунків. Це, пев-
но, найважливіший інструмент взаємовідносин 
між суб’єктами ЗЕД.

Міжнародні розрахунки являють собою сис-
тему організації, регулювання і здійснення пла-
тежів за грошовими зобов’язаннями і вимогами, 
що виникають при реалізації ЗЕД [1, c. 9]. Їх, пе-
реважно, здійснюють у безготівковій формі, ро-
блячи відповідні записи на банківських рахунках 
в уповноважених банках. 

В умовах сучасної кризи, для мінімізації не-
гативних наслідків, актуальним буде розглянути 
саме ризики, з якими суб’єкти ЗЕД можуть зі-
штовхнутись в процесі здійснення розрахунків 
один з одним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою ризиків при міжнародних розрахун-
ках займались Б.С. Івасів, Л.М. Прийдун, В.Я. Ру-
дан, О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусі-
єць, Н.М. Сушко, та інші, однак залишаються 
певні питання, які ще потребують уточненнь.

Невирішені раніше частини загальної про-
блеми. Проблемою статті є визначення осно-
вних засобів мінімізації кредитного, регіональ-
ного та валютних ризиків, як основних ризиків, 
які виникають під час міжнародних розрахунків 
суб’єктів ЗЕД, розгляд акредитива, в тому чис-
лі покритого, як найбільш універсальної форми 
міжнародних розрахунків між суб’єктами ЗЕД в 
сучасних економічних умовах. 

Метою статті є визначення певних засобів мі-
німізації основних ризиків в міжнародних розра-
хунках, розгляд акредитива, як найбільш універ-
сальної форми міжнародних розрахунків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародні платіжні угоди, конвенції, норми на-
ціонального законодавства, торгові, кредитні та 
інші угоди – все це являє собою правову осно-
ву міжнародних розрахунків. Крім того, важ-
ливе місце в правовому регулюванні займають 
і систематизовані й уніфіковані норми та звичаї 
світової банківської системи, які закріплюються 
відповідними конвенціями по векселям, акреди-
тивам, інкасо та банківським гарантіям. 

Серед суб’єктів міжнародних розрахунків ви-
діляють: 

•	імпортерів;	
•	експортерів;	
•	банки,	кредитні	установи;	
•	державу;	
•	міжнародні	організації;	
•	фізичних	осіб.	

Таблиця 1.1
Засоби та способи платежів,  

які використовують в міжнародній торгівлі
Способи 
платежів Засоби платежів Форми 

розрахунків
•	Готівковий	
платіж
•	Авансовий
•	Платіж	в	
кредит

•	Чеки
•	Банківські	
трати
•	Переводні	
векселі
•	Платіжні	дору-
чення (поштові)
•	Телеграфні	
платіжні дору-
чення
•	Грошові	пере-
кази, в системі 
SWIFT

•	Документарні:
•	(інкасо,	акреди-
тиви).
•	Недокументарні:
•	банківський	
переказ
•	авансові	пла-
тежі
•	векселі
•	платіж	на	від-
критий рахунок
•	чеки

Джерело: [1, с. 11]

В умовах сучасної кризи, виникають певні ри-
зики для суб’єктів ЗЕД при міжнародних розра-
хунках. Основними такими ризиками вважають:

1. Кредитний ризик.
2. Валютний ризик.
3. Регіональний ризик. 
Кредитний ризик пов’язується з небажанням 

або нездатністю покупця платити. На сьогодніш-
ній день, це найбільш імовірний ризик, врахо-
вуючи те, що успіх в судовій справі проти іно-
земного порушника зобов’язання, порівняно з 
місцевим, достатньо малий. Та й в цілому, пору-
шення судового позову проти іноземця вимагає 
витратити набагато більше коштів та часу [2].

Засоби щодо мінімізації цього ризику:
•	використання	акредитива;	
•	отримання	страхового	покриття	експортних	

кредитів; 
•	отримання	готівкових	депозитів.	
Більше того, може існувати і загальний кре-

дитний ризик в банківській системі країни пла-
тиника, який суб’єкт-продавець може використа-
ти певним чином, як індикатор надійності свого 
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потенційного партнера по зовнішньоекономічним 
відносинам, виходячи із загальної картини того, 
що відбувається в банківській системі тієї країни, 
в якій функціонує потенційний партнер (платник).

Так, протягом 2008-2014 рр. в Україні скла-
лась така загальна картина:

 

Рис. 1. Динаміка заборгованості в банківській 
системі України з 01.01.2008 р. по 01.01.2015 р. [3]

Отримані дані показують, протягом аналізо-
ваного періоду відбулось значне зростання част-
ки проблемних кредитів (за весь період частка 
недіючих кредитів в структурі наданих кредитів 
зросла з 4,16% до 20,36%; частка простроченої 
заборгованості зросла з 1,3% до 13,5%). Такий 
результат, безперечно, викликано, перш за все, 
погіршенням фінансового стану платників, в ре-
зультаті погіршення економічного стану України, 
розвитку політичної кризи, інфляційних проце-
сів та девальвації гривні. 

Тому, можна стверджувати, що прямим свід-
ченням проблем в економіці держави є наявність 
проблемних кредитів в портфелях банків, а це 
важливо знати суб’єктам ЗЕД.

Валютний ризик пов’язується із зміною курсу 
валюти. Ця зміна може вплинути несприятливо 
на становище імпортера та експортера, вона не 
залежить прямо від волі покупця, або продавця. 
А вартість національної валюти в майбутньому 
розрахунку в іноземній валюті повністю залежить 
від обмінного курсу між валютами (в особливості, 
коли ринкові сили впливають на курси обміну) [2].

Засоби щодо мінімізації цього ризику:
•	форвардне	валютне	хеджування;
•	ф’ючерси	на	ринку	опціонів;
•	виписування	рахунків	у	власній	валюті,	або	

у валюті, яка має досить стійку вартість (фунт 
стерлінгів, долар, євро, єна);
•	контрактне	забезпечення	–	це,	коли	відбу-

вається коригування ціни на основі обумовлених 
змін у валютному курсі.

Результати аналізу динаміки офіційного кур-
су вітчизняної валюти відносно євро та долару 
США показують, що в останні роки в Україні спо-
стерігається нестабільність гривні, яка викликає 
валютний ризик, серйозний для суб’єктів ЗЕД. 
У випадку, коли збігається валюта ціни та валюта 
платежу, ризик спричиняється зміною курсу ва-
люти, вказаній в контракті порівняно з національ-
ною валютою. Якщо ж валюта платежу і валюта 
ціни не збігаються, то експортер, в такому випадку, 
зазнає збитків при збільшенні курсу валюти пла-
тежу відносно валюти ціни, тому що він отримує, 
в грошовому еквіваленті, менше, аніж зазначена в 
контракті сума. Для імпортера виникають валютні 

ризики при зниженні курсу валюти платежу від-
носно валюти ціни, оскільки необхідно більше за-
платити національної валюти для її купівлі.

 

Рис. 2. Динаміка офіційного курсу гривні  
до долара США та до євро (середній за період)  
у січні 2008-2016 років, грн. за 100 дол. США,  

за даними НБУ [3]

Коли збігається валюта ціни з валютою пла-
тежу, в експортера валютний ризик виникає при 
знеціненні валюти контракту по відношенню до 
його національної валюти. Відповідно навпаки- 
для імпортера.

Валютні ризики найбільше вірогідні для екс-
портерів та імпортерів вже готової продукції, 
особливо це стосується обладнання та машин, 
через те, що такого роду контракти укладають, 
як правило, з умовою відстрочки платежу. Відпо-
відно, чим більший проміжок часу від підписання 
контракту до проведення платежу за цим контр-
актом, тим більша вірогідність коливань валют.

Регіональний ризик зазвичай спричиняється 
економічними, або політичними подіями, що ма-
ють місце в державі імпортера і які спричини-
ли постійне або термінове призупинення виплат 
експортеру. Цей вид ризику може також вклю-
чати відсутність можливості обміну власником 
валюти певної держави у валюту іншої країни 
внаслідок накладеного урядом обмеження. 

Засоби щодо мінімізації цього ризику:
•	отримування	страхового	покриття	експорт-

них кредитів;
•	використання	підтвердженого	акредитива.	
Так як більш універсальна форма міжна-

родних розрахунків це акредитив, який до того 
ж пропонується в якості засобу мінімізації роз-
глянутих ризиків, пропонується розглянути його 
більш детально. акредитив являє собою: 1) вид 
банківського рахунку, за яким здійснюються без-
готівкові розрахунки; 2) іменний цінний папір, 
який засвідчує право особи, на ім’я якого він ви-
писаний, одержати в кредитній установі (банку 
тощо) вказану в ньому суму. Розрізняють акреди-
тиви: безвідкличний та відкличний. Безвідклич-
ний акредитив відкривається на певний строк 
до закінчення якого не може бути анульованим. 
У разі відкриття відкличного акредитиву, його 
дія може припинятись банком до моменту настан-
ня терміну, вказаного в самому акредитиві. Крім 
того, розрізняють підтверджені і непідтверджені 
іншим банком акредитиви. Підтверджений акре-
дитив зобов’язує банк, через який ведеться опла-
та, взяти на себе зобов’язання виконати платіж, 
вказаної в акредитиві суми, незалежно від того, 
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чи надійдуть кошти в банк, в якому акредитив 
було відкрито. Якщо такого підтвердження нема, 
то акредитив вважається непідтвердженим. По-
ширені також і перекладні акредитиви. В пере-
кладному акредитиву бенефіціару (тобто тому, на 
чию користь він відкритий) надається спеціальне 
право отримати інший акредитив в іншому банку 
на свою користь, або користь інших осіб.

За документарного або товарного акредитиву 
правила перевірки документів та правовідносини 
між сторонами регламентує Міжнародна торгова 
палата, видаються в спеціальних Уніфікованих пра-
вилах і звичаях для акредитивів [8]. Банки, як по-
казує практика, за виконання операцій, пов’язаних 
з акредитивами, стягують комісійну плату.

Що стосується розміру комісій за акредити-
вом, то однозначно можна стверджувати, що в 
першокласних європейських чи американських 
банках з рейтингами інвестиційного класу їх 
розмір вищий, ніж в українських банках. «Це й 
зрозуміло, адже їх зобов’язання і надійність на 
ринку високо оцінюються».

Саме акредитивну форму розрахунків можна 
порекомендувати у випадках, коли між експор-
тером та імпортером укладаються:

1. перша угода;
2. угоди на великі суми;
3. угоди, пов’язані з кредитами на тривалі 

строки;
4. угоди з імпортерами із країн, які перебува-

ють у важкому економічному становищі, відомих 
низькою культурою оплати та нестабільністю по-
літико-економічної ситуації;

5. кредитоспроможність покупця викликає 
сумнів;

7. наявність валютних і інших обмежень в 
країні імпортера;

8. товари виготовляються за спеціальним за-
мовленням і тому їх реалізація іншому покупцю 
неможлива;

9. угоди з резидентами й країн, які потребу-
ють оформлення платежів виключно через акре-
дитиви.

Встановлена практика показує, що акреди-
тив – найскладніша та найдорожча форма розра-
хунків, так як банки беруть доволі високу комісію 
(близько 3% від суми всього платежу) [4; 5; 6; 7].

В загальному обсязі міжнародних розрахун-
ків, в Україні частка акредитивної форми менша 

аніж частка банківських переказів. Дані кількох 
провідних банків України свідчать про те, що 
структура зовнішньоекономічних розрахунків в 
Україні розподіляється приблизно так: частка 
банківських переказів складає приблизно 90%, 
частка акредитива – 9%, частка інкасо – 1%. Не-
зважаючи на всі переваги акредитивної форми 
розрахунків, його найсуттєвіший недолік – це 
його висока вартість, яка наведена вище у табл. 2.

Висновок. Україна, зі своєю нестабільністю 
економіки, про що свідчить. як мінімум, частка 
проблемних позичок в загальній кількості на-
даних позичок та особливо нестабільність на-
ціональної валюти в останні роки, стикається з 
такими основними ризиками при міжнародних 
розрахунках суб’єктів ЗЕД: кредитний, регіо-
нальний та валютний. Найпоширенішим, на сьо-
годні, являється саме кредитний ризик (ризик не 
отплати послуги, або товару); дуже важливим є 
зміна валютного курсу (як реакція на економіч-
ні процеси в середині країни)- звідси випливає 
важливість попередження валютного ризику при 
розрахунках. Серед загальних методів мініміза-
ції даних ризиків, на нашу думку, є такі:
•	використання	акредитиву	як	форми	міжна-

родних розрахунків;
•	страхування
•	контрактне	забезпечення.
Розглядаючи акредитив як універсальну та 

максимально сприятливу форму розрахунків, 
зазначимо, що, акредитив – угода, за якою банк 
зобов’язується відповідно до вимоги клієнта 
оплатити документи третій особі, відкривши на її 
користь акредитив. Найголовніша функція акре-
дитива полягає в тому, що він надає впевненості 
й зменшує ризики як для експортера, так і для 
імпортера. Акредитив надає впевненості експор-
теру, що банк оплатить перевезену продукцію, а 
імпортера – що оплата експортеру не буде ви-
конана до того часу, доки не буде встановлено, 
що вся документація, представлена ним, відпо-
відає термінам та умовам угоди. не дивлячись на 
складність та високу вартість, а також і трудно-
щі використання, саме акредитив як форма між-
народних розрахунків зможе вберегти і імпор-
тера, і експортера від основних ризиків, які на 
сьогоднішній день є досить вірогідними в умо-
вах нестабільності економік певних країн, в тому 
числі і України. 

Таблиця 2
Умови українських банків, що надають послугу покритого акредитива  

на імпорт для юридичних осіб

Назва 
установи

Відкриття акредитива, 
% від його суми

Здійснення 
платежу в рамках 
акредитива, % від 

суми платежу

Внесення змін в умови 
акредитива, % від його 

суми

Ануляція акредитива, 
% від його суми, або 
визначений тариф 

банку

ПриватБанк 0,2%, мін. 100 грн., 
макс. 2000 грн. 100 грн. 250 грн. 0,1% от суммы, мін. 

50 грн., макс. 250 грн.

Укрексімбанк 0,2%, мін. 50 долл., 
макс. 2000 долл.

0,25% от суми, 
мін. 10 долл., макс. 

300 долл.

0,2%, мін. 50 долл., макс. 
2000 долл.; другие изме-

нения: 30 долл.
30 долл.

Райффайзен 
Банк Аваль

0,3%, мін. 800 грн. или 
300 долл. відсутня 0,3% від суми аккреди-

тиву 600 грн.;
у гривні 250 грн.; в 
інвалюта 50 долл.

УкрСиббанк
0,2%, мін. 200 долл. 

США, макс. 4000 долл. 
США

0,15%, мін. 30 долл., 
макс. 150 долл.

0,2%, мін. 100 долл. 
США, макс. 1000 долл. 50 долл.
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Аннотация
В статье исследовано понятие международных расчетов субъектов ВЭД, установлены основные современные риски, 
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The article explores the concept of international payments of the subjects of foreign economic activity, sets major 
risks that arise during foreign payments, describes relevant and effective ways to reduce these risks. Besides, the 
article considers the letter of credit as the most universal form of international payments, sets its advantages and 
disadvantages. It also analyzes conditions of modern Ukrainian banks that provide the letter of credit. It specifies the 
way of minimizing the major risks.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА 2005-2015 РОКИ 

Досліджено ринок інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджено тенденції розвитку вітчизняного інформаційно-
комунікаційного ринку. Оцінено ринок інформаційно-комунікаційних технологій загалом та окремі його сегменти. 
Досліджено фактори впливу на ринок телекомунікацій України.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, ринок ІКТ, інформаційно-комунікаційні товари, інформаційно-
комунікаційні послуги.

Постановка проблеми. Сфера інформаційних 
технологій і телекомунікацій вважається одні-
єю зі сфер, що швидко розвиваються як у світі, 
так і в Україні, також є одним з пріоритетних 
напрямів розвитку в Україні. Означена сфера 
містить у собі інноваційну складову, яка сприяє 
соціально-економічному розвитку країни, пока-
зуючи впродовж десятків років стабільну дина-
міку зростання. Еволюція ІКТ-інфраструктури 
є важливою передумовою для підвищення рів-
ня конкурентоспроможності економіки України, 
а також для підвищення забезпеченості її на-
ціональної безпеки, яка є невід’ємною частиною 
розвитку, проте ІКТ не є універсальним важелем 
для стимулювання економічного зростання. Роз-
виток ІКТ в Україні надасть змогу країні підви-
щити рівень інтеграції в глобальне інформацій-
не суспільство, як наслідок, отримати доступ до 
світових інформаційних ресурсів, а також підви-
щить рівень безпеки та якості життя населення.

Постановка завдання. На основі викладеного 
сформульовано завдання дослідження, яке по-
лягає в аналізі ринку інформаційно-комунікацій-
них технологій, дослідженні вітчизняних тенден-
цій розвитку галузі ІКТ, побудові узагальненої 
структури інформаційно-комунікаційного ринку, 
визначення факторів впливу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оцінимо ринок інформаційно-комунікаційних 
технологій загалом та окремі його сегменти. На 
рис. 1 маємо визуалізацію динаміки розвитку 
ринку ІКТ в Україні протягом 11 років. Так, об-
сяг українського ринку інформаційно-комуніка-
ційних товарів і послуг має досить невизначе-
ну тенденцію до змін впродовж досліджуваного 
періоду. З 2005 по 2015 рік обсяг ринку впав на 
989 млн дол., а темп зростання у 2015 року ста-
новив -22,2%.

Аналізуючи графік, можливо виділити декіль-
ка періодів, де темп приросту був негативний: 
перший період – 2008-2009 роки – світова криза, 
другий – 2014-2015 роки – національна криза; ці 
два періоди характеризуються як скрутні часи 
для України загалом та для ринку ІКТ зокрема. 

 

Рис. 1. Зростання українського ринку  
інформаційно-комунікаційних технологій  

 (у вартісному вираженні) [1; 2]

Період до першої кризи (2005-2007 рр.) ринок 
ІКТ характеризувався швидкими темпами зрос-
тання, проте у 2008 року темп зростання знизив-
ся і складав 7,4%, проте саме 2009 рік проявив 
себе, так як саме в цьому році обсяг ринку ІКТ 
в Україні різко впав, а приріст даного показника 
показав від’ємне значення (–50%). 

Починаючи вже з 2010 ринок інформаційно-
комунікаційних технологій почав знову зрос-
тати, але не такими швидкими темпами як у 
докризовий період, а в 2014 році, спостерігався 
кризовий стан, так як темп приросту знов став 
від’ємним, у 2015 році така тенденція продо-
вжувалася. Дане явище пов’язане з економіч-
ною та політичною кризою, яка почалася у се-
редині 2014 року і продовжується дотепер. Дана 
кризова ситуація стала причиною девальвації 
гривні, що також є фактором від’ємного прирос-
ту ринку ІКТ.

Оцінуючи ринок інформаційно-комунікацій-
них технологій доцільно розглянути розвиток не 
тільки загального стану, а також проаналізувати 
його складові, так як інформаційно-комунікацій-
ний ринок складається з двох взаємопов’язаних 
кластерів – сфери телекомунікації (ТК) та сфери 
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інформаційних технологій (ІТ), які розглядають-
ся як окремі ринки.

На рис. 2 відображена зміна обсягу ринку ІКТ 
за кластерами, а саме телекомунікації та інфор-
маційні технології. Так, бачимо, що за досліджу-
ваний період ринок телекомунікацій превалює 
над ринком ІТ. Наприклад, у 2015 році ринок ТК 
складав 3163,0 млн, а ринок ІТ – 1184,2. Розгля-
даючи зростання обсягів ринку ІКТ за кластера-
ми: з 2005 до 2013 року ринок телекомунікацій 
зріс на 579,24, а ринок ІТ – на 720,36 а у 2015 
порівняно з 2013 роком ринок телекомунікацій 
знизився майже в 1,5 рази, ринок ІТ – 1,2 рази. 

 

Рис. 2. Обсяг ринку інформаційно-комунікаційних 
технологій за кластерами  

 (у вартісному вираженні) [1; 2]

Так, домінування ринку телекомунікацій за 
обсягом, по-перше, пов’язано з тим фактором, 
що більшість послуг у сфері телекомунікацій 
(телефонний зв’язок, інтернет і т.д.) спрямований 
не тільки на ринок B2B, а також на ринок В2С 
до кінцевих споживачів – в Україні населення 
на 2015 рік складає 42760,5 тис. осіб. [1], де біль-
шість користуються мобільним зв’язком та ме-
режею інтернет, що для інформаційного суспіль-
ства є невід’ємною частиною життя. По-друге, 
його розвиток створює кращі умови не тільки 
для національного підприємництва, а й сприят-
ливий клімат для залучення іноземних інвести-
цій в інші галузі національної економіки, оскіль-
ки рівень розвитку інфраструктури є необхідною 
умовою ефективного та оперативного ведення 
бізнесу, що стимулює розвиток даної сфери і з 
боку держави також.

Аналіз темпів зростання галузі телекомуні-
кацій та інформаційних технологій (рис. 3) на-
дає можливість припустити, що, незважаючи на 
домінування обсягів ринку телекомунікацій над 
ринком ІТ, спостерігається зростання ІТ галузі 

майже на всьому досліджуваному періоді. Так, 
негативне значення даного показника було у 
2009 році через світову кризу ІТ (-60%), телеко-
мунікації (-36%); також у періоді з 2014 року до 
2015 рік спостерігався від’ємний темп приросту 
ІТ (-15%), телекомунікації (-24%), що було спри-
чинено економічною та політичною нестабільною 
ситуацією в країні, а також девальвацією гривні. 

 
Рис. 3. Темп зміни ринку інформаційно-

комунікаційних технологій за кластерами  
(у вартісному вираженні) [1; 2]

Зростання обсягів надходжень у кластері «Те-
лекомунікації» пов’язане з технологічними ново-
введеннями. Поява нових технологій зобов’язує 
телекомунікаційні фірми оновлювати облад-
нання. Так, наприклад, у 2015 році «Vodafone» 
(МТС) та «Life» почали встановлювати в Україні 
3G (зв’язок третього покоління), тому вони були 
змушені оновлювати обладнання саме для цих 
технологій. Іншим фактором зміни темпів розви-
тку галузі телекомунікацій є наповнення ринку. 
Проте в Україні деякі ринкові ніші все ще не 
наповнені, у той час на європейських та амери-
канських така ситуація не спостерігається. Так 
як на зазначених ринках вже впроваджені 3G та 
4G стандарти зв’язку, в той же час на національ-
ному ринку 3G зв’язок почали впроваджувати 
тільки в 2015 році, а 4G можливо встановлять у 
найближчі 3-5 років.

Високий темп зростання ринку ІТ порівняно 
з ринком телекомунікацій має прямий зв’язок 
саме з розвитком ІТ-послуг. Особливістю ІТ-
ринку є те, що в Україні найбільшим попитом ко-
ристується обслуговування і підтримка дорогого 
ІТ-обладнання, проте основним драйвером зрос-
тання всього ІТ-ринку є аутсорсингові послуги. 

У табл. 1 показана зміна структури україн-
ського ринку ІКТ у 2005 –2015 роках. Аналіз да-
них вказує на нерівномірність розвитку ринку за 

Таблиця 1
Структура українського ринку ІКТ у 2005-2015 роках, млн дол. США

Структура ринку ІКТ 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ринок ІТ
Апаратне забезпечення 1047,1 2328,3 866,2 1138,2 1407,7 1435,9 1545,6 1117,6 948,2
Ринок ІТ-послуг 155,2 307,9 168,8 187,0 225,0 249,2 258,9 167,8 143,2
Програмне забезпечення 88,8 189,5 104,2 132,5 196,6 207,2 206,9 111,3 93,1
Ринок телекомунікацій
Ринок мобільної телефонії 2348,1 4776,9 2959,9 2967,6 3156,3 3287,3 3281,7 3040,7 2327,2
Ринок фіксованого зв’язку 1520,1 1524,6 975,8 896,1 867,4 844,6 779,9 645,6 467,0
Ринок ISP та передачі даних 129,4 333,9 312,0 407,1 454,1 496,7 515,2 481,8 368,8
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галузями та впродовж періоду, що розглядаєть-
ся, відбуваються деякі зміни в структурі.

Треба відзначити, що структура галузі ІКТ в 
Україні більшою мірою складається з послуг, що 
надаються, реалізації обладнання, його матері-
альної бази та програмних продуктів. Значна час-
тина обсягу вітчизняного ринку ІКТ не пов’язана 
з виробленими в Україні продуктами (тобто про-
дукцією і послугами, які можна вільно експорту-
вати та імпортувати), що продаються на даному 
ринку. Більш того, більша частина обладнання, 
його матеріальної бази та програмних продуктів 
виробляються за кордоном і імпортуються на ві-
тчизняний ринок. Це пов’язано з тим фактором, 
що обсяг виробництва цих товарів в Україні в да-
ний час досить низький. Тому зростання сектора 
ІКТ в Україні на даний час здійснюється майже 
виключно через зростання сектора послуг. Про-
те, цей факт має позитивний характер: розвиток 
сектора ІКТ надає можливість говорити про поча-
ток формування фундаменту економіки, заснова-
ної на знаннях (інформаційного суспільства) – про 
початок створення інфраструктури, що дозволяє 
ефективніше використовувати накопичені досвід і 
знання у виробництві та споживанні.

На основі результатів аналізу структури 
українського ринку ІКТ стверджуємо про те, 
що спостерігається домінування ринку телеко-
мунікацій, останній за обсягом більше ніж ринок 
ІТ у 2,5 разів, як зазначалося раніше. Аналізу-
ючи структуру ІТ ринку, який включає в себе 
такі складові, як апаратне забезпечення, ринок 
ІТ-послуг, програмне забезпечення, спостеріга-
ється, що саме ринок апаратного забезпечення 
є найбільшим і займає 80% від всього ринку ІТ, 
на другому місці був і залишається ринок ІТ-
послуг (12%), а останнє місце займає програмне 
забезпечення (7%). Всі три сегменти, починаючи 
з 2007 року, швидко набирали обороти в Украї-
ні. Так, за період 2005-2008 рр. ринок апаратного 
забезпечення збільшився на 123%, ІТ-послуг – 
98%, програмного забезпечення – 114%, проте у 
2009 році обсяг даних ринків впав більше ніж на 
45% кожен. Найбільше постраждав ринок апа-
ратного забезпечення, обсяг якого впав в 2,7 ра-
зів. Вже після 2009 року обсяги сегментів по-
чали знов зростати та до 2014 року, вони мали 
стабільний темп зростання, в 2014-2015 роках 
обсяги ринків знову почали знижуватися через 
нестабільну ситуацію в країні.

Як зазначають експерти, український ринок 
ІТ більш орієнтований на апаратне забезпечення, 
що є ознакою незрілості ринку ІТ в Україні. Дана 
ситуація показує, що Україна значно відстає в 
технологічному плані від розвинених країн, так 
як між технологічним відставанням та часткою 
ІТ-послуг і програмного забезпечення існує за-
лежність. Наприклад, в США та Німеччині част-
ка ІТ-послуг та програмного забезпечення біль-
ше ніж 70%, в той час в Україні вона складає не 
більше 20%, що відповідає рівню таких країн як 
Нігерія та Пакистан [3]. 

Також на ринку ПО продукти компанії 
Microsoft найбільш користуються попитом для 
використання у ПК і серверах, що деякою мі-
рою гальмує розвиток програмного забезпечення 
в Україні.

Аналізуючи структуру ринку телекомуніка-
цій, який включає в себе такі складові як ринок 
мобільної телефонії, ринок фіксованого зв’язку, 
ринок ISP та передачі даних, спостерігається, 
що лідерство впродовж досліджуваного періо-
ду тримає ринок мобільного зв’язку, що охватив 
74% всього ринку телекомунікацій, друге місце 
займає ринок фіксованого зв’язку (14%), остан-
нє – ринок ISP та передачі даних (11%). Так, 
якщо ринок ІТ мав деякі періоди спаду, які без-
посередньо пов’язані з кризовим становищем 
країни, то динаміка розвитку одного з телекому-
нікаційних сегментів, а саме, ринок фіксованого 
зв’язку, почав свій спад ще у 2008 році і продо-
вжується дотепер, темп спаду якого набирають 
обороти. Порівняно з 2005 роком, у 2015 ринок 
фіксованого зв’язку впав в 3,35 разів, дане яви-
ще більшою частиною пов’язано з розширенням 
ринку мобільної телефонії, який почав зростати 
починаючи з 2005 року. Ринок мобільного зв’язку 
є одним із сегментів галузі телекомунікацій, що 
має найбільш інтенсивний розвиток. Мобільний 
телефонний зв’язок перейшов у розряд най-
більш доступних послуг для українців, проте як 
у 2014-2015 роках темп приросту був від’ємний, 
це свідчить про залежність ринку мобільного 
зв’язку від ситуації в країні. Деякі експерти вва-
жають, що в міру насичення даного ринку ди-
наміка зростання буде знижуватися. Оператори 
стільникового телефонного зв’язку вже поділили 
найбільші ринки країни (Київська область, Дні-
пропетровська область і т. д.), а тепер переходять 
на менші ринки.

Що стосується ринку ISP та передачі даних, 
як і раніше, частка у сукупному обсягу ринку 
телекомунікацій залишається найменшою. З ін-
шого боку, положення таких послуг різко по-
ліпшилося в 2009-2010 рр. (темп приросту 25%), 
порівняно з іншими сегментами. Ринок ISP, як і 
раніше, далекий від насичення і у нього залиша-
ється значний потенціал для подальшого розви-
тку навіть в найрозвиненіших, з цієї точки зору, 
регіонах країни.

Сфера інформаційно-комунікаційних техно-
логій стала однією з найперспективніших екс-
портноорієнтованих галузей в Україні, яка на 
2014 рік досягла обсягу у розмірі 1,67 млрд. 
Після агросектора та металургії вона зайняла 
3 місце за обсягами експорту [1]. Обсяг експорту 
послуг у сфері ІКТ за 2015 рік склав 15,9%, а ім-
порту – 10,4%, що демонструє позитивне сальдо 
торгівельного балансу в розмірі 979,2 млн [1]. Це 
свідчить про попит послуг ІКТ України на між-
народному ринку, а також про те, що країна не 
споживає все те, що виробляє.

Аналізуючи динаміку експорту інформаційно-
комунікаційних послуг в Україні (рис. 4), спосте-
рігається, що найбільшим попитом користуються 
комп’ютерні послуги. Так, якщо порівняти обсяг 
експорту 2014 року з 2005 роком, то обсяг виріс 
у 33 рази, що говорить про стрімке зростання да-
ного виду послуг, а також про попит останнього 
на міжнародній арені. Що стосується динаміки 
розвитку експорту в сфері комп’ютерних послуг, 
у 2009 році його обсяг зростав, хоча і менши-
ми темпами порівняно з 2008 роком; в 2010 році 
темп зростання збільшився на 6%, показавши 
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найнижче зниження і найвищий темп приросту 
відповідно серед всіх видів послуг, що врахову-
ються в 2010 році; ринок комп’ютерних послуг не 
реагує негативно на економічно нестабільну си-
туацію, яка відбувається в Україні. Проте обсяг 
експорту інформаційних послуг є досить низь-
ким, хоча даний ринок є також одним із пріо-
ритетних у даній сфері, так як у 2009 році саме 
ці дві категорії виявилися найбільш стійкими на 
світовому ринку ІКТ, а після кризового періоду 
світова тенденція розвитку цих двох ринків по-
казала високі показники приросту. 

 
Рис. 4. Український обсяг експорту ІКТ послуг  

2005-2014 рр. [1]

Сфера телекомунікаційних послуг за обсягом 
експорту посідає друге місце; темп приросту за 
досліджуваний період спостерігається досить 
низький, а за деякі роки негативний. Дане явище 
пов’язано з відставанням у деяких видах теле-
комунікаційних послуг (наприклад, покоління 3G 
та 4G, якщо перше вже з’являється в Україні, то 
останнього не буде ще років 3-5, проте в Європі 
дані види мобільного зв’язку, або давно функціо-
нують, або на стадії впровадження), що спричи-
няє тенденцію зниження попиту на телекомуні-
каційні послуги.

Найбільші 10 країн-імпортерів у сфері теле-
комунікаційних послуг, комп’ютерних послуг та 
інформаційних є: США (1,25% від всього екс-
порту послуг у сфері ІКТ), Російська Федерація 
(0,8%), Швейцарія (0,4%), Великобританія (0,34%), 
Мальта (0,24%), Ізраїль (0,23%), Німеччина 
(0,18%), Швеція (0,14%), Канада (0,13%), Респу-
бліка Корея (0,12%) [1]. Так, спостерігається, що 
навіть країни, які мають досить розвинутий на-
ціональний ринок інформаційно-комунікаційних 
технологій експортують українські ІКТ-послуги, 
що говорить про конкурентоспроможність націо-
нального ринку ІКТ-послуг на світовому ринку.

Аналізуючи динаміку імпорту інформаційно-
комунікаційних послуг в Україні (рис. 5), спосте-
рігається нестабільна ситуація щодо придбання 
ІКТ-послуг, що пов’язано з задоволенням наці-
онального попиту внутрішнім ринком, проте, на-
приклад, на ринку телекомунікацій, з яким на-
ціональний виробник має проблеми, зарубіжні 
корпорації такі як «Vodafone» та «Life» охоплю-
ють ринок і стають одними з лідерів надання по-
слуг у сфері телекомунікацій.

Найбільші 10 країн-експортерів до України у 
сфері телекомунікаційних послуг, комп’ютерних 

послуг та інформаційних є: Російська Федерація 
(1,1% від всього експорту послуг у сфері ІКТ), 
Швейцарія (0,26%), Великобританія (0,26%), 
Німеччина (0,21%), США (0,12%), Нідерланди 
(0,11%), Швеція (0,09%), Бельгія (0,08%), Фран-
ція (0,07%), Чехія (0,06%) [1]. Спостерігається, що 
країни з яких Україна імпортує послуги, вона в 
ті країни і експортує; а так як частка експорту 
вища ніж імпорту, можна говорити про позитив-
ну тенденцію розвитку українського ІКТ ринку у 
сфері послуг.

 
Рис. 5. Український обсяг імпорту ІКТ послуг  

2005-2014 рр. [1]

Варто зазначити, що експерти вважають те, що 
Україна зможе подолати проблеми із захистом ін-
телектуальної власності та корупцією, тоді укра-
їнський ринок ІКТ зможе стати п’ятим за обсягом 
технологічного експорту в світі та третім в Євро-
пі, так як вищезазначені проблеми мають більший 
вплив на українську економіку та процес гальму-
вання українського ІКТ експорту, ніж існуюча на 
даний момент криза. Так, якщо ці проблеми по-
долають, у майбутньому можлива така ситуація, 
коли Україна буде задовольняти внутрішній ринок 
та експортувати у інші країни світу.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Ринок інформаційно-комунікаційних технологій 
в Україні розвивається, проте через політичну 
та економічну кризу в країні темп зростання ма-
ють тенденцію до зниження. 

Серед двох складових ІКТ ринку: інформа-
ційних технологій та телекомунікацій, доміную-
чим є саме останній, це спричинено тим, що біль-
шість послуг в сфері телекомунікацій направлені 
на обидва ринки: В2В і В2С. 

Структура сфери ІКТ в Україні більшою мі-
рою складається з послуг, що надаються, реалі-
зації обладнання, його матеріальної бази та про-
грамних продуктів. 

Існує попит послуг ІКТ України на міжна-
родному ринку, а також про те, що країна не 
споживає все те, що виробляє, також спостеріга-
ється нестабільна ситуація щодо придбання ІКТ-
послуг, що пов’язано із задоволенням національ-
ного попиту внутрішнім ринком.

Для забезпечення конкурентоспроможнос-
ті країни у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій, перш за все, держава повинна ство-
рити сприятливі умови для подальшого розвитку 
даної сфери.
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РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

У роботі розглянуто сутність споживчого кредитування та проаналізовано його стан в умовах економічної та політичної 
кризи в Україні. Поряд із цим проведено аналіз розвитку споживчого кредитування фізичних осіб в Україні. Визначе-
но актуальні проблеми ринку споживчого кредитування та перспективи його подальшого розвитку.
Ключові слова: кредит, споживче кредитування, фізичні особи, відсоткова ставка,криза, сучасний стан.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Споживче кредитування найдоступніший вид 
кредитування, що виступає стимулюючим фак-
тором розвитку економіки [1, с. 227-230]. Необ-
хідною умовою стабільного функціонування 
всієї банківської системи та забезпечення еко-
номічного зростання в сучасних умовах є розви-
ток банківського кредитування. З кожним роком 
воно набуває все більшої актуальності. Протягом 
останніх років зменшуються як обсяги кредиту-
вання в цілому так і обсяги споживчого кредиту-
вання зокрема. Економічна та політична криза в 
Україні є важким випробуванням для національ-
ної банківської системи, що може знизити дові-
ру населення до банківського сектору. Водночас 
споживче кредитування є економічно важливим 
не тільки для банківських установ та населення, 
воно сприяє розвитку та стабілізації економіки 
держави. З боку кредиторів проблема полягає 
у тому, що знижується здатність позичальника 
своєчасно погашати кредити, збільшується ри-
зик неповернення кредитних коштів, а також – 
у зростанні ризику зниження ліквідності банків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі 
розглядаються різні аспекти,які стосуються ви-
вченню споживчого кредитування. Проблемам 
споживчого кредитування присвячені наукові 
праці Бондара О.П., Вовка В.Я., Кудряшова С.В., 
Міщенко В., Олійника О.М., Харабара В.М. та ін. 
[2, с. 68; 3; 4, с. 19; 5, с. 9; 6, с. 9]. У працях науков-
ців висвітлено зміст і основні засади споживчо-
го кредитування, виділено основні напрями його 
розвитку в Україні. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналізу проблем споживчо-
го кредитування приділяється вагома увага в 
економічній літературі. Дослідження особливос-
тей сучасного стану споживчого кредитування в 
Україні, виокремлення основних проблем і пер-
спектив подальшого розвитку цього виду креди-
ту в умовах політичної та економічної нестабіль-
ності та шляхів їхнього подолання.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
аналіз розвитку стану споживчого кредитування 
в Україні та опрацювати пропозиції щодо підви-
щення динаміки його розвитку. 

Виклад основного матеріалу. У національному 
законодавстві споживчий кредит визначається як 

кошти, що надаються кредитодавцем (банком або 
іншою фінансовою установою) споживачеві на при-
дбання продукції (п. 23 ст. 1 Закону України «Про 
захист прав споживачів») [7]. При цьому під про-
дукцією маються на увазі будь-які виріб (товар), 
робота чи послуга, що виготовляються, виконують-
ся чи надаються для задоволення суспільних по-
треб. Ринок споживчого кредитування, орієнтова-
ний на задоволення споживчих потреб населення, 
є невід’ємною складовою кредитного ринку.

В Україні поняття «споживчий кредит» сприй-
мається як «кошти на будь-що» – здебільшого 
без застави та поручителів, не для фінансуван-
ня підприємницької діяльності, а для придбання 
будь-якого товару чи послуги.

На сьогодні майже половина товарів в тор-
говельних мережах купується в кредит. Проте 
спостерігається негативна тенденція до знижен-
ня обсягів наданих кредитів фізичним особам 
протягом останніх років. Зниження обсягів спо-
живчого кредитування почалось насамперед з 
світової фінансової кризи 2008-2009 років. Сьо-
годні причиною такого низького рівня кредиту-
вання населення є наслідки впливу на економіку 
та банківський сектор нестабільної політико-еко-
номічної ситуації в Україні пов’язаної з анексією 
АР Крим та військовими діями на сході країни. 

Попит на кредити залишається незмінним, 
але банки як і раніше обережно оцінюють мож-
ливі ризики і видають кредити тільки тим пози-
чальникам, у яких впевнені на 100%. Як правило, 
це наймані працівники, які отримують зарплату 
на платіжну карту або можуть підтвердити свій 
фінансовий стан, надавши документи, що під-
тверджують доходи.

Розглянемо умови видачі споживчого креди-
тування. Установи комерційних банків здійсню-
ють видачу кредитів населенню в межах кредит-
них ресурсів. Всі кредити громадянам надаються 
у національній валюті України. Обов’язковою 
умовою надання кредиту є його забезпечення за-
ставою (закладом) майна або цінних паперів та 
доходів за ними. Банк надає кредити фізичним 
особам у розмірах, що визначаються вартістю 
товарів і послуг, які є об’єктом кредитування. 
Строк кредиту встановлюється залежно від ці-
лей об’єкта кредитування, розміру позики, пла-
тоспроможності позичальника. Надання кредитів 
здійснюється на підставі кредитних договорів, 
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які укладаються індивідуальними позичальника-
ми з установою банку за місцем проживання, за 
винятком кредитів на будівництво або купівлю 
індивідуальних житлових будинків (квартир), які 
надаються за місцем забудови або знаходження 
індивідуального житлового будинку (квартири). 
Розмір процентної ставки за користування кре-
дитом встановлюється установою банку само-
стійно залежно від вартості кредитних ресурсів, 
характеру наданого забезпечення, виду креди-
ту, попиту та пропозиції на кредитному ринку в 
конкретному регіоні та інших чинників з таким 
розрахунком, щоби сума одержаних від пози-
чальника відсотків покривала витрати банку із 
залучення коштів, необхідних для надання кре-
диту, й забезпечувала рентабельну роботу уста-
нови банку.

Протягом часу дії кредитного договору банк 
має право змінювати рівень процентної ставки 
за кредит залежно від зміни процентної політики 
банку та державних органів, в компетенцію яких 
входить вирішення цих питань, від попиту та про-
позицій на кредитні ресурси з оформленням цих 
змін додатковою угодою. Порядок зміни процент-
ної ставки обумовлюється в кредитному договорі. 
У разі відмови позичальника укласти додаткову 
угоду про зміну процентної ставки кредитний 
договір розривається банком в односторонньому 
порядку, а позичальник зобов’язаний повністю 
розрахуватись за одержаним кредитом. Рішен-
ня про надання кредиту приймається кредитним 
комітетом установи банку на підставі загально-
го висновку кредитного підрозділу, який пови-
нен враховувати висновки з цього питання служ-
би безпеки, юридичної служби та підрозділу з 
управління ресурсами.

Кредит надається, переважно, в безготівковій 
формі, розрахункового чека, в окремих випад-
ках – готівкою. Фізичні особи погашають креди-
ти шляхом перерахування коштів із поточного 
рахунка, вкладного (депозитного) рахунка, пере-
казами через пошту або готівкою. Новий кредит 
надається лише при умові повної сплати забор-
гованості за раніше одержаними кредитами або 
при наявності додаткового ліквідного майна та 
реальних можливостей щодо своєчасного пога-
шення кредиту й сплати процентів.

 Основними видами банківського кредитуван-
ня фізичних осіб є надання позики для потреби 
купівлі товарів тривалого користування – спо-
живчий (їх частка становить 61,7%), купівлі, бу-
дівництва та реконструкції житла (31,1%) і для 
інших потреб (2,3%). В структурі кредитного 
портфеля фізичних осіб частка споживчих кре-
дитів зросла, тоді як частка іпотечних кредитів 
зменшилась (рис. 1).

З 2004 р. до 2009 р. обсяги кредитів, наданих 
населенню банками України, збільшилися майже в 
30 разів і досягли найбільшого за всю історію зна-
чення 280 млрд. грн. Інформацію ілюструє рис. 2.

На сьогоднішній день фінансово-економічна 
ситуація в країні, інфляція і як наслідок значне 
зростання цін вплинули на купівельну спромож-
ність населення. Приблизно 60% клієнтів вико-
ристовують кредитні кошти на придбання то-
варів першої необхідності, так звані «кошти до 
зарплати». При цьому не можна не відзначити 

популяризацію серед населення платіжних карт, 
завдяки яким використання кредитних коштів 
може бути дешевшим, а найчастіше, практично, 
безкоштовним. При цьому банки скорочують пе-
ріод кредитування, обмежують суми кредиту і 
збільшують кількість документів, які потенцій-
ному позичальнику необхідно подати для отри-
мання кредиту [10].

 

Рис. 1. Структура наданих кредитів  
фізичним особам за цільовим спрямуванням  

станом на 01.01.2010-01.10.2015 року
Джерело: складено на основі [8]

 
*До 2006 р. споживчі кредити у загальних кредитах 

наданих населенню не виділяються. 
Рис. 2. Обсяги кредитів банків, наданих населенню, 

споживчих кредитів банків в Україні в 2003-2015 рр. 
(станом на початок року), млн. грн. 

Джерело: складено на основі [9]

Цього року більшість українських банків май-
же повністю припинили кредитування населен-
ня. За заявами представників Нацбанку, до кінця 
року ситуація ніяк не зміниться, а в наступному 
році найбільші фінансові установи і зовсім пере-
стануть видавати позики фізичним особам. Вже 
зараз у багатьох банках були посилені вимоги до 
позичальників, і громадяни не можуть отримати 
навіть невеликий споживчий кредит. Процент-
ні ставки за кредитами були збільшені близько 
року тому, але навіть після цього число грома-
дян, які зверталися в банки з проханням видати 
кредит, не скоротилися. Однак цього року укра-
їнці звертаються за кредитами набагато рідше. 
А ось банки, крім підвищення процентної ставки, 
вирішили посилити вимоги до позичальників.

До 2008 р. зменшувався й коефіцієнт покрит-
тя кредитів депозитами. У 2005 р. по депозитах 
і кредитах населення він становив 2,1, у 2006 – 
1,3, у 2007 р. – 1, а у 2008 – 0,8. Відношення всіх 
депозитів в цілому до наданих кредитів з 2005 по 
2009 роки теж впало з 0,86 до 0,44. З наведеного 
зроблено висновок, що активно розвиваючі кре-
дитні операції, українські банки не надавали на-
лежної уваги депозитній політиці. Що стосується 
автокредитування та іпотечного кредитування, 
то цей сегмент повністю «встав», і експерти вва-
жають, що така ситуація збережеться до серед-
ини 2016 року. Банкіри продовжують скорочува-
ти кредитний портфель, проте сподіваються на 
зростання депозитів. Експерти дали невеликий 
прогноз відносного майбутнього з кредитування 
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фізичних осіб. Очікується, що в другій половині 
цього року воно скоротиться ще на 70 відсотків. 
Через нестійку економічну ситуацію та деваль-
вацію гривні банки не хочуть надавати кредити 
неплатоспроможним громадянам, яких зараз в 
Україні більше половини від усього населення. 
Оскільки позичальники, які брали кредити рані-
ше, не поспішають повертати банкам борги, бан-
кіри вирішили посилити вимоги до потенційних 
позичальників.

Таблиця 1 
Окремі показники депозитів фізичних осіб  

в банках і кредитів, виданих фізичним особам 
банками, в Україні в 2006-2015 рр.  

 (станом на початок року)

 

Джерело: розроблено на основі [9]

Прострочені позики – це головний біль усіх 
українських банкірів. Зараз близько двадцяти 
відсотків виданих раніше кредитів є проблем-
ними. Такі позики не обслуговуються протягом 
трьох і більше місяців, а позичальники перестали 
виплачувати навіть відсотки. Через девальвацію 
гривні і швидкі темпи зростання інфляції в краї-
ні кількість проблемних кредитів буде рости – у 
більшості громадян немає навіть невеликих сум, 
щоб виплатити відсотки. У багатьох банках за-
раз розглядають різні способи реструктуризації 
кредитів – громадянам продовжують терміни по-
гашення, знижують процентні ставки.

 Одним з важливіших аспектів аналізу рин-
ку банківських споживчих кредитів є вивчення 
динаміки процентних ставок за кредитами. Про-
тягом 2005-2008 рр. зростання процентних ста-
вок було поступовим і незначним. Більш помітні 
зміни відбулись після кризи, з кінця 2008 року 
процентні ставки по споживчих кредитах в ціло-
му демонструють нерівний, але ріст. При цьому, 
аналіз ціни споживчих кредитів у розрізі валют 
свідчить, що протягом останніх років постійно 
зростали ставки по кредитах у гривні й змінно 
зменшувались і збільшувались у доларах США. 
Це ілюструє рис. 3.

Однією з причин зменшення ставок по ва-
лютних кредитах виступає, знову ж таки, за-
борона надавати споживчі кредити в валюті, що 
зумовило зменшення попиту на валютні депози-
ти й вплинуло на зменшення їх ціни. Ефективні 
ставки за споживчими кредитами залишають-
ся захмарними – 60-80%, а іноді і 100% річних 
при середньому терміні кредитування 2-5 років. 
«Кредитні програми, як правило, передбачають 

щомісячну комісію в розмірі від 1,3% до 4% і 
обов’язкове страхування».Вже в кінці 2016 року 
року ставки по кредитам почнуть знижуватися. 
«Основна причина – це надлишкова ліквідність 
банків і очікуване зниження ключової ставки 
НБУ на 2-3% до кінця року».

 

Рис. 3. Процентні ставки за споживчими кредитами 
банків України у розрізі валют у 2005-2015 рр., 

(середньозважені річні ставки, %)
Джерело: розроблено на основі [9]

Для підвищення ефективності споживчого 
кредитування в Україні, слід вирішити наступні 
завдання:

– використовувати комплексні методики оцін-
ки кредитоспроможності позичальника – фі-
зичної особи (це знизить привабливість деяких 
кредитних програм, проте зменшить кредитний 
ризик);

– створити та забезпечити функціонування 
загальнодержавного бюро кредитних історій;

– створити регіональні рейтингові агентства, 
які б концентрували інформацію про всіх потен-
ційних позичальників;

– банкам сформувати резерви у необхідних 
обсягах для покриття ризиків проблемної забор-
гованості;

– використовувати в усіх банківських уста-
новах колегіального методу авторизації кредиту, 
який забезпечує більш детальний контроль за 
наданням кредитів;

– використовувати заставу, як найефектив-
ніший вид забезпечення і спосіб мінімізації кре-
дитного ризику;

– приділяти достатньо уваги питанням по-
передньої оцінки майна, що приймається у за-
ставу, для чого необхідно розглядати можливість 
створення спеціальних відділів та налагодження 
співробітництва зі спеціалізованими товариства-
ми з оцінки майна та агентствами нерухомості.

Висновки і пропозиції. Споживче кредиту-
вання – найпоширеніший вид банківських опера-
цій у розвинених країнах світу. В Україні обсяги 
споживчого кредитування зменшуються через 
негативний вплив фінансово-економічної та полі-
тичної кризи, яка зумовлює підвищення кредит-
них ризиків; зниження купівельної спроможності 
населення; зменшення довіри до банків; зростан-
ня вартості придбання товарів у кредит.

Майбутній розвиток споживчого кредитуван-
ня багато в чому залежить насамперед від ста-
більності валютного курсу, покращенні якості 
активів банківської системи, збільшенні ресурс-
ної бази та відновленні довіри населення. Саме 
тому важливо створити всі необхідні умови за-
для швидкого фінансового оздоровлення та від-
родження інвестиційного клімату в країні.
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АНАЛІЗ РИНКУ МОРОЗИВА В УКРАЇНІ

У статті представлено широку класифікацію морозива за різними параметрами, подано коротку характеристи-
ку основних видів. Наведено та проаналізовано статистичні дані виробництва, експорту, імпорту, споживання та 
місткості ринку морозива за останні роки. Виявлено причини та описано динаміку і зв’язок між падінням купівельної 
спроможності населення та зменшенням обсягів продажу холодного десерту. Окреслено можливі прогнозні показники 
та перспективи для даного ринку. 
Ключові слова: менеджмент, харчова промисловість, морозиво, конкуренція,місткість ринку, купівельна спроможність, 
органічний продукт.

Постановка проблеми. Морозиво є одним із 
найпопулярніших десертів як в Україні, так і в 
світі. З плином часу змінювався його смак та ре-
цептура, виробники не перестають дивувати ви-
багливих споживачів регулярними новинками, 
проте як і багато років тому, воно у літню пору 
чудово рятує від спеки та втамовує голод. Це 
є улюблений десерт різних поколінь, а вчени-
ми вже було офіційно доведено, що інгредієнти, 
що зазвичай входять до його складу, сприяють 
виробленню в організмі серотоніну – речовини, 
що відповідає за боротьбу зі стресами та по-
кращує пам’ять, так званого «гормону хорошого 
настрою».

Постановка завдання. Тенденції вітчизняного 
ринку морозива, динаміку його змін за останні 
роки та прогнози на перспективу досліджували у 
своїх працях С.П. Усик, Т.А. Скорченко, Г.Є. По-
ліщук, Бартковський І.І. Також зазначені вище 
питання аналізували брендинг агентство «Коло-
ро» [7], аналітична компанія «Pro-Consulting» [3] 
та Національне рейтингове агентство «Рюрік» 
[5]. Мета статті – проаналізувати особливості та 
характер змін, що відбулися в останні роки на 
ринку морозива в Україні, визначити причини, 
що лягли в основу зазначених змін, окреслити 
можливі напрями розвитку даної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Іс-
нує велика кількість видів морозива. Воно, перш 
за все, буває м’яке і загартоване. М’яке моро-
зиво, що має кремоподібну текстуру, є досить 
популярним на ринку через свою натуральність 
та короткий термін придатності: воно свіжо при-
готоване і реалізується безпосередньо з фризе-
ра – апарату для виготовлення такого морози-
ва. Як правило, точки продажу такого морозива 
знаходяться в досить людних місцях або у за-
кладах громадського харчування, що дозволяє їм 
обслуговувати величезний потік людей. До того 
ж, згідно з думкою багатьох експертів, таке мо-
розиво є досить рентабельним та вигідним [8].

Загартоване морозиво є твердим і виробля-
ється масово на заводах, де піддається шоковому 
заморожуванню. Таке морозиво має досить три-
валий термін придатності (за умов дотримання 
необхідних умов зберігання та температурного 
режиму при продажу та транспортуванні). 

Морозиво, в основі якого тваринні жири, за-
лежно від жирності та вмісту цукру поділяється 
на наступні види:
•	молочне	(2,8	–	3.5%	молочного	жиру,	16,5%	

цукру); 
•	вершкове	морозиво	(8-10%	молочного	жиру,	

14-15% цукру); 
•	пломбір	 (12-20%	 молочного	 жиру,	 14-15%	

цукру).
Морозиво може містити також у своєму скла-

ді рослинні жири – кокосову і пальмову олію, 
соєве молоко – або бути з комбінованим складом 
сировини. Морозиво може містити також замін-
ники цукру та бути з особливими добавками за-
лежно від призначення.

Існують також плодово-ягідні види, сорбети, 
фруктові льоди, заморожені йогурти та інші хо-
лодні десерти. Популярність окремих видів мо-
розива серед українців зображена на рис. 1.
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Рис. 1. Популярність окремих видів морозива  
серед українців, % [7]

Пакують морозиво у найрізноманітнішу тару: 
воно може бути як дрібно фасоване, так і фасо-
ване у велику тару, або просто вагове. Це можуть 
бути вафельні, паперові, пластикові стаканчики; 
брикети; пластикові та вафельні ріжки, цилін-
дри; морозиво на паличці, а також тара особли-
вого формату: рулети, торти, контейнери.

Залежно від оформлення поверхні фасоване 
морозиво поділяють на:

– декороване; 
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– не декороване; 
– глазуроване (у тому числі ескімо); 
– неглазуроване; 
– глазуроване декороване; 
– у вафельних виробах, в тому числі глазуро-

ване і/або декороване; 
– у печиві, в тому числі і/або декороване [6].
В Україні споживачами морозива є близько 

75% всього населення. Їх вікову структуру та пи-
тому вагу серед усіх споживачів зображено на 
рис. 2.
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Рис. 2. Вікова структура споживачів морозива,  
% від всіх споживачів [7]

Як бачимо, чверть серед усіх споживачів ста-
новлять молоді люди віком від 25 до 34 років. 
Трохи меншу частку становить категорія «від 35 
до 44 років» і майже порівну у категорії «від 18 
до 24 років» та «від 45 до 54 років». З приво-
ду дітей, то вони, звичайно ж, обожнюють цей 
десерт, проте ставлення батьків до нього досить 
різне – одні наполягають у його «непотрібності» 
для малого організму, інші вважають, що ніякої 
шкоди даний продукт, якщо він якісний, не несе.

Обирають цей солодкий десерт досить різні 
категорії покупців: як за віком і статтю, так і 
за рівнем доходів. Щодо останнього показника, 
то через падіння купівельної спроможності на-
селення, найпопулярнішими залишаються види 
дешевого цінового сегменту (такі як вафельні 
стаканчики з низькою часткою молочного жиру 
та з додаванням рослинного). Звичайно, вироб-
ники, прагнучи просувати та стимулювати ку-
півлю більш дорогих асортиментних груп моро-
зива, щорічно випускають декілька новинок на 
конкурентний ринок. Але вагомо досягти успіху 
в цьому напрямі їм не вдається через низький 
рівень купівельної спроможності. Морозиво не 
є продуктом першої необхідності, тому ріст цін 
на нього зокрема, та падіння рівня життя зага-
лом, спричиняє зменшення обсягів його продажу. 
Споживачі визначають його як необов’язковий 
продукт і можуть відмовлятися від нього якщо 
виникає така потреба.

Все сильніше спостерігаються тенденції під-
вищення уваги споживачів до натуральності мо-
розива, його корисності. Враховуючи зростаючий 
вплив агітації за здоровий спосіб життя та вихо-
дячи з досвіду європейських країн, покупці ста-
ють більш обізнаними та все частіше ретельно 
вивчають інгредієнти, що зазначені на етикетці 
як ті, що входять до складу продукту і віддають 
перевагу тим зразкам, що не містять синтетич-
них добавок, барвників та штучних ароматизато-

рів. За останні роки ці показники значно зросли, 
споживачам важливо, щоб такі звичні ласощі не 
тільки зберігали приємну текстуру і смак, але 
й були кориснішими за традиційні. Це створює 
досить широкі можливості для розроблення ін-
новації, впровадження нових технологій вироб-
никами. Наприклад, вже зараз можна говорити 
про появу величезної кількості альтернативних 
натуральних, «здорових» та менш жирних та 
калорійних варіантів холодних десертів – м’яке 
морозиво (свіже і має короткий термін придат-
ності), заморожений йогурт – фрогурт (в ньому 
дуже низька частка жиру, він містить пробіоти-
ки), смузі (перетерті фрукти чи ягоди з додаван-
ням молока, льоду або прянощів), сорбет (замо-
рожене фруктове пюре), фруктові льоди та соки.

До того ж, у свідомості споживача все час-
тіше з’являються розмежування понять «Тра-
диційне морозиво» та «Морозиво на рослинних 
жирах». Те, що перше однозначно корисніше, 
знають абсолютно всі, проте, як правило, той 
же таки ціновий фактор відіграє значну роль 
у виборі. Виробники цього холодного продукту 
задля зниження собівартості все частіше від-
мовляються від класичної рецептури, що базу-
ється на молочних жирах і не припускає вико-
ристання рослинних – натомість, ми все частіше 
бачимо на етикетках напис «з комбінованим 
складом сировини». Програє від такої заміни і 
смак. Через це ринок все більше заповнюєть-
ся неякісною продукцією. В результаті довіра 
покупців до цього продукту падає і людина не 
хоче зайвий раз споживати продукт, в якому 
вона не впевнена. Також, все більшу роль віді-
грає питання екологічності. Вона може стосува-
тися як самого процесу виробництва, так і упа-
ковки чи технології, що використовується при 
цьому. Наприклад, тара, яка використовується, 
все частіше виготовляється або з меншим ви-
користанням пластику, або взагалі без нього (з 
пергаменту, картону, іншого екологічно чистого 
матеріалу). Або лінія з виготовлення морозива 
може бути значно економнішою та використову-
вати екологічно чисті ресурси чи енергію.

До того ж, саме морозиво і сировина для нього 
стають більш натуральними. Все частіше на упа-
ковках морозива можна побачити, що воно виго-
товлене за старим радянським ГОСТом (у СРСР 
стандарти для виготовлення морозива були одні 
з найжорсткіших у світі, а термін його придат-
ності коливався в межах декількох днів) чи без 
додавання рослинних жирів (чим менше такого 
жиру в морозиві – тим краще). Так, ТМ «Рудь» 
нещодавно розширила лінійку свого досить попу-
лярного пломбіру «Ескімос» та випустила новий 
його вид «Ескімос-Органік». Це перше морозиво в 
Україні, що отримало знак якості «Євролисток». 
Це означає, що воно відповідає вимогам закону 
Європейського Союзу з органічного виробництва, 
а також зроблене з органічного молока, верш-
кового масла (що виготовляє сам завод з того ж 
таки органічного молока) та тростинного цукру. 
В якості стабілізатора використовують камідь 
ріжкового дерева, що є натуральною та дозволе-
на для виробництва органічних продуктів. Збері-
гається таке морозиво менше, ніж звичайне за-
гартоване, має приємний вершковий смак [4].
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Загалом, найбільш популярними критеріями 
вибору морозива українцями є смак, ціна, склад, 
досвід попереднього споживання, ціна, назва, ви-
робник, вага та інші. Процентне співвідношення 
критеріїв наведені на рис. 3.
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Рис. 3. Критерії вибору морозива споживачами 
України, % [складено автором на основі даних 

публічних соціологічних опитувань]

Споживання морозива в Україні нині відповід-
но знаходиться не на високому рівні. Слід зазначи-
ти, що середньостатистичний українець за дани-
ми International Dairy Foods Association споживає 
близько 2-2.5 кг (приблизно 3 л) цього продукту в 
рік [1]. Для порівняння скажемо, що у СРСР нор-
ма споживання дорівнювала 5 кг морозива до з 
1965 по 1990 рік, а з 1990 року – 3.15 кілограми 
на людину в рік. В Європі зараз споживають при-
близно 8-10 кг на людину за рік; абсолютну пер-
шість же тут має Нова Зеландія та США – 26 та 
24 літри за рік на одну особу відповідно.

Незважаючи на це все, попит на морозиво до-
сить високий, хоча і носить яскраво виражений 
сезонний характер: у зимовий час він складає 
близько 40% від літнього рівня [8]. Частота по-
купок також змінюється залежно від пори року: 
якщо у літню пору споживач купує морозиво 
практично щодня, і часто по кілька разів на день, 
то взимку він це робить, у середньому, в 2,5 рази 
рідше. Як наслідок, у холодну пору року вироб-
ництво морозива скорочується в два-три рази, 
причому виробники зосереджуються лише на 
найбільш популярних сортах морозива. Для того, 
щоб таке виробництво було прибутковим неза-
лежно від пори року, використовують диверси-
фікацію бізнесу. Деякі компанії виробляють не 
лише морозиво, а й молочні продукти, замороже-
ні продукти та напівфабрикати. Серед вітчизня-
них виробників, що діють за такою схемою мож-
на назвати ПАТ «Житомирський маслозавод» 
(ТМ «Рудь»), ПрАТ «Геркулес» та інші.

Тенденції, що склалися на світовому ринку 
за останні роки, вказують на те, що загалом ри-
нок морозива росте в середньому на 4,2% в рік 
[5]. Очікується, що такі ж темпи росту будуть 
збережені до 2018 року, коли ринок досягне 
74 млрд. доларів США (за даними консалтингової 
компанії Lucintel). За даними компанії Uniliver, 
останніми роками спостерігається зростання спо-
живання морозива в країнах Південно-Східної 
Азії [5]. Головними чинниками в даному випадку 
виступають сприятливі демографічні процеси на 
планеті та збільшення платоспроможного попиту. 
Розвиткові глобального ринку морозива сприяє 
також і пожвавлення міжнародної торгівлі, що 
підтверджується значними обсягами експорту та 
імпорту продукції між країнами [5].

В Україні ситуація не така сприятлива, до 
того ж, враховуючи нинішню економічну ситуа-
цію, спрогнозувати стан ринку на довгий період 
майже неможливо. Як і на всі продовольчі това-
ри, ціни на морозиво останні декілька років зрос-
тали. Таке підвищення зумовлене, перш за все, 
інфляційними процесами, коливаннями курсів 
валют та нестабільною політикою країни; а та-
кож зростанням цін на молочні продукти, шоко-
лад (какао-боби), значним подорожчанням газу, 
нафтопродуктів, електроенергії (а разом з тим 
і всіх комунальних послуг), транспортних, ло-
гістичних і маркетингових послуг. Все це і зму-
шувало виробників підняти ціни на морозиво до 
економічно прийнятного рівня. До того ж, через 
свою другорядність, морозиво має нееластичний 
попит – як тільки ціна на продукт почне зроста-
ти, попит зменшиться.

Місткість ринку морозива, обсяги його вироб-
ництва та споживання (в т.ч. в перерахунку на 
1 особу), а також експорт та імпорт за останні 
роки наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Місткість ринку морозива в Україні,  

побудовано за даними [2]
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2008 124,8 0,7 4,4 117,2 46.4 2,5 121,1
2009 120,6 0,8 1,9 117,6 46.1 2,5 119,6
2010 131,2 0,5 2,6 127,9 46.0 2,7 129,8
2011 124,0 0,8 2.8 119,0 45.8 2,6 123,2
2012 107,6 0,6 2,9 105,4 45.6 2,3 105,7
2013 114,4 0,8 3,0 115,1 45.5 2,5 112,1
2014 108.3 0.3 2.9 94.2 42.8 2.2 91.3

Як бачимо, нестабільна ситуація в країні, що 
вплинула на всі галузі економіки, відбилася і на 
ситуації на ринку морозива. Динаміка експорту 
морозива з України впродовж 2009-2013 років 
мала позитивну тенденцію. Проте за останній рік 
прийняла від’ємне значення. Проте вона залиша-
ється досить високою через те, що підприємства 
задля розширення (а в деяких випадках вижи-
вання) намагаються вийти на зовнішні ринки і 
саме за рахунок експорту компенсують невдачі 
на внутрішніх ринках. Також, обсяг виробництва 
у 2014 році впав на 6.05 тис т в порівнянні з по-
переднім роком, що є досить закономірним про-
цесом. Також значно впав імпорт – через високі 
мита та низьку купівельну спроможність насе-
лення, ввозити даний продукт в Україну просто 
невигідно. Серед компаній, що все ж таки заво-
зять свою продукцію в Україну можна виділити 
Nestle і Mars. Крім цього, через значне зменшен-
ня чисельності населення, ринок за рік втратив 
20.8 тис т місткості і прогнози експертів на май-
бутнє щодо цього досить песимістичні. 

Можна також зазначити позитивну тенден-
цію на ринку морозива України з приводу на-
ціоналізації цього сектору. Відтак, ще декілька 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 55

3 (10), may 2016

років тому українські виробники були не здатні 
задовольнити попит внутрішнього ринку країни 
навіть на 50%, і через це частка імпортної про-
дукції була просто левова. Але на сьогоднішній 
день ситуація докорінно змінилася: на ринку діє 
декілька головних вітчизняних гравців, що по-
ступово тільки нарощують свою частку в загаль-
ному обсязі, витісняючи з конкурентного ринку 
слабких чи малих гравців. 

На сьогоднішній день ринок морозива в Украї-
ні має вигляд олігополії – п’ять великих виробни-
ків морозива займають близько 75% вітчизняного 
ринку. При цьому боротьба за увагу споживача 
є досить жорсткою. Ринкові частки підприємств-
виробників морозива на українському ринку роз-
глянуто на рис. 4.
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Частка ринку виробників морозива
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Рис. 4. Частка ринку виробників морозива в Україні 
[складено автором на основі статистичних даних]

Як бачимо, беззаперечним лідером ринку є 
Публічне акціонерне товариство «Житомирський 
маслозавод» (ТМ «Рудь»), що займає 26% ринку. 
Підприємство діє на ринку з 1981 року, нинішня по-
тужність підприємства – 150 тонн морозива на добу. 
Воно має першу лінії у Східній Європі – Straightline 

SL1100 F2 від Tetra Pak – що здатна випускати 
27 000 порцій морозива за годину. ПАТ «Житомир-
ський маслозавод» є першим українським підпри-
ємством, що пройшло аудит Європейської комісії 
для постачання морозива у Євросоюз.

На другому місці знаходиться ПАТ «Ласун-
ка», що займає 16% ринку. Працюючи на ринку 
з 1997 року, компанія виробляє більше 100 видів 
морозива за доступною ціною. Також воно актив-
но співпрацює із закладами громадського харчу-
вання на основі HoReCa.

І закриває трійку лідерів Приватне акціонер-
не товариство «Геркулес», що також працює на 
ринку з 1997 року. Перероблюючи щодоби 300 т 
молока, воно поступово розширило свій асор-
тимент до більш як 100 позицій. Крім морозива 
воно виготовляє молочні продукти та заморожені 
напівфабрикати. 

Висновки з проведеного дослідження. Спира-
ючись на проведені дослідження, можна сказати, 
що загалом вітчизняний ринок морозива має ви-
гляд олігополії – тут діє декілька великих грав-
ців, що володіють більшою частиною ринку. Еко-
номічна ситуація у країні не найкращим чином 
впливає на матеріальне становище населення та 
його купівельну спроможність, а отже змушує 
виробників вести дедалі жорсткішу боротьбу за 
споживача. Останній, у свою чергу, дедалі уваж-
ніше вивчає склад холодного десерту, відпові-
дально ставиться до питання натуральності та 
корисності такого продукту. 

В цілому на українському ринку представле-
ний досить широкий та глибокий асортиментний 
ряд холодного десерту, де кожен споживач може 
обрати для себе бажаний товар. Проте треба 
пам’ятати, що морозиво – це десерт, і щоб воно 
приносило лише користь, треба вживати якісні 
зразки та в міру. 
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НАПРЯМКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена визначенню напрямків детінізації вітчизняної економіки. У роботі встановлено сутність поняття 
«тіньова економіка», причини її виникнення та форми прояву, розглянуто методи обчислення її рівня в країні. На 
основі аналізу існуючих шляхів зменшення тіньового сектора в економіці розвинених країн, було запропоновано на-
прямки реформування та детінізації економічних відносин в Україні. 
Ключові слова: тіньова економіка, детінізація, податкове навантаження, корупція.

Постановка проблеми. Тіньова економіка багать-
ма країнами визнається як одна з основних загроз 
національній безпеці. Вона суттєво гальмує соціаль-
но-економічні перетворення та негативно впливає 
на імідж країни. Як показує практика Бразилії, Ро-
сії, наслідками існування тіньової економіки є: ско-
рочення податкових надходжень до бюджету, погір-

шення умов існування соціального сектора країни; 
скорочення обсягів офіційного виробництва, погли-
блення некерованості економічними процесами, по-
збавлення міжнародного престижу країни, довіри 
інвесторів як зовнішніх, так і внутрішніх.

Крім того, за розрахунками професора еко-
номіки Лінцського університету Ф. Шнайдера 
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Аннотация
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(визнаного у світі експерта з тіньової економіки), 
у середньому по країнах ЄС-28 рівень тіньової 
економіки у 2014 році становив 18,3% від ВВП (у 
2013 році – 18,6%). При цьому найбільш «тінізо-
ваною» країною серед країн ЄС ним було визна-
но Болгарію – 30,6% у 2014 році (у 2013 році – 
31,0%) [10].

В Україні ж інтегральний показник рівня ті-
ньової економіки у січні-вересні 2015 року склав 
40% від офіційного ВВП. Відповідно до Мето-
дичних рекомендацій щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України факт перевищен-
ня тіньовою економікою критичного рівня у 30% 
від ВВП засвідчує, що ситуація наближається до 
кризової, адже в економіці функціонує система 
відтворення тіньових відносин [7]. Тому, пошук 
шляхів детінізації залишається важливим пи-
танням для України. 

Постановка завдання. В історії існують по-
зитивні приклади подолання тіньової економіки 
у різноманітних державах. Якщо Україна праг-
не долучитися та ефективно функціонувати у 
міжнародних організаціях, спільнотах, їй та-
кож необхідно детінізувати власну економіку, у 
тому числі завдяки вивченню та впровадженню 
успішного досвіду. 

З огляду на це, завдання даної статті полягає 
у тому, щоб на основі дослідження досвіду країн 
світу визначити напрямки детінізації економіки, 
які можуть бути впроваджені в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тіньова економіка притаманна усім країнам не-
залежно від моделі та рівня соціально-економіч-
ного розвитку. Практика засвідчує, що доки існу-
ватиме державна форма організації суспільного 
життя, а держава у той чи інший правовий спо-
сіб впливатиме на економічний розвиток шляхом 
реалізації бюджетної, податкової, грошово-кре-
дитної, валютної політик тощо, доти зберігати-
меться й тіньова економіка. Суттєво може змі-
нюватися лише її питома вага, роль, яку вона 
відіграє у суспільному житті, а також механізм 
її взаємодії з легальною економікою.

Окреслена проблематика звужує коло вчених-
дослідників. Так, до науковців, які досліджували 
питання тонізації, належать Л.М. Фільштейн, ко-
трий визначив форми прояву тіньової економіки 
в реальному житті, її причини та методи бороть-
би з цим негативним явищем; І.Ю. Приварнико-
ва, яка з’ясувала причини, що викликають збіль-
шення тіньового сектора в Україні періоду кризи; 
Т.А. Тищук, Ю.М. Харазішвілі, О.В. Іванов, котрі 
у спільному доробку виокремили чинники тініза-
ції економіки України та надали їм аналітичного 
обґрунтування, а також О. В. Приймак із про-
позицією соціально-економічного підходу до при-
чин виникнення тіньової економіки в Україні.

З’ясуємо основні підходи до визначення по-
няття «тіньова економіка». Відповідно до Мето-
дичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової 
економіки, наданих Міністерством економіки 
України: тіньова економіка – незареєстрована 
в установленому порядку економічна діяльність 
суб’єкта господарювання, яка характеризуєть-
ся мінімізацією витрат на виробництво товарів, 
виконання робіт та надання послуг, ухиленням 
від сплати податків, зборів (обов’язкових пла-

тежів), статистичного анкетування та подання 
статистичної звітності, наслідком якого є пору-
шення законодавчо встановлених норм (рівень 
мінімальної заробітної плати, тривалість робочо-
го часу, умови і безпека праці тощо) [7]. 

За висловленням Артуса М., тіньова економі-
ка – це сукупність навмисно приховуваних або пе-
рекручених економічних відносин, що виникають 
при здійсненні легальних (законно дозволених) 
видів діяльності шляхом порушення податкових, 
адміністративних, кримінальних, трудових, сані-
тарних або інших законодавчих норм і завдають 
збитків державі (суспільству) в будь-якій формі [2].

Савченко І.Г. та Іорданов А.Є. визначили, що 
тіньова економіка – це економічна діяльність, що 
здійснюється в рамках закону, але не реєструєть-
ся державними органами; діяльність, яка в осно-
ві є кримінальною і охоплює незаконні види ді-
яльності, а також діяльність, що є легальною, але 
здійснюється методами, що є поза законом [8].

На погляд Мороза О.В. та Семцова В.М., ті-
ньова економіка – це специфічний вид економіч-
ної діяльності, якому притаманні правопорушен-
ня норм чинного законодавства, у т. ч. шляхом 
використання таких інструментів, як корупція, 
легалізації (відмивання) отриманих грошей, зло-
чинним шляхом, опортунізм тощо [11].

За останні 15 років ситуація з тіньовою еконо-
мікою змінювалась у негативний бік, про це свід-
чать дані Міністерства економічного розвитку та 
торгівлі України.
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Рис. 1. Динаміка інтегрального коефіцієнта  
тіньової економіки України [1]

Протягом років коефіцієнт показує коливання. 
Можна прослідкувати, що найнижчі показники 
2001-2002 рр., 2006-2007 рр., це спричинене різни-
ми макроекономічними показниками. На початку 
2015 року в умовах поширення цінових та деваль-
ваційних шоків, ескалації військового конфлікту 
спостерігались суттєві показники тіньової економі-
ки, започатковане у 2013 році. Такі високі показни-
ки часто спричинені тим, що населення, юридичні 
особи зважуються на приховування своєї діяльнос-
ті, фінансових результатів від контролюючих орга-
нів. За даними опитувань, до 40% молоді у великих 
містах і прикордонних регіонах зайнято в тіньовій 
економіці. Майже для 2,5 млн громадян України 
тіньова економіка є основним джерелом прибутків. 
Сам цей сектор (40% ВВП) за розмірами можливо 
порівнювати з офіційною економікою.

При цьому детінізація економіки в Україні у 
січні-вересні 2015 року стримувалась низкою не-
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вирішених проблем, які негативно позначаються 
також на решті основних показників економічно-
го розвитку країни. Це, зокрема:

– значне податкове навантаження на корпо-
ративний сектор на тлі високої вартості залучен-
ня кредитних ресурсів;

– несприятлива зовнішньоекономічна 
кон’юнктура на ключових товарних ринках ві-
тчизняного експорту, скорочення внутрішнього 
попиту на вітчизняну продукцію, зростання ви-
трат на імпортну сировину та матеріали через 
девальвацію національної валюти та введення 
додаткового імпортного збору;

– наявність значних інвестиційних ризиків;
– загострення міжнародних відносин із кра-

їною-основним торгівельним партером (РФ), 
втрата Україною її ринків.

Основними формами прояву тіньової економі-
ки в Україні є: приховування прибутків юридич-
них та частини доходів фізичних осіб від опо-
даткування; всеохоплююча корупція; нелегальне 
виробництво товарів і послуг та їх реалізація; 
штучне заниження фіксованих та регульованих 
цін на товари й послуги через застосування «ті-
ньових» цін [1, c. 185].

Для того, щоб вирішити цю проблему потрібно 
дізнатись про причини її виникнення.

Причинами утворення тіньової економіки, що 
зазначені у Методичних рекомендаціях є [7]: 

1) обліково-статистичні: 
– ухилення суб’єктів господарювання від зві-

тування перед органами державної статистики 
та контролюючими органами; 

– відсутність належної інформації, обумовле-
на недоліками методу статистичного охоплення 
діяльності суб’єктів господарювання та ведення 
статистичної звітності;

2) економічні: 
– ухилення суб’єктів господарювання від дер-

жавної реєстрації з метою уникнення від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів); 

– заниження суб’єктами господарювання ві-
домостей про отримані доходи з метою зменшення 
суми сплачуваних податків, зборів (обов’язкових 
платежів). 

Політична нестабільність, яка існує в нашій 
країні вже тривалий час, провокує суб’єктів 
економічної діяльності до приховування доходів. 
Українські банки і фінансові компанії викорис-
товують офшорні схеми діяльності на світових 
ринках цінних паперів. Збільшилася роль оф-
шорних схем у формуванні транснаціональних 
господарських систем, коли офшорні фірми вбу-
довуються в мережу зовнішніх філіалів україн-
ських підприємств. Робота значної частки біз-
несу й населення у тіньовій економіці України 
викликана повсюдним проникненням корупції, 
що дозволяє обійти або повністю нейтралізу-
вати функції держави з керування економікою. 
Бюрократія та «паперова тяганина» теж прово-
кують на дачу хабара чи на перехід до тіньової 
діяльності. Саме тому корупцію необхідно від-
нести до однієї із рушійних сил тінізації еко-
номіки, адже в більшості випадків, контролюю-
чим органам відомо про тіньові схеми, а через 
корумпованість влади боротьба з цими схемами 
зводиться нанівець.

Також розвитку тіньового сектору економіки 
сприяють високе податкове навантаження і його 
нерівномірний розподіл, непрозорість і неста-
більність податкового законодавства, корупція 
в державних органах, відсутність повноцінного 
ринкового середовища, непрозора приватизація, 
втручання владних структур у діяльність гос-
подарюючих суб’єктів, неефективність захисту 
права власності. Як наслідок, усе це призводить 
до ухилення від оподаткування, в результаті 
чого і утворюється тіньова економіка [4, c. 114].

Однак, найчастішою причиною є надмірний 
податковий тягар. Проте, ця думка, хоч і є па-
нуючою, вона є спірною в колах експертів. На-
приклад, в Україні загальне податкове наванта-
ження на підприємство складає 55,5%. Це досить 
високий показник. Разом з тим, у Франції він 
найбільший серед європейських країн і складає 
65,8%, в Австрії – 55,5%, Швеції – 54,6%.

Однак, зменшення податкового навантаження 
не обов’язково приведе до зменшення «тіні». Так, 
у Греції податкове навантаження на підприєм-
ство складає майже 47%, разом з тим, рівень ті-
нізації в цій країні більший, ніж в середньому по 
Європі, і дорівнює близько 25% [3]. 

З огляду на обсяги тіньового сектору країни 
ЄС можна розбити на 3 групи [3]. I група скла-
дається з 14 держав, у яких найменші розміри 
тіньової економіки. До цієї групи належать: Ав-
стрія та Люксембург – 8,2%, Нідерланди – 9,8%, 
Франція і Великобританія – 11%, Ірландія – 
12,8%, Фінляндія і Німеччина – 13,7%, Данія – 
13,8%, Швеція – 14,7%, Словаччина та Словенії – 
16%, Чехія – 16,4% та Бельгія – 17,1%. 

II група охоплює країни, у яких показники 
тіньової економіки середні по усіх країнах ЄС 
та майже становлять чверть ВВП. До цієї групи 
належать: Іспанія – 19,2%, Португалія – 19,4%, 
Італія – 21,2%, Угорщина – 22,8%. 

III група охоплює країни, у яких показники 
тіньової економіки найбільші серед усіх країн ЄС 
та майже становлять третину ВВП. До цієї гру-
пи належать: Польща – 25%, Мальта – 25,8%, 
Кіпр – 26%, Латвія – 26,5%, Естонія – 28,6%, 
Литва – 29%, Румунія – 29,6% і Болгарія – 32,3%.

Згідно з дослідженнями французького журна-
лу «Le Monde», 66,5% тіньової економіки ЄС ста-
новить нелегальна праця людей, які найчастіше 
працюють у будівництві, сільському господарстві 
та працюють вдома. Інші 33,5% утворюють до-
ходи, які приховувані від податкових органів, 
найчастіше у сфері роздрібної торгівлі, прибутки 
барів, оплата за послуги таксі тощо [11].

Тінізація економіки України в умовах фінан-
сово-економічної кризи набула тотального ха-
рактеру й оцінюється окремими експертами і 
дослідниками в обсязі до 60% ВВП, який пред-
ставляє на сучасному етапі реальну загрозу на-
ціональній безпеці держави. Більшість експертів 
вважають, що 25-50% обороту приватних підпри-
ємств не відбиті в документах бухгалтерського 
обліку (тіньовий оборот) [12]. 

Існуючі відхилення в експертних оцінках рівня 
тіньової економіки України пов’язані із різнома-
нітністю методик, що використовуються (табл. 1).

Обчислення рівня тіньової економіки за мето-
дом «витрати населення – роздрібний товарообо-
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рот» полягає у виявленні наявності перевищення 
споживчих грошових витрат населення на при-
дбання товарів над загальним обсягом продажу 
населенню товарів усіма суб’єктами господарю-
вання в легальному секторі економіки. Цей метод 
є прямим та застосовується для розрахунку ма-
кроекономічних параметрів тіньової економіки. 

Обчислення рівня тіньової економіки за моне-
тарним методом полягає у визначенні тенденцій 
зміни співвідношення обсягу готівки до банків-
ських депозитів у періоді, що аналізується, до 
базового періоду.

Обчислення рівня тіньової економіки за елек-
тричним методом полягає в порівнянні прирос-
ту внутрішнього споживання електроенергії з 
приростом ВВП. При цьому припускається, що 
приріст внутрішнього споживання електроенер-
гії повинен відповідати приросту реального ВВП. 
Якщо має місце перевищення приросту внутріш-
нього споживання електроенергії над приростом 
ВВП, то вважається, що електроенергія спрямо-
вується на виробництво в тіньовій економіці.

Обчислення рівня тіньової економіки за ме-
тодом збитковості підприємств полягає у визна-
ченні граничних мінімального та максимального 
коефіцієнтів тіньової економіки як частки ВВП, у 
межах яких перебуває рівень тіньової економіки.

Згідно даних табл.1 за оцінкою Держкомстату, 
протягом тривалого часу показники тіньової еко-
номіки були найнижчими. У той час, як найви-
щими є показники за оцінки Фрідріха Шнайдера. 
Деякі з методів з використанням яких здійсню-
ється оцінка рівня тіньової економіки, пока-
зали зменшення рівня порівняно з 9 місяцями 
2014 року. Зокрема:

– метод «витрати населення – роздрібний то-
варооборот» зафіксував зменшення рівня тіньо-
вої економіки – на 2 в.п. до 38%;

– за методом збитковості підприємств змен-
шення рівня тіньової економіки склало 3 в.п. (до 
37% від обсягу офіційного ВВП);

– монетарний метод показав зменшення рів-
ня тіньової економіки на 1 в.п. (до 39% від обсягу 
офіційного ВВП).

– за електричним методом, за підсумком 9 мі-
сяців 2015 року порівняно з відповідним періодом 
2014 року збільшився на 2 в.п. і склав 42% від 
рівня офіційного ВВП.

– за методом сукупного попиту-сукупної про-
позиції за підсумком 9 місяців 2015 року порівня-
но з відповідним періодом 2014 року збільшився 
на 2 в.п. і склав 42% від рівня офіційного ВВП [1].

У будь-якому випадку тінізація економіки 
призводить до негативних наслідків. У зв’язку зі 

зростанням тіньового сектору економіки зменшу-
ється приплив коштів до бюджету України, ско-
рочується потенційна база оподаткування. Уряд 
змушений позичати гроші, залучаючи для цього 
внутрішні й зовнішні джерела для покриття бю-
джетного дефіциту.

Через недоотримання податків унеможлив-
люються державні інвестиції у довгострокові 
проекти, оновлення науково-технічної бази, роз-
виток державних підприємств і т.д. 

Тіньова економіка також негативно впливає 
на точність офіційних статистичних даних. 

Для подолання проблеми тіньової економіки 
важливим є досвід передових країн світу. Для 
США основними заходами детінізації у свій час 
були: посилення ролі державних спеціальних 
служб у контролі за поширенням тіньової еко-
номіки в країні та їх взаємодія із державною 
структурою в цілому. В Україні схожі функції 
повинні виконувати співробітники Служби без-
пеки України (СБУ). 

Щодо європейських країн, Франція обмеж-
ила можливості проведення експортно-імпорт-
них операцій національними суб’єктами госпо-
дарювання з компаніями в офшорних зонах, 
оскільки це не дало б змогу у деяких випадках 
завищити або занизити ціни товарів порівняно 
зі світовими і, при цьому, ухилитися від сплати 
податків та отримати додатковий прибуток на 
різниці в цінах.

Великобританія підвищила рівень довіри гро-
мадян до влади, посилила незалежність судів, 
віддавши їх під громадський контроль, посилила 
покарання за хабарництво. 

У Німеччині було оптимізовано податкову 
систему, спрощено механізм обчислення розмірів 
податків, знижено ставки відрахувань із заробіт-
ної плати тощо. У Польщі була введена заборона 
ведення господарської діяльності тими фізични-
ми особами, які раніше вчинили серйозний еко-
номічний злочин [8, c. 71].

Закордонний досвід може бути врахований 
та адаптований для економіки нашої країни. За 
оцінкою експертів, для зниження рівня тінізації 
економіки нашої країни необхідно посилити рин-
кове регулювання економіки та проведення ан-
тикорупційної реформи. 

Має бути проведена податкова реформа, яка 
була б направлена на реалізацію наступних прі-
оритетів: 1) забезпечення всім суб’єктам гос-
подарювання однакових умов оподаткування; 
2) зменшення податкового навантаження; 3) за-
безпечення ефективного податкового адміністру-
вання та стабільності державних фінансів. 

Таблиця 1
Оцінка частки тіньового сектору економіки України, % ВВП

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Оцінка за методикою Держкомстату 18,9 18,1 17,3 15,5 15,1 16,1 16,5 16,0 32,0 35,0 40,0
Метод «витрати населення» 33,5 46,5 40,5 38,0 40,0 45,0 44,0 44,0 32,0 35,0 40,0
Електричний метод 28,0 28,0 27,5 26,0 27,0 35,0 37,0 37,5 32,0 35,0 40,0
Монетарний метод 28,5 25,0 24,5 26.0 38,0 40,5 30,0 27,0 32,0 35,0 40,0
Метод збитковості підприємств 25,0 24,0 23,5 24,0 30,0 31,0 31,0 31,5 32,0 35,0 40,0
Метод сукупного попиту – сукупної про-
позиції 39,0 37,0 33,5 34,5 35,5 30,0 33,0 34,0 32,0 35,0 40,0

Оцінка проф. Фрідріха Шнайдера 49,0 48,0 47,0 47,0 46,0 46,0 45,0 44,1 46,8 35,0 40,0
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Реформа банківської системи також допомо-
же знизити рівень тіньової економіки. В її основі 
має бути поширення безготівкових розрахунків, 
що дозволить більш повно контролювати джере-
ла доходів. 

Судова реформа має бути направлена на за-
безпечення гарантій справедливого суду та ви-
конання судових рішень, захист прав власності, 
боротьбу з рейдерством. Здійснення судової ре-
форми повинно в результаті зменшити корупцію, 
підвищити професіоналізм судових та правоохо-
ронних органів, забезпечити незалежність від 
політичних процесів, зміцнити роль конституцій-
ного правосуддя та сприяти прозорості та неупе-
редженості судових процесів [10].

Основними економічними стратегіями детіні-
зації української економіки повинні стати [7]:

– стимулювання інвестиційних процесів. По-
трібно розробити податкові стимули до інвести-
ційного використання кредитних ресурсів комер-
ційних банків;

– контроль за регулярністю, повнотою виплат 
та своєчасною індексацією заробітної плати, со-
ціальних платежів, стимулювання збільшення 
кількості робочих місць;

– запровадження прозорих і доступних меха-
нізмів кредитування реального сектору економі-
ки та вирішення платіжної кризи;

– підвищення професійного рівня управлін-
ського персоналу підприємств України, забез-
печення методичної та юридичної підтримки у 
складанні бізнес планів, інвестиційних проектів, 

які забезпечуватимуть максимально ефективне 
цільове використання, спрямованих до цих під-
приємств ресурсів; 

– удосконалення законодавства шляхом при-
йняття пакету законів, які б чітко регламенту-
вали господарську діяльність суб’єктів економіки 
та унеможливлювали відхід від легальної сфери 
економіки;

– посилення боротьби з корупцією.
Висновки з проведеного дослідження. Ті-

ньова економіка, складаючи біля 40% ВВП 
України, призводить до зменшення припливу 
коштів до бюджету України, скорочення по-
тенційної бази оподаткування, викривлення 
офіційної статистики. Як наслідок, країна до-
датково залучає кошти шляхом внутрішніх й 
зовнішніх запозичень, що збільшує держав-
ний борг. Через недоотримання податків уне-
можливлюються державні інвестиції у довго-
строкові проекти, оновлення науково-технічної 
бази, розвиток державних підприємств і т.д. 
Недостовірні дані звітності суб’єктів господа-
рювання знижує ефективність впроваджува-
них реформ, економічної політики в державі. 

Якщо Україна має на меті долучитися до між-
народної спільноти, необхідно терміново рефор-
мувати податкову, банківську, судову системи. 
Ці реформи мають вплинути на стимулювання 
інвестиційних процесів, запровадження прозо-
рих і доступних механізмів кредитування ре-
ального сектору економіки, вирішення платіжної 
кризи та посилення боротьби з корупцією.
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Постановка проблеми. Доцільність та акту-
альність цієї теми дуже висока у сучасними 
економічних умовах України. Регуляція від-
соткових ставок грошового ринку є важливим 
та необхідним інструментом для подолання на-
слідків світової фінансово-економічної кризи. 
Для нашої країни питання щодо процентної 
політики Національного банку України явля-

ється особливо проблематичним, адже політика 
центрального банку не завжди є прагматичною, 
зрозумілою та ефективною для суб’єктів еконо-
мічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремим аспектам проблеми процентної політики 
НБУ присвяченні наукові роботи Стельмаха В.С., 
Міщенка В.І., Гунька Д.В., Довгоносова О.М., Ку-
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харука Н.С., Васюренка О.В., Осецького В.В., Ша-
повалова М.Г., Тиркала Р.І. та інших.

Мета статті. Банківська діяльність в Україні 
проходить з поглибленням ринкових відносин в 
економіці та банківській системі загалом, плюс 
загострення конкуренції серед банків. Процент-
на політика є не тільки важливим інструментом 
грошово-кредитного регулювання, а й ефектив-
ним економічним інструментом для управління 
кредитними та депозитними відносинами банку.

Постановка завдання. Слабкість і вразливість 
вітчизняної банківської системи вказують на іс-
нування в ній проблем, що вимагає до себе по-
стійної уваги і всебічного дослідження в нинішніх 
мінливих економічних умовах. Також необхідно 
сконцентрувати уваги на проблемі мобільності та 
прагматичності банківської системи, адже цьо-
го можна легко досягти проводячи виважену та 
ефективну процентну політику. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
визначення поняття «грошово-кредитної політи-
ки» є багато різних підходів. У поняття грошо-
во-кредитної політики Е. Дж. Долан заклав такий 
зміст: «у це поняття включаються всі дії уряду, 
які впливають на кількість грошей, що перебу-
вають в обігу». Інакше кажучи, грошово-кредит-
на політика – це комплекс заходів регулюючого 
впливу, спрямовані на збільшення чи зменшен-
ня грошової маси в обігу. Прямий вплив грошо-
во-кредитної політики на ліквідність та ділову 
активність – є основним спрямуванням. Одним 
із найважливіших та найвпливовіших інструмен-
тів грошово-кредитної політики – є процентна 
політика. Її значимість зумовлена з роллю, яку 
виконують процентні ставки в економіці. Вони є 
«лакмусовими папірцями» в економіці, тобто інди-
каторами на які орієнтуються суб’єкти економіки, 
щодо заощаджень, інвестицій та споживання.

Процентна ставка – визначений розмір пла-
ти за розміщені чи залучені кошти, що встанов-
люється Національним банком України, як один 
з важелів впливу на економічні процеси, вико-
ристовується у сферах економіки, банківської 
та зовнішньоекономічної діяльності, а також як 
інструмент антиінфляційних заходів. Процентна 
політика – важлива складова грошово-кредитної 
політики, а процентні ставки – це перш за все 
інструмент впливу центральних банків на еконо-
мічний розвиток інших банків. [2, с. 10]. 

До ринкових інструментів грошово-кредитної 
політики, які дозволяють проводити монетарну 
політику центральному банку згідно з законо-
давством, відносяться [5]: 

1. Рефінансування комерційних банків;
2. Мінімальні обов’язкові резерви для банків;
3. Процентна політика;
4. Управління золотовалютними резервами;
5. Операції, які проводяться з цінними папе-

рами та казначейськими забов’язаннями на від-
критому ринку;

6. Регулювання імпорту та експорту капіталу;
7. Емісія власних боргових забов’язань та опе-

рації з ними.
Щодо визначення проценту, процентна став-

ка – це розмір доходу за певний проміжок часу, 
виражений у відносній формі. Процентна ставка 
вимірюється у відсотках, або десятковим дробом 

і є одним із основних інструментів практичної ді-
яльності банку [1, с. 413].

Дія процентної політики, як інструменту Наці-
онального банку України виражається в тому, що 
в установленій та періодичній зміні центральним 
банком офіційних процентних ставок за його опе-
раціями. Одну з найважливіших ролей відіграє об-
лікова ставка центрального банку, котра є єдиною 
офіційною та орієнтиром для суб’єктів економіки 
офіційної вартості ресурсів. Здійснюючи зміну 
облікової процентної ставки, Національний банк 
України впливає на пропозицію грошей. На основі 
звуження чи розширення пропозиції грошей сти-
мулюється економічна активність суб’єктів еконо-
міки, через це процентна політика являє собою 
важіль регулювання ділової активності суб’єктів 
економіки та циклів її розвитку.

Центральний банк має вплив на динаміку об-
мінного курсу національної валюти через процент-
ну політику, стимулюючи приплив або відтік ко-
роткострокових капіталів, які переміщаються між 
країнами в пошуках найбільш прибуткового роз-
міщення. Підвищуючи облікову ставку, Національ-
ний банк України може залучити короткострокові 
капітали з країн, де облікова ставка нижче, тим 
саме спричинивши поліпшення платіжного ба-
лансу та ревальвацію обмінну курсу національної 
валюти. При зворотному процесі, тобто знижені 
облікової ставки – відтік капіталу та девальвації 
обмінного курсу національної валюти країни.

Основними критеріями, які впливають на роз-
мір відсотка за депозитними операціями відно-
сяться: термін залучення коштів, стан попиту на 
послуги кредитування, рівень ставки оподатку-
вання, рівень інфляції, розмір залучення коштів. 
Важливу роль у проведені процентної політики 
належить процентним ставкам за основним об-
сягом монетарних операцій центрального банку. 
В залежності від стану ліквідності на грошово-
кредитному ринку цією ставкою може бути, як 
процентна ставка за депозитами, так і за кредит-
ною операцією. Через те, що це дуже очікувана 
ставка, то вона є основною.

В Україні основні принципи проведення про-
центної політики прописані у в Положенні «Про 
процентну політику Національного банку Укра-
їни» [3]. Відповідно до ст. 2 Положення Націо-
нальний банк України з метою ефективного 
управління грошово-кредитним ринком, обсяга-
ми грошової маси в обігу та виконання функцій 
кредитора останньої інстанції встановлює за сво-
їми операціями такі процентні ставки [3]:

1. Облікову;
2. За кредитами овернайт;
3. Рефінансування;
4. За депозитами овернайт;
5. Залучення тимчасово вільних коштів банків.
Облікова ставка Національного банку Украї-

ни – ціна за рефінансування комерційних банків, 
яке здійснюється шляхом купівлі векселів Націо-
нальним банком України до настання строку пла-
тежу за ними, й утримується з номінальної суми 
векселя. Облікова ставка є найнижчою серед ста-
вок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.

Облікова ставка Національного банку – один 
з монетарних інструментів, за допомогою яко-
го Національний банк установлює для суб’єктів 
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грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вар-
тості залучених та розміщених грошових коштів 
на відповідний період і є основною процентною 
ставкою, яка залежить від процесів, що відбува-
ються в макроекономічній, бюджетній сферах та 
на грошово-кредитному ринку.

Процес визначення рівня та характеру змін 
облікової ставки Національного банку України 
перш за все залежить напряму від тенденцій 
економічного розвитку в цілому, макроекономіч-
них та бюджетних процесів, стану грошово-кре-
дитного ринку.

До уваги беруться такі показники [6]:
1. Рівень інфляції (фактичний і прогнозова-

ний), зміни індексу цін виробників промислової 
продукції;

2. Середній рівень інфляції та середня обліко-
ва ставка за попередні 12 місяців;

3. Темпи приросту грошової маси в обігу;
4. Склад та структура фактичних і прогнозо-

ваних платіжних засобів випущених в обіг На-
ціональним банком України за окремий період;

5. Динаміка процентних ставок на міжбанків-
ському ринку кредитних ресурсів, а також за 
кредитами та депозитами банків.

Показник споживчої інфляції в 2013 р. коли-
вався у межах від 0,7% у серпні до 0,4% у жов-
тні, що стало найвищим показником місячної 
інфляції з червня 2011 р. Основним чинником та-
кої динаміки вважається збільшення пропозиції 
продовольчих товарів у 2013 р. Проте однією з 
головних передумов підтримки цінової стабіль-
ності в державі була саме врівноважена грошо-
во-кредитна політика [7]. 

Задля стабілізації цінової динаміки НБУ реа-
лізовував заходи, спрямовані на підвищення до-
ступності кредитних ресурсів для реального сек-
тору економіки. 

Таким чином, у 2013 р. було двічі проведе-
но зниження облікової ставки на 0,5%: 10 черв-
ня 2013 р. з 7,5% до 7,0% та 13 серпня до 6,5%. 
Відбулося також зниження ставок за кредитами 
рефінансування (порівняно з кінцем 2012 р.): тен-
дерні кредити – з 7,5% до 6,5%, кредити овер-
найт – з 9,0% до 7,5%, операції РЕПО – з 7,6% 
до 6,6%. 

Зазначені заходи сприяли позитивним змінам 
на грошово-кредитному ринку, що полягали в 
активізації банками кредитування одночасно зі 
зменшенням вартості кредитних ресурсів. Отже, 
загальний обсяг кредитів, наданих суб’єктам гос-
подарювання, за січень – вересень 2013 р. збіль-
шився на 7,1%, тоді як за відповідний період ми-
нулого року – на 3,5%.

Позитивні зрушення в ресурсній базі банків 
сприяли зниженню вартості коштів та активіза-
ції кредитування. 

Таким чином, середньозважена процентна 
ставка за кредитами в національній валюті у 
вересні 2013 р. зменшилася до 15,2% з 17,6% у 
грудні минулого року, на міжбанківському кре-
дитному ринку – до 3,1% з 8,1% відповідно. 

Зростання банківських кредитів за січень – 
вересень 2013 р. становило 6,1% порівняно з 1,2% 
у відповідному періоді 2012 р. Збільшення обсягів 
кредитування забезпечено переважно за раху-
нок кредитів, наданих суб’єктам реального сек-

тору економіки – частка приросту таких креди-
тів у загальному обсязі приросту кредитування 
становила майже 90%.

Спрямованість грошово-кредитної політики на 
стимулювання розвитку національної економі-
ки (насамперед через застосування процентних 
важелів впливу, вимог до формування банками 
обов’язкових резервів та підтримки на високому 
рівні ліквідності банківської системи) відобража-
лася у динаміці показників грошової пропозиції. 
Зокрема, приріст грошової бази в січні – листопа-
ді 2013 р. становив 13,05% – до 288,4 млрд грн [8].

Упродовж 2014 року процентна політика На-
ціонального банку України була спрямована на 
підвищення внутрішньої вартості національної 
валюти та сприяння зменшенню інфляційного та 
девальваційного тиску.

З цією метою Національний банк України 
у 2014 році тричі збільшував розмір облікової 
ставки, для залучення короткострокових капіта-
лів, що призвело би до поліпшення платіжного 
балансу національної валюти. З 15.04.2014 року 
ставку було збільшено з 6,5% до 9,5% річних, по-
тім з 17.07.2014 – збільшили до 12,5% річних, а 
13.11.2014 – до 14,0% річних. На фоні цього збіль-
шувались і процентні ставки за інструментами 
рефінансування постійної дії. Так, відбулось 
збільшення процентної ставки за забезпеченими 
кредитами рефінансування овернайт з 7,5% до 
17,5% річних [4].

Середньозважені процентні ставки за тен-
дерними кредитами та операціями прямого репо 
збільшились до 19,08% та 19,16% річних у груд-
ні місяці 2014 року порівняно з 6,5% та 6,52% 
річних у грудні 2013 року відповідно. Перевага 
при проведені тендерів надавалась процентним 
тендерам, під час яких банки самі пропонували 
процентні ставки [4].

У цілому середньозважена ставка за всіма ін-
струментами рефінансування зросла до 17,95% 
річних у грудні з 6,84% річних у січні 2014 року [4].

Для збільшення ефективності коридору про-
центних ставок овернайт Національний банк 
України внаслідок збільшення облікової ставки 
також збільшував процентну ставку за депозит-
ними сертифікатами овернайт збільшились з 2,0% 
річних у січні до 7,5% річних у грудні 2014 року.

Для досягнення цілі зі зниження споживчої 
інфляції до 12% на кінець 2016 року і 8% на кі-
нець 2017 року в умовах високих внутрішніх та 
зовнішніх ризиків протягом І кварталу 2016 року 
Національний банк України проводив зважену 
та стриману грошово-кредитну політику та за-
лишав облікову ставку без змін на рівні 22%. 

Певне скорочення ліквідності банківської 
системи протягом лютого- березня 2016 року з 
огляду на нестабільну та напружену ситуацію на 
валютному ринку призвело до незначного зрос-
тання середньозважених процентних ставок у 
національній валюті на міжбанківському кредит-
ному ринку – до 19.8% в середньому за І квартал. 
Утім упродовж І кварталу відсоткові ставки між-
банківського ринку залишалися в межах коридо-
ру ставок овернайт Національного банку [4].

Макроекономічна стабілізація та завершення 
основного етапу розчищення банківської системи 
сприяли зниженню в І кварталі 2016 року се-
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редньозважених ставок у національній валюті за 
кредитами (без овердрафту) та депозитами не-
фінансових корпорацій – до 19.4% та 11.0% від-
повідно, а також за депозитами домашніх гос-
подарств – до 16.7%. Мали тенденцію до росту 
середньозважені процентні ставки банків за кре-
дитами домашнім господарствам (без овердраф-
ту) – до 29.6%, що було пов’язано зі збільшенням 
частки короткострокових інструментів у струк-
турі виданих кредитів. 

Послаблення ризиків для цінової стабільності 
дозволило Національному банку пом’якшити мо-
нетарну політику. З 22 квітня 2016 року облікова 
ставка знижена до 19%. 

Основними факторами, які визначили зни-
ження інфляційних ризиків, стали: зменшення 
політичної напруги та покращення зовнішніх 
умов. Також в рамках запровадження режиму 
інфляційного таргетування Національний банк 
України продовжив вдосконалювати монетарний 
інструментарій. Зокрема, було змінено операцій-
ний дизайн процентної політики.

Національний банк продовжив вдосконалю-
вати монетарний інструментарій з метою запро-
вадження режиму інфляційного таргетування. 
Діючи в рамках Стратегії монетарної політики 
на 2016 – 2020 роки, Правління Національного 
банку 21 квітня 2016 року прийняло наступні рі-
шення для вдосконалення процентної політики:
•	Надання	обліковій	ставці	статусу	де-факто	

ключової ставки монетарної політики;
•	Запровадження	 симетричного	 та	 фіксова-

ного коридору процентних ставок за інструмен-
тами постійного доступу;
•	Оптимізація	 процедури	 та	 набору	 інстру-

ментів управління ліквідністю, зокрема:
1. НБУ не планує регулярно проводити тен-

дери з розміщення депозитних сертифікатів на 
строки інші, ніж два тижні;

2. Виключена можливість дострокового погашен-
ня депозитних сертифікатів Національного банку;

3. Всі операції Національного банку з надання 
ліквідності відтепер проводитимуться за єдиною 
процентною ставкою, яка буде дорівнювати став-
ці за кредитами овернайт;

Офіційна процентна ставка має вплив і на 
інші процентні ставки та дохідність на фінансо-
вому ринку. Насамперед, вплив основної ставки 
центрального банку позначається на ставках на 
міжбанківському ринку (за кредитами овернайт, 
іншими кредитами та депозитами). 

Зростання вартості ресурсів на міжбанків-
ському ринку спричиняє веде до зростання рин-
кових ставок за банківськими кредитами в еконо-
міку країни та ставок за депозитами, при цьому 
попит на цінні папери скорочується, їх ринкова 
вартість знижується, а дохідність на ринку цін-
них паперів матиме тенденцію до зростання. 

Процентна політика центрального банку та-
кож має вплив на динаміку обмінного курсу 
національної валюти через стимулювання при-
пливу або відпливу короткострокових капіта-
лів, які переміщуються між країнами у пошуку 
найбільш прибуткового розміщення. Підвищення 
центральним банком облікової ставки стимулює 
приплив короткострокових капіталів у країну з 
тих країн, де облікова ставка нижча, і сприяє 

таким чином поліпшенню стану платіжного ба-
лансу і ревальвації (укріпленню) обмінного курсу 
національної валюти. Зниження ж центральним 
банком облікової ставки, навпаки, стимулює від-
плив капіталів із країни, що зумовлює девальва-
цію обмінного курсу національної валюти. 

Важливу роль в реалізації процентної політи-
ки мають процентні ставки за основним обсягом 
монетарних операцій центрального банку. Залеж-
но від стану ліквідності на грошово-кредитному 
ринку цією ставкою може бути процентна ставка 
за депозитною (у випадку наявності надлишкової 
ліквідності в банківській системі) або кредитною 
операцією (у випадку проблем з ліквідністю). Ця 
ставка є ключовою ставкою центрального банку 
через те, що операції центрального банку за цією 
ставкою є найбільш очікуваними.

Слід відмітити, що в умовах надлишкової лік-
відності банківської системи ефективність про-
центної політики знижується через відсутність 
попиту на кредити рефінансування з боку банків, 
а, отже, і нечутливість грошово-кредитного рин-
ку до процентного інструментарію грошово-кре-
дитної політики.

За таких умов центральні банки змушені про-
водити стерилізацію надлишкової ліквідності з 
метою нівелювання її впливу на ефективність 
грошово-кредитної політики.

 Рис. 1. Міжбанківські ставки овернайт і процентні 
ставки НБУ, % річних (станом за 02.11.2015)
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Рис. 2. Облікова ставка НБУ  
за період з 2013 по 2016 рік

Висновки та перспективи подальших роз-
робок. Національний банк України має дуже 
сильний вплив на економіку країни, тільки за 
рахунок процентних ставок, яка є одним з важе-
лів грошово-кредитної політики. Процентна по-
літика пройшла певний шлях свого розвитку, на 
протязі якого мала змогу вдосконалюватись та з 
часом почала відігравати все більшу роль у роз-
витку та модернізації економіки.
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Сьогодні перед Україною стоїть першочерго-
ве завдання – вийти з кризової ситуації, а тому 
процентна політика, що є інструментом впливу на 
різні процеси, Національного банку України може 
докорінно змінити цю ситуацію. Проаналізувавши 
ситуацію, котра склалась на сьогодення, можна 
сказати, що розмір базових процентних ставок 
Національного банку України є адекватними.

Центральний банк застосував жорстку політи-
ку для сприяння зменшенню девальваційного тис-
ку на валютному ринку та для створення стиму-
лів для повернення вкладів в банківську систему.

Для підвищення ефективності грошово-кре-
дитної політики пріоритетним її завданням має 
стати стабілізація темпів інфляції на основі ство-
рення умов для нарощування пропозиції товарів і 
послуг через розвиток конкуренції, вдосконален-
ня ринкової інфраструктури, розвиток механізмів 
раціонального розміщення та ефективного вико-
ристання фінансових ресурсів шляхом комплек-
сного застосування заходів грошово-кредитної, 
податкової, конкурентної, структурної політик.

Підвищенню ефективності монетарної політи-
ки допоможе також становлення потужного на-
ціонального капіталу шляхом створення гнучкої 
та ефективної інституційної системи мобілізації і 
розміщення позичкових капіталів, розвитку меха-
нізмів довгострокового кредитування, заохочення 
сполучення капіталів комерційних банків і про-
мислових підприємств, що дозволяють спрямува-
ти надлишкові грошові ресурси у виробництво.

Для Національного банку України актуальни-
ми питання все ж залишаються створення спри-
ятливого мікроклімату для залучення іноземного 
капіталу, що можливо було досягти за рахунок 
стабілізації національної грошової одиниці, змен-

шення інфляційних процесів у країні. Також до 
пріоритетних напрямків можна віднести стиму-
лювання розвитку малого та середнього бізнесу 
та інвестиційних процесів, що досягається шля-
хом підтримкою комерційних банків та зменшен-
ня процентної ставки. Сигналів, які б означали 
пожвавлення на ринку, ми не маємо, так само, 
як і швидкого відновлення та розвитку економіки 
України. Зараз ми маємо більш-менш стабільну 
ситуацію на грошово-кредитному ринку. 

Національний банк України повинен реа-
гувати відповідно і до інфляційних показників, 
тому базові ставки повинні бути позитивними 
по відношенню до інфляційного прогнозу. Тому, 
пониження ставки рефінансування має прохо-
дити лише в комплексі з іншими інструмента-
ми грошово-кредитної політики, дія яких має 
бути спрямована на пониження інфляційних та 
девальваційних ефектів. Такими інструментами 
можуть бути ліміти кредитування фізичних осіб, 
а також операції держави на відкритому ринку, 
наприклад, емісія середньострокових облігацій 
державної позики. Зараз мова йде про те, що ро-
зумна політика НБУ може стати першим кроком 
до зростання економіки та завоювання провідних 
позицій на світовому ринку.

Після розгляду даної теми можна побачити, 
що подальший розвиток та функціонування нашої 
держави на сучасному етапі залежить в більшій 
мірі від формування раціональної системи дер-
жавного регулювання та від монетарної політики, 
яку проводить Національний банк України.

Таким чином, ефективна процентна політика 
здатна забезпечити економічну безпеку держа-
ви, що є надзвичайно важливим в умовах проце-
сів трансформації та глобалізації економіки.
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Постановка проблеми. В умовах загострення 
соціально-економічних та політичних кризових 
явищ виникає об’єктивна необхідність у розвитку 
страхового ринку України, підвищенні якості на-
дання страхових послуг і залучення населення до 
користування цими послугами. Наріжним постає 
питання про ринок страхування життя, оскільки 
життя людини, а особливо за сучасних скрутних 
умов, завжди постає на першому плані і має най-
вищу цінність. Проте, нажаль, страхування життя 
в Україні не набуло широкого розповсюдження, 
населення не розуміє необхідності розвитку даного 
виду послуг. Тому постає питання про шляхи удо-
сконалення ринку страхування життя та привер-
тання уваги українців до даного виду страхування.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає в дослідженні тенденцій ринку 
страхування життя в Україні, аналізі статистич-
них даних, виявленні основних проблем та при-
чин його нерозвиненості, наведення пропозицій 
з його удосконалення та шляхів реформування 
ринку страхування життя з метою його подаль-
шого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема страхування життя в Україні є акту-
альною не лише в умовах кризових явищ, а з мо-
менту отримання Україною незалежності. Навіть 
за часів відносної стабільності і розвитку укра-
їнської економіки, соціально-культурної і інших 
сфер страхування життя так і не набуло належ-
ного значення і визнання серед українців, а тому 
цьому питанню присвячено багато досліджень 

та наукових праць видатних вітчизняних вче-
них. Значну увагу проблемі страхування життя 
в Україні присвячували В.Д. Базилевич, І.А. Бой-
ко, І.І. Козьма, С.С. Осадець, Т. Тимченко та інші. 

Метою статті є аналіз основних проблем та 
причин недостатнього розвитку ринку страху-
вання життя в Україні та подальших шляхів 
його удосконалення задля створення в Україні 
потужного соціального захисту населення і роз-
виненого ринку страхових послуг взагалі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині страхування життя у розвинених країнах 
є одним з основних способів забезпечення і га-
рантії матеріального благополуччя і стабільнос-
ті протягом всього життя. Страхування життя 
передбачає відповідальність страхової компанії 
в разі смерті страхувальника (застрахованого) 
під час дії договору страхування або дожиття 
до певного обумовленого в договорі строку. Як 
показує світовий досвід, страхування життя за-
вжди розглядалося і страхувальником, і страхо-
виком, як вигідне вкладання грошей з позиції їх 
накопичення та довгостроковості користування 
(інвестування), тобто взаємної вигідності угоди. 
Призначенням страхування життя, окрім того, 
є: захищеність у фінансовому плані; формуван-
ня заощаджень для пенсіонерів; високі виплати; 
гарантованість страхових виплат; можливість 
отримання податкового кредиту. Проте в Укра-
їні ринок страхування життя знаходиться ще 
на етапі становлення і не набув такого широкого 
розповсюдження, як це відбулося у переважній 
більшості розвинених країн.
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Сьогодні розвитку страхування життя, як і 
іншим видам страхування, перешкоджає низка 
об’єктивних факторів. Щодо ринку страхових 
послуг загалом, то за 2014 рік частка валових 
страхових премій у відношенні до ВВП становила 
1,7%, що на 0,3 в.п. менше в порівнянні з 2013 ро-
ком. Зокрема, у 2014 році ринок страхових послуг 
в Україні скоротився на 6,6%, або на 26 млрд. грн. 
Щодо страхування життя, то якщо в розвинених 
країнах цей вид страхових послуг займає близь-
ко 40-60%, в Україні цей показник становить ста-
ном на кінець 2014 року лише 4,9% [3]. Протягом 
2014 року застраховано 1 285 243 фізичні особи, 
що на 27,5% або на 486 419 осіб менше проти від-
повідного періоду 2013 року (за 2013 рік застра-
ховано 1 771 662 фізичних осіб). 

Ринок страхових послуг залишається одним 
з найбільш капіталізованих серед інших небан-
ківських фінансових ринків. Загальна кількість 
страхових компаній станом на 31.12.2015 стано-
вила 361, у тому числі кількість «life» страхових 
компаній становила 49 компаній, СК «non-life» – 
312 компаній, (станом на 31.12.2014 – 382 ком-
панії, у тому числі СК «life» – 57 компаній, СК 
«non-life» – 325 компаній).

Кількість страхових компаній має тенденцію до 
зменшення. Так, за 2015 рік порівняно з 2014 ро-
ком, кількість компаній зменшилася на 21 СК, а 
порівняно з 2013 роком зменшилася на 46 СК.

Варто зазначити, що фактично на страховому 
ринку основну частку валових страхових пре-
мій – 99,9% – акумулюють 200 СК «non-Life» 
(64,1% всіх СК «non-Life») та 99,0% – 20 СК 
«Life» (40,8% всіх СК «Life»). 

По ринку страхування життя індекс Герфін-
даля-Гіршмана (або ННІ, індикатор, що визна-
чає концентрацію бізнесу на певному ринку) 
склав 982,98 (у 2014 році – 1042,55). В цілому по 
страховому ринку індекс Герфіндаля-Гіршмана 
склав 205,07 (у 2014 році – 181,49). Ці дані свід-
чать, що на ринку видів страхування інших, ніж 
страхування життя, спостерігається значний рі-
вень конкуренції (ННІ в 4 разів менше 1000), в 
той час як на ринку страхування життя наявна 
помірна монополізація [3]. Це можна охарактери-
зувати як відносно негативне явище, адже від-
сутня конкуренція на ринку страхування життя, 
що не сприяє підвищенню якості надаваних по-
слуг, розширенню асортименту послуг, наявності 
різних програм зі страхування життя. Страхові 
компанії не зацікавлені у привабленні клієнтів, 
максимальному задоволенні їх потреб, що не-
гативно відображається на ринку страхування 
життя України. 

Структура страхового ринку України (за 
страховими виплатами) станом на 31.12.2015 ви-
глядає наступним чином (рис. 1).

Таким чином, виплати за послугами страху-
вання життя становлять досить незначну част-
ку, особливо порівняно із виплатами за послуга-
ми автострахування та медичним страхуванням. 
Натомість, дані про структуру страхових пре-
мій свідчать, що премії за страхуванням життя 
становлять 9,8% від загального обсягу страхо-
вих премій [3]. В будь-якому разі, такі показни-
ки свідчать про досить слабкий рівень розвитку 
ринку послуг зі страхування життя. Окрім того, 

за даними Нацкомфінпослуг, валові страхові 
платежі (премії, внески) при страхуванні жит-
тя за 2015 рік становили 2 186,6 млн. грн., що 
на 1,2% більше, ніж у 2014 році; за 2014 рік – 
2 159,8 млн. грн., що на 12,8% менше, ніж за 
2013 рік (за 2013 р. – 2 476,7 млн. грн.), що, звісно, 
свідчить про негативні тенденції у наданні по-
слуг зі страхування життя, які, втім, у 2015 році 
покращилися порівняно з попереднім періодом. 
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Рис. 1. Структура чистих страхових виплат  
за видами страхування станом на 31.12.2015, %

Для аналізу тенденцій розвитку ринку стра-
хування життя в Україні доцільним є досліджен-
ня динаміки страхових виплат і страхових пре-
мій у даному виді страхування (див. рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка страхових премій  
та страхових виплат зі страхування життя  

у 2011-2015 роках, млн. грн. 

Таким чином, обсяги страхових премій зрос-
тали до 2013 року, але після цього зазнали спа-
дання у 2014 році і відновили незначне зростан-
ня у 2015. Натомість, на відміну від страховий 
премій, обсяги страхових виплат постійно зрос-
тають протягом всього зазначеного періоду. Це 
свідчить про зростання необхідності у розвитку 
даного виду страхових послуг, що обумовлено 
загостренням економічної та політичної кризи 
в Україні та, як наслідок, значним збільшенням 
рівня інвалідності, захворюваності і смертності. 
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Не дивлячись на об’єктивні причини для на-
селення користуватися послугами зі страхуван-
ня життя, цей вид послуг все же залишається на 
низькому щаблі розвитку. І цьому передує низка 
причин, серед яких: 

– недосконала нормативно-правова база;
– недостатній рівень капіталізації страхових 

компаній у зв’язку з загостренням фінансової 
кризи та зниженням обсягів страхових внесків;

– непрозорість діяльності страхових компаній;
– необхідність забезпечення страховиками 

своєчасного здійснення страхових виплат за до-
говорами довгострокового страхування життя;

– незадовільний стан обслуговування насе-
лення;

– недостатній захист прав споживачів стра-
хових послуг;

– недостатня ефективність систем управлін-
ня ризиками;

– масове невиконання банківськими устано-
вами своїх зобов’язань внаслідок втрати їх пла-
тоспроможності, яка спостерігалася протягом 
всього 2014 року;

– адміністративні заходи Національного бан-
ку України із стабілізації курсу національної ва-
люти, які призвели до обмеження операцій стра-
ховиків на валютному ринку;

– вимушене зростання тарифів на страхо-
ві послуги для забезпечення достатності коштів 
для формування страхових резервів внаслідок 
інфляційних процесів на фоні скорочення спо-
живчого попиту населення; 

– обмеження бюджетів корпоративних клієн-
тів у результаті зниження їх ділової активності 
та зростання продуктивних витрат;

– низький рівень якості активів страхових 
компаній за рахунок завищення вартості цінних 
паперів, розміщення депозитів у проблемних 
банківських установах [4, c. 249].

Крім зазначеного вище, поступово скорочу-
ється кількість страхових компаній в Україні 
у зв’язку зі втратою ними платоспроможності, 
і, відповідно, скорочується кількість лайфових 
страхових компаній. Крім того, з 60 лайфових 
страхових компаній, як заявив Президент Ліги 
страхових організацій України А. Залєтов, ре-
альні операції здійснюють лише 20 [1]. 

Ще одним недоліком ринку страхування 
життя в Україні є високий рівень концентрації: 
на долю ТОП-10 СК «Life» припадає близько 
87,9% всіх страхових внесків, що свідчить про 
певний ступінь монополізації даного сегменту 
страхового ринку.

На думку експертів, 2014-2015 роки є і будуть 
найважчими для страхового ринку України, що 
зумовлено пресингом макроекономічних та полі-
тичних факторів. Зокрема, АР Крим у портфелі 
страховиків становила близько 4%, а Луганськ і 
Донецьк – близько 25%. Саме таких втрат і за-
знали сьогодні страхові компанії, що негативно 
відбивається на їх фінансовому стані [1]. 

Окрім цього, велику роль відіграють менталь-
ні особливості українського споживача фінансо-
вих послуг, високий рівень недовіри до страхових 
компаній, як і будь-яких фінансових установ. Ді-
яльність українських фінансових інституцій ха-
рактеризується високим рівнем шахрайств, корум-

пованості, невиплати по своїх зобов’язаннях тощо. 
Хоча, варто зазначити, поступово зацікавленість 
українців у страхових компаніях зростає у зв’язку 
з паралельним зростанням недовіри до банківсько-
го сектору, внаслідок чого населення починає виво-
дити свої кошти на депозитах з банківських уста-
нов і вносити їх в страхові компанії [6].

Таблиця 1
Концентрація ринку страхування життя  

у 2015 році

Перші 
(Тор)

Страхування «Life»
Надходження премій 

(млн. грн.) Частка на ринку, %

Тор 3 936,1 42,8
Тор 10 1 921,4 87,9
Тор 20 2 164,0 99,0
Тор 50 2 186,6 100,0
Всьо-
го по 
ринку

2 186,6 100,0

Джерело: систематизовано автором на основі [3]

Іншим стримуючим фактором є низький рі-
вень доходів населення та значні інфляційні про-
цеси в економіці. В розвинених країнах форму-
вання ринку страхування життя почалося тоді, 
коли середні доходи населення становили близь-
ко 500$. Пересічний українець немає коштів на-
віть на поточні потреби, а здійснювати платежі 
до страхових компаній можливості тим паче не 
має. Високим є ризик курсових коливань при 
укладенні контракту зі страхування життя, що 
для України зараз є особливо актуальним. Ті ж 
договори зі страхування життя, які вже укла-
дені, розриваються страхувальниками з метою 
витратити ці кошти зараз, а не відкладати їх на 
невизначене майбутнє [2, c. 167]. 

Негативний вплив здійснює високий рівень не-
усвідомленості населення у даному виді страхо-
вих послуг. Більшість українців не вбачають різ-
ниці між звичайними банківськими депозитами і, 
приміром, накопичувальною системою страхуван-
ня життя. Це зумовлено тим, що страхові компанії 
не надають належної зрозумілої та цікавої інфор-
мації з цього питання, не особливо користуються 
рекламними послугами і навіть не намагаються 
привабити клієнтів до даного виду страхування.

Сьогодні як страхові компанії не готові нада-
вати якісні послуги зі страхування життя, так 
і населення не забезпечує належного попиту на 
даний вид послуг [5]. Тож, для розвитку ринку 
страхування життя слід вдатися до низки ре-
форм, серед яких: забезпечення прозорості стра-
хового ринку шляхом надання достовірної та 
регулярної фінансової звітності; запровадження 
ефективних систем ризик-менеджменту в лай-
фових страхових компаніях; збільшення рів-
ня капіталізації страхових компаній; освоєння 
нових видів страхування життя та поліпшення 
якості надання страхових послуг; завойовування 
довіри з боку населення до даного виду страхо-
вих послуг тощо. 

Не дивлячись на низку негативних тенден-
цій, зарубіжні експерти вбачають в страховому 
ринку України великий потенціал для розвитку. 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 69

3 (10), may 2016

Варто зазначити, що згідно даних інтернет-жур-
налу про страхування Forinsurer, ринок страху-
вання життя в Україні в 2015 році уповільнив 
своє зростання до 2,2 млрд. грн. (+1,2%). Про-
тягом 2015 року застраховано 1 549 375 фізич-
них осіб, що на 20,6% або на 264 132 особи біль-
ше проти відповідного періоду 2014 (за 2014 рік 
застраховано 1 285 243 фізичні особи). Тобто, 
останнім часом ринок страхування життя набув, 
хоча і незначного, але розвитку і зростання у по-
рівнянні з 2014 роком. 

Висновки з проведеного дослідження. В усьо-
му світі страхування життя є джерелом забезпе-
чення стабільності і впевненості у майбутньому 
для населення, зростання інвестицій в економі-
ку і зростання доходів для страховика. Проте в 
Україні розвиток ринку страхування життя зна-
ходиться поки що на початковому етапі розви-
тку і ускладнюється через загострення соціаль-
но-економічної та політичної кризи в Україні. 

Проте розвиток даного сегменту страхового рин-
ку є об’єктивно необхідним для України, і тому 
виникає потреба в його реформуванні з метою 
удосконалення та розширення ринку страху-
вання життя в Україні для забезпечення висо-
кого добробуту населення та захисту від різного 
роду ризиків. Державна політика повинна бути 
направлена на формування високорозвиненого 
страхового ринку загалом, адаптацію страхових 
послуг в Україні до світових вимог з урахування 
іноземного досвіду, формування страхової куль-
тури громадян та підвищення фінансової грамот-
ності учасників страхового ринку. Крім того, слід 
приділити значної уваги удосконаленню не лише 
страхування життя в Україні, а й страхового 
ринку в цілому, а також подоланню загально-
економічних проблем в країні. Лише повноцінний 
розвиток економіки і страхового ринку забез-
печить сприяння розвитку ринку страхування 
життя зокрема.
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Постановка проблеми. В умовах сучасних 
глобалізаційних процесів, швидких темпів зрос-
тання банків та розширення їх діяльності вини-
кає необхідність стабільної роботи банківських 
установ. Ліквідність банку є однією з найважли-
віших якісних характеристик банківської діяль-
ності, яка визначає стабільність функціонування 
як власне самого банку, так і всієї банківської 
системи та світової економіки в цілому. Врахову-
ючи, що в більшості випадків банкрутству банків 
передує значне зниження рівня їх ліквідності, 
можна стверджувати, що дослідження питання 
ліквідності банків є надзвичайно важливим.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Велике значення розв’язання проблеми забезпе-
чення фінансової стабільності банків для Украї-
ни зумовило постійну увагу наукових кіл до різ-
них її аспектів. Важливий внесок до вирішення 
питань управління ліквідністю банку зроблено 
такими науковцями, як Рябініна Л.М. [11], Іва-
сів І.Б. [4], Сало І.В., Криклій О.А. [16], Стель-
мах В.С., Міщенко В.І [7], Шелудько В.М. [18], 
Р. Дутвейлер [20] та ін. Вивчення праць вище-
названих вчених дозволяє з’ясувати сутність по-
ставленого наукового завдання, а також виявити 
питання, що залишились невирішеними.

Метою статті є дослідження поняття ліквід-
ності банку та її впливу на стабільність функці-
онування банківських установ.

Виклад основного матеріалу. Термін «ліквід-
ність» походить від латинського liquidus, що в пе-
рекладі означає рідкий, текучий, тобто ліквідність 
характеризується легкістю реалізації, продажу, 
перетворення матеріальних цінностей та інших 
активів у грошові кошти. У науковій літературі 
20-х рр. ХХ ст. розрізняли поняття «ліквідитет» 
і «ліквідність». Так, ліквідитет розуміли як рів-
новагу груп статей активу і пассиву балансу, які 
мають приблизно однакові терміни оплати.

Широкого використання в теорії та практиці 
банківської діяльності термін «ліквідність банку» 
набуває в другій половині 30-х рр. ХХ ст. (піс-
ля періоду „Великої депресії») завдяки працям 
Дж. Кейнса. У своїй роботі «Загальна теорія за-
йнятості, проценту і грошей» (1936 р.) Дж. Кейнс 
описав психологічний мотив «надання пере-
ваги ліквідності» – прагнення господарюючих 
суб’єктів зберігати отримані доходи в грошовій 
формі. Такі кошти можуть бути в будь-який мо-
мент безперешкодно використані як найзруч-
ніший засіб платежу при здійсненні угод між 

різними суб’єктами – юридичними і фізични-
ми особами. Саме під впливом теорії Дж. Кейн-
са сформувалась думка щодо ліквідності банку 
як його здатності своєчасно виконувати боргові 
зобов’язання за рахунок активних статей балан-
су (насамперед коштів у касі та на рахунках в 
інших банках) [7]. 

Дослідженням ліквідності напротязі більш 
ніж ста років займалось багато науковців. На не-
обхідності ліквідності для банків ще на початку 
90-х років наголошував Дж. Сінкі, зазначаючи, 
що «…ліквідність насамперед необхідна банкам, 
для того, щоб бути готовими до вилучення депо-
зитів і задовольняти попит на операції з креди-
тування. Непередбачені зміни потоків створюють 
для банків проблеми ліквідності» [15]. Американ-
ський економіст Е. Рід зазначає: «Банк вважаєть-
ся ліквідним, якщо суми його готівкових коштів 
та інших ліквідних активів, а також можливість 
швидко мобілізувати кошти з інших джерел, до-
статні для своєчасного погашення боргових і фі-
нансових зобов’язань. Крім цього, банк повинен 
мати достатній ліквідний резерв для задоволен-
ня практично будь-яких непередбачених фінан-
сових потреб» [13].

Українські науковці І.В. Сало та О.А. Криклій 
визначають ліквідність як «...здатність банку ви-
конувати свої зобов’язання (у будь-який момент 
за зобов’язаннями до запитання і відповідно до 
термінів за терміновими зобов’язаннями), маючи 
для цього достатню кількість готівки і безготів-
кових коштів» [16]. В.М. Шелудько характери-
зує ліквідність як «…спроможність банку відпо-
відати за своїми зобов’язаннями в термін і без 
втрат, тобто відображає спроможність банку за-
безпечити своєчасне виконання своїх грошових 
зобов’язань перед клієнтами банку» [19]. 

О. І. Лаврушін зазаначає, що «ліквідність – 
одна із узагальнюючих якісних характеристик 
діяльності банку, яка обумовлює його надійність, 
здатність своєчасно без втрат виконувати свої 
зобов’язання перед вкладниками і кредиторами» 
[6]. І.Б. Івасів стверджує, що ліквідність банку – 
це спроможність виконувати свої зобов’язання, 
можливість задоволення кредитних заявок, які 
відповідають його стандартам кредитування [4]. 

На нашу думку, зауваження щодо відповіднос-
ті «стандартам кредитування», є неоднозначним 
адже такі стандарти встановлюються безпосеред-
ньо керівництвом банку і часто можуть бути спря-
мовані в першу чергу на підвищення дохідності 
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та прибутковості банку і аж ніяк не задовольня-
ти умови достатнього рівня ліквідності,тому до-
цільніше було б застосувати у даному визначенні  
«…можливість задоволення кредитних заявок з 
мінімальним кредитним ризиком».

Доречно навести визначення професора 
Л.М. Рябініної, яка під ліквідністю банку розуміє 
«…його здатність безперервно забезпечувати ви-
конання своїх зобов’язань готівкою в будь-який 
момент часу у валюті створеного зобов’язання за 
першою вимогою вкладників й надійних позичаль-
ників». У визначенні автор висвітлює принципово 
важливі аспекти, які найбільш точно розкривають 
сутність поняття ліквідності банку [7, с 55].

В Інструкції про порядок регулювання діяль-
ності банків в Україні зазначено, що ліквідність 
банку – це «здатність банку забезпечити своє-
часне виконання своїх грошових зобов’язань, яка 
визначається збалансованістю між строками і 
сумами погашення розміщених активів та стро-
ками і сумами виконання зобов’язань банку, а 
також строками та сумами інших джерел і на-
прямів використання коштів» [5]. Дане визначен-
ня також має неточності, які стосуються в першу 
чергу неоднозначністю тлумачення «своєчасного 
виконання», адже не вказується своєчасного для 
кого саме, для банка чи для його клієнтів, що є 
принципово важливим. В даному випадку дореч-
но було б під словом «своєчасно» розуміти «на 
першу вимогу», адже використання у визначенні 
таких термінів, як «своєчасно» чи «вчасно» по-
рушує значення самої сутності ліквідності банку 
і надає останньому можливість відтягнути час 
видачі готівки. Також у цьому тлумаченні понят-
тя «ліквідність банку» акцент робиться лише на 
спроможності банку виконувати вже наявні на 
певний момент вимоги власних клієнтів. У той 
час, коли забезпечення ліквідності банку має 
дещо ширші горизонти. Так, банківська устано-
ва стикається з проблемою ліквідності не лише 
у випадку недостатності коштів для повернення 
вкладу, а й, наприклад, тоді, коли не може задо-
вольнити кредитну заявку потенційного надійно-
го клієнта чи неспроможна виконати доручення 
клієнта на купівлю іноземної валюти тощо [14].

Варто звернути увагу на інші особливості 
тлумачення поняття «ліквідність банку» у на-
укових працях. Так, дуже рідко у відповідному 
визначенні є посилання на валютну складову, в 
той час як для банків, що здійснюють свою ді-
яльність на міжнародному фінансовому ринку, 
це може мати вирішальне значення. Конверта-
ція однієї валюти в іншу на міжбанківському ва-
лютному ринку потребує додаткових витрат від 
казначейств банківських установ, що може стати 
наріжним каменем на шляху до своєчасного ви-
конання зобов’язань у певній валюті. Саме тому 
швейцарський науковець Р. Дутвейлер у своїй 
книзі «Управління ліквідністю в банках: підхід 
зверху вниз» зазначає: «Ліквідність банку ві-
дображає його можливість виконувати всі свої 
платіжні зобов’язання, строк сплати по яким на-
став, у повному обсязі та у валюті створеного 
зобов’язання виключно у готівковій формі» [9].

На основі вищевикладеного, можна надати 
наступне визначення досліджуємого поняття. 
Ліквідність банку – це якісна характеристика 

діяльності банку, яка відображає його здатність 
безперервно забезпечувати виконання своїх 
зобов’язань в повному обсязі, у валюті створе-
ного зобов’язання на першу вимогу вкладників 
й надійних позичальників шляхом швидкого 
перетворення своїх активів на готівкові кошти 
(у випадку недостатності наявного на момент 
пред’явлення вимоги обсягу готівки).

Для здійснення оцінки ліквідності банківської 
установи необхідно розрізняти ліквідність як за-
пас, потік та прогноз. Ліквідність банку як «за-
пас» містить у собі визначення рівня можливості 
банку виконувати свої зобов’язання перед клієн-
тами у визначений конкретний момент часу. При 
цьому питання трансформації менш ліквідних 
активів у більш активні не розглядається. Тобто 
ліквідність-запас відображає наявність ресурсів 
для задоволення зобов’язань на конкретний мо-
мент [10].

Визначення ліквідності банку як запасу на 
сьогодні є найбільш поширеним, для нього ха-
рактерно [2; 3]:
•	ліквідність	 банку	 визначається	 на	 осно-

ві даних про залишки активів і пасивів балансу 
банку на певну дату;
•	вимірювання	 ліквідності	 припускає	 оцінку	

лише тих активів, які можна перетворити на лік-
відні кошти, і здійснюється шляхом порівняння 
наявного запасу ліквідних активів з потребою в 
ліквідних коштах на певну дату;
•	оцінка	 ліквідності	 банку	 тільки	 за	 даними	

балансу на минулий період.
Такий підхід недостатньо повно відобра-

жає реальну суть ліквідності, яка є доволі ди-
намічною і змінною. Це, зокрема, проявляється 
у ситуації, коли банк володіє достатнім рівнем 
ліквідних активів для підтримання миттєвої та 
поточної ліквідності, але з часом з огляду на пе-
ревищення вхідного потоку зобов’язань над по-
током трансформації вкладень у ліквідні активи 
втрачає здатність відповідати за зобов’язаннями. 

Ліквідність банку як «потік» аналізується з 
огляду на динаміку, що припускає оцінку спро-
можності банку протягом визначеного періоду 
часу змінювати сформований несприятливий рі-
вень ліквідності. Ліквідність як потік визначаєть-
ся на певний проміжок часу; розглядається мож-
ливість трансформації активів у готівкові кошти; 
вивчається питання отримання позик та повер-
нення активів. Ліквідність банку як «прогноз» – 
це ліквідність на проміжок часу в майбутньому. 
Оскільки потік ліквідності фактично представляє 
собою потік готівки, який потребує від банку по-
стійної до нього уваги, банки здійснюють прогно-
зування потоку готівки та контроль його динамі-
ки. У зв’язку з тим, що точну динаміку пропозиції 
і попиту готівки на тривалий період передбачи-
ти неможливо, банки здійснюють прогнозування 
на короткотермінову перспективу (від одного до 
двох місяців). Прогнозування ж грошових потоків 
за їх непередбачуваності на більш тривалі періо-
ди (квартал або рік) практично неефективне, але 
потребує досить значних ресурсних витрат,тому 
від них слід відмовитись [14, с. 7; 1, с. 54].

Окрім цього за ступенем повноти виділяють 
ліквідність надлишкову, збалансовану та не-
достатню (дефіцитну). Найкраща ситуація для 
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банку, коли його ліквідність збалансована, однак 
через постійні зміни пропозиції готівки банку та 
попиту на неї така ситуація зустрічається досить 
рідко. Варто зазначити,що негативний вплив на 
діяльність банків здійснює як надлишкова, так і 
недостатня ліквідність. Низький рівень ліквідності 
банків обмежує їх платоспроможність, спричиняє 
втрату довіри клієнтів, зниження доступу та під-
вищення вартості зовнішніх джерел запозичення 
для підтримання ліквідності, і відповідно фінан-
сові проблеми. Надлишкова ліквідність банків 
свідчить про їх неспроможність ефективно розпо-
ряджатися наявними вільними ресурсами і спри-
чиняє збитки та «проїдання» капіталу [12].

Як правило, попит на строкові позички значно 
перевищує пропозицію ресурсів банку, залуче-
них на тривалий строк. Така ситуація зумовлює 
необхідність використання так званої стратегії 
трансформації. Трансформація щодо управлін-
ня пасивами банку означає, що кошти на по-
точних рахунках (короткострокові кошти), які 
є найбільш дешевими розміщуються у строкові 
(довгострокові) доходні активи, які є найбільш 
прибутковими для банку. Ризик трансформації 
виникає через невідповідності по термінах ак-
тивів і пасивів. Чим більше невідповідність, тим 
вище ризик погіршення ліквідності банку [8, 1].

На ліквідність банків можуть впливати ряд 
факторів. Їх можна поділити на макроекономічні, 
які важко передбачити чи обмежити негативний 
вплив та мікроекономічні, які напряму пов’язані 
з політикою банку, тому їх вплив можна мінімі-
зувати, шляхом продуманої політики управління 
банком та його ліквідністю. На рис. 1 наведені 
основні фактори (макро- та мікроекономічні), які 
здатні впливати на ліквідність банку [3].

 
Фактори впливу на 
ліквідність банку 

Макроекономічні Мікроекономічні 

•Економічна та політична ситуація в країні 
•Ефективність державного регулювання 

та контролю 
•Розвиток та ефективність сегментів 

фінансового ринку 
•Можливість залучення підтримки від 

держави 

•Якість управління діяльністю банку 
•Достатність власного капіталу 
•Якість та стійкість ресурсної бази 
•Ступінь залежності від зовнішніх запозичень 
•Збалансованість активів і пасивів за сумами 

та строками 
•Структура і диверсифікація активів 
•Дохідність і ризикованість активів банку 

Рис. 1. Фактори, що впливають на ліквідність банків

Зважаючи на той факт, що збільшення рівня 
ліквідності відбувається за рахунок часткового 
зменшення прибутковості, банки повинні управ-
ляти своєю ліквідністю таким чином, щоб досяг-
ти оптимального співвідношення між останніми, 
адже недостача ліквідності так само як і її над-
лишок негативно здійснює негативний вплив на 
функціонування банківської установи. Надлиш-
кова ліквідність свідчить про недовикористання 
чи неефективне використання наявних вільних 
ресурсів, що може спричинити втрату частини 
прибутку банку та «проїдання» капіталу. Над-
лишкова ліквідність банку спричиняє виникнен-
ня надлишкової ліквідності в усій банківській 
системі, яка у свою чергу знижує дієвість інстру-
ментів грошово-кредитної політики. Оскільки 
основна функція банків – перерозподіл тимча-
сово вільних коштів між суб’єктами економічних 

відносин, то надлишкова ліквідність – це та час-
тина позичкових ресурсів, що мала б бути заді-
яна для створення суспільно-корисного продук-
ту в одному з секторів національної економіки, 
але тимчасово знаходиться «в підвішеному ста-
ні» у вигляді надлишкової ліквідності в банках 
і, відповідно, не працює та не приносить ніякого 
прибутку ні самим банкам, ні національному гос-
подарству. Акумулюючи гроші на своїх рахун-
ках, банки просто перестають на них заробляти. 
А пов’язане з дефіцитом позичкового капіталу 
зростання відсоткових ставок за кредитними 
операціями ще більш поглиблює кризу, відляку-
ючи потенційних позичальників і створюючи до-
даткові перепони для ефективного використання 
банківських ресурсів [17].

Часто банки прагнуть збільшити свій прибу-
ток за рахунок зменшення своєї ліквідності. Так 
виникає недостача ліквідності банку, що може 
спричинити погіршення таких важливих якісних 
характеристик, як його надійність і стабільність, 
призвести до масового вилучення вкладів, недо-
віри до банку з боку його клієнтів і відповідно 
зменшення клієнтської бази. Це в свою чергу 
може призвести до погіршення фінансового ста-
ну, неплатоспроможності і неліквідності банку, 
а, як наслідок, і до його банкрутства. Проблеми 
ліквідності одного банку можуть мати наслідки 
для всієї банківської системи («ефект доміно»), 
розповсюджуючись через міжбанківський ринок. 
Втрата довіри до банківської системи призводить 
до того, що тимчасово вільні грошові кошти та 
заощадження суб’єктів національної економіки 
«осідають на руках» або ж виводяться за кор-
дон. Значна втрата ліквідності банку може при-
звести до визнання його неплатоспроможним та 
подальшої ліквідації Окрім цього спостерігається 
масовий відтік депозитних вкладів із банківської 
системи, що ще більше ускладнює ситуацію з 
дефіцитом ліквідності банків. Для того, щоб хоч 
якимось чином «втриматись на плаву» комер-
ційні банки звертаються до НБУ, який в свою 
чергу застосовує стандартні інструменти управ-
ління ліквідністю банків (у більшості випадків 
це операції рефінансування), – так відбуваєть-
ся вливання в економіку країни грошової маси, 
яка не підкріплена реальними обсягами вироб-
ництва. Наявність надлишкової грошової маси 
у сукупності з грошовими коштами «на руках» 
спричиняють інфляційні процеси та знецінен-
ня національної грошової одиниці. Однак, навіть 
такі вливання в банківську систему не в змозі 
в повному обсязі задовольнити потреби економі-
ки в позичковому капіталі. Як результат, – брак 
кредитних ресурсів і відповідно зниження обся-
гів виробництва, неможливість розвитку мало-
го та середнього бізнесу. Та невелика частина 
суб’єктів господарювання, яка все ж таки була 
забезпечена позичковим капіталом, стикається 
з проблемою знецінення національної грошової 
одиниці, що може призвести до неефективної ро-
боти підприємств, понесення ними значних збит-
ків і як наслідок, можлива нездатність погасити 
свої зобов’язання перед банком [7].

Висновки. На основі вищевикладеного, мож-
на стверджувати, що ліквідність відіграє важли-
ву роль як у діяльності окремого банку, так і у 
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функціонуванні всієї банківської системи в ціло-
му. Ліквідність банків є однією із основних пе-
редумов його фінансової стабільності, платоспро-
можності, високої ділової репутації та лояльності 
клієнтів банку. Неліквідний банк не може вико-
нувати свої функції і проводити операції з обслу-
говування клієнтів, його рейтинг знижується, що 
значно ускладнює запозичення коштів із зовніш-
ніх джерел, банк втрачає клієнтів і потенційний 
прибуток. Через непередбачуваність грошових 

потоків, попит на ліквідні кошти, як правило, ні-
коли не дорівнює їх пропозиції в будь-який мо-
мент часу, тому банк постійно має справу або з 
дефіцитом ліквідних коштів, або з їх надлишком. 
Надмірний дефіцит ліквідних коштів, так само 
як і їх надлишок призводить до небажаних на-
слідків. За таких підстав питання регулювання, 
управління та контролю за ліквідність банку є 
першочерговим завданням власне самого банку, 
а також центрального банку країни.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ  
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У статті обґрунтовано, що наявність в економіці будь-якої країни значних обсягів іноземного капіталу, є ознакою 
макроекономічної стабільності, високого рівня довіри інвесторів до законодавчої і виконавчої влади. Досліджено присутність 
іноземного капіталу в банківському секторі України в контексті з’ясування його впливу на стабільність фінансової системи 
держави в довгостроковій перспективі. Охарактеризована банківська система України та досліджено сутність іноземного 
капіталу і його вплив на банківську систему в цілому; визначені джерела формування іноземного капіталу в Україні.
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Постановка проблеми. Інтенсивність та швид-
кість, з якими іноземні банки опановують україн-
ський фінансовий ринок, вимагають поглибленого 
дослідження питань, пов’язаних як із присутніс-
тю, так і з можливими напрямами впливу цих бан-
ків на розвиток національної банківської системи 
та української економіки. Почати треба з того, 
що присутність банків з іноземним капіталом у 
банківській системі України відповідає інтересам 
розвитку національної фінансової системи, спри-
яє залученню іноземних інвестицій і розширенню 
ресурсної бази соціально-економічного розвитку. 
Одночасно існують достатньо серйозні фінансові й 
економічні ризики, вирішення яких, має підпоряд-
ковуватися стратегічним цілям соціально-еконо-
мічного розвитку, підвищенню національної кон-
курентоспроможності, рівня економічної безпеки, 
зміцненню грошово-кредитної системи України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню про вплив іноземного капіталу на 
банківський сектор України приділяє велику 
увагу багато зарубіжних вчених, таких як С. Со-
коловський, А. Козирєва, В.А. Левренчук. Серед 
вітчизняних дослідників слід відзначити наступ-
не: І. Івасів, Р. Корнилюк, О. Дзюблюк, В. Геєць, 
Ю. Сколотяний, Л. Слобода та ін. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в вивченні методологічних основ прояву 

системних принципів розвитку банківської ді-
яльності на основі зіставлення емпіричних спо-
стережень і теоретичних узагальнень, що й обу-
мовлює мету і завдання наукового дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
сліджено, що іноземні банки в другій половині 
ХХ століття і початку ХХІ ст. неухильно збільшу-
ють свою кількість і частку в активах приймаючих 
країн. Протягом останнього десятиліття в країнах, 
що розвиваються, число вітчизняних банків скоро-
тилося на 24%, а в іноземній збільшилися на 58%.

Основною причиною, яка зумовлює прива-
бливість для іноземних інвесторів вітчизняного 
ринку банківських послуг є перспектива отри-
мання надприбутків від високих процентних 
ставок по кредитам.

Висока залежність вітчизняної фінансової 
системи від світового банківського сектора робить 
країну чутливою до коливань валютних курсів і 
викликає додаткові ризики в разі швидкого від-
току іноземного капіталу. Таким чином, в період 
01.01.2007-01.01.2016. офіційний курс гривні по 
відношенню до долара США і євро впали майже 
в 3 рази. Політична та економічна нестабільність 
в країні, тиск зовнішньої заборгованості, скоро-
чення валютних резервів призвело до найбіль-
шої в останні роки, девальвації валюти на 97% 
по відношенню до долара США на 74,18% – по 
відношенню до євро (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягів золотовалютних резервів  

та курсу гривні щодо іноземних валют  
упродовж 01.01.2007-01.01.2016 рр.

Девальвація національної валюти негативно 
впливає на скорочення частки іноземного капі-
талу в статутному капіталі банків, а також на 
зменшення кількості банків, які мають банків-
ську ліцензію, в тому числі з іноземним капіта-
лом. Відповідно до національного законодавства 
банком з іноземним капіталом – є банк, у якому 
частка капіталу, що належить принаймні одному 
іноземному інвестору, становить не менше 10%. 
Поряд з терміном «банк з іноземним капіталом» 
виділяють поняття «іноземний банк», головними 
рисами якого є розташування центру прийняття 
стратегічних рішень за кордоном і контроль іно-
земних власників [1].

Станом на 01.01.2016 р. в Україні працювало 
120 банків, серед яких 40 банків з іноземним 
капіталом, в т.ч. 18 банків – зі 100% іноземним 
капіталом (рис. 2). Частка іноземного капіта-
лу в статутному капіталі зменшилась до 32,6% 
станом на 01.01.2016 р., повернувшись до рівня 
2007 року.

 

Рис. 2. Динаміка присутності іноземного капіталу  
у банківському секторі України  

упродовж 01.01.2007–01.01.2016 рр.

Згідно з аналітичними матеріалами На-
ціонального банку України значну частку в 
зобов’язаннях банків з іноземним капіталом 
становлять міжбанківські кредити та депозити. 
Основною причиною такого явища є те, що біль-
шість з них є дочірніми структурами міжнарод-
них банків і формують ресурсну базу за рахунок 
ресурсів, отриманих від материнських банків. 
Банки з іноземним капіталом є основними кана-
лами, через які надходять іноземні інвестиції в 
економіку України [1]. Після купівлі за останні 
роки іноземцями банків, орієнтованих на роз-
дрібного споживача, зокрема таких як «Аваль», 
ТАС-Комерцбанк і ТАС-Інвестбанк, «Престиж», 
«УкрСиббанк» та ін., змінився орієнтир цих бан-
ків у бік комплексного банківського обслугову-
вання. Однак пріоритетним напрямом розвитку 
власного бізнесу є роздрібне кредитування та 
роздрібний бізнес. Головний регулятор націо-
нальної банківської системи визначає вектори 
розвитку останньої виходячи із політичної ситу-
ації в країні, заяви уряду та президента щодо 
остаточної орієнтації на євроінтеграцію України 
та спрямовує власні зусилля на відпрацювання 
механізму максимально ефективного залучення 
іноземного банківського капіталу в розвиток ре-
ального сектору української економіки, мініміза-
ції ризиків вітчизняної банківської системи. 

Існують різні причини входження іноземних 
банків на національні ринки, а також стратегії 
їх діяльності. Вони можуть слідувати за тради-
ційними клієнтами, не цікавлячись внутрішнім 
ринком країни перебування (як корейські та 
японські банки); розширювати клієнтську базу 
за рахунок найбільш привабливих регіональних 
підприємств (німецький Дойчебанк); максималь-
но інтегруватись у внутрішній ринок країни пе-
ребування (Сітібанк, Райффайзенбанк). Вибір 
нерезидентами інституціональної форми присут-
ності в банківській системі тієї або іншої країни 
залежить від вибраної ними стратегії трансна-
ціональної експансії і може лімітуватися (у ви-
падку менш ліберального підходу до допуску іно-
земних інвесторів) рамками правових обмежень 
приймаючої країни. 

Слід зазначити, що банки з іноземним капіта-
лом формують свої зобов’язання в основному за 
рахунок строкових депозитів (вкладів) в інших 
банках і позичок, отриманих від інших банків (в 
основному материнських). Домінуючим напрямом 
діяльності є кредитування юридичних і фізичних 
осіб, строкові депозити в інших банках. 

Станом на 01.01.2016 р. у банківському секторі 
України налічувалося 18 банків з 100% іноземним 
капіталом, які концентрували 10,38% статутного 
капіталу, 13,89% активів та 2,63% чистого прибут-

Таблиця 1
Показники діяльності банків станом на 1.01.2016 р.

№ 
п/п Банки Активи, 

тис. грн. %
Статутний 
капітал, 
тис. грн.

%
Чистий 

прибуток/ 
збиток, тис. грн.

%

1 Зі 100% іноземним капіталом 182 877 113 13,89 18 598 354 10,38 -1 379 610 2,63
2 З частково іноземним капіталом 300 634 592 22,83 39 819 909 22,22 -17 719 146 33,77
3 З вітчизняним капіталом 833 206 165 63,28 120 789249 67,40 -33 376 950 63,60

Банківський сектор 1 316 717 870 100 179 207 512 100 -52 475 706 100
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ку. Іноземний капітал зазначених – банків пред-
ставлений 10 країнами, серед яких найбільшу 
частку займають Росія, Кіпр, Угорщина, Німеч-
чина, Туреччина. Також необхідно зазначити, що 
станом на 01.01.2016 р іноземний капітал у банків-
ському секторі країни представлений 21 країною, 
у тому числі: Росія – 13,30%, Кіпр – 4,14%, Ав-
стрія – 3,10%, Угорщина – 1,60%, Греція – 1,56%, 
Польща – 1,16% та ін. (рис. 3) [3].

 

Рис. 3. Структура власності активів,  
статутного капіталу та чистого прибутку (збитку) 

банківського сектору України в розрізі країн  
станом на 01.01.2016 р.

Як помітно, найбільшу частку банків з інозем-
ним капіталом займає Росія, що потребує запро-
вадження заходів, покликаних захистити націо-
нальні інтереси у банківській сфері та сприяти 
підтриманню стабільності всієї фінансової систе-
ми в довгостроковій перспективі [4].

Зниження інвестиційної привабливості ві-
тчизняного банківського сектора відбувається в 
результаті проведення антитерористичної опе-
рації на сході України, придбання іноземних бан-
ків вітчизняними. Крім того, тенденція згортання 
діяльності банків, зокрема з іноземним капіталом 
у вітчизняному банківському секторі продовжу-
ється під впливом кумулятивної дії цілої низки 
наступних суб’єктивних і об’єктивних факторів: 
відсутність у найближчий перспективі суттєвих 
передумов для покращення ділового клімату 
в Україні (негативні тенденції щодо зростання 
економіки, очікування подальшої девальвації на-
ціональної валюти); запровадження змін на за-
конодавчому рівні у частині заборони кредиту-
вання населення у валюті; неякісний кредитний 
портфель банків [4]; непрозора судова система 
та відсутність інституту захисту прав кредито-
рів; складна посткризова ситуації у країнах Єв-
росоюзу; впровадження підвищених вимог щодо 
достатності капіталу європейських банківських 
груп у рамках виконання положень Базеля ІІІ; 
поступова трансформація бізнес-моделей євро-
пейських банків у контексті оптимізації (скоро-
чення) географічної присутності в окремих регі-
онах Східної, Центральної та Південно-Східної 
Європи і більш зважена політика щодо інвесту-
вання до обраних опорних ринків [4]. 

На наш погляд, до зазначених факторів слід 
додати: політичну та валютну нестабільність в 
Україні; зниження сукупного попиту і перетікан-
ня заощаджень з банківського у позабанківський 
сектор; комплексне реформування не лише бан-
ківської, а й всієї фінансової системи, що викли-
кає занепокоєння у інвесторів; високий рівень 
невизначеності щодо подальшого економічно-
го розвитку; зниження економічної активності 
суб’єктів господарювання тощо.

Зокрема з українського ринку протягом остан-
ніх років вийшла низка іноземних інвесторів, 
які мали частку в банках України, серед яких: 
Bayerische Landesbank (Німеччина), Credit Europe 
Bank (Нідерланди), Volksbank (Австрія), SEB 
Bank (Швеція), Bank Forum (Німеччина), Societe 
Generale (Франція), Erste Bank (Австрія), Astra 
Bank (Греція), Home Credit Bank (Чехія), Dresdner 
Bank (Німеччина), Pekao (Польща), Intesa Sanpaolo 
(Італія) та інші [7]. Упродовж 2014 р. згорнули свою 
діяльність шведський банк ПАТ «Сведбанк», ав-
стрійський банк АТ «Ерсте Банк».

Відбулися продажі: ПАТ «Неос банк» (Банк 
Кіпру) – російському ПАТ «Альфа-банк»; 
ПАТ «Банк Перший» групі іноземних інвесто-
рів; ПАТ «Марфін-банк» власнику ПАТ «Дельта 
Банк»; ПАТ «Сітібанк». Крім того, завершився 
процес злиття дочірніх банків Unicredit Group – 
ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Унікредитбанк». Як 
правило, іноземні банки виводять капітал шля-
хом продажу, скорочення або закриття ризико-
ваних ринкових позицій, погашення заборгова-
ності перед материнськими банками.

Висновки з проведеного дослідження. Підсу-
мовуючи вище сказане необхідно звернути увагу 
на наявність позитивних та негативних моментів 
присутності іноземних банків.

Серед позитивних моментів можна виділити 
такі:

– швидше та ефективне впровадження пере-
дових методів банківської діяльності;

– підвищення якості кредитного аналізу;
– зростання обсягу кредитних ресурсів та по-

силення стабільності їх джерел. Іноземні банки 
з вищою капіталізацією, на відміну від місцевих, 
будуть спроможні здійснювати кредитну діяль-
ність навіть під час економічного спаду;

– розширення спектра якісних послуг, комп-
лексний підхід до обслуговування різних клієнтів;

– запровадження міжнародного досвіду фі-
нансового оздоровлення, реорганізації та ре-
структуризації банків, що набуває зараз осо-
бливо важливого значення в умовах об’єднань, 
поглинання і злиття банків;

– надання поштовху розвитку конкуренції та 
прискорення процесу реформування банківсько-
го сектору;

– підвищення кваліфікаційного рівня банків-
ських працівників, оскільки вони будуть виму-
шені працювати за європейськими стандартами 
надання банківських послуг.

Слід також згадати про соціальний аспект по-
яви філій іноземних банків, який полягає перш 
за все у створенні нових робочих місць.

Серед негативних моментів виділимо такі:
– іноземні банки можуть бути менш схильни-

ми до здійснення кредитної діяльності у прийма-
ючій країні, наприклад, коли економічна ситуація 
в країні різко змінюється, або – надавати позич-
ки лише великим компаніям, передусім компа-
ніям із іноземним капіталом, нехтуючи фірмами 
з низьким кредитним рейтингом та роздрібним 
кредитним ринком місцевих банків;

– іноземні банки можуть проводити лише спе-
кулятивну діяльність, не надаючи повного спек-
тра якісних банківських послуг. Вагомим є той 
факт, що ризики та потенційні негативні момен-
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ти від присутності іноземних банків стосуються 
не так ефективності, як стабільності банківської 
системи та рівня економічного розвитку прийма-
ючої країни [5].

Після аналізу позиції вчених і практиків, а та-
кож зробити відповідні висновки можна сказати на-
ступне, а саме «з одного боку, відкритість фінансової 
системи збільшує можливість залучення ресурсів 
на зовнішніх ринках і відкриває нові шляхи для по-
ліпшення капіталізації банківської системи, а з ін-
шого – ця ситуація може призвести до надмірної 
залежності українських банків від кон’юнктури сві-
тових фінансових ринків, а держава втратить важе-
лі впливу на банківський сектор» [6].

Таким чином, підхід до регулювання інозем-
ного капіталу в банківському секторі України 
має бути, перш за все, на основі принципів: збе-
реження конкурентоспроможності банків з на-
ціональним капіталом; використанні позитивних 
структурних і технологічних переваг банків з 
іноземним капіталом для підвищення інвестицій-
ного потенціалу вітчизняного банківського секто-
ру та соціально-економічного розвитку країни за 
рахунок підвищення монетизації економіки; при-
скореного розвитку фінансових ринків; оптиміза-
ції інституційної структури вітчизняного банків-
ського сектору і наближення його до стандартів 
країн із розвиненою економікою.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА  
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Аннотация
Обосновано, что наличие в экономике любой страны значительных объемов иностранного капитала, является при-
знаком макроэкономической стабильности, высокого уровня доверия инвесторов к законодательной и исполнительной 
власти. Исследовано присутствие иностранного капитала в банковском секторе Украины в контексте выяснения его 
влияния на стабильность финансовой системы государства в долгосрочной перспективе. Охарактеризована банковская 
система Украины и исследована сущность иностранного капитала и его влияние на банковскую систему в целом; опре-
делены источники формирования иностранного капитала в Украине.
Ключевые слова: иностранный капитал, банковская система, банки с иностранным капиталом.
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ASSESSMENT OF FOREIGN CAPITAL ON BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Summary
Reasonably, that a presence in the economy of any country of considerable volumes of foreign capital is the sign of 
macroeconomic stability, high level trust of investors to legislative and executive power. Investigation of foreign capital 
in Ukraine’s banking sector in the context ascertain its impact on the stability of the financial system in the long term. 
Described the banking system of Ukraine and the essence of foreign capital and its impact on the banking system as a 
whole; identified sources of foreign capital in Ukraine.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН: СВИНАРСТВО1

Метою дослідження є визначення особливостей оцінки сільськогосподарських тварин на пракладі свинарства. 
Систематизовані підходи до визначення напрямів і особливостей оцінки свиней, як біологічних активів. Крім того, 
важливого значення набувають методи оцінки фізичних, якісних та продуктивних характеристик тварин, що впливає 
на результативність діяльності щодо вирощування свиней. Запропоновано комплексний підхід до оцінки тварин, який 
включає систему взаємопов’язаних дій, спрямованих на формування інформаційно-аналітичного забезпечення щодо 
стану, формування та зростання тварин, визначення показників, що характеризують умови та стан свиней, визна-
чення відповідних методів, здійснення оцінки м’ясних і продуктивних характеристик тварин, їх облік, формування 
та реалізація комплексної оцінки результатів вирощування свиней, вартісну їх оцінку на основі відповідної моделі й 
узагальнюючого показники, інтерпретацію отриманих результатів, складання відповідних звітів.
Ключові слова: біологічні активи, оцінка свиней, комплексна оцінка, продуктивність, м’ясні характеристики, 
вартісна модель.

Постановка проблеми. Сучасні умови госпо-
дарювання потребують формування безпеко-
вої аграрної політики, яка впливає на розвиток 
України. У цьому контексті особливого значення 
набувають процеси створення ефективної систе-
ми виробництва сільськогосподарських тварин, 
особливо свиней, як важливого національного 
продукту. Поряд з цим, за останні роки основні 
види продукції тваринництва скорочується. Зо-
крема, у 2015 р. порівняно із 2014 р. виробни-
цтво м’яса скоротилось на 1,4%, молока – на 4%, 
яєць – на 4,3%. За відповідний період спостері-
гається зниження всього поголів’я сільськогос-
подарських тварин: великої рогатої худоби – на 
2,8%, вівців та коз – на 3,3%, птиці – на 1,6%, 
свиней – на 3,5% [11]. У цілому, у 2015 р. порів-
няно із 1990 р. відбувається скорочення поголів’я 
сільськогосподарських тварин, цим тенденціям 
відповідає кількість свиней, зниження поголів’я 
яких склало 2,7 разів. Виробництво м’яса за 
1990-2014 рр. скоротилось у 1,8 разів. Слід зазна-
чити, що індекси сільскогосподарського виробни-
цтва за роки незалежності у більшості періодів 
скорочувались порівняно із минулим роком, зни-
жується його рентабельність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-методичні положення та практичні 
аспекти щодо проблем оцінки представлені у ро-
ботах: А. Грязнової [12], Т. Калінеску [4], К. Ма-
монова [5-7], Л. Перовича [13], В. Шипуліна [15], 
С. Юрієва [19] та ін. Теоретичні положення та ви-
значені практичні рекомендації щодо оцінки тва-
рин розглядаються у працях: М. Березовського 
[9], Х. Віллеке, А. Геті, О. Чуба [16], Б. Тайлера 
[17], Ю. Шульги [18] та ін. 

Мета дослідження. Метою дослідження є ви-
значення особливостей оцінки сільськогосподар-
ських тварин на прикладі свинарства. 

Виклад основного матеріалу. Оцінка сіль-
ськогосподарських тварин, утому числі свиней, 
здійснюється на основі застосування національ-
них стандартів оцінки. Зокрема, за Національ-
ним стандартом № 1 «Загальні стандарти оцінки 
майна і майнових прав» [10] майно поділяється 
на рухоме та нерухоме. До першого відносяться 
свині, особливістю яких є високий рівень плодю-
чісті (до 10-12 поросят з періодом супороснос-
ті до 118 днів). Причому одна свиноматка може 
за рік здійснити 2 опороси. Слід зазначити, що 
за 6 місяців зростання живої ваги може досягти 
100 кг. До порід свиней відносяться групи:

– універсальна (велика біла); 
– м’ясна;
– м’ясо-сальна (українська степова біла); 
– беконна (ландрас, естонська беконна); 
– переважно сальна (миргородська, україн-

ська степова ряба).
На результати оцінки впливає рівень продук-

тивності тварин, яка представляє собою здатність 
свиней давати за певний час різну продукцію у 
потрібній кількості певної якості або виконувати 
певну роботу. При цьому визначаються показни-
ки: жива маса, забійна маса, забійний вихід (для 
свиней 75-80%), середньо-добовий приріст (по-
казник росту, утримання, віку, статі та породи 
тварин), якість м’яса, вік досягнення живої маси 
100 кг, товщина шпику в місці 6-7 хребців. Вста-
новлено, що зростання в туші м’язової, жирової 
тканини і менше кісток та зв’язок, тим більше 
м’ясна продуктивність. 

Для оцінки тварин, визначення їх продуктив-
ності застосовуються різні методи. Зокрема, оцін-
ка молодняка свиней за незалежними рівнями 
здійснюється на основі Інструкції з бонітування 
свиней [3]. Відповідно до цієї Інструкції боніту-
вання свиней – це комплексна оцінка тварин за 
племінними і продуктивними якостями, яка про-
водиться в усіх господарствах незалежно від їх 

1 Данна стаття отримала підтримку державного проректора 
суспільної науки № 13ВЈУ113.
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організаційно-правових форм і форм власності, 
що мають племінних свиней [3]. Оцінка свиней 
здійснюється за наступними етапами:

– визначення класу за живою масою та до-
вжиною тулуба;

– оцінка свиней за конституцією та 
екстер’єром;

– оцінки молодняку за власною продуктив-
ністю;

– визначення класу свиноматок і кнурів за 
відтворювальною здатністю;

– характеристика якості потомства;
– визначення класу кнурів за ознаками про-

дуктивності побічних родичів.
Крім того, визначаються класи тварин за від-

повідними ознаками застосовуючи бальний підхід:
еліта-рекорд – 5 балів;
еліта – 4 бали;
I клас – 3 бали;
II клас – 2 бали;
позакласні – 1 бал;
без оцінки – 0 балів [3].
Відповідно до Інструкції ведення племінного 

обліку у свинарстві для оцінки свиней викорис-
товуються показники: багатоплідність, маса гніз-
да поросят при відлученні, жива маса племінного 
молодняку у віці 4, 6, 9 місяців, довжина тулу-
бу, товщина шпику, вік досягнення живої маси 
100 кг, витрати корму на 1 кг. Живої маси, до-
вжина півтуші, товщина шпику півтуші, якість 
сперми кнурів [2].

Слід зазначити, для оцінки свиней розроблені 
та застосовуються спеціальні методи. Зокрема, 
для оцінки тварин використовується методика 
запропонована Х. Віллеке, А. Геті, О. Чуба [16], 
яка базується на характеристиці власної продук-
тивності тварин. Поряд з цим, Б. Тайлер [17] та 
М. Березовський [9] запропонували здійснювати 
оцінку шляхом застосування індексного показ-
ника, який враховує відгодівлювальні та м’ясні 
якості свиней. Для визначення племінної цінності 
тварин у вітчизняній практиці використовується 
метод BLUP [18], який враховує якісні й продук-
тивні характеристики тварин. 

Для автоматизації процесу оцінки визнача-
ються спеціальні інформаційні системи, які пе-
редбачені Методичними рекомендаціями щодо 
збору первинних даних зоотехнічного обліку для 
визначення племінної цінності свиней в автома-
тизованому режимі [1]. 

Відповідно до Міжнародного стандарту бух-
галтерського обліку 41 (МСБО 41) «Сільське 
господарство» передбачено, що до біологічних 
активів відносяться у тому числі свині. Цим 
Стандартом запропоновано оцінювати біологічні 
активи при первісному визнанні у кінці кожного 
звітного періоду за справедливою вартістю змен-
шеною на величину витрат на продаж [8]. Для 
визначення справедливої вартості тварин, як біо-
логічного активу, формується відповідне інфор-
маційно-аналітичне забезпечення, яке включає:

«а) найостаннішу ринкову ціну операції, за 
умови, що в період між датою здійснення цієї 
операції та датою завершення звітного періоду 
не відбулося значних змін економічних умов;

б) ринкові ціни на подібні активи, скориговані 
з метою відображення різниць в активах; 

в) відповідні галузеві показники, такі як вар-
тість садових насаджень в розрахунку не екс-
портний піддон, бушель чи гектар, та вартість 
худоби, виражена на кілограм м’яса» [8].

Аналогічний підхід реалізовано у Положенні 
(стандарті) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні 
активи», де основна увага при оцінці фокусуєть-
ся на справедливій вартості тварин [14]. 

У контексті оцінки свиней особливого значення 
має визначення їх живої ваги, яка здійснюється 
шляхом виміру довжини тулуба від потиличного 
гребеня до кореня хвоста і обхвату грудини за ло-
патками. Отримані данні узагальнюються у спеці-
альній таблиці, де представлені характеристики, 
що дозволяють визначити живу вагу свиней.

У результаті дослідження запропоновані на-
прями оцінки свиней, які включають наступне:

1. Формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення щодо стану, формування та зрос-
тання тварин. 

2. Визначення показників, характеризують 
умови та стан свиней.

3. Характеристика методів, що застосовуються 
для визначення фізичних і якісних ознак тварин.

4. Оцінка м’ясних характеристики свиней.
5. Визначення рівня продуктивності.
6. Забезпечення обліку свиней.
7. Визначення живої ваги тварин.
8. Комплексна оцінка результатів вирощуван-

ня тварин, яка базується на синтезі різних фі-
зичних і якісних характеристик свиней.

9. Вартісна оцінка тварин, як біологічного ак-
тиву, враховуючи вітчизняну практику та між-
народні стандарти.

10. Розробка вартісної моделі і визначення 
узагальнюючого показника.

11. Інтерпретація отриманих результатів, 
складання відповідних звітів.

Висновки. Таким чином, запропоновано ме-
тодичний підхід до оцінки свиней, який включає 
взаємозалежні етапи щодо формування повного 
і достовірного інформаційно-аналітичного забез-
печення, визначення м’ясних та продуктивних 
ознак тварин, характеристики методів, забез-
печення обліку, здійснення повної й достовірної 
вартісної оцінки, які враховують положення ві-
тчизняних і міжнародних стандартів. Встановле-
но, що основна увага науковців і практиків при 
здійсненні оцінки свиней фокусується на методах 
визначення фізичних, якісних та продуктивних 
характеристик тварин, проте на низькому рівні 
вирішуються проблеми забезпечення комплек-
сної вартісної оцінки, розробки відповідної моделі 
й узагальнюючого показника, що враховує різні 
аспекти складного процесу вирощування свиней.
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Аннотация
Целью исследования является определение особенностей оценки сельскохозяйственных животных на примере свино-
водства. Систематизированы подходы к определению направлений и особенностей оценки свиней, как биологических 
активов. Кроме того, важное значение приобретают методы оценки физических, качественных и производительных 
характеристик животных, влияет на результативность деятельности по выращиванию свиней. Предложен комплекс-
ный подход к оценке животных, который включает систему взаимосвязанных действий, направленных на форми-
рование информационно-аналитического обеспечения по состоянию, формирования и росту животных, определение 
показателей, характеризующих условия и состояние свиней, определение соответствующих методов, осуществление 
оценки мясных и производительных характеристик животных, их учет, формирование и реализация комплексной 
оценки результатов выращивания свиней, стоящую их оценку на основе соответствующей модели и обобщающего по-
казатели, интерпретацию полученных результатов, составление соответствующих отчетов.
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Summary
The study is to determine the characteristics of evaluation-cal Agricultural animals on prakladi pig. Systematic approach 
to the identification of areas and features of evaluation pigs as biological assets. In addition, the importance of acquiring 
physical evaluation methods, quality and productivity-tive characteristics of animals, affecting the performance of activities 
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re-sults, preparation of relevant reports.
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У статті проаналізовано етапи злиття та поглинання в банківській системі. Розглянуто зміни в законодавстві та за-
стосування регулятором заходів, що стимулюють розвиток угод злиття та поглинання. Визначено основні проблеми 
консолідації банківського капіталу в Україні на сьогодні, що перешкоджають пожвавленню даних процесів, та сфор-
мовано перспективи об’єднання банків у наступні роки.
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Постановка проблеми. В Україні існує ряд 
проблем в банківському секторі, зокрема про-
блема недостатності забезпечення ресурсами, що 
впливає на рівень стабільності та надійності бан-
ківської системи у цілому та конкурентні пози-
ції кожного конкретного банку. Велика кількість 
банків опинилася на межі банкрутства, рівень 
проблемної заборгованості в портфелях активів 
банків не відповідає допустимим нормам. Од-
ним із шляхів розв’язання проблем в банківській 
системі України і ефективності діяльності бан-
ківського сектору є активізація процесів злит-
тя та поглинання банків. Таким чином, злиття 
та поглинання виступають важливими інстру-
ментами ринкових перетворень у банківському 
секторі України та сприяють нарощення капі-
тальної бази банків. Численні світові досліджен-
ня та практика доводять, що процеси злиття та 
поглинання стосовно українських умов можуть 
стати вагомим елементом підвищення рівня капі-
талізації вітчизняної банківської системи Украї-
ни. Зарубіжний досвід підтверджує, що процеси 
злиття та поглинання сприяють зростанню при-
бутку через диверсифікацію продукту, знижен-

ню собівартості банківських послуг, підвищують 
конкурентоспроможність банківської системи 
країни, здійснюють реструктуризацію неплато-
спроможних фінансових інститутів та сприяють 
зростанню рівня капіталізації банківських уста-
нов [1, с. 31].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Протягом багатьох років вітчизняні та зарубіжні 
вчені намагаються зрозуміти мотивацію, що спо-
нукає учасників корпоративного ринку та банків-
ського бізнесу активно використовувати в своїй 
діяльності стратегії злиття та приєднання. Так 
теоретичним фундаментом досліджень у даній 
галузі можна вважати праці зарубіжних вче-
них П.А. Гохана, Б. Каллая, С. Ріда, Р. Фосте-
ра, М. Хендона, М. Бредлі, Дж. Сінку, У. Шарпа 
та інших. Серед вітчизняних вчених слід виділи-
ти праці В. Міщенка, А. Шаповалова, З. Василь-
ченко, О. Васильчишина [2], В. Рашкована [4], 
Р. Корнилюка [4], О. Вовчак, І. Вядрової, Горба-
тюк Л.А. [1, 5], Чурило І, та багато інших науков-
ців, які досліджували реорганізаційні процеси в 
банківській сфері. Проте сучасні зміни в політи-
ці, економіці, законодавстві, ринкових відносинах 
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вимагають нових досліджень щодо необхідності 
та ефективності здійснення процесів злиття та 
поглинання у вітчизняній банківській системі.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в аналізі розвитку процесів злиття 
та поглинань, виявленні їх проблем та визначен-
ні подальших перспектив розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Незважаючи на те, що банківська система Укра-
їни є ще досить молодою та перебуває у стані 
невпинних реформ і перебудов, ми можемо спо-
стерігати численні зміни в її розвитку. 

У табл. 1 представлені основні хронологічні ета-
пи розвитку банківської системи України [2, с. 44].

У період 1994-1995рр банківська система 
України знаходилася у кризовому становищі, 
ліквідувалися банки та відбувалося впроваджен-
ня регулювання з метою стабілізації становища 
банків. За наступні 2 роки ситуація в банківській 
системі стабілізувалася, створилася база для по-
дальших М&А угод. Отже, 1998 рік можна на-
звати початком зародження ринку злиттів та 
поглинань в Україні. В той же час відбувалася 
модернізація банківської системи, увага інвесто-
рів приверталася до найбільш динамічних галу-
зей, з 2001 року до банківської системи увійшли 
іноземні банки. Період, починаючи з 2003 року 
спостерігалось економічне зростання, активна 
участь держави на ринку злиттів та поглинань.

Протягом 1999-2004 рр. основними покупця-
ми виступали фінансово-промислові групи, що 
купували банки для обслуговування і контролю 
своїх фінансових потоків, з 2005 року – вели-
кі українські банки та іноземні банки проводили 
такі угоди для збільшення частки ринку.

В період з 2004 року по 2008 рік активність на 
ринку злиттів та поглинань досягла свого піку, 
спостерігався значний вплив іноземних інвесто-
рів на роботу банківської системи за рахунок по-
глинання українських банків. На такий розвиток 
вплинула стрімка динаміка росту ринку та ви-
сокі відсоткові ставки, які порівняно зі ставками 
на «материнських» ринках дозволяли отримува-
ти вищі прибутки (деякі банки мали іншу мету: 
отримати частку прибуткового ринку, набути до-
свіду та розширити свою діяльність географічно), 
а також велике населення України, зростання 

рівня доходів і достатньо низький рівень розви-
тку банківської мережі в регіонах.

Процеси консолідації призвели до скоро-
чення кількості грошово-кредитних установ і 
розширення сфери банківського бізнесу, що 
виражається в його інтернаціоналізації й дивер-
сифікованості продуктового ряду, включаючи 
розширення пропозиції банками небанківських 
продуктів і послуг.

Зважаючи на те, що в 2007 р. український 
ринок злиттів і поглинань продемонстрував до-
статньо високий рівень активності, аналітики 
не передбачали причин для зниження кількості 
і вартості операцій, тому у 2008 р. прогнозува-
ли його зростання ще на 30%. Проте за станом 
на кінець 2008 р. обсяг М&А операцій виявився 
удвічі меншим, ніж за той самий період в 2007 р. 
Різко впав відсоток операцій обсягом від 10 млн 
до 200 млн дол. США. Якщо в 2007 р. таких опе-
рацій була більшість, то в 2008 р.– тільки 40%. 
Порівняно з рекордним показником 2007 p., що 
досяг 21,49 млрд. дол. США., ємкість ринку М&А 
в Україні в 2008 р. впала майже в шість разів – 
до 3,7 млрд. дол. США. 

Криза значно змінила наміри іноземних бан-
ків щодо вітчизняних. Так, іноземні інвестори, які 
прийшли на український ринок 6-7 років тому, 
зрозуміли, що їм тяжко підтримувати бізнес в 
Україні та намагаються вийти з нього. 

Починаючи з 2010 року угоди «злиття і погли-
нання» здійснювалися восновному за участі укра-
їнських інвесторів. Дані процеси стали можливи-
ми через вихід з вітчизняного банківського бізнесу 
іноземних капіталів, а саме: Societe Gtnerale, SEB 
Group, Home Credit Group, Commerzbank, Bank 
of Georgia, Volksbank International, Swedbanc. 
Слід зауважити,про збільшення деяких груп 
банків, які підпорядковуються одному інвестору: 
група «Дельта» об’єднала банки «Дельта», «Оме-
га», «Астра», «Кредитрпром-банк»; «Фідобанк» 
об’єднав капітали СЕБ банку і «Фідокомбанку»; 
банківські установи «Форум» і «БМ банк», під 
контролем компанії «Смарт Холдинг». В цілому 
здійснені угоди мали горизонтальний характер, 
це означає, що нові власники акцій в основному 
були банківські установи й фінансові структури. 

Особливістю розвитку ринку злиттів та по-
глинань у банківському секторі у 2011 р. стало 

Таблиця 1
Етапи інституційного розвитку банківської системи України

Номер етапу Період, роки Характеристика та особливості етапу
1 етап 1991–1993 рр. екстенсивний розвиток 

2 етап 1994–1995 рр. криза і ліквідація банків та впровадження регулювання з 
метою стабілізації становища банків 

3 етап 1996 – перша половина 1998 р. стабілізація і покращення ситуації в банківській системі 

4 етап друга половина 1998 р. – пер-
ша половина 2001 р. модернізація банківської системи 

5 етап друга половина 2001 р. – 
2003 р. входження іноземних банків до системи 

6 етап з 2004 р. – 2008 р. фаза поглинання українських банків іноземними 

7 етап з 2009 року – до серпня 2014 
року 

після кризова адаптація банківських установ та нарощення 
іноземного капіталу 

8 етап серпень 2014 – по сьогоднішній 
день 

прийняття постанови № 464 Національного банку України 
від 6 серпня 2014 року про збільшення мінімального розміру 
капіталу – виведення з ринку неплатоспроможних банків 
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те, що саме в цьому році чітко спостерігаються 
операції спрямовані на концентрацію внутріш-
нього банківського ринку. Ситуація 2011-2013 рр. 
характеризується укладанням угод M&A в бан-
ківській системі України між банками різних 
груп та банками всередині однієї групи. 

Політична ситуація в Україні та загострення 
відносин з Росією на початку 2014 року не спри-
яли покращенню ситуації на ринку злиттів та 
поглинань. Експерти зазначають, що вимушених 
продажів компаній не уникнути, оскільки неста-
більна політична та економічна ситуація в країні 
змушує інвесторів продавати свій бізнес та вихо-
дити з ринку [1, с. 33]. Крім політичних фактoрів, 
можна виділити і економічні, як-от: 

1) висока конкуренція з боку як вітчизняних, 
так і системних іноземних банків; 

2) ведення бухгалтерської звітності, в якій 
передбачалося відображення вищих витрат на 
формування резервів. Система внутрішнього 
контрoлю в рамках міжнародних холдингів не 
допускала звичних маніпуляцій з нарахуванням 
резервів під кредитні ризики; 

3) слабка позиція на ринку не дозволяє за-
пустити ефект масштабу, без якого роздрібний 
банківський бізнес стає малорентабельним тощо.

Відтік іноземного капіталу не можна розгляда-
ти як позитивну тенденцію, хоча є плюси в тому, 
що у зв’язку з цим не відбулося жодного банкрут-
ства банку, а лише зміна власників та вивісок. До-
сить часто нові власники банку для збереження 
клієнтів пропонуються трохи вищі ставки або до-
даткові бонуси. Проте, зі зменшенням кількості 
західних інвесторів гальмуватиметься розвиток 
європейських стандартів ведення бізнесу, ризик-
менеджменту і прозорості банків.

Для України 2014 рік став роком великих 
потрясінь для бізнесу. У 2014 році український 
ринок злиттів і поглинань переживав стагна-
цію. У порівнянні з минулим 2013 роком, який 
вважався досить успішним і вселяє надію на 
подальше зростання інвестиційної активності, 
кількість угод в 2014 році впало на 52%, в той 
час як загальна їх вартість скоротилася на 75%, 
не досягнувши і мільярди доларів. Ці цифри мо-
гли б бути ще нижче, якби не угоди, заплановані 
ще в 2013 році і завершилися в 2014 році. Серед 
ключових причин низької активності інвесторів і 
невеликої кількості M & A угод в 2014 році: зміна 

Президента України, позачергові вибори до Вер-
ховної Ради, нестабільність політичної ситуації 
в Україні протягом усього 2014 року, анексувати 
Крим і тривалі воєнні дії на сході України. За-
значені події не могли не позначитися на ринку 
злиттів і поглинань. Слід зазначити, що части-
на угод, що мали місце в 2014 році, планувала-
ся саме через подій 2014 року в Україні. Так, 
певна кількість угод було результатом бажання 
іноземних інвесторів позбутися своїх активів в 
Україні. Однак вартість таких українських акти-
вів була низькою, банки досягли «цінового дна». 
Наприклад, вартість угоди злиття Астра Банку 
та Дельта Банку складає 120 млн дол. США, хоча 
до кризи попередні власники-греки заплатили за 
цей банк 240 млн дол. США. Проте, частина з та-
ких угод так і не відбулася через неможливість 
знайти покупця на такий актив або кардинально 
різне бачення сторін угоди на вартість активу з 
урахуванням «країнових» ризиків.

Вчені вважають, що з серпня 2014 року по 
сьогоднішній день відбувається новий етап інсти-
туційного розвитку банківської системи України, 
особливістю якого є очищення останньої шля-
хом ліквідації непрофільних активів, оптимізації 
персоналу, виводом Національним банком Украї-
ни неплатоспроможних банків з вітчизняної бан-
ківської системи. 

За даними НБУ з 2013 р. по 1 квартал 2016 р. 
кількість банків в Україні зменшилася на 65 кре-
дитні установи (табл. 2).

Дані таблиці яскраво ілюструють, що протя-
гом останніх трьох років відбувається очистка 
банківської системи від банківських установ, які 
за рішеннями НБУ визнаються неефективними. 
З 2010 р. кількість банківських філій в межах 
України зменшилася майже в 8 разів, або на 88%. 
Кількість дочірніх компаній в межах України та 
за кордоном поступово зменшується. 

Не спостерігається активного пожвавлення 
інвестиційної активності іноземних інвесторів 
щодо придбання українських банків. Після зна-
чної девальвації гривні у 2014-2015 рр. іноземні 
банки почали виходити з українського ринку. За 
2015 р. кількість банків з іноземним капіталом 
зменшилась на 10 установ, проте за 1 квартал 
2016 р. збільшилась на 2 установи. Зважаючи на 
те, що кількість банків зменшується більшими 
темпами, ніж банки з іноземним капіталом, тому 

Таблиця 2
Кількість банків, їх філій та дочірніх компанії

Назва статті 2011 2012 2013 2014 2015 Січень 2016 Квітень 2016
Кількість банків, які мають банківську лі-
цензію 176 176 176 180 163 117 111

Кількість банків з часткою іноземного капіта-
лу менше 100% 55 53 53 49 51 41 43

Кількість банків, в яких іноземний капітал 
складає 100% 20 22 22 19 19 17 17

Частка іноземного капіталу у статутному 
капіталі банків, % 40.6 41.9 39.5 34.0 32.5 43.3 48.8

Філій в межах України 793 451 242 177 133 96 96
Філій за межами України 1 1 1 1 1 1 1
Дочірніх компаній в межах України 38 40 38 42 41 34 33
Дочірніх компаній за межами України 4 4 4 4 4 1 -

Джерело: складено за даними [3]
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у відносному значенні частка іноземного капіта-
лу в банках України збільшилась на 5,5 п.п. з 
початку року. За даними Фонду, на сьогодні в 
Україні 68 банків перебувають у стадії ліквіда-
ції; у 4 банківських установах введена тимчасова 
адміністрація. Присутність іноземного капіталу 
в банківському секторі України все ж змусила 
змінити організаційні структури банків на доско-
наліші, розширювати спектр послуг і зрештою 
ставати привабливішими та більш відкритими 
для клієнтів, тобто проводити реорганізацію та 
реструктуризацію.

Для того щоб уникнути одночасної появи ве-
ликої кількості банків-банкрутів, та щоб вивести 
з ринку корпоративні банки, Національний банк 
України 6 серпня 2014 прийняв постанову 464. 
Згідно з даним документом до середини 2016 
банки повинні мати мінімальний розмір статут-
ного капіталу на рівні 120 мільйонів гривень, а до 
2024 року – на рівні 500 мільйонів гривень. 

Отже, згідно з постановою Нацбанку від 
6 серпня 2014 року, з середини 2016 року мі-
німальний розмір статутного капіталу банку 
щороку збільшуватиметься за таким графі-
ком: 120 млн гривень до 17 червня 2016 року; 
150 млн – до 11 липня 2017 року; 200 млн – 
до 11 липня 2018 року; 250 млн – до 11 лип-
ня 2019 року; 300 млн – до 11 липня 2020 року; 
350 млн – до 11 липня 2021 року; 400 млн – 
до 11 липня 2022 року; 450 млн – до 11 липня 
2023 року; 500 млн – до 11 липня 2024 року. При 
цьому всі нові (створювані) банки вже зобов’язані 
мати мінімальний статутний капітал у 500 міль-
йонів гривень. Раніше ця планка була встановле-
на на рівні 120 мільйонів гривень [3].

Зауважимо що даними вимогами Національ-
ний банк України спонукатиме реорганізації 
банків України, а також як наслідок простежу-
ватиметься такі факти як: нові банки будуть 
створюватися виключно великими фінансовими 
групами, для яких вкласти 500 мільйонів гривень 
у статутний капітал не буде проблемою; інвес-
тори із іншими сумами купуватимуть уже діючі 
банки з дуже низькими ціновими мультиплікато-
рами до капіталу; зникне такий процес у вітчиз-
няній банківській системі як створення банків під 
продаж. За оцінками банкірів, виконання вимог 
НБУ може стати непідйомним для ряду невели-
ких фінансових установ.

Таким чином, на сьогоднішній день можна 
спрогнозувати значне скорочення числа нових 
зареєстрованих банків адже вкласти півмільярда 
гривень у банк для отримання ліцензії НБУ, змо-
же обмежена кількість інвесторів. 

Серед сучасних основних актуальних про-
блем, що перебувають у полі зору органу контр-
олю за станом капітальної бази банків можна ви-
ділити наступні: 
•	недостатність	забезпечення	ресурсами;
•	недостатній	 рівень	 капіталізації	 вітчизня-

них банків; 
•	монополізація	 банківської	 сфери	 і	 недо-

статній рівень конкуренції; 
•	нерозвиненість	 інституційної	 структури	

банківської системи; 
•	низький	 рівень	 управління	 ризиками	 в	

банках.

Наявність даних проблем вимагає від органу 
контролю давати їм чітку оцінку та висвітлювати 
причини виникнення і можливі наслідки для бан-
ківської системи. Завдяки чіткій, своєчасній, кон-
кретній і об’єктивній інформації про поточний стан 
розвитку банківської системи регулюючий орган 
може швидко і ефективно коректувати впрова-
джені ним обмеження щодо капіталу банків з ме-
тою кращого досягнення поставлених ним перед 
собою завдань з розвитку банківської системи.

Банківський сектор України потребує масш-
табних процесів консолідації і укрупнення ді-
ючих банків. Це дозволить підвищити розмір та 
якість капітальної бази окремих кредитних ін-
ститутів, забезпечить достатній рівень покриття 
капіталом ризиків, що приймаються банками, та 
зміцнить банківську систему України в цілому.

Варто відзначити, що придбання банків або 
створення нової юридичної особи шляхом злит-
тя, не розповсюджено у вітчизняній банківській 
практиці. Свідченням консолідації банків в Укра-
їні є, скоріше, концентрація власності та управ-
лінських рішень «в одних руках», але не укруп-
нення діючих банків.

Основні показники ринку злиття та поглинан-
ня в Україні представлені на рис. 1.

 Рис. 1. Динаміка ринку злиття  
і поглинання 2008-2016 рр.

Підсумовуючи ретроспективний огляд ринку 
злиттів та поглинань в Україні можна дійти ви-
сновку, що особливістю розвитку ринку злиття 
та поглинання у 2010-2015 роках стало те, що 
істотної активізації ринку злиттів та поглинань в 
Україні поки що не спостерігається. Вважається, 
що 2009 рік був найуспішнішим на ринку злиття 
і поглинання з огляду на вартість угод. Експерти 
відзначають, що результати минулого року, в ці-
лому, були очікуваними і відповідали негативної 
тенденції, що намітилася в 2014 році.

У 2015 р. кількість угод M & A виявилося 
на мінімальному рівні, і навіть в порівнянні з 
кризовим 2009 р.: 26 угоди проти 31. Для порів-
няння, в 2014 р укладено 34 угоди. Найбільше 
угод було укладено саме у фінансовому секторі. 
У 2014-2015 рр. його частка в грошовому вира-
женні склала 43% ринку M & A (для порівняння: 
в 2013-2014 рр. – 7%).

В банківському секторі було укладено кіль-
ка великих угод. Новим власником неплатоспро-
можного «Астра Банку» стала компанія Agro 
Holdings – «дочка» американського інвестиційно-
го фонду NCH Capital.
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Подібну покупку здійснила і компанія 
Primestar Energy FZE (ОАЕ), яка придбала не-
платоспроможний Укргазпромбанк.

Але в 2015 р. купували не тільки неплато-
спроможні банки. Наприклад, один з основних 
інвесторів на українському ринку – Європей-
ський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 
викупив в листопаді минулого року 30% акцій 
«Райффайзен Банку Аваль». Крім того, на почат-
ку поточного року ЄБРР збільшив свою частку 
в статутному капіталі УкрСиббанк BNP Paribas 
Group з 15% до 40%.

Одним зі шляхів покращення ситуації на 
українському ринку злиття та поглинань є те, 
що Національний банк України виступає за 
спрощену процедуру консолідації малих і серед-
ніх банків без узгодження з Антимонопольним 
комітетом України. На думку регулятора, злиття 
і поглинання між банками ІІI-IV групи за класи-
фікацією НБУ не матимуть істотного ефекту на 
ріст концентрації. Більшим драйвером для кон-
центрації може стати посилення ринкових пози-
цій банків I-ї групи та скорочення дистанції з 
лідером, що збільшить значення HHI та кількість 
вагомих потенційних варіантів злиття і погли-
нання для росту концентрації [4, 9].

Тому доцільно послабити вимоги антимоно-
польного та банківського законодавства, які пе-
решкоджають процесу консолідації та капіталі-
зації банків III-IV груп за класифікацією НБУ у 
зв’язку з незначним впливом реорганізації ма-
лих банків на рівень концентрації та конкуренції.

Варто зазначити і те, що спрощена процедура 
буде діяти не тільки для тих банків, які потре-
бують докапіталізації, але і для інших великих 
банків. Також стоїть питання визначення ціни 
акцій. Спочатку передбачалося проводити оцінку 
незалежними оцінювачами. Але після консуль-
тацій з учасниками ринку стало зрозуміло, що 
такий процес дуже складний. Тому передбача-
ється, що оцінка може проводитися, а може і не 
проводитись, якщо сторони домовляться само-
стійно. Спрощена процедура злиття банків пови-
нна проводитися за 3-4 місяці.

Всесвітній банк в рамках заходів української 
влади щодо підвищення стійкості та ефективнос-
ті банківської системи країни очікує консолідації 
банківського сектора в Україні і зниження кіль-
кості банків до 100 в 2016 році.

Так, з однієї сторони, у 2016 році очікуєть-
ся нова хвиля консолідації банків, що стане ло-
гічним продовженням нинішнього курсу НБУ на 
спрощення процедури злиття. Крім того, регуля-
тор назвав зменшення кількість банків на ринку 
однієї зі своїх цілей. Частина угод відбувається 
через вимоги Нацбанку щодо розкриття кінцевих 
власників фінансових компаній. Крім того, ком-
панії з російським корінням реструктуризують 
свій бізнес. 

А з іншої, експерти спираються на макроеко-
номічну та політичну нестабільність, що не дає 
сподівань на зростання кількості угод в 2016 році. 
У гіршому випадку, ми побачимо ситуацію на 
ринку таку ж, як і 2015 році: кілька виходів з 
бізнесу стратегічних інвесторів і ряд солідних 
угод між українською елітою. За прогнозами, 
найбільш привабливими секторами будуть: фі-

нансовий, сільськогосподарський, телекомуні-
каційний і ІТ. Проте, інвестори сподіваються на 
реформи уряду в банківському секторі та рішучі 
кроки в боротьбі з корупцією.

Таким чином, на сьогодні, у зв’язку з висо-
кими макроекономічними ризиками інтерес до 
українських активів з боку іноземних інвесторів 
залишається низьким, і основні операції здій-
снювалися за рахунок активності українських 
фінансово-промислових груп [5, с. 354].

У найближчій перспективі факторами впливу 
на динаміку розвитку українського ринку злит-
тів та поглинань банків є: 
•	стабілізація	 загальної	 економічної	 ситуації,	

зокрема прогнозованість динаміки валютного курсу,
•	узгодження	очікувань	учасників	M&A	про-

цесів щодо вартості активів українських банків, 
•	відновлення	 стабільності	 функціонування	

світових кредитних ринків. 
На сьогодні активність банків на ринку злит-

тів та поглинань є недостатньою. У поточних 
умовах банки не наважуються самі по собі віль-
но укладати угоди об’єднання з іншими банками 
через ряд причин, однією з яких є низька якість 
активів, яка часто приховується у банку-про-
давця. Тому в цьому випадку саме держава має 
виступати активним стимулятором консолідації 
банківського сектора України, дії якої в цьому 
напрямку вже простежуються у розробленому 
пакеті оновлень реформування вітчизняної бан-
ківської системи.

На сьогодні існує ряд причин, які перешко-
джають входженню іноземних інвесторів на 
український ринок банківських послуг. По-
перше, високий рівень економічної невизначе-
ності не дозволяє розраховувати на бурхливе 
зростання економіки в майбутньому і, відповідно, 
ринку банківських послуг. По-друге, зростання 
проблемних активів на балансах іноземних бан-
ків після кризи і, разом з тим, складна й ма-
лоефективна робота з повернення проблемної 
заборгованості призводить до збитків та необхід-
ності додаткової капіталізації. По-третє, валютні 
ризики, висока зарегульованість банківської сис-
теми та корупція, неузгодженість нормативно-
правової бази спонукають до виходу з ринку. Це 
змушує іноземні материнські банківські структу-
ри продавати українські активи (часто із велики-
ми збитками) українським власниками. 

Зважаючи на поточну ситуацію в економіці 
України та зокрема в банківському секторі, мож-
на сформулювати такі перспективи розвитку:
•	пожвавлення	 інтеграційних	процесів	серед	

малих та середніх банків;
•	процеси	злиття	та	поглинань	будуть	здій-

снюватися переважно за рахунок вітчизняних 
учасників;
•	найбільші	банки	укріплять	 свої	позиції	на	

ринку.
Висновки з проведеного дослідження. З на-

веденого вище можна зробити наступні висно-
вки. Аналізуючи непростий шлях ринку злиття 
та поглинань в Україні, можна зауважити, що 
за останні роки спостерігалася активна участь 
регулятора у поліпшенні умов для пожвавлення 
інтеграційних процесів. Обрано правильний курс 
дій, зокрема перегляд та спрощення законодав-
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ства щодо проведення реорганізації банку, що 
забезпечує значне скорочення часу проведення 
та мінімізує ряд бюрократичних процедур. Необ-
хідним є врахування зарубіжного досвіду про-

ведення реорганізацій банків та ретельніший 
контроль за цими процесами, щоб не допустити 
концентрації капіталу в одних руках або кола 
впливових осіб.
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Постановка проблеми. Розвиток міжнарод-
ного бізнесу грає важливу роль в світовій еко-
номіці Тіньовий банкінг набрав такого розмаху 
та географічного поширення у фінансовій сфері, 
що його доцільно розглядати як глобалізаційний 
феномен. У сучасних умовах, коли Україна все 
більше інтегрується у міжнародну фінансову 
середу, науковий інтерес то суб’єктів тіньового 
банкінгу зростає та визначення ступеня позитив-
ного або негативного впливу ТБ (тіньового бан-
кінгу) на національну банківську систем є над-
звичайно важливо в сучасних умовах глобальної 
фінансової нестабільності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченню питань тіньового банкінгу та розви-
тку його у міжнародному бізнесі присвячено ба-
гато наукових досліджень. Серед вчених треба 
зазначити Т. Адріан [1], Ф. Аллен, А. Дворецька 
[5], А. Ешкрафт [6], Л. Кодрес [4], К. Карпова [8], 
М. Шапіро [7]

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вже кілька років поняття «тіньовий банкінг» (ТБ) 
використовується в оглядах фінансових ринків, 
у звітах національних фінансових регуляторів і 
дослідницьких компаній. Це явище ХХІ століття, 
тіньовий банкінг приходить на зміну традицій-
ним депозитно-кредитних організацій, класич-
ним банкам, які існували протягом кількох сто-
літь і були основою класичного капіталізму [1].

Не слід думати, однак, що учасниками ТБ є 
якісь підпільні контори, які діють в обхід законів 
і фінансують кримінальний бізнес. Ні, ТБ пред-
ставлений переважно легальними, великими і 
навіть респектабельними фінансовими компанія-
ми. Їх особливістю є лише те, що вони формально 
не підпадають під визначення банків, але нада-
ють послуги, аналогічні банківським: кредиту-
вання, інвестиції, посередницькі послуги. Увага 
світових регуляторів і дослідницьких центрів до 
небанківських видів фінансування пояснюєть-
ся недостатнім ступенем вивченості їх ризиків. 
Крім того, після фінансової кризи 2007-2008 ро-
ків самі банки потрапили під жорсткий контроль 
з боку майже всіх провідних держав. У цих умо-
вах спостерігається поступовий відтік капіталу з 
банків до інших фінансових компаніям, тобто в 
«тіньовий банкінг». Зокрема, за відомостями FSB, 
частка традиційних банків у світовій фінансовій 
системі знизилася з 49% у 2008 році до 45,6% в 
2015 році. Для того, щоб детальніше розглянути 

посередників, які працюють на ринку ТБ, пред-
ставлений рисунок 1.

 Рис. 1. Посередники на ринку тіньового банкінгу [2]

Як видно з рис. 1 серед таких компаній – хе-
джеві фонди; спеціальні пайові фонди, що ін-
вестують в ринки ліквідності та державні цінні 
папери; структурні інвестиційні фонди. Серед 
найбільш активно розвиваються секторів «ті-
ньового банкінгу» – трастові компанії та інвест-
фонди. У 2015 році активи трастових компаній 
збільшилися на 42%. Інвестфонди збільшили свій 
портфель на 18%. FSB підкреслила, що хедж-
фонди в значній мірі залишилися за межами до-
слідження, так як зареєстровані в державах, не 
представлених у доповіді. 

Тіньовий банкінг з кожним роком збільшує 
свої масштаби та захоплює все більше країн. На 
малюнку 2 представлені обсяги операцій тіньо-
вого банкінгу за період з 2002 року по 2015 рік.

               
Рис. 2. Обсяг операцій тіньового банкінгу  

за період з 2002 по 2015 роки [2]

Якщо в 2002 році обсяг операцій ТБ у всьому 
світі становив 26 трлн. дол., то в 2007 році досяг 
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62 трлн., у 2013 року – 67 трлн., у 2014 року – 
70 трлн. дол. Останні дані Ради з фінансової ста-
більності – 75 трлн. дол. за 2015 рік. У 2015 році 
оборот ТБ перевищував величину світового ВВП 
(за даними СФС – 123,4% глобального ВВП).

В даний час досить важко визначити загальна 
кількість небанківських фінансових інститутів, 
що складають конкуренцію традиційній банків-
ській системі. У країнах, що розвиваються, при 
великому розмаїтті різних інститутів і організа-
цій поки погано поставлена статистика їх обліку. 
Світовий банк і Базельський комітет з банків-
ського нагляду регулярно проводять різні опи-
тування, класифікуючи небанківські фінансові 
інститути виходячи з рівня їх доходів, а також 
по країнах та регіонах світу.

За географічним поділом найбільш широко-
го розвитку тіньовий банкінг отримав у США 
(близько 40% від світого ТБ), на другому місці 
Великобританія з 13%. В абсолютному виражен-
ні на частку небанківських фінансових посеред-
ників в США, які залишаються світовим ліде-
ром, припадає 30 трлн долл. На другому місці 
за цим показником опинилася Великобританія з 
8,25 трлн долл. На рисинку 3 представлений гео-
графічний поділ тіньового банкінгу у 2011 та у 
2015 роках.

                            2011 рік                                     2015 рік

 Рис. 3. Тіньовий банкінг за географічним поділом  
у 2011 та 2015 роках [2]

Примітка: CA = Canada; CN = China; DE = Germany; 
EMEs ex CN = Argentina, Brazil, Chile, India, Indonesia, 
Mexico, Russia, Turkey, Saudi Arabia, South Africa; FR = 
France; IE = Ireland; JP = Japan; KR = Korea; NL = 
Netherland; UK = United Kingdom; US = United States

Швидкий зліт ТБ – наслідок затяжної кризи 
банківського сектору економіки. Банківські кризи 
були і раніше, але вони змінювалися підйомами. 
У XXI столітті банківський криза стала перма-
нентною. Банківським бізнесом сьогодні займати-
ся важко і навіть неможливо.

Тобто традиційний банківський бізнес на на-
ших очах помирає, його замінює тіньовий банкінг. 
Інститути ТБ мають переваги перед класичними 
банками: вони можуть займатися ризикованими 
операціями, мають більш низькі витрати діяль-
ності (не треба, наприклад, здійснювати відраху-
вання в резервні фонди). [4] Звичайно, інститути 
ТБ заслуговують ще більш суворих штрафних 
санкцій, ніж банки, але поки у фінансових ре-
гуляторів до них руки не дійшли. І цим корис-
туються як інститути тіньового банкінгу, так і їх 
клієнти. Більш низькі витрати ТБ роблять його 
послуги нерідко більш привабливими в порівнянні 

з послугами традиційних банків [5]. На наступно-
му графіку представлений відносний розмір фі-
нансових активів банків та представників тіньо-
вого банкінгу в світі за період з 2013 по 2015 роки.
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Рис. 4. Розмір фінансових активів банків  
та тіньового банкінгу, в трлн долл.

Як бачимо з рис. 4., розмір фінансових активів 
як банків, так і тіньового банкінгу мають тенден-
цію до збільшення, це свідчить про те, що незва-
жаючи на тяжкий період в банківський системі за-
галом у світі, банкам та представникам тіньового 
банкінгу вдається збільшувати свої активи. Тра-
диційні банківські операція все ж таки займають 
перше місце, але як ми бачимо тіньовий банкінг 
збільшується швидкими темпами. У 2013 році 
фінансові активи банків склали 128 трлн. долл., 
а ТБ 67 трлн. долл, у 2014 році фінансові активи 
банків склали 135 трлн. долл, а фінансові активи 
тіньового банкінгу 70 трлн. долл, і у 2015 році 
фінансові активи банків склали 137 трлн. долл, 
коли ж активи ТБ склали 75 трлн. долл. Мож-
на зробити висновок, що тіньовий банкінг роз-
вивається більш швидкими темпами, ніж банки 
і тому в майбутньому можливо таке, що банки 
займуть другу сходинку у фінансовій системі 
світу і ТБ будуть відігравати вже головну роль. 
Але це залежатиме від того побачать чи світові 
регулятори проблеми, які можуть виникнути у 
майбутньому, тому що виникають великі ризики 
у фінансовій системі загалом.
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Рис. 5. Динаміка частки банківського сектору  
та тіньового банкінгу у сукупних фінансових 

активах США, Єврозони та України  
у 2002-2013 роках [2; 3]

Якщо розглядати динаміку частки банків-
ського сектору та тіньового банкінгу у сукупних 
фінансових активах США, Єврозони та Украї-
ни у 2004-2015 роках в відносному значенні, то з 
рисунку 5, можна побачити, що американський 
банківський сектор іноді поступається тіньовому 
банкінгу, тому що саме в цій країні ТБ досягнув 
найбільшого розвитку. Що стосується Європи, то 
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тут банківський сектор перевищує ТБ майже в 
2 рази і за ці роки значних змін не відбувалось, 
на відміну від України. Так як у нашій країні, 
на початку аналізованого періоду, тіньовий бан-
кінг лише зявився і займав невелику частку від 
грошово-кредитного ринку,на відміну від банків-
ського сектору, який на початку періоду займав 
більше 90%. У 2004 році тіньовий банкінг складав 
близько 3%, а у 2015 році майже 30%. 

Національний банк України в 2014 році по-
чав жорстку зачистку ринку від конвертаційних 
структур. Її наслідком стала поява окремого ті-
ньового банкінгу, зупинити який не є на сьогодні 
можливим, адже його користувачами є найбільші 
підприємства країни.

На небанківському фінансовому ринку відбу-
вався регуляторний конфлікт, який призвів до 
того, що ринок страховиків, кредитних спілок, 
фінансових компаній, факторингу і т.д. виявився 
без державного управління [6]. Більше 30 вибу-
лих гравців і глибока девальвація національної 
валюти – таким став результат банківської сис-
теми в 2014 році. Почавши рік з 180 учасників 
ринку і курсу в 7,99 грн/долл, Україна закінчує 
цей період зі 165 установами, що мають ліцензію 
на ведення банківської діяльності, і офіційним 
курсом 15 грн/$. «Практично одночасно матері-
алізувалися кілька серйозних ризиків: револю-
ційна зміна влади, антитерористична операція 
на сході країни, девальвація в два рази, «втеча» 
з банків близько 30% депозитів фізичних осіб – 
60 млрд гривень і 9 млрд долл., окупація частини 
території України, де неможливо вести банків-
ську діяльність. Кризові зовнішні умови багато-
кратно посилили внутрішній дисбаланс сектора. 
До таких «ударів ззовні» належать обмеження 
зовнішніх фінансових ринків на роботу з Укра-
їною – як з-за Базеля III, що обмежує роботу 
банків країн першого світу з такими ризиковими 
територіями, як Україна, так і за санкцій проти 
Російської Федерації. 

Одним з головних трендів 2015 року стало 
укрупнення і консолідація банківської системи, 
ще більш жорсткий контроль з боку НБУ, тим 
самим це дало поштовх для розвитку тіньового 
банкінгу в Україні. Станом на 5 травня 2016 року 
в Україні функціонують 109 банків (без врахуван-
ня неплатоспроможних банків), з них 42 банки з 
іноземним капіталом. Упродовж 2014-2016 років 
73 банки були виведені з ринку. 8 банків були 
виведені з ринку в 2016 році, зокрема два банки 
за непрозору структуру власності, та два – за 
порушення банківського законодавства в сфері 
фінансового моніторингу (ліквідація). Загалом на 
сьогодні у категорії неплатоспроможних перебу-
ває 4 банки, у стадії ліквідації – 73 банки.

Необхідність регулювання діяльності небан-
ківських фінансових інститутів викликана також 
і тим, що вони не входять в національні системи 
страхування вкладів і депозитів, тому при на-
станні системної кризи більше схильні до ризику 
банкрутства. В даний час проблема підвищення 
нагляду і контролю за діяльністю тіньового бан-
кінгу є актуальною і для розвинених країн, і для 
країн, що розвиваються. Крім того, необхідність 
вдосконалення контролю за небанківськими фі-
нансовими інститутами пояснюється не стільки 

кількісним зростанням небанківських фінансових 
посередників, скільки низьким рівнем управлін-
ня ліквідністю, значними ризиками їх діяльності 
[7]. Тому доцільно розглянути ризики з якими зі-
штовхнулися банки та ТБ. На рисунку 6 пред-
ставлені взяємозв’язок ризиків для банку та ін-
ших фінансових посередників, які виникали за 
період з 2002 року по 2014 рік.
                 Взаємозв'язок ризиків для банків                Взаємозв'язок ризиків для інших фінансових посередників

Рис. 6. Ризики для банків і тіньового банкінгу  
за період 2002-2014 роки

Примітки: OFI = Other Financial Intermediaries [2]

Як бачимо за рисунку 6 у кризовий період, 
коли банківська система зазнали великих потря-
сінь та зрушень, тіньовий банкінг став ще ризи-
ковіщим. Проблеми з’явилися під час останньої 
світової фінансової кризи, коли в інвесторів ви-
никли побоювання щодо реальної вартості цих 
більш довгострокових активів, і багато з них за-
хотіли негайно вилучити свої кошти. Щоб роз-
платитися з цими інвесторами, тіньовим банкам 
довелося продавати активи. Такі обсяги прода-
жу активів загалом знизили вартість цих акти-
вів, змусивши інші тіньові банківські установи (і 
деякі банки) з аналогічними активами понизити 
їх вартість у своїх балансах з урахуванням зни-
ження ринкової ціни, що посилило невизначе-
ність щодо їх фінансового стану. У розпал кризи 
так багато інвесторів відкликали або відмовили-
ся пролонгувати (реінвестувати) свої кошти, що 
у багатьох фінансових організацій, банківських 
і небанківських, виникли серйозні труднощі [8].

Дані інших досліджень підтверджують і 
уточнюють ту загальну картину, намальовану 
в огляді Ради з фінансової стабільності. За да-
ними Financial Times з посиланням на доповідь 
harvard’s Kennedy School), у квітні 2015 року 
частка іпотечних кредитів, виданих у США «ті-
ньовими» фінансовими організаціями, склала 
53% загального обсягу виданих іпотечних позик. 
Серед найбільших американських компаній, що 
працюють в цій області,- кредитна онлайн-компа-
нія Quicken Loans, чий річний оборот перевищує 
70 млрд. дол., а також кредитно-фінансові органі-
зації PHH, loanDepot.com та ін. Порівняно з квіт-
нем 2014 року такі компанії видали вдвічі більше 
іпотечних кредитів. FT пояснює бум ТБ в Америці 
тим, що, з одного боку, банки змушені виконувати 
більш жорсткі вимоги регуляторів, з іншого – ви-
плачувати величезні штрафи за порушення, до-
пущені в ході кризи 2007-09 рр. та після нього 
[4]. Все це дозволяє інститутів тіньового банкінгу 
пропонувати населенню більш вигідні умови.

Висновки. На наш погляд, сьогодні вважати ті-
ньовий банкінг лише сегментом фінансового рин-
ку некоректно. Останніми роками тіньові процеси 
набули значного поширення та відіграють поміт-
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ну роль, насамперед у геофінансовому просторі, 
котрий можна розуміти як позанормативну орга-
нізацію фінансової діяльності та фінансових від-
носин, просторове взаємопроникнення широкого 
розмаїття фінансових потоків і основних компо-
нентів національних фінансових систем, глобаль-
ний взаємозв’язок сучасних фінансових ринків.

Звичайно, розвиток тіньового банкінгу дає 
певний перепочинок країнам, порушених світо-
вою фінансовою кризою. Кредити та інші форми 
фінансування по лінії «тіньових» інститутів ожи-
вити економіку, але все це – тимчасовий ефект. 

Сьогодні в різних країнах відбувається утворен-
ня «бульбашок» на ринках нерухомості, фондо-
вому та інших фінансових ринках. При цьому 
інститути ТБ роблять значно більший внесок у 
надування пузирів, ніж традиційні банки.

Відношення фінансових регуляторів до інсти-
тутів тіньового банкінгу поки що залишається 
неоднозначним. З одного боку, інститути ТБ го-
тують умови для другої хвилі фінансової кризи. 
З іншого боку, не будь цих інститутів, стан ре-
ального сектору економіки та сектору домашніх 
господарств було б набагато більш сумним.
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У статті досліджено сутність податкового регулювання, дію його механізмів та їх роль у розвитку сільського господар-
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Постановка проблеми. Податкове регулю-
вання є одним з ключових інструментів забез-
печення впливу держави на економічні процеси в 
країні. Від обґрунтованості податкової політики, 
раціональності формування податкового меха-
нізму, його спрямованості на стимулювання під-
приємницької активності та формування спри-
ятливого інвестиційного клімату значною мірою 
залежать темпи економічного росту економіки в 
цілому та окремих її галузей. 

На сьогодні розвиток сільського господaрствa 
мaє особливе знaчення для успішного розви-
тку України. Врaховуючи сезонність тa вели-
ку ризиковість діяльності сільськогоподaрських 
товaровиробників, оподaткувaння підприємств 
aгропромислового комплексу зaвжди було одним 
із особливих видів подaткових взaємовідносин.

Отже, подальший розвиток податкової політи-
ки щодо регулювання розвитку сільського госпо-
дарства в Україні має забезпечувати оптималь-
не виконання регулюючих (вирівнювання умов 
господарювання для різних категорій товаро-
виробників) завдань, що стоять перед системою 
оподаткування в аграрному секторі економіки. 
Поліпшення фінансового стану агроформувань 
повинно становити одну з головних цілей подат-
кового регулювання [10].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання податкового регулювання розвитку 
сільського господарства України досліджувалось 
вітчизняними науковцями такими, як М.Я. Демя-
ненко, Д.І. Дема, П.Т. Саблук, П.І. Гайдуцький, 
В.П. Синчак, Л.Д. Тулуш та ін.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в обгрунтуванні напрямів удоскона-
лення податкового регулювання розвитку сіль-
ського господарства України.

Виклад основного матеріалу. Оцінюючи сис-
тему податкового регулювання агропромислового 
виробництва слід розпочати дослідження з ви-
значення поняття податкового регулювання.

Загалом під податковим регулюванням розу-
міють цілеспрямований вплив держави на учас-

ників економічних відносин шляхом використання 
засобів та інструментів податкової політики [2].

Автори «Економічної енциклопедії» вважа-
ють, що податкове регулювання економіки – це 
«комплекс заходів у податковій сфері (зміна ста-
вок оподаткування, надання податкових пільг, 
скасування певних видів податків та ін.), за допо-
могою яких держава впливає на процес перероз-
поділу національного доходу в інтересах окремих 
класів, соціальних верств, а також на інвестиції, 
науково-технічний розвиток, економічне зрос-
тання та ін.» [3].

Під податковим регулюванням Р. П. Жарко 
пропонує розуміти комплекс дій державних ор-
ганів, спрямованих на зміну параметрів подат-
кової системи та податкового механізму з метою 
досягнення певних соціальних та економічних 
цілей [4].

О. Д. Василик вважає, що сутність механізму 
податкового регулювання полягає, з одного боку, 
в тому, що він являє собою специфічну форму 
суспільних відносин, що виникають між платни-
ками податків та державою в процесі перероз-
поділу національного доходу, а з іншого боку, в 
тому, що він є методом непрямого впливу дер-
жави на економіку, політику, соціальну сферу за 
засобами податкового законодавства, податково-
го планування, податкової системи [1].

Як бачимо, принципових відмінностей у розу-
мінні цього терміну немає. Оскільки це поняття 
є багатоаспектним, то автори ставлять різні прі-
оритети при формулюванні визначення й акцен-
тують увагу на його динамічній, структурній або 
інституційній складовій. 

Регулювальна функція оподаткування реалі-
зується за допомогою спеціальних інструментів, 
вбудованих у систему оподаткування в цілому, і 
в кожний податок окремо.

Роль цих інструментів в ефективному функці-
онуванні системи оподаткування настільки важ-
лива, що деякі фахівці визначають термін «по-
даткове регулювання» саме через ті важелі, які 
застосовуються у процесі його здійснення. Так, в 
податковому словнику А.В. Началова під подат-

© Покініна Ю.В., Долженко І.І., 2016
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ковим регулюванням розуміються заходи непря-
мого впливу на економічні й соціальні процеси 
шляхом зміни: 1) виду податків; 2) податкових 
ставок; 3) встановлення податкових пільг; 4) під-
вищення або зниження загального рівня оподат-
кування; 5) відрахувань до бюджету [9].

У цьому визначенні названі деякі механізми 
реалізації регулювальної функції оподаткуван-
ня, однак наведена класифікація є неповною. 
З погляду характеру їх дії інструменти податко-
вого регулювання можна поділити на три групи: 
системні; комплексні; локальні [5].

Зокрема, що стосується галузі сільського гос-
подарства, то до системних механізмів подат-
кового регулювання відноситься застосування 
альтернативної системи оподаткування, а саме – 
єдиного податку четвертої групи; до комплек-
сних механізмів відноситься застосування спе-
ціального режиму оподаткування податком на 
додану вартість. Тому, детальніше розглянемо їх 
роль у розвитку сільського господарства.

За даними Міністерства аграрної політики 
та продовольства непряма державна підтримка 
сільського господарства, у формі спеціального 
режиму оподаткування ПДВ та єдиного податку 
4-ої групи, становить близько 90% від сукупної 
державної підтримки підприємств сектору. У той 
же час, пряма державна підтримка в країні за-
лишається низькою через високий фіскальний 
тиск. Крім того, вона є досить несправедливою та 
неефективною.

Розглянемо динаміку обсягів державної під-
тримки АПК за рахунок коштів державного бю-
джету та непрямої підтримки (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягів державної підтримки АПК 
за рахунок коштів державного бюджету  

та непрямої підтримки, млн грн [6]

Аналізуючи дані відображені на рис. 1, бачи-
мо, що обсяги сукупної прямої та непрямої під-
тримки сільського господарства у 2007-2008 ро-
ках знаходились майже на одному рівні. Проте, 
у період з 2012 р. по 2014 р. спостерігається 
значне зменшення обсягів державної підтрим-
ки, зокрема у 2014 р. державна підтримка за 
рахунок коштів загального фонду бюджету до-
рівнювала нулю.

В той же час, обсяги непрямої підтримки АПК 
значно перевищують обсяги підтримки за раху-
нок коштів державного бюджету, і на протязі 
2012-2014 рр. майже не змінювались та склали 
18700, 16900 та 18600 млн грн відповідно. 

У 2008 р. та 2014 р. сукупна сума непрямої 
підтримки через спеціальний режим ПДВ досяг-
нула близько 70 млрд грн (рис. 2), які фактично 
означають втрачені бюджетні доходи. 
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Рис. 2. Державна допомога сільському господарству, 
млрд грн

Аналізуючи дані, наведені на рис. 2, можна 
зробити висновок, що номінальний обсяг дотацій 
через ПДВ зріс з понад 7 млрд грн у 2009 р. до 
майже 16 млрд грн у 2014 році.

За рахунок спецрежиму ПДВ формується 
близько 8-9% фінансових ресурсів аграрних під-
приємств, що значно менше за рівень підтримки 
у країнах-членах ЄС і Росії.

Пільги з ПДВ мають низку відчутних переваг 
для аграріїв у порівнянні із прямою бюджетною 
підтримкою. Дві основні із них – це автоматич-
на дія пільгового режиму (відсутність залежності 
від наповнення бюджету) і справедливість розпо-
ділу (підприємства отримують кошти пропорцій-
но обсягам реалізованої продукції). Таким чином, 
впевнено можемо стверджувати про доцільність 
застосування такого режиму.

Проте, враховуючи зміни до Податкового ко-
дексу, які набрали чинності 1 січня 2016 року, сіль-
ське господарство опинилося під загрозою втрати 
стимулів для подальшого розвитку. Відтепер для 
сільгоспвиробників запроваджена диференційова-
на система дії спецрежимів оподаткування за ви-
дами сільськогосподарських операцій (табл. 1).

Згідно даних табл. 1 бачимо, що порівняно 
найкращі умови отримали тваринники. Таким 
чином, в умовах відсутності прямої бюджетної 
підтримки спецрежим ПДВ залишався для агра-
ріїв єдиним ефективним інструментом держав-
ної допомоги.

Таблиця 1
Розподіл податкового зобов’язання з ПДВ

Операція Напрям спрямування суми ПДВ 
нарахованої платником

до Держбюджету на спеціальні 
рахунки

Зернові та техніч-
ні культури 85% 15%

Продукція тва-
ринництва 20% 80%

Ін. сільськогос-
подарські твари/

послуги
50% 50%

Відмова від податкових пільг призведе до 
втрати 27 млрд грн обігових коштів. Це призведе 
до розорення багатьох компаній або змусить їх 
сховатися в «тінь». Як наслідок також слід очі-
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кувати підвищення вартості продукції і падіння 
виробництва на 4,3-4,5% [7]. 

Такі невтішні прогнози підтверджують необ-
хідність повернення до діючої до 01.01.2016 р. 
системи спецрежиму ПДВ. З іншого боку – таке 
повернення ставить під загрозу подальше співро-
бітництво з МВФ, відповідно – і фінансову ста-
більність нашої країни. Також важливо зазначи-
ти, що підтримка сільгоспвиробників в країнах 
Європи становить близько 450 євро/га, тоді як в 
Україні – майже у 10 разів менше (з урахуван-
ням прямої та непрямої підтримки), що складає 
близько 800 грн на 1 га ріллі. 

Отже, діючий режим потребує вдосконалення. 
Зокрема, доцільно було б розглянути такий варі-
ант: аграрії отримуватимуть відшкодування по-
ловини суми ПДВ, тобто оподаткування 50 на 50. 
Другий варіант – залишити можливість 100-від-
соткової акумуляції ПДВ тільки для малих фер-
мерських господарств.

Як зазначалося раніше, одним із механіз-
мів податкового регулювання агропромислового 
виробництва є єдиний податок четвертої гру-
пи. У 2014 році застосування цього податку до-
зволило додатково інвестувати у виробництво 
3,6 млрд грн. Проте у 2015 році, внаслідок змін 
внесених до Податкового кодексу, ситуація дещо 
змінилась – значно зросло податкове наванта-
ження на малі фермерські господарства. Задля 
наочності, відобразимо як змінювалась динаміка 
податкового навантаження, за рахунок єдиного 
податку 4-ої групи, на конкретному прикладі – 
ПП «Вектор 2008» (рис. 3).

7,68 7,68 7,68

161,7

291,1

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016 (прогноз)

Податкове навантаження на 1 га с/г угідь, грн

Рис. 3. Податкове навантаження, спричинене єдиним 
податком четвертої групи, на ПП «Вектор 2008»

Згідно даних на рис. 3, спостерігаємо у 
2015 році зростання податкового навантаження 
у 21 раз, порівняно з показником 2014 року. 
Таке стрімке зростання стало наслідком змін 
до Податкового кодексу 2015 року, які перед-
бачали збільшення нормативної грошової оцін-
ки землі у 7 разів та ставок єдиного податку 
4-ої групи втричі. Наслідком змін внесених до 
Податкового кодексу у 2016 р., які передба-
чають збільшення ставки податку з 0,45% до 
0,81%, стане збільшення навантаження на під-
приємство ще на 80%.

Разом з цим, слід зауважити наступне: для 
холдингів даний механізм оподаткування є при-
вабливим інструментом формування «законних» 
схем уникнення від сплати значної частини по-
датків; розмір питомої ваги від реалізації сіль-
ськогосподарської продукції (послуг) у 75% всієї 
виручки (доходу) не стимулює диверсифікацію 
бізнесу на малі та великі підприємства. Отже, 
найбільшим ефектом від застосування єдиного 
податку на сьогодні можуть скористатись лише 
великі, інтегровані агроформування.

Таким чином, можна зробити висновок, що 
єдиний податок четвертої групи відтак не забез-
печує здійснення регулюючої функцій податків. 
Виникає необхідність законодавчих змін у меха-
нізмі оподаткування єдиним податком сільсько-
господарських підприємств. Як варіант, вважа-
ємо доцільним обмеження розміру прибутку на 
рівні 200 тис. грн.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Податкове регулювання є складною 
дією податкової політики держави, оскільки його 
мета – не тільки дотримання інтересів держави, 
а й інтересів платника податків, а також забез-
печення необхідних умов для зростання добробу-
ту всієї країни в цілому. Зокрема, такі механізми 
податкового регулювання як спеціальний режим 
ПДВ та спрощена система оподаткування (єди-
ний податок 4-ої групи) відіграють дуже важ-
ливу роль в розвитку сільського господарства. 
Отже, без такої підтримки аграрного сектора, 
який є рушійною силою національної економіки, 
постраждає не лише ця галузь, а й весь еконо-
мічний потенціал країни.
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Аннотация
В статье исследована сущность налогового регулирования, действие его механизмов и их роль в развитии сельского 
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Ключові слова: фінансове забезпечення, соціальні гарантії, благодійність, прожитковий мінімум, рівень життя.

© Разумова Г.В., Мальована Ю.С., 2016

Постановка проблеми. Питання фінансового 
забезпечення соціальних гарантій населенню в 
Україні були завжди актуальними. Держава за 
рахунок бюджету повинна забезпечувати міні-
мально гарантований рівень надання послуг у га-
лузі освіти, медичного, культурного, побутового 
і соціального обслуговування населення і грома-
дян, які з тих чи інших причин мають низький 
рівень матеріального забезпечення.

Значний внесок, на нашу думку. у досліджен-
ня питання державного фінансового забезпечен-
ня соціальних гарантій зробили вітчизняні та 
зарубіжні вчені, серед яких: Т. Мальтус, А. Мар-
шалл, Дж.С. Мілль, А. Мюллер-Армак, В. Паре-
то, А. Баланди, С. Батажок, Н. Борецький, С. Бу-
ковинського та ін.

Проте, незважаючи на значну увагу, яку при-
діляють дослідники питанням функціонування со-
ціальних гарантій як складової системи забезпе-
чення соціальної безпеки, фінансові аспекти цієї 
проблематики потребують подальших досліджень.

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріалу можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає в розробці методів фінансо-
вого забезпечення соціальних гарантій населен-
ню в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Джерелами фінансування соціальних послуг та 
соціального забезпечення, відповідно до Бюджет-
ного кодексу України, є державний та місцевий 
бюджети. До видатків соціального спрямування 
належать видатки на охорону здоров’я, духо-
вний та фізичний розвиток, освіту, соціальний 
захист та соціальне забезпечення.

Держава витрачає в цілому на соціальні ви-
плати та соціальну допомогу 365 млрд. грн. на 
рік, тобто втричі більше, ніж всі витрати на обо-
рону і безпеку.

Проте, за даними ООН, 80% громадян України 
опинилися за межею бідності, оскільки їхній до-
хід становить менше €4,46 на день. Згідно з роз-
рахунками ООН, близько 90% сімей в Україні по-
требують субсидій [6].

Стаття 46 Конституції України гарантує гро-
мадянам право на соціальний захист, «що вклю-
чає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з незалежних 
від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом. Це право га-

рантується загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням за рахунок страхових 
внесків громадян, підприємств, установ і органі-
зацій, а також бюджетних та інших джерел со-
ціального забезпечення; створенням мережі дер-
жавних, комунальних, приватних закладів для 
догляду за непрацездатними» [1].

Відповідно до закону «Про державний бю-
джет України на 2016 рік» розмір мінімальної 
заробітної плати з 1 січня становив:

– у місячному розмірі – 1378 грн. (близько €49);
– у погодинному розмірі: з 1 січня – 8,29 грн. 

(€0,3).
Для порівняння, за даними Євростату: 
– розмір мінімальної заробітної плати у 

2016 році складає: Франція – €1482; Греція – 
€615; Польща – €426; Латвія – €328.

– доходи у погодинному розмірі складають: 
Франція – €9,64, Греція – €3,8; Латвія – €1,87 [10].

Така ситуація призвела до того, що, за дани-
ми статистики, кожний четвертий працюючий в 
Україні знаходиться за межею бідності.

На даний момент кількість осіб, які мають пра-
во на пільги – близько 20 млн. – значно переви-
щує кількість тих, хто сплачує внески в соціальні 
фонди – 10,5 млн. осіб. В Україні близько 70 ка-
тегорій пільговиків. Серед них ветерани війни, ве-
терани праці, діти війни, постраждалі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, жертви нацистських 
переслідувань, багатодітні сім’ї і та інші. Станом 
на 1 липня 2015 року чисельність осіб, врахованих 
у Єдиному державному реєстрі осіб, які мають 
право на пільги, становила 19,7 млн. осіб. Очевид-
но, що на сьогоднішній день кількість пільговиків 
є великою, оскільки у декілька разів зросла кіль-
кість осіб, які отримують субсидію [9].

Найбільш значна проблема програми субси-
дування полягає в тому, що допомога охоплює 
більше домогосподарств, які складаються з од-
нієї людини – це пенсіонери та одинокі особи з 
соціально незахищених категорій. У 2014 році 
ця категорія становила майже 67% (1 млн. до-
могосподарств) від загальної кількості отримува-
чів цього виду допомоги. У 2015 році тенденція 
зберігається, і сьогодні майже 55% (2,7 млн. сі-
мей) – це домогосподарства у складі однієї лю-
дини. Однак в 2016 році відбувається скорочення 
домогосподарств, які отримують субсидії [7].

З січня по жовтень 2015 року, субсидії було визна-
чено на суму 0,905 млрд. грн, що на 0,828 млрд. грн. 
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більше, ніж у січні-жовтні 2014 року. Фактично 
відбулося зростання у 12 разів [7].

В 2016 році передбачено 43 млрд. гривень на 
субсидії громадянам України в оплаті житлово-
комунальних послуг [7].

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги на догляд за інвалідом I чи 
II групи в 2015 році було витрачено 42,31575 
млрд. грн. [7].

Взагалі в Україні нараховується 23 загально-
державні пільги, які поширюються на 26 катего-
рій українців і фінансуються з держбюджету. На 
соціальний захист населення Україна витрачає 
близько 20-5% коштів державного бюджету.

Система пільг давно стала непідйомною для 
бюджету, і багато з них не виконуються (у по-
вному обсязі) або не фінансуються.

На нашу думку держава повинна, в першу 
чергу, подбати про скорочення безробіття та за-
безпечити роботою як можна більшої кількості 
громадян працездатного віку. Офіційне безробіт-
тя – в межах 9%, при тому, що багато підпри-
ємств працюють 1-2 дні на тиждень, або відправ-
ляють працівників у відпустку за свій рахунок. 
За даними Держстату, в Україні в листопаді 
2015 року на одне вільне робоче місце було за-
реєстровано 12,7 безробітних [9].

Одним з елементів системи суспільно-еконо-
мічних заходів, спрямованих на матеріальне за-
безпечення населення від соціальних ризиків, є 
соціальний захист інвалідів. Він полягає у надан-
ні з боку держави грошової допомоги, засобів пе-
ресування, протезування, орієнтації і сприйняття 
інформації, пристосованого житла, у встановлен-
ні опіки, а також пристосуванні забудови насе-
лених пунктів, громадського транспорту, засобів 
комунікацій і зв’язку до особливостей інваліда.

Рис. 1. Кількість безробітних в Україні [9]

За останні 20 років чисельність повнолітніх 
і неповнолітніх осіб з інвалідністю в загальній 
чисельності населення збільшилась майже вдві-
чі з 1,6 млн. осіб у 1991 році до 2,7 млн. осіб у 
2014 році (із них 0,165 млн. дітей-інвалідів) і 
досягала показника майже у 6%. Особи з інва-

лідністю працездатного віку складають 53% від 
загальної кількості осіб відповідної категорії або 
6,5% у загальній структурі економічно активного 
населення [3].

Кабінет Міністрів України виділив 
14,9 млрд. грн. на реалізацію державної цільо-
вої програми «Національний план дій з реалі-
зації конвенції про права інвалідів» з 2012 по 
2020 роках (табл. 1). Метою програми є забез-
печення реалізації прав і задоволення потреб 
інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліп-
шення умов їх життєдіяльності згідно з Конвен-
цією про права інвалідів [3].

Програму передбачається виконати протягом 
2012-2020 років, у три етапи:
•	на	 першому	 етапі	 (2012-2015	 роки)	 націо-

нальне законодавство буде приведено у відповід-
ність до вимог Конвенції;
•	на	другому	етапі	(2016	рік)	буде	комплексно	

проаналізовано результати нормативно-право-
вої роботи та у разі потреби визначено нові дії у 
цьому напрямі;
•	на	 третьому	 етапі	 (2017-2019	 роки)	 буде	

впроваджуватися прийняте в рамках Програми 
законодавство та покращуватися фінансування 
програм, які стосуються осіб з інвалідністю [3].

Результатами реалізації першого етапу Про-
грами стале те, що на протязі 2012-2015 років 
Кабінетом Міністрів України було розробле-
но зміни до Цивільного кодексу України, Кри-
мінального кодексу України, Кодексу законів 
про працю України, Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення, законів України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», «Про охорону дитинства» та 
інших законів щодо виявлення, усунення, уне-
можливлення та заборони проявів дискримінації 
за ознакою інвалідності, а також стосовно вста-
новлення відповідальності за відповідні правопо-
рушення та бездіяльність [3].

Окрім держави більше 900 громадських орга-
нізацій зосередили свою діяльність на проблемах 
інвалідів.

В 2016 році розмір соціальної допомоги інвалі-
дам з дитинства, а також допомога дітям, батьки 
яких ухиляються від сплати аліментів, допомога 
на дітей одиноким матерям і на дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, скла-
дає від 350 до 2910 грн.

Євросоюз відзначає, що в Україні у людей з 
обмеженими можливостями є чималі проблеми, 
які полягають у відсутності спеціального устат-
кування, що не дозволяє людям з обмеженими 
можливостями пересуватися і вести повноцінний 
спосіб життя.

Ще одним актуальним питанням для України є 
допомога військовим з АТО. Сьогодні, солдати, по-
ранені в АТО, потребують державної підтримки.

Таблиця 1
Прогнозні обсяги та джерела фінансування державної цільової програми  

«Національний план дій з реалізації конвенції про права інвалідів»
Джерела 

фінансування
Обсяг фі-

нансування
У тому числі за роками

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Державний бю-
джет, млн. грн 14882,35 779,5 1160,21 1232,23 1284,79 1455,17 1715,81 2021,91 2393,98 2838,75
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Згідно з даними ООН, за час конфлікту в 
Україні 10 тис.  осіб отримали поранення, 1 млн. 
чоловік покинули свої будинки, 5,2 млн. чоловік 
проживає в зоні конфлікту, з них 1,4 млн. лю-
дей перебувають у вкрай важкому становищі і 
потребують гуманітарної допомоги. Крім того, 
794844 переселенців звернулися за отриманням 
щомісячної адресної допомоги для покриття ви-
трат на проживання, 742709 з них така допомога 
була призначена. З початку 2016 року перерахо-
вано отримувачам 887,6 млн. грн. [11].

Державою передбачено розмір фінансової до-
помоги при пораненні (контузія, травма, калі-
цтво), що тягне за собою інвалідність, становить:
•	I	група	–	304	500	грн.
•	II	група	–	243	600	грн.
•	III	групи	–	182	700	грн.
Такі люди мають право на:
•	безкоштовне	 одержання	 ліків,	 лікарських	

засобів, імунобіологічних препаратів та виробів 
медичного призначення за рецептом лікаря;
•	75%	 знижку	 на	 квартплату,	 а	 також	 75%	

знижку на оплату за користування комунальни-
ми послугами;
•	виплату	допомоги	по	тимчасовій	непрацез-

датності в розмірі 100% середньої заробітної пла-
ти незалежно від стажу роботи [11]. 

Крім того, учасникам бойових дій підви-
щуються пенсії або щомісячне довічне грошо-
ве утримання чи державна соціальна допомога, 
що виплачується замість пенсії, у розмірі 25% 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність. За безпосередню участь в АТО 
військовослужбовцям виплачується винагорода 
у розмірі 100% від місячного грошового забезпе-
чення, але не менше 3000 грн в місяць. 

Одноразова допомога в разі смерті військо-
вослужбовця призначається і виплачується в 
розмірі 500 – кратного прожиткового мінімуму, 
встановленого законом для працездатних осіб 
(609 000 грн.) [11].

Така допомога повинна виплачуватися рівни-
ми частинами членам сім’ї, батькам та утриман-
цям загиблого (померлого) військовослужбовця, 
військовозобов’язаного.

Однак, в Україні не зареєстрований воєнний 
стан. Тому, в мирний час рядові солдати отри-
мують від 2400 грн. до 3000 грн. Кваліфікована 
допомога надається військовим, здебільшого, за-
вдяки близьких людей та волонтерів.

Як підтверджує досвід країн із розвинутою 
ринковою економікою, нині з’являється нове 
джерело фінансування соціального розвитку – 
спонсорство та меценатство. 

Благодійність в Україні останні роки стає все 
більш популярною і престижною діяльністю, 
якою займаються громадяни, юридичні організа-
ції, яким не байдужа доля оточуючих. 

В Україні на сьогодні зареєстровано 216 бла-
годійних організацій, їхні кошти використову-
ються на різні соціальні потреби. 

Сучасний стан благодійності в Україні можна 
простежити вивчивши напрямки діяльності відо-
мих благодійних організацій.

Фонд «Розвиток України» залишився на по-
зиціях лідерства по впровадженню системних 
благодійних проектів. У 2015 році їм було витра-

чено майже 180 млн. грн. на різноманітні проекти 
у сферах охорони здоров’я, культури, освіти, со-
ціального захисту сиріт [12].

Благодійний фонд «Фонд добрі справи» за 
програмою «Вдячність і турбота» вже надав до-
помогу нашим військовим на суму 220 тис. грн.

Розмір пожертвувань, зібраних в 2015 році 
Українською біржею благодійності, становила 
7,7 млн. грн. (в 2014 році – 1 млн. грн.) [12].

У Світовому рейтингу благодійності (World 
Giving Index), складеному британською благодій-
ною організацією Charity Aid Foundation (CAF), 
в якому цього року взяли участь 135 країн світу 
Україна посідає 102-е місце в 2015 році [13].

Важливою особливістю філантропічного руху 
в Європі вважається кооперативна робота фон-
дів – об’єднання окремих організацій з метою 
посилення позицій, обміну досвідом, розширен-
ня співпраці з бізнес-структурами і державними 
організаціями.

Європейський Центр Фундацій, на даний мо-
мент об’єднує понад 400 найбільших благодійних 
фондів Європи. Зібрана центром у 2015 році ста-
тистика підтвердила ефективні результати:
•	в	Європі	працює	понад	110	тис.	благодійних	

організацій. Серед них: нідерландський Stichting 
INGKA Foundation, фонд Білла і Мелінди Гейтс, 
фонд «Wellcome Trust» з Великобританії;
•	у	фондах	працюють	близько	1	млн.	праців-

ників;
•	щорічно	на	 благодійність	 в	Європі	 виділя-

ється приблизно 100 млрд. євро.
У Податковому кодексі України йдеться про 

те, що благодійники (юридичні особи) можуть 
бути звільнені від сплати ПДВ як при безоплат-
ній передачі різних товарів, виконанні робіт різ-
ного характеру, так і при передачі прав на рухо-
ме і нерухоме майно з обов’язковим зазначенням 
в договорі на той факт, що дана діяльність здій-
снюється з метою благодійності. 

Благодійна організація, крім збору пожерт-
вувань, має право вести комерційну діяльність, 
отримувати доходи від заснованих нею комерцій-
них організацій і т. д. При цьому не менше 80% 
її доходів повинно йти на фінансування власне 
благодійних програм, і не більше 20% – на опла-
ту праці персоналу організації.

Перешкодою розвитку благодійної діяльності в 
Україні є нестабільність економіки, недосконалість 
законодавства і несприятлива система оподатку-
вання. З одного боку, українське законодавство ви-
знає суспільну значимість благодійності. В Законі 
України «Про оподаткування прибутку підпри-
ємств» визначено, що грошові кошти або вартість 
товарів, робіт і послуг, спрямовуються на благо-
дійність, включаються в валові витрати. З іншого 
боку, сумарний розмір витрат обмежується в роз-
мірі від двох до п’яти відсотків оподатковуваного 
прибутку попереднього звітного періоду [12].

Висновки з проведеного дослідження. Голо-
вними ознаками кризи в соціальній сфері можна 
вважати низькі показники якості життя насе-
лення, невідповідність встановлених соціальних 
стандартів, зокрема прожиткового мінімуму ре-
альній економічній ситуації.

Соціальний діалог має стати головним ін-
струментом для подолання соціально-економіч-
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ної кризи в Україні, адже саме через взаємодію 
профспілок, роботодавців, держави та організацій 
громадянського суспільства можливе забезпечен-
ня балансу між соціально-економічними правами 
громадян та економічним розвитком держави.

В Україні необхідно переглянути регулюван-
ня благодійної діяльності законодавством, лікві-
дувати нижню межу витрат на благодійність, а 
верхню межу підняти. Для тих, хто надає благо-
дійну допомогу надати більше можливостей (за-
раз для включення коштів на благодійність до 
складу валових витрат потрібно, щоб вони пере-
раховувалися виключно благодійним фондам та 

неприбутковим організаціям). У той же час роз-
ширення податкових пільг має супроводжуватися 
посиленням контролю над цільовим використан-
ням отриманих від благодійника коштів. В Укра-
їні назріла необхідність розробити та прийняти 
законодавчі акти, що регулюють благодійництво, 
в яких повинен бути врахований світовий досвід 
і закладені інструменти для вирішення проблем, 
які виникають у вітчизняних благодійників. За-
конодавча підтримка та пільгове оподаткування 
дозволять розвивати благодійність і залучати 
значні грошові кошти для вирішення нагальних і 
соціально гострих проблем.
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Постановка проблеми. Величина досягнутих 
банком фінансових результатів є відображенням 
всього комплексу зовнішніх і внутрішніх факто-
рів, що впливають на неї, в числі яких: географіч-
не розташування банку, наявність в зоні його об-
слуговування достатньої клієнтської бази, рівень 
конкуренції, ступінь розвитку фінансових ринків, 
соціально-політична ситуація в регіоні, наявність 
державної підтримки та інших факторів, що зна-
ходяться, як правило, поза сферою впливу банку 
на них. З іншого боку, величина власного капіталу, 
обсяги залучення та розміщення коштів, активів, 
що приносять і не приносять доходів, рівень за-
гальнобанківських витрат, збитків і втрат, масш-
таби використання сучасних технологій, рівень 
прибутковості філіальної мережі і дочірніх струк-
тур, організації внутрішнього контролю та ауди-
ту і інше – фактори, що залежать від діяльності 
самого банку та якості управління ним. Сума всіх 
позитивних і негативних дій керівництва персона-
лу банку в узагальненому вигляді проявляється в 
кінцевому фінансовому результаті діяльності бан-
ку – прибутку.

Актуальність досліджуваної проблеми поля-
гає в тому, що без грамотного аналізу резуль-
татів фінансово-банківської діяльності та вияв-
лення факторів, що впливають на цю діяльність 
неможливо підвищити рівень одержуваного при-
бутку і рентабельності. Аналіз результативнос-
ті банківської діяльності починається з аналізу 
доходів і витрат, а закінчується дослідженням 

прибутку. Аналіз доходів і витрат банку дає 
можливість вивчення результатів діяльності ко-
мерційного банку, отже, і оцінки ефективності 
його як комерційного підприємства. Аналіз фі-
нансової діяльності банку проводиться одночасно 
з аналізом ліквідності балансу банку, і на під-
ставі отриманих результатів робляться висновки 
щодо надійності банку в цілому.

Постановка завдання. Метою аналізу банків-
ської діяльності з точки зору її фінансових ре-
зультатів є виявлення резервів зростання при-
бутковості банку і на цій основі формулювання 
рекомендацій керівництву банку по проведенню 
відповідної політики в області пасивних і актив-
них операцій. 

Основи управління прибутком банків широко 
представлені в іноземній та вітчизняній економіч-
ній літературі в працях І. Ансоффа, І.А. Бланка, 
А.Г. Грязнова, Л.М. Красавіна, О.І. Лаврушина, 
М. Ерхардта, А.М. Герасимовича, І.М. Парасій-Вер-
гуненка, В.М. Кочеткова та багатьох інших [1-3].

Виклад основного матеріалу. В умовах не-
достатності вільних коштів на світових ринках 
більшість фінансових установ світу відмовляють 
українським банкам в кредитуванні. Тому на 
сьогодні проблема ефективного управління при-
бутком для банків є досить актуальною. Оскільки 
прибуток є одним із найважливіших індикаторів, 
які характеризують фінансові результати діяль-
ності банків, є матеріальною основою подальшого 
функціонування та визначення рейтингу на бан-
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ківському ринку, то утримання його на достат-
ньому рівні необхідно банківським установам для 
залучення нового капіталу, що дозволяє збіль-
шити обсяги та підвищити якість пропонованих 
послуг, стимулює удосконалення операцій, зни-
ження витрат і розвиток банківських технологій. 

Звітний рік став надзвичайно складним роком 
для банківської системи з огляду на масовий від-
тік депозитів, зростання збитків за кредитами та 
збільшення кількості неплатоспроможних банків. 
Зокрема, основними тенденціями банківської сис-
теми України в 2014 році стали потужний відтік 
депозитів та припинення кредитної діяльності. 

Внаслідок кардинальної зміни основної тен-
денції минулих років, структура власності укра-
їнської банківської системи також зазнала змін. 
Зокрема, частка українських приватних банків 
зменшилася з 55% до 47% акти- вів. Головними 
«переможцями» стали державні банки, їхня су-
купна ринкова частка збільшилася з 18% до 22%. 

Нові умови спонукають до виділення про-
блеми формування доходів банківського сектору 
України, та більш широкого її дослідження, з 
огляду на зарубіжний досвід країн з розвиненою 
ринковою економікою.

В зв’язку з цим можна запропонувати основні 
напрямки зростання доходів комерційного банку: 
загальне зростання групи активів, що приносять 
процентний дохід, для чого банк повинен: 

по-перше, залучати більше позичальників і 
при цьому ретельно аналізувати їх фінансовий 
стан;

по-друге, нарощувати свій кредитний потен-
ціал за рахунок збільшення обсягу ресурсів, що 
залучаються. 

Відомо, чим вищий дохід, тим більший ризик 
в сфері банківської діяльності. Тому головне за-
вдання банку – визначення ступеню допустимос-
ті та виправданості того чи іншого ризику. Для 
зниження рівня витрат пропонується залучення 
дешевих ресурсів. Такими є вклади до запитан-
ня або зниження витрат на утримання апарату 
управління. 

Для підвищення прибутковості пропонуються 
наступні заходи: 

1) Нарощувати власні кошти банку, що спри-
ятиме зростанню ресурсної бази банку і відпо-
відно їх інвестиційного потенціалу; буде однією 
з передумов залучення іноземних інвестицій; 
стимулюватиме інтеграційні процеси; забезпе-
чить незалежність банку і створить умови для 
виживання банківської системи України в період 
посиленої конкуренції з боку іноземних банків. 

2) Слід раціонально та ефективно розміщу-
вати кошти банку для забезпечення його фінан-
сової стійкості. Виконання цієї умови дозволить 
позбавитися суперечностей між ліквідністю, на-
дійністю та прибутковістю комерційного банку. 

3) Одним з резервів збільшення прибутку 
і раціонального його використання є фінансове 
планування. Багато витрат несуть банки вна-
слідок неузгоджених дій різних управлінь між 
собою. Фінансовий план дозволяє спрогнозувати 
доходи, витрати і прибуток банку на рік. І хоча в 
умовах, які склалися в нашій країні, через неста-
більність, інфляцію реальні дані можуть суттє-
во відрізнятися від запланованих, але пропорції 

залишаються практично незмінними. Банківська 
установа повинна реально бачити перспективи 
свого розвитку і цілі на поточний рік; 

4) Сформувати достатні страхові резерви та 
резервні фонди. Оскільки основна причина бан-
ківських банкрутств – неповернення раніше ви-
даних кредитів, то формування цих фондів спри-
ятиме зміцненню надійності й стабільності банку, 
а отже, і банківської системи України, зменшен-
ню можливих фінансових ризиків у кредитній ді-
яльності. Створення цих резервів гарантуватиме 
покриття рахунків у діяльності банку, сприятиме 
підтримці його ліквідності на необхідному рівні. 

5) Забезпечення зростання непроцентних до-
ходів, а саме приділення більшої уваги доходам 
від надання послуг «небанківського» характеру, 
оптимізація пасивів, зменшення загально ад-
міністративних витрат, зменшення витрат на 
створення банківської послуги, що дасть змо-
гу знизити її ціну. Це означає збільшення ко-
місійних, торгівельних, інших банківських опе-
раційних доходів, інших доходів. Перш за все, 
збільшення доходів від розрахунково-касового 
обслуговування, шляхом надання більш якісно-
го обслуговування, збільшення обсягу та спектру 
послуг, що надаються суб’єктам господарюван-
ня, впровадження нових банківських продуктів, 
розвиток «зарплатних проектів», збільшення об-
слуговування клієнтів по системі «Клієнт- Банк», 
впровадження системи «Інтернет-Банкінг», що 
дасть змогу більш оперативного обслуговування 
клієнтів. Треба приділяти більш уваги доходам, 
які банки можуть отримувати від надання послуг 
«небанківського» характеру – консультаційних, 
аудиторських, а також доходам від проведення 
факторингових і лізингових операцій, доходів від 
надання поручительств гарантій. Але пробле-
мою є те, що всі ці доходи, в першу чергу за-
лежать від розширення клієнтської бази банку. 
Застосовування таких інструментів в банківській 
діяльності, які дозволяють як планувати, так і 
одержувати додатковий прибуток. Мова йде про 
ф’ючерси, опціони, форвардні операції з валю-
тою ті інші форми діяльності, які відповідають 
умовам ринкових відносин.

6) Покращувати рівень професіоналізму– від 
політики банка, майстерності, грамотної побудо-
ви управлінських і функціональних структур.

7) Зміна структури портфелю доходних акти-
вів. Відомо, чим вищий дохід, тим більший ри-
зик в сфері банківської діяльності. Тому головне 
завдання банку – визначення ступеню допусти-
мості та виправданості того чи іншого ризику. 
Сутність банківського управління полягає в гнуч-
кому співвідношенні протилежних вимог ліквід-
ності і прибутковості. Загалом фахівці вважають, 
що частка доходних активів у загальних активах 
банку повинна бути на рівні 0,75–0,85. Зменшен-
ня частки доходних активів нижче 0,7 свідчить 
про можливі проблеми в діяльності банку.

Використовуючи світовий досвід, великий 
вплив на банківську систему має документ «Ба-
зель ІІ», який визначає мінімальний власний ка-
пітал банку та його резерви, з метою зменшення 
ризиків. Оскільки Україна перебуває в умовах 
світової інтеграції, дуже важливим є прийнят-
тя «Базель ІІ», що обов’язково вплине і на при-
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бутковість комерційних банків, адже Центробанк 
контролюватиме їх фінансовий стан.

Суть Базель ІІ ґрунтується на трьох стовпах:
– Стовп І. Вимоги щодо мінімального розміру 

власного капіталу з метою покриття:
1) кредитних ризиків;
2) ринкових ризиків;
3) операційних ризиків;
4) ризики сек’ютиризації;
– Стовп ІІ. Перевірка з боку органів банків-

ського нагляду, яка передбачає:
1) оцінку ризиків та формування підвищених 

резервів для окремих банків;
2) інтенсивний та постійний контакт з банками;
3) дискреційні елементи нагляду;
– Стовп ІІІ. Прозорість та ринкова 

дисципліна,які вимагають розкриття банківської 
фінансової звітності для широкого загалу.

Найбільше уваги приділяється першому стоп-
ву, який містить:

1) змінені вимоги щодо формування резервів 
для покриття збитків із кредитних ризиків. Голо-
вними ризиками вважаються кредитні, які можуть 
охоплювати ризик неплатоспроможності контр-
агента, ризик його ліквідності, ризик країни (якщо 
контрагент походить з іншої країни) тощо. Тепер 
банки власноруч можуть при виконанні певних 
умов розраховувати резерви для покриття збит-
ків із ризиків на базі показників внутрішніх систем 
оцінки ризиків. Щоб надати банкам стимул розви-
вати власні системи менеджменту ризику, Комітет 
оформив підходи таким чином, що резерви капіта-
лу є тим меншими, чим більш удосконалений під-
хід застосовується з боку банку. В січні 2004 року 
було також визначено, що в «Базель ІІ» охоплю-
ватимуться тільки неочікувані ризики, а очікувані 
ризики повинні бути врахованими як спеціалізо-
вані резерви в рамках бухгалтерського обліку та 
вирахуваними з власного капіталу банку.

2) Застосування інструментів пом’якшення 
ризику. Охоплюються гарантії та кредитні де-
ривати, хоча тільки типу «кредитний дефолтний 
своп»,»кредитно-дефолтне боргове зобов’язання» 
(як грошове забезпечення) та «своп повного по-
вернення».

3) Вимоги щодо формування резервів для по-
криття збитків із операційних ризиків. Операційні 
ризики визначаються як «ризики збитків в ре-
зультаті неадекватних або помилкових внутріш-
ніх процесів, дій працівників та систем або зо-
внішніх подій» (в тому числі і юридичний ризик).

Другий стовп регулює процес перевірки бан-
куорганами банківського нагляду. По-перше, пе-
редбачається формування підвищених резервів 
для окремих банків, якщо рівень резервів бан-
ку не відповідає його ризиковому профілю. По-
друге, органи нагляду отримують повноваження 
втручатися в діяльність банків з метою уникнен-

ня зниження капіталу нижче від мінімального 
рівня. По-третє, підкреслюється необхідність за-
безпечення інтенсивного та постійного контакту 
з банками. Ці положення можна тлумачити як 
тенденцію банківського нагляду в напрямку дис-
креційного нагляду.

Третій стовп вимагає розкриття банківської 
фінансової звітності для широкого загалу. Такий 
інструмент застосовується з метою створення 
основи саморегуляції банків. Деякі експерти вва-
жають таку форму регулювання для банківсько-
го сектору неадекватною. Ця опора виконує роль 
додатку до опор І-ІІ.

Отже, для підвищення стійкості банків у не-
сприятливих економічних умовах створено спе-
ціальний документ «Базель ІІ», орієнтований для 
всіх країн світу. Для підвищення стабільності, 
тому і прибутковості, у західних країнах вико-
ристовують диверсифікацію ризиків банку, ство-
рення спеціальних резервів для різних установ, 
обмеження певних операцій, публічність звітів 
банків про фінансовий результат тощо.

На сьогодні для України стоїть ціла низка 
невирішених проблем, які пов’язані із запрова-
дженням Базелю ІІ. 

Перш за все, це відсутністю технічних мож-
ливостей застосовувати більш складні підходи 
у зв’язку з недостатністю відповідних даних за 
багаторічний період (для кредитного та опера-
ційного ризиків) або елементів ринкової інфра-
структури (для кредитного та ринкового ризиків).

По-друге, досить проблемним питанням у цій 
сфері є механізм визначення уповноважених 
рейтингових агентств, рейтинги яких будуть ви-
знаватися регулятором для розрахунку достат-
ності капіталу. Тут важливим є наявність на 
українському ринку достатньої кількості таких 
агентств, які могли б конкурувати між собою, 
що, у свою чергу, буде спонукати їх до надання 
більш якісних послуг та постійного удосконален-
ня своїх методик оцінювання ризиків. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
для збільшення ефективності управління про-
цесом формування і розподілом прибутку бан-
ку можна запропонувати проведення заходів із 
збільшення процентних, комісійних та непро-
центних доходів банку та зменшення рівня ви-
трат банку за рахунок залучення більш дешевих 
ресурсів та підвищення частки доходних активів 
у загальних активах банку, збільшувати обсяг 
власного капіталу, наприклад за рахунок капіта-
лізації дивідендів, а також ефективне управлін-
ня співвідношенням прибуток-ризик.

Вдале дослідження та впровадження всіх цих 
заходів допомогло б збільшити прибутковість 
банку та досягти мінімізації ризиків. На сьогод-
нішній день, в умовах нестабільного середовища 
це є надзвичайно важливо.
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Постановка проблеми. За роки державної не-
залежності в Україні побудовано більшість ін-
ституційних ознак сучасного ринково-демокра-
тичного суспільства. Одні з них були принципово 
новими для громадян, чия суспільна свідомість 
склалася в централізовано-плановій державі 
(на зразок приватної власності, ринку робочої 
сили з безробіттям, багатопартійності тощо), а 
інші – збереглися в старих формах, які мали б 
бути наповнені новим змістом (адміністративно-
територіальний поділ і вертикальна структура 
виконавчої влади, система освіти і медичного об-
слуговування та інше). Державний фінансовий 
контроль відноситься до останніх – система, яка 

дійсно перейшла у спадок від адміністративно-
командної економіки, але не менш потрібна но-
вих умовах, має виконувати безумовно необхідні 
і корисні функції. Однак недоліки в організації 
цієї діяльності призвели до того, що в громад-
ській свідомості вона користується не більшою 
підтримкою, ніж податкова служба чи міліція.

Головною причиною масовості фінансових 
порушень в Україні є не відсутність інститу-
ціональної структури державного фінансового 
контролю, а слабкість його теоретико-методоло-
гічної бази і недоліки в організації контрольного 
процесу, що і визначає необхідність дослідження 
даної проблеми.
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Постановка завдання. Проблемам розвитку 
державного внутрішнього фінансового контр-
олю присвячено значну кількість наукових 
публікацій. У різні періоди вагомий внесок у до-
слідження окремих аспектів цієї проблематики 
зробили такі українські вчені: О. Барановський, 
Т. Бондарук, Ф. Бутинець, І. Ващенко, Н. Рубан, 
Л. Савченко, В. Симоненко, І. Чугунов, В. Шевчук 
та ін. Однак вивчення широкого кола публікацій 
виявило, що серед дослідників немає спільної 
думки передусім з висхідних понять контролю 
взагалі і фінансового контролю. Зокрема, навіть у 
текстах нормативних актів і законопроектах зу-
стрічається невиправдана плутанина в терміно-
логії, сфера фінансового контролю невиправдано 
розширюється, що не сприяє підвищенню його 
авторитету і дієвості в суспільстві. Недостатнім 
є логічне аргументування розподілу контрольних 
і аудиторських повноважень між різними контр-
ольними органами, що має наслідком, з одного 
боку дублювання контрольних заходів, надмірне 
перевантаження деяких об’єктів ревізіями і пе-
ревірками, з другого – значна частина держав-
них за природою грошових потоків залишається 
безконтрольною. Тому основна увага в статті зо-
середжена на теоретичних і методологічних пи-
таннях контрольної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
висхідну гіпотезу дослідження сприймемо, що 
інституційна структура державного фінансового 
контролю в Україні існує, але працює неефек-
тивно. Відкидаючи як неймовірне припущення, 
що неефективність її діяльності спричиняється 
самою державною владою, доводиться визна-
ти, що чинна система державного фінансового 
контролю спирається на незадовільну методоло-
гічну і методичну науково-теоретичну основу. 

Як додаткове підтвердження цього припу-
щення, зауважимо, що єдине в Україні фахове 
видання з фінансового контролю – часопис од-
нойменної назви – видається практиками для 
практиків, які здебільшого діляться досвідом 
своєї практичної роботи. В жодному разі не під-
даючи сумніву компетентність працівників фі-
нансово-контрольних служб і цінність їх досвіду 
не лише для узагальнення методів контрольної 
діяльності, але й для підтвердження правиль-
ності вироблених теорією рекомендацій, однак 
зважимо, що розробка фундаментальної теорії і 
практична робота по її реалізації – різні види 
професійної діяльності, кожна з яких потребує 
повної віддачі і концентрації зусиль і здібностей 
особистості. Теоретичне дослідження має бути 
вільним від наперед закладених догм і правил, 
яким вимушено скеровується чиновник навіть 
підсвідомо. Якою б не була тісною єдність теорії 
і практики, в жодній сфері людської діяльності 
вони не ототожнюються між собою. В усіх на-
укових спеціальностях існують спеціалізовані 
теоретичні видання, на сторінках яких теорети-
ки спілкуються між собою, але спеціалізованого 
наукового видання з проблем фінансового контр-
олю не існує, як не існує і наукової спеціальності 
«фінансовий контроль».

Природно, що розпочати варто з аналізу офі-
ційно вживаного визначення фінансового контр-
олю як суспільного явища – чи відповідає воно 

нинішнім ринковим умовам, чи дійсно несе в собі 
генетично закладені залишки попередньої, авто-
ритарної державної економіки? 

В публікаціях, присвяченій питанням фі-
нансово-контрольної діяльності, нерідко тим чи 
іншим чином піднімається питання про форму-
лювання визначення фінансового контролю як 
поняття. Найчастіше автори просто вказують на 
це поняття як саме собою зрозуміле. Наприклад, 
«державний внутрішній фінансовий контроль 
можна охарактеризувати як сферу управлін-
ня, що є системою спостереження та перевір-
ки функціонування керованого об’єкта з метою 
оцінки об’єктивності ухвалених управлінських 
рішень» [3, c. 286]. Автор не вдається в тонко-
щі – адже «спостереження», з якою б метою і 
скільки разів воно б не здійснювалось, все-таки 
не є «контролем», а «перевірка» ніяким чином не 
уточнює значення поняття «контроль». 

Виник навіть певний парадокс: на рівні, так 
би мовити, практичного розуміння всім зрозу-
міло, що таке «фінансовий контроль», але за-
гальновизнаного наукового визначення так і не 
вироблено. Кожен дослідник використовує свою 
власну дефініцію, хоч усі прекрасно розуміють, 
про що йдеться у опонентів. 

Закон «Про основні засади здійснення дер-
жавного фінансового контролю в Україні» від 
26.01.1993 № 2939-XII [1] взагалі не містить його 
визначення. 

Можна вважати, що певною мірою відповідає 
поняттю «загальновизнаного» визначення наве-
дене в підручнику з фінансового права: »фінан-
совий контроль – це цілеспрямована діяльність 
органів державної влади та місцевого самовря-
дування, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності, спрямована на 
додержання законності, фінансової дисципліни 
і раціональності у забезпеченні реалізації фі-
нансової діяльності держави, тобто мобілізації, 
розподілу й використання централізованих та 
децентралізованих фондів коштів з метою вико-
нання завдань і функцій держави та ефективно-
го соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів 
фінансових відносин» [4, с. 95].

З деякими відмінностями, подібне визначен-
ня наводиться і в спеціальних фахових публіка-
ціях з проблем фінансового контролю. Так, «під 
фінансовим контролем слід розуміти регламен-
товану чинним законодавством і установчими 
документами діяльність державних, регіональ-
них, галузевих органів, громадськості, саморегу-
лівних організацій, суб’єктів господарювання за 
правильністю фінансового планування, обґрун-
тованістю, повнотою і своєчасністю надходжень 
грошових коштів, а також законністю і ефектив-
ністю їх використання» [7, с. 235]. 

В обох визначеннях насторожує легкість під-
ведення під державний фінансовий контроль 
«господарюючих суб’єктів» взагалі, причому у 
визначенні, наведеному в масовому підручнику 
для юристів, ще й підкреслюється «незалежно 
від форм власності». На нашу думку, дуже нео-
бережно налаштовувати майбутніх юристів на 
легковажне відношення до форми власності – 
нехай новий Цивільний кодекс відмінив Закони 
України «Про власність», «Про підприємства», 
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в яких декларувалася заборона державі будь-
яким чином втручатися в діяльність приватних 
власників – але ж не відмінив статтю 13 Кон-
ституції України, де сказано: «Держава забез-
печує захист прав усіх суб’єктів права власності 
і господарювання, соціальну спрямованість еко-
номіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед 
законом.» Стаття 3 Цивільного кодексу гарантує 
свободу підприємницької діяльності. Стаття 319 
встановлює право власника на безперешкодне 
управління майном: » 1. Власник володіє, корис-
тується, розпоряджається своїм майном на влас-
ний розсуд. 2. Власник має право вчиняти щодо 
свого майна будь-які дії, які не суперечать за-
кону.... 6. Держава не втручається у здійснення 
власником права власності.» Стаття 321 гарантує 
непорушність права власності: «1. Право влас-
ності є непорушним. Ніхто не може бути проти-
правно позбавлений цього права чи обмежений 
у його здійсненні». Зрештою, Стаття 19 навіть 
надає громадянам право на самозахист у випад-
ку порушення його цивільного права – а чи не 
є здійснення фінансового контролю з боку дер-
жави, а то і недержавної установи над коштами 
приватного власника грубим порушенням його 
законних прав?

Право власника на свій розсуд використовува-
ти належну йому власність в процесі господарю-
вання підтверджується Господарським кодексом. 
Стаття 134 вказує, що власник «на свій розсуд, 
одноосібно або спільно з іншими суб’єктами воло-
діє, користується і розпоряджається своїм май-
ном»; Стаття 135 захищає право «здійснювати 
господарську діяльність, на свій розсуд визнача-
ючи мету і предмет господарювання»; Стаття 136 
вказує, що саме власник «здійснює контроль 
за використанням та збереженням належного 
йому майна»; Стаття 137 передбачає, що «влас-
ник майна, закріпленого на праві оперативного 
управління за суб’єктом господарювання, здій-
снює контроль за використанням і збереженням 
переданого в управління майна».

Таким чином, один непродуманий вислів у ви-
значенні поняття фінансового контролю фактич-
но зводить його нанівець, оскільки прямо супер-
ечить Конституції і законодавству України, як і 
будь-якої іншої демократичної держави. Отже, 
визначення такого складного суспільного явища, 
як фінансовий контроль, зобов’язане враховува-
ти всі ці обмеження. 

Найбільш правильним шляхом побудови точ-
ної дефініції слід вважати послідовний аналіз її 
змісту, починаючи з вияснення буквального зна-
чення кожного терміну, його походження, врахо-
вуючи значення, яке вкладається в це поняття 
в науковій мові і в побуті. Варто зважити, що 
в більшості випадків, особливо в ХІХ столітті, 
коли в основному сформувався понятійний апа-
рат економічної науки, присвоєні вченими назви 
були досить влучними. В ті часи суспільствознав-
ці були, як правило, енциклопедистами, доскона-
ло знали латинь і давньогрецьку мову, історію 
і міфологію, і сучасним дослідникам не завжди 
легко уяснити зміст, який вкладався основопо-
ложниками в той чи інший термін. 

З позицій методології наукового пізнання, ви-
значення (російською мовою – «определение», то 

есть установление границ, отделение, выделение) 
є висхідним моментом дослідження будь-якого 
явища чи процесу. Воно зобов’язане, перш за 
все, чітко вказати на об’єкт дослідження, по-
друге – відокремити його від всіх інших, особли-
во близьких і споріднених. Саме по собі визна-
чення не розкриває суть явища і не обов’язково 
має вказувати на всі його ознаки і функціональ-
ні зв’язки – хоч би з тої причини, що подібних 
ознак і зв’язків може бути безліч. 

Найбільш прискіпливо і фундаментально 
контроль як логічне поняття досліджене В. Шев-
чуком. Автор вияснив походження самого термі-
ну «контроль» з етимологічної точки зору і ви-
явив, що цей термін «має латинське походження, 
утворене шляхом сполучення слів: rola, яке 
означає: згорток паперу із записами, документ, 
та contra, тобто протиставлення, яке висуваєть-
ся проти тверджень, що містяться в цьому до-
кументі. Отже, термін «controla» слід тлумачити 
як порівняння (зіставлення чи протиставлення) 
кількох тверджень.» Автор відносить елемент 
порівняння до найважливішої ознаки контр-
олю: «Ключовою властивістю контролю, на якій 
грунтується здійснення контрольних процедур, 
є властивість компаративності, що полягає в зі-
ставленні двох і більше величин, з яких одна є 
нормою, а інша – порівнюваною з нею фактич-
ною величиною» [6, с. 7].

Однак етимологічний аналіз поняття «конт-
роль» як просте «порівняння» не зовсім збігаєть-
ся із зрозумілим навіть на побутовому рівні зна-
ченням цього слова в українській (додамо, що і в 
російській) мовах. 

Коли ми стверджуємо, що «контролюємо» 
певний процес, то це означає дещо більше, ніж 
те, що ми отримуємо інформацію про фактичний 
стан цього процесу, навіть вичерпну до будь-
якої точності, і одночасно маємо певне уявлення 
про належний стан цих параметрів. Можливість 
порівнювати фактичні параметри з розрахунко-
вими ще не означає можливість контролю над 
процесом.

Контроль певного суб’єкта над будь-яким 
процесом слід розглядати не просто як ціле-
спрямовану діяльність цього суб’єкта, котрий 
має чітке уявлення про належний перебіг цього 
процесу (об’єкта контролю) і зіставляє інфор-
мацію про фактичний його стан з своїм наперед 
заданим уявленням. Головна визначальна риса 
контролю – це можливість привести фактичний 
стан з нашими уявленнями, тобто не просто спо-
стереження і аналіз, а конструктивна дія. Таким 
чином, поняття контролю принципово відрізня-
ється від «порівняння», «аналізу», «спостережен-
ня», «управління» тощо – кожне з цих визначень 
має своє конкретне значення. Інша справа, що 
згадані поняття функціонально пов’язані між со-
бою – так, інформація для здійснення контролю 
отримується шляхом спостереження, надалі ана-
лізується, а результати контролю використову-
ються для управління процесом. 

Без додаткових пояснень зрозуміло, що 
«контрольованим» будь-який процес є в тому 
разі, коли ми маємо можливість змінювати його 
поточні параметри в такому напрямку, щоби вони 
співпадали з нашим уявленням про бажаний пе-
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ребіг цього процесу. Власне, це і є визначення 
поняття «контроль» у найширшому розумінні.

Отже, «контроль» – це аналіз стану проті-
кання певного процесу і цілеспрямовані дії для 
приведення контрольованих параметрів до за-
даних суб’єктом контролю значень».

З усього сказаного зрозуміло, що «контроль» 
передбачає такі складові моменти:

– чітке визначення суб’єкта і об’єкта;
– наявність таких відносин між суб’єктом і 

об’єктом, які надають суб’єкту реальні можли-
вості повного чи часткового розпорядження ді-
яльністю об’єкта;

– визначення суб’єктом кола параметрів 
об’єкта, які мають контролюватися;

– наявність у суб’єкта дієвих інструментів і 
механізмів впливу на діяльність об’єкта, достат-
ніх для приведення контрольованих параметрів 
до наперед встановлених значень;

– формування суб’єктом чіткого уявлення про 
бажаний для нього стан поточних параметрів 
об’єкта чи результат функціонування останнього;

– отримання суб’єктом достовірної інформації 
про стан контрольованих параметрів об’єкта;

– аналіз отриманої інформації з метою спів-
ставлення її з заданими параметрами;

– вироблення заходів щодо впливу на суб’єкта 
контролю для виправлення відхилень контрольо-
ваних параметрів його функціонування від зада-
них суб’єктом;

– реалізація суб’єктом усіх вказаних можли-
востей для досягнення бажаного результату.

– отримання і аналіз інформації про новий 
стан контрольованих параметрів об’єкта.

Поняття «контроль» як базове і загальне може 
бути конкретизоване в залежності від сфери його 
застосування. Однак сутність контролю не може 
бути всебічно розкритою поза сферою управлін-
ня, яку він обслуговує, тому що не існує контролю 
взагалі, а є контроль конкретного змісту і конкрет-

них форм. У залежності від сфери управління, 
яку він охоплює, виділяють такі напрями контр-
олю як технічний контроль; енергетичний контр-
оль; екологічний контроль; санітарний контроль; 
фінансовий контроль тощо [2, c. 71].

Зрозуміло, що в поняття фінансового контр-
олю як предмета дослідження мають бути вклю-
чені всі наведені вище родові ознаки контролю 
взагалі – з уточненням, що мова йде не про будь-
які процеси взагалі, а про рух грошових коштів 
(можна навіть ширше – всього, що може бути 
оцінене в грошах). 

Відповідно, можна сформулювати визначен-
ня: «фінансовий контроль» – це аналіз певним 
суб’єктом грошових потоків і фінансових резуль-
татів певного об’єкта та вплив суб’єкта на об’єкт 
з метою приведення їх до наперед встановлених 
значень». 

Висновки з проведеного дослідження. Фінан-
совий контроль як поняття в науковій літературі 
і практиці державного управління трактується 
невиправдано широко. Як особливе явище еконо-
мічного життя він є історичною категорією, яка 
почала складатися з розгортанням процесу відді-
лення власності від безпосереднього управління. 
Фінансовий контроль не ототожнюється з управ-
лінським контролем (управлінським обліком), 
бухгалтерським обліком, фінансовим аналізом, 
статистичним спостереженням передусім у тому 
розумінні, що всі перелічені є в певному розу-
мінні пасивним відображенням фактичного ста-
ну контрольованого процесу, в той час як контр-
оль принаймні містить у потенції активну дію 
суб’єкта контролю на об’єкт з метою приведення 
контрольованих параметрів об’єкта до встанов-
лених суб’єктом значень. Відповідно, невід’ємною 
рисою контролю є реальна можливість впливу 
суб’єкта контролю на об’єкт, яка в ринково-де-
мократичному суспільстві має бути оформлена в 
нормах права. 
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Постановка проблеми. Банківська система 
має значний вплив не лише на фінансову сис-
тему, але й на соціально-економічний розвиток 
країни в цілому. Неефективне функціонування 
банків може бути причиною значних втрат, при-
звести до кризи і до погіршення стану економіки 
та добробуту населення країни. В таких умовах 
важливим є здійснення аналізу діяльності бан-
ківських установ, а також регіонів України. 

Аналіз останніх наукових досліджень і пу-
блікацій. Питанням функціонування регіональ-
ної структури банківської системи присвячене 
значне число наукових праць вітчизняних та за-
кордонних дослідників, зокрема таких як В. Ні-
ценко, З. Герасимчук, О. Другов, В. Гончарен-

ко, Ю. Русанов, Н. Корецька, М. Могильницька 
та інші.

Невирішені раніше частини загальної про-
блеми. Незважаючи на велику кількість публі-
кацій, присвячених освітленню функціонування 
регіональної банківської мережі, однак недостат-
ньо дослідженими залишаються питання розви-
тку регіональної банківської системи, не підкрес-
люється особлива роль регіональних банківських 
структур у функціонуванні економіки регіону та 
країни в цілому.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в розгляді динаміки і тенденцій регі-
онального розвитку банківської системи, а також 
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процесів і факторів, що впливають на функціо-
нування мережі регіональних банків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Регіональні банки протягом усієї своєї історії в 
розвинених країнах довели свою необхідність і 
значимість. Спочатку, створюючись як банки 
розвитку свого регіону, концентруючи кошти на-
селення і підприємств регіону для фінансування 
інвестиційних проектів, вони зайняли свої ніші, 
обслуговуючи населення, малі та середні підпри-
ємства та інших економічних суб’єктів.

Ріст і розвиток української економіки, глоба-
лізація та впровадження інформаційних техно-
логій мали істотний вплив на потреби клієнтів і 
сприяли зміні природи і функцій банку. Зроста-
ючі потреби клієнтів змушують банки постійно 
вдосконалювати свої продукти, гнучко реагувати 
на мінливі зовнішні умови, одночасно забезпечу-
ючи для себе конкурентні переваги.  

На сьогоднішній день однією з ключових про-
блем банківської системи нашої країни є нерів-
номірний доступ населення до банківських по-
слуг, що спричиняє дисбаланс і диспропорції її 
регіональної складової. 

Можна з впевненістю стверджувати, що роз-
виненість банківської системи регіону відображає 
його фінансовий потенціал. Усі економічні проце-
си, які відбуваються в державі та на регіонально-
му рівні тісно пов’язані між собою. Результатом 
цих господарських процесів є фінансові потоки, 
що акумулюються, переміщуються та перерозпо-
діляються через фінансові установи (банки та їх 
мережу). Яскравим прикладом є країни Європей-
ського союзу, де банківська система регіону дося-
гла високого рівня розвитку, звідси і інтенсивний 
розвиток підприємництва. В Україні, натомість, 
регіональних банків дуже мало і вони не мають 
суттєвий вплив на економічне зростання регіонів.

Ми пропонуємо звернутися до світового досві-
ду функціонування регіональних банків. Так, на-
приклад, у США, існують так звані «федеральні 
резервні банки». Це специфічні регіональні банки 
в США, створені на основі закону про Федераль-
ний резерв. 12 регіональних банків складають 
основу структури Федеральної резервної систе-
ми США. Федеральні резервні банки виконують 
наступні функції:

– встановлювати облікові ставки з дозволу 
Ради керуючих ФРС;

– відслідковувати стан місцевих економічних 
і фінансових установ;

– надавати фінансові послуги Уряду США і 
іншим депозитаріям.

Також яскравим прикладом регіональної бан-
ківської системи є Швейцарія. Тут діють канто-
нальні банки – банки, що знаходиться у власнос-
ті кантону. У Швейцарії 24 кантональних банках: 
по одному на кожен кантон, крім Золотурн і Ап-
пенцелль-Ауссерродену. Перші кантональних 
банки почали свою діяльність в XIX столітті. 
Кантональні банки відрізняються один від одного 
правової та організаційної структурою. 

На нашу думку, дуже важливо чітко визна-
читися з такими ключовими поняттям як «регі-
ональний банк» та «банківська система регіону». 
На даний час у законодавстві України відсутнє 
чітке трактування поняття «регіональний банк», 

оскільки згідно із Законом України «Про банки 
і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. регіо-
нальним визнається банк, котрий здійснює свою 
діяльність в межах одного регіону. Водночас в 
ньому згадується словосполучення «банківська 
система регіону» без його детального пояснен-
ня, але із зазначенням складових компонентів. 
З цього випливає, що назване поняття носить 
скоріше економічний, а ніж юридичний характер. 
Проте дані трактування потребують конкретиза-
ції, що можна простежити у роботі ряду вітчиз-
няних і зарубіжних науковців.

Так, відомий науковець Корецька Н. дає на-
ступне визначення: регіональний банк – це бан-
ківська установа, що знаходиться у власності ре-
гіону, поєднує виконання суспільної, комерційної 
і благодійної функцій і діяльність якої націлена 
на стимулювання розвитку місцевої економіки [1]. 
Місією регіонального банку повинно бути забезпе-
чення цілеспрямованого й ефективного соціально-
економічного розвитку регіону відповідно до пріо-
ритетів його структурної політики шляхом участі 
в регіональному відтворенні при максимально по-
вному задоволенні потреб клієнтів.

На наш погляд, для більш об’єктивного ви-
значення поняття «регіональний банк» одного 
визначення не достатньо. Так російський еконо-
міст Русанов Ю., зазначає, що діяльність регіо-
нальних банків має бути пов’язана з потоками 
бюджетних коштів, державними позиками, регіо-
нальними програмами, а їх роль зводиться до ви-
конання агентських функцій регіонального уряду 
[2]. Проте ми з даним твердження незгодні, адже 
ми вже зазначали, що регіональні банки потре-
бують деякої автономії, а даний спосіб існуючих 
проблем не вирішить.

Ми, в свою чергу, пропонуємо наступне ви-
значення регіонального банку: регіональний 
банк – це банк, який зареєстрований в певному 
регіоні, діє переважно в його межах та не є сис-
темно важливим для держави, при цьому мета 
його функціонування поєднує процеси досягнен-
ня власних цілей та сприяння розвитку регіону.

Щодо визначення поняття «банківська сис-
тема регіону». Наприклад, Стойка В., дає таке 
визначення регіональній банківській системі 
як «форма організації взаємовідносин, що ви-
никають між установами банків та економічни-
ми суб’єктами на регіональному рівні в проце-
сі виконання банками функцій, спрямованих на 
забезпечення потреб економіки та досягнення 
власного зростання». У свою чергу, автори Куга-
єв С. та Калтирин А. вважають, що «регіональ-
на банківська система складається з банківських 
інститутів, банківської інфраструктури, банків-
ського законодавства та банківської корпоратив-
ної культури».

Ми пропонуємо розглядати регіональну бан-
ківську систему як сукупність лише тих банків-
ських установ, які юридично закріплені в меж-
ах певного регіону та діють з метою задоволення 
власних потреб та потреб регіону, що не супер-
ечить подвійності мети їх діяльності.

Головною метою діяльності українських бан-
ків було і залишається отримання прибутку. 
Найвигіднішим серед банківських послуг є здій-
снення кредитування.
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Міністерство фінансів у своєму «Аналітичному 
звіті щодо побудови систем кредитної кооперації 
різних країн» визнає наступні дві проблеми по-
будови систем кредитної кооперації різних країн:

Перша проблема виникає тоді, коли попит 
на грошові кошти перевищує ту суму, які має 
у своєму розпорядженні кредитний кооператив 
(спілка) і цих коштів не вистачає для повного за-
доволення існуючих потреб членів.

Друга проблема в кооперативних фінансових 
установ виникає тоді, коли в окремі періоди зни-
жується попит на кредити та виникає тимчасо-
вий надлишок коштів [3].

Із розглянутими проблемами стикались усі 
кредитні кооперативи та спілки в усіх країнах 
світу. І вони давно знайшли найбільш простий і 
правильний вихід – об’єднатись і заснувати коо-
перативну фінансову установу вищого рівня для 
обміну фінансовими ресурсами в межах свого 
регіону. Адже коли в одних кредитних спілках 
проблему створюють тимчасові надлишки гро-
шових коштів, вони можуть бути використані в 
тих спілках, які відчувають тимчасову потребу в 
додаткових коштах. 

Таким чином у фінансово-кредитній системі 
країни формується потужна конкурентноздатна 
національна система кредитної кооперації, в якій 
кожна, навіть сама маленька кредитна спілка, 
отримує конкурентні переваги і можливості ве-
ликої банківської установи. 

Ще однією проблемою діяльності українських 
банків є концентрація капіталу. Так, можна спо-
стерігати концентрацію банківських активів у 
столиці та промислових регіонах, що не дозволяє 
регіональним банкам розвивати свій потенціал 
і бути фінансово стійкими. Крім того, всі філії 
банку більшу частину свого прибутку зобов’язані 
надавати головному офісу, що негативно впливає 
на розвиток регіонів.

Важливо також зазначити, що всі регіони 
України за показником залучення/вилучення 
фінансових ресурсів через банківську систему 
поділяють на дві групи:

– регіони-донори, з яких через банки вилуча-
ються фінансові ресурси;

– регіони-реципієнти, котрі залучають фінан-
сові ресурси з інших регіонів. 

Регіони-донори залучають максимальну кіль-
кість місцевих ресурсів, проте кошти спрямо-

вуються не на розвиток регіонів, а в ті області, 
де значно вища потреба в кредитних ресурсах і 
вищі відсотки за їх використання.

Наступним кроком проаналізуємо тенденції, 
які склалися в Україні. Наразі в Україні станом 
на 01.01.2016 р. функціонувало 11873 од. діючих 
структурних підрозділів банківських установ, і 
загалом – 120 банків. Динаміку зміни кількості 
банків України можна побачити на рис. 1.

Також спостерігається тенденція щодо за-
криття філій та заміни їх безбалансовими відді-
леннями. Безбалансові відділення, з одного боку, 
є більш дешевими в утримані, а з іншого – вони 
мають право здійснювати лише обмежену кіль-
кість банківських операцій. Це розрахунково-ка-
сове обслуговування клієнтів, ведення валютних 
рахунків, неторгівельні операції та залучення 
депозитів фізичних осіб. Зазвичай вони не мають 
повноважень щодо видачі кредитів (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка кількості діючих  
структурних підрозділів банків України  

 [побудовано автором на основі джерела 5]

На сьогодні, загальна кількість філій станом 
на 01.09.2015 р. – 110 од.. Нерівномірним є забез-
печеність населення банківськими установами. 
Так середня чисельність населення (за оцінкою) 
у січні-листопаді 2015 року по Україні складає 
42851952 осіб. 

На нашу думку, також доцільно проаналі-
зувати забезпеченість населення банківськими 
установами в регіональному розрізі (рис. 3). За-
галом в Україні виділяють 5 регіонів: Централь-
ний, Східний, Західний, Південний, Північний. 
Так, до Центрального регіону входять наступні 
області: Вінницька, Дніпропетровська, Кірово-
градська, Полтавська, Черкаська; до Східного 
входять: Харківська, Донецька та Луганська об-
ласті; до Західного регіону включають наступні 

Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків України [4]
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області: Львівську, Івано-Франківську, Терно-
пільську, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, 
Чернівецьку та Закарпатську; Південний регіон 
містить: Запорізьку, Херсонську, Одеську та Ми-
колаївську області, а Північний: Житомирську, 
Київську, Чернігівську та Сумську.

Рис. 3. Забезпеченість населення банківськими 
установами станом на січень-листопад 2015 року  

у розрахунку на 10000 осіб у регіональному розрізі [4]

Отже, існуюча тенденція концентрації бан-
ків у столиці та промислових регіонах України, 
вказує на нерівномірний характер розвитку еко-
номіки, послаблення регіонального розвитку та 
концентрації більшості фінансових ресурсів у 
єдиному центрі. Як наслідок це негативним чи-
ном відбивається на економічному стані в цілому 
через відсутність належного доступу до фінансо-
вих ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. 
В Україні спостерігається тенденція до збіль-

шення всеукраїнських банків. Банки прагнуть 
розширювати свої філіальні мережі, проте це 
негативно впливає як на економічний розвиток 
країни, так і регіону, адже більшість повнова-
жень належить головному офісу, а філії лише 
зобов’язані виконувати його рішення. В резуль-
таті, спостерігається відтік фінансових ресурсів. 
На наш погляд, це одна з ключових проблем у 
сучасній банківській системі України. НБУ не-
обхідно сприяти появі регіональних банків, здій-
снити перехід від централізованої банківської 
системи до регіональних. Національному банку 
потрібно стимулювати появу регіональних бан-
ків, які подальшому можуть стати фінансовою 
основою піднесення регіонів завдяки розумінню 
індивідуальних потреб клієнтів. Це надасть ре-
гіональним органам влади додаткові можливості 
та інструменти впливу на розвиток економіки й 
фінансової системи, що в перспективі має при-
звести до посилення взаємодії між банками та 
реальним сектором економіки регіонів. Ефек-
тивність же цієї взаємодії залежатиме якраз від 
регіональної побудови банківської системи.

Для запровадження в Україні політики регіо-
нального розвитку банківської системи, на нашу 
думку, перш за все, необхідно розширити те-
оретико-методологічну базу банківської діяль-
ності в Україні. Для цього слід переглянути схе-
му побудови банківської системи України. Ми 
вважаємо, що доцільно впровадити трирівневу 
банківську систему, виділивши третім рівнем – 
регіональні банки.
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Постановка проблеми. Через існування жит-
лової проблеми в Україні, державна підтримка 
набуває актуального значення, а саме впрова-
дження державних іпотечних програм в певній 
мірі мають вирішити таку проблему, а саме сти-
мулювати доступність житла для людей, які не 
в змозі забезпечити себе самостійно. Це важли-
во для реалізації положень Конституції Украї-

ни щодо належного рівня життя, адже згідно зі 
статтею 47 Конституції України – кожен гро-
мадянин має право на житло. Держава повинна 
створювати умови, за яких кожний громадянин 
матиме змогу побудувати житло, придбати його 
у власність або взяти в оренду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Шляхи вирішення житлової проблеми в контек-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 111

3 (10), may 2016

сті впровадження надбань зарубіжного досвіду 
окреслюються в дослідженнях наступних уче-
них: Т. Бєлкіної, С. Глазунова, В. Гуртова, Н. Ко-
сарєвої, О. Пчелінцева, Т. Соколової, Г. Стерни-
ка, А. Туманова, Я. Щетиніна, С. Ірхіної [1, с. 1], 
Н. Спаських, О. Ковалевської та ін. Наприклад, 
Т. Кубасова і Т. Завора [2, с. 87], розглядають ре-
гіональні аспекти формування ринку доступного 
житла. В. Кравченко і К. Паливода є авторами 
праць, присвячених питанням фінансування бу-
дівництва доступного та соціального житла. О. Ко-
валевська досліджує питання житлової політики 
як складової соціально-економічної політики дер-
жави, а також формулює методологічні основи 
державного регулювання ринку житла [3, с. 90]. 
Ю. Манцевич досліджує стан та перспективи роз-
витку житлово-комунального господарства. По-
силаючись у своїх дослідженнях на позитивний 
досвід, напрацьований державами світу, науков-
ці обґрунтовують необхідність упровадження в 
Україні найкращого зарубіжного досвіду.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в дослідженні наявного практично-
го досвіду держав світу у вирішенні житлових 
проблем своїх громадян, а також можливостях 
використання певних доробок, які вже напрацьо-
вано в цій сфері як окремими науковцями, так і 
міжнародними організаціями задля їх реалізації 
в сучасних реаліях економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема вже тривалий час привертає ува-
гу багатьох вітчизняних учених та дослідників. 
Ринок жила в Україні є дефіцитним ринком, 
що характеризується нерівномірним, хвилепо-
дібним характером зростання. Глибокий спад у 
сфері ринку житла і житлового будівництва в 
період кризи 2008-2010 років (рис. 1) засвідчив 
важливість узгоджених стимулюючих заходів 
на державному, регіональному і муніципальному 
рівнях управління соціально-економічним розви-
тком країни. 
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Рис. 1. Обсяги іпотечних позичок, наданих домашнім 
господарствам, офіційний курс гривні до долара 
США за даними НБУ за період 2007-2016 рр.,  

станом на початок періоду, млн. дол. США, грн. 
відповідно (складено за даними [4])

Як видно з рис. 1, реально обсяги іпотечних 
позичок знижуються на протязі 2009-2015 рр., 
і на початок 2016 р. становили 2,5 млрд. дол. 
США, що менше за аналогічний показник на 

01.01.2009 р. у майже 8 разів (7,44). Зворотньо-
пропорційно збільшується курс НБУ національ-
ної валюти по відношенню до долара США, і на 
початок 2016 р. він становить 24,00 грн. 

Така тенденція свідчить про значне погіршення 
можливостей виконання фінансових зобов’язань 
населення перед банками у зв’язку з девальва-
цією гривні, яка призвела не лише до номіналь-
ного перерахунку обсягів валютних проблемних 
кредитів, а й до реального зниження фінансового 
стану багатьох позичальників. Тому виникла така 
форма виразу протесту клієнтів вітчизняних бан-
ків як «кредитний майдан» [5, с. 45].

Різке зростання офіційного валютного курсу – 
це проблема, негативні наслідки якої торкнулися 
всіх учасників ринку: і позичальників, і кредиторів.

Нестабільна економічна і політична ситуація 
активізувала інтерес покупців до житлової не-
рухомості як до способу інвестування для збе-
реження коштів. Основною тенденцією на рин-
ку житлової нерухомості став більш уважний і 
раціональний підхід покупців до вибору об’єкта 
інвестування. Клієнти більше довіряють надій-
ним забудовникам, які мають хорошу репутацію, 
ніж тим, хто тільки починає будувати [6, с. 71]. 
Ринок житла займає важливе місце в структурі 
національної економіки. Зокрема, він забезпечує 
зв’язок між споживачем житла та його вироб-
ником – будівельною галуззю, визначає співвід-
ношення між попитом на житло та його пропо-
зицією, встановлює економічно виважені ціни на 
житло, визначає цінові орієнтири для державних 
житлових програм, визначає найефективніші 
форми використання житла, є інструментом пе-
рерозподілу житла між громадянами, що стало 
основою для реалізації національного проекту 
«Часткова компенсація іпотечних кредитів»). Ме-
тою проекту є реалізація природного і конститу-
ційного (ст. 47, 102 Конституції України) права 
громадян на житло, поліпшення забезпечення 
громадян житлом шляхом будівництва доступ-
ного житла, яке спроможні придбати або орен-
дувати громадяни з відносно невисоким рівнем 
доходів, розвиток сегменту орендного житла та 
житлового будівництва. Відповідальним вико-
навцем даної програми у кожному регіоні є ре-
гіональні управління Державної спеціалізованої 
фінансової установи «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву».

Програма є актуальною та популярною, в 
першу чергу, для багатодітних молодих сімей, 
молоді з числа працівників бюджетної сфери, ін-
ших категорій молоді, що потребують соціальної 
підтримки.

Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву здійснює участь в част-
ковій компенсації відсоткової ставки позичок ко-
мерційних банків (табл. 1). Як видно з табл. 1, за 
2015 р. частково було компенсовано 59,8 млн. грн., 
що більше за аналогічний показник попереднього 
періоду у 1,36 разів, також планується компен-
сувати у 2016 р. 61,4 млн. грн.

Офіційний сайт Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву інформує, 
що з 2009 по 2015 рр. не було укладено жодної 
угоди про часткову компенсацію у обсязі обліко-
вої ставки Національного банку України, бо на 
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теперішній час нові угоди за даною програмою 
не укладаються. 

Державний фонд сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву супроводжує цю програму у 
режимі виконання зобов’язань по договорам про-
грами часткової компенсації відсоткової ставки 
кредитів комерційних банків молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла, укладеним 
до 2009 року. Тобто, як свідчать наведені дані, за 
останні роки не було введено жодної нової про-
грами державної допомоги молоді розвитку іпо-
течного кредитування, а ті, що вже існували по-
ступово перестають функціонувати.

При існуючих темпах зростання цін на неру-
хомість і рівні середньої заробітної плати необ-
хідно накопичувати гроші навіть на первісний 
внесок порядку 5-10 років.

Таблиця 1
Динаміка розвитку основних показників  

програми «Часткова компенсація іпотечних 
кредитів» в Україні за 2003-2016 рр. [7]

Рік
Кількість 
укладених 
угод, шт.

Фактично 
профінансова-

но, тис. грн.
2003 62 25,0
2004 1 143 1 500,0
2005 15 800 25 000,0
2006 0 99 250,0
2007 205 114 243,0
2008 675 103 729,5
2009 0 70 000,0
2010 0 117 800,0
2011 0 103 339,0

2012 (в межах потреби) 0 91 297,6
2013 (в межах потреби) 0 44 988,3
2014 (в межах потреби) 0 44 074,5

2015 0 59816,8
2016 (план) 0 61 406,4

Разом 17 885 936 470,0

Різні підходи до розв’язання проблеми залу-
чення коштів населення в житлову сферу мають 
перехідний характер та необхідні при становлен-
ні повномасштабної системи іпотечного житлово-
го кредитування. 

 

Схеми фінансування доступного житла

Американська 
схема

Німецька
схема

 

Китайська
схема

 

Рис. 2. Схеми фінансування доступного житла 
зарубіжних країн

Для активізації процесів підтримки державою 
розвитку іпотечного кредитування, необхідно 
проаналізувати досвід зарубіжних країн. Можна 
виділити три основні схеми (рис. 2) фінансування 
доступного житла, які складають основу еконо-

мічних інструментів впливу держав на розвиток 
доступності житла: «американську», «німецьку», 
«китайську» [1, с. 2]. 

Американська система базується на іпотечно-
му кредитуванні та позиціонується державою як 
елемент миттєвого покращання життя (так звана 
«американська мрія»). Основний акцент зробле-
ний на федеральну підтримку іпотеки. Кредити 
в США видаються на термін від 3 до 30 років. 
Процентна ставка коливається від 2,5 до 8%, кре-
дит видається на 70% від вартості нерухомості 
[8, с. 73]. Фактори, що забезпечують ефективне 
функціонування іпотечного ринку протягом та-
кого тривалого періоду:

– наявність процедури стандартизації і стра-
хування іпотечних кредитів, що сприяє знижен-
ню ризиків учасників ринку;

– наявність розвиненої інфраструктури рин-
ку, що включає іпотечні агентства, які мають 
особливий статус і підтримку з боку держави;

– розвинений фондовий ринок, що дозволяє 
реалізувати широкий спектр фінансових інстру-
ментів, які використовуються для рефінансуван-
ня, тобто для залучення ресурсів з метою іпотеки.

Слід додати, що серед розвинутих держав, 
окрім США, американська схема набула поши-
рення в Австралії та Канаді, майже аналогічни-
ми до неї є іпотечна схема у Великобританії.

Аналіз світової практики виникнення іпотеч-
них інститутів в 54 країнах за останні 200 років 
підтверджує висновок, що жодній країні не вда-
лося створити сучасну масову іпотеку, обминув-
ши стадію будівельних товариств. Саме на функ-
ціонуванні їх модифікації – будівельноощадних 
кас (БОК) заснована так звана «німецька схема». 
Протягом визначеного часу (звичайно це до 3 ро-
ків) банк переконується в кредитоспроможності 
клієнта: відкривається рахунок цій особі, на який 
здійснюються відрахування із зарплати та інших 
доходів. За цей період необхідно накопичити 30% 
вартості житла. Тоді банк може виступити до-
датковою ланкою між БОК і клієнтом, прокре-
дитувавши залишок суми. Покупець може за-
селятися в квартиру, однак вона залишається у 
власності банку. Термін кредитування – від 10 
до 36 років, ставки від 5 до 7% річних [1, с. 2]. 
Державою практикуються різного роду субсидії 
для пільгових категорій громадян і для молодих 
державних службовців, що мають родину і дітей. 
Особливо така практика субсидування поширена 
у Швеції. Окремим варіантом БОК є некомерцій-
ні і контрольовані державою житлові товариства 
у Великобританії і Гонконзі. Саме БОК є інстру-
ментом державної політики в галузі забезпечен-
ня населення доступним житлом в європейських 
країнах, розташованих у її континентальній та 
північній частинах. 

Китайська система іпотеки заснована на 
функціонуванні житлових акціонерних това-
риств (ЖАТ), які прийшли на зміну житловим 
зобов’язанням державних підприємств перед 
своїми співробітниками. Це комерційні органі-
зації, незалежні від держави, яким державні 
підприємства передали свій житловий фонд [9]. 
Житлові витрати виводяться з бюджету підпри-
ємства, житло або здається в оренду, або про-
дається, а за рахунок виключення з бюджету 
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підприємства витрат на придбання і утримання 
житла формується ресурс для підвищення зарп-
лати співробітникам, що компенсує їм витрати 
на оренду чи придбання житла за ринковими ці-
нами [1, с. 2]. Фінансування схем здійснюється 
комерційними банками.

Роль держави полягає у прийняті відповідних 
нормативно-законодавчих актів, які регламен-
тують виключення житлових витрат з бюджету 
підприємства. Так, формується ресурс для під-
вищення зарплати співробітникам, що компенсує 
їм витрати на оренду чи придбання житла за 
ринковими цінами. 

Аналіз сучасного стану державної житлової 
іпотеки в Україні дозволяє нам констатувати на-
ступне. 

1. Параметри позички (процентні ставки по 
кредитах, строки кредитування, строки часткової 
бюджетної компенсації молодим родинам відсотків 
по кредиту) та умови (пільги родинам з дітьми по 
процентам по кредиту, вартість одного метру ква-
дратного житла, під яку підпадає пільгове кре-
дитування, рейтингова оцінка родини) програми 
молодіжного іпотечного кредитування порушені. 
Всі ці порушення роблять практично недоступним 
пільговий кредит на житло для молоді.

2. Відсутність доступної інформації для на-
селення про можливість отримання пільгового 
кредиту.

3. Страхування іпотечної позички, з одного 
боку, знижує ризик неповернення кредиту, з дру-
гого боку, страхування ризиків збільшує вартість 
кредиту. При наданні іпотечного кредиту банк 
страхує заставу (на увесь строк кредиту), стра-
хує життя позичальника (на увесь строк кредиту).

Вартість кредиту збільшують різні одноразові 
та регулярні комісійні виплати, сплата за рахунок 
позичальника оцінки ринкової вартості житла. 
При оформленні кредиту позичальник буде нота-
ріально завіряти документи на кредит: кредитну 
угоду, договір застави, договір страхування. По-
слуги нотаріуса також оплачує позичальник.

4. Надані на іпотеку для молоді бюджетні ко-
шти та накопичення молодих родин використо-
вуються або не по цільовому призначенню, або 
не ефективно, що призводить до суттєвого подо-
рожчання вартості квартир для молодих сімей. 

5. У цілому же низькі темпи освоєння в Укра-
їні програм державної житлової іпотеки багато в 
чому пояснюються її неефективним банківським 
супроводом (високі процентні ставки по іпотеч-
ним житловим кредитам банків, які співпрацю-
ють з Державним фондом сприяння молодіж-
ному житловому будівництву та з Державною 
іпотечною установою, високі первісні внески, до-
рогі послуги по страхуванню іпотечного житла, 
дороге оформлення житла у власність тощо). 

6. Не чітко визначен статус головного распо-
рядника бюджетними коштами іпотечного мо-
лодіжного будівництва в Україні – Державного 
Фонду сприяння молодіжному житловому будів-
ництву. Невизначеність статуса фонду припус-
кає невизначеність його повноважень та відпо-
відальності за їх невиконання або перевіщення. 
Так, по фактам неефективного використання ко-
штів для молодіжного будівництва не збуджено 
ні однієї карної справи. 

Задля вдосконалення джерел фінансування 
програм житлової іпотеки треба виконати певні 
шляхи подальшого розвитку іпотечного житло-
вого ринку України: 

1) Вдосконалювати банківське супроводження 
державних іпотечних житлових програм (зни-
жувати рівень процентних ставок по іпотечним 
житловим програмам, скасувати практику вико-
ристання банками комісій при видачі іпотечних 
кредитів, знижувати розмір обов’язкового пер-
вісного внеску при наданні іпотечного кредиту 
тощо). Це дозволить зробити більш доступним 
житлову іпотеку в Україні [10, с. 30]. 

2) Створити спеціальні об’єднання, які б, по-
перше,контролювали цільове використання бю-
джетних коштів, їх мінімальне використання при 
максимумі ефекту, по-друге, перевіряли ефек-
тивність використання коштів, по-третє, сприяли 
активізації програм розвитку державного іпотеч-
ного кредитування.

3) Підвищити ефективність використання фі-
нансового інструментарію на іпотечному житло-
вому ринку України. Для цього необхідно забез-
печити:

– системне законодавче регулювання усіх ас-
пектів відносин за операціями з іпотечними фі-
нансовими інструментами; 

– підвищення рівня капіталізації банківської 
системи, що стимулюватиме первинний іпотеч-
ний ринок; 

– вдосконалення депозитної політики банків-
ських установ України; 

– оптимізація параметрів іпотечних житлових 
програм; 

– ефективний розвиток фондового ринку 
України; 

– відновлення стабільності на ринку нерухо-
мого майна, як запоруки безпеки та надійності 
іпотечних цінних паперів; 

– вихід економіки країни з фінансової кризи 
та відновлення довіри до вітчизняного кредитора. 

4) Подальше рішення проблеми вдосконален-
ня механізму фінансового забезпечення реалі-
зації державних іпотечних житлових програм в 
Україні пов’язано з розробкою шляхів підвищен-
ня обсягів усіх видів іпотечних ресурсів (кредит-
них, бюджетних, власних у іпотечних позичаль-
ників) та суттєвим здешевленням їх вартості. 

5) Застосовувати позитивний світовий досвід 
та позитивний досвід країн СНД стосовно вибору 
та використання схем (моделей) іпотечного жит-
лового кредитування, зокрема паралельного по-
ряд з іншими моделями функціонування в нашої 
країні ощадно-позикової інвестиційної моделі 
житлової іпотеки [10, с. 30].

Виділимо наступні стимули функціонування 
розвинених форм масової іпотеки в Україні, ви-
ходячи із зарубіжного досвіду: 

– створення масового ринку житла повинно 
ґрунтуватися на найпростіших формах іпотеч-
них інститутів; 

– підвищення довіри між економічними аген-
тами та населенням, що мають позитивну кре-
дитну історію знизить вартість кредитів, а отже, 
збільшить масовий попит на житло;

– іпотечні інститути повинні сприяти форму-
ванню у громадян високої економічної культури 
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накопичення, основою якої є вміння планувати 
сімейний бюджет; 

– становлення іпотеки неможливо без суттє-
вої підтримки держави. 

Унаслідок того, що ринок житла виконує со-
ціальну функцію при обслуговувані процесів від-
творення і територіального розподілу робочої 
сили та має значний вплив на розширення ви-
робництва в багатьох галузях економіки, держа-
ва повинна надавати особливу увагу формуван-
ню цього ринку та впливати на його розвиток. 
У процесі довготермінового накопичення заоща-
джень виявляються матеріальні можливості май-
бутнього боржника, його сумлінність і здатність 
до самодисципліни. Тому будівельне товариство 
є школою ощадливої і боргової поведінки, яке 
може бути створено в Україні, адже за цей час 
формується не лише кредитна історія, а й уміння 
довгострокового планування сімейного бюджету. 
Саме так відбувається становлення більш доско-
налих форм іпотеки.

Система будзаощаджень є автономною, тобто 
не потребує зовнішніх запозичень. Ця відмінна 
особливість досягається тим, що час викорис-
тання грошей, наприклад, учасника А іншими 
учасниками еквівалентно часу, протягом якого 
чужими грошима користується він сам. Відходя-
чи від процентних платежів, математично умову 
рівності суми накопичень і суми кредиту можна 
представити так:

 

де m – термін накопичувального періоду в мі-
сяцях; n – термін кредиту в місяцях; Di – згру-
повані помісячно внески на накопичувальний ра-
хунок; Kj – платежі з погашення кредиту.

Незалежність системи будзаощаджень дає 
можливість видавати кредити учасникам під 
ставку нижче ринкової, тоді як державні субси-
дії дають змогу цільовим заощадженням успішно 
конкурувати з ринковими інструментами. 

Серед переваг, що роблять цю систему най-
більш зручною для країн з економікою, що роз-
вивається, можна відзначити наступні: 

1) Розв’язується проблема пошуку довгостро-
кових джерел коштів для видачі довгострокових 
кредитів.

2) Здійснюючи цільові накопичення, учасник 
зменшує суму необхідного кредиту і, отже, розмір 
майбутніх платежів по його поверненню. Крім того, 
накопичуючи гроші, він прагне збільшити рівень 
своїх доходів. Таким чином, утворюються двізу-
стрічні тенденції: кредитоспроможність майбутніх 
позичальників зростає, а вимоги до неї знижується.

3) Здатність учасника накопичити певну суму 
грошей за певний термін вказує на високу ймо-
вірність повернення аналогічного за параметра-

ми кредиту. Це особливо важливо, оскільки в 
більшості позичальників відсутня кредитна істо-
рія. Перераховані особливості дають змогу брати 
участь у системі широким верствам населення, 
завдяки чому досягається відчутний макроеко-
номічний ефект.

4) Через систему будзаощаджень держава 
реалізує свої власні інтереси: формує приват-
ний фонд житла, первинний та вторинний ринок 
житла, скорочує асигнування на експлуатацію та 
ремонт державного житлового фонду, розв’язує 
соціально гостру проблему забезпечення насе-
лення житлом [11, с. 326].

В багатьох країнах світу доступне житло 
підтримується також різноманітними іншими 
способами – зокрема, державними субсидіями, 
грантами, гарантіями і податковими пільгами. 
Наприклад, організація, що видала громадянину 
іпотечну позику на житло, у свою чергу, одер-
жує гарантію держави (центральної чи місцевої 
влади) [1, с. 3]. Одночасно позичальнику вида-
ється субсидія, що знижує процентну ставку по 
кредиту до прийнятних розмірів. Пільги по іпо-
течних відсотках практикуються в Бельгії, Ве-
ликобританії, Голландії, Данії, Ірландії і Франції. 
Оскільки Україна задекларувала та позиціонує 
свою соціально-економічну політику як соціаль-
но-орієнтовану, а ринок житла виконує не лише 
соціальну функцію, а й має мультиплікативне 
поширення на економічні процеси багатьох сек-
торів економіки, держава повинна впливати на 
його розвиток. Тому державна житлова політика 
України має бути гнучкою, ситуативною, поєдну-
вати та чергувати активну соціальну політику з 
заходами стимулювання приватного сектору. 

Саме засади житлової політики, поширеної в 
європейських країнах, є найбільш прийнятними 
для подальшої реалізації в Україні з огляду на 
схожість економічних умов та ментальності на-
селення.

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
ліз сучасного стану державного іпотечного кре-
дитування в Україні, а також основних моделей 
житлової політики щодо державного впливу на 
забезпечення доступності житла в зарубіжних 
країнах дає можливість стверджувати, що кожен 
з них може бути ефективним лише у певний пе-
ріод часу і лише для певних соціально-економіч-
них умов. Разом з тим, унаслідок схожого рівня 
ментальності соціальних груп при формуванні 
державно-управлінського механізму забезпечен-
ня доступності житла в Україні, а також пев-
ної відповідності економічної ситуації, доцільно 
застосувати досвід розвинених європейських 
країн щодо розвитку національного іпотечно-
го кредитування. За нашим переконанням, саме 
будівельно-ощадні каси є дійовим інструментом 
державної політики щодо забезпечення населен-
ня доступним житлом.
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Постановка проблеми. Великому бізнесу на 
кожному етапі свого існування і розвитку до-
водиться вдаватися до різних маркетингових 
інструментів. Як до зовнішніх (спрямованим на 
зовнішнього споживача), так і внутрішнім (спря-
мованим на персонал компанії), завдяки якому і 
функціонує організація. Економісти сучасності у 
своїх працях наполегливо виділяють важливість 
філософії внутрішнього маркетингу поряд із зо-
внішньою стратегією. Адже внутрішня обста-
новка фірми надає вагомий вплив на подальший 
розвиток і прибуток компанії.

Постановка завдання. Мета даної статті – до-
вести роль ділового туризму в Україні як най-
більш перспективного та пріоритетного виду 
туризму, проаналізувати сучасний стан та про-
блеми його розвитку, запропонувати шляхи пе-
ретворення ділового туризму в самостійну висо-
коприбуткову галузь української економіки.

Виклад основного матеріалу. Діловий туризм 
(Business Travel) – один із напрямків сучасно-
го туризму, що найбільш швидко розвивається 
останнім часом. Це один із найперспективніших 
напрямів сучасного туризму. Він є найбільш при-
бутковим і має величезне значення для прийма-
ючої країни з економічної точки зору.

На сьогодні існує проблема як у трактуванні 
терміну «діловий туризм» (установленні переліку 
складових, що враховуються під час обстеження 
обсягів туристичних потоків), так і у визначенні 
стратегічних завдань розвитку даного сегменту 
в Україні. 

Щорічно в світі здійснюється більше 100 млн 
бізнес-турів [1]. Частка бізнес-туризму в світі, за 
оцінками експертів ВТО, становить майже 20%, 
а 50% доходів авіакомпаній та 60% доходів готе-
лів становить обслуговування туристів саме цієї 
категорії [6]. На діловий туризм уже припадає 
$399 млрд з $6,5 трлн загальносвітового оборо-
ту туристичної галузі. За прогнозами Всесвітньої 
туристичної організації, протягом найближчих 
десяти років оборот ділового туризму збільшить-
ся вп’ятеро – з $399 млрд до $2 трлн, а кількість 
ділових поїздок потроїться – з 564 млн заходів 
до 1,6 млрд.

Діловий туризм – комплексний та багатогран-
ний. Понад 73% його обсягу становлять корпо-
ративні поїздки (так званий corporate travel) – 
індивідуальні ділові поїздки та з метою участі в 
заходах, які організовують промислові й торго-
вельні корпорації. Сюди ж належить інсентив-
туризм (MICE-tourism) – 8%, що покликаний 
деформалізовувати рутину бізнесу, поєднуючи 

справи та розваги, і слугувати мотивацією-вина-
городою для кращих працівників. 

Сьогодні тема дослідження розвитку ділового 
туризму в нашій країні є дуже актуальною, адже 
Україна, яка розташована в центрі Європи, на 
перехресті транспортних шляхів, і яка має для 
поступального розвитку своєї туристичної сфери 
сприятливі природно-кліматичні умови, значний 
історико-культурний потенціал, необхідні люд-
ські та матеріальні ресурси, значно відстає від 
більшості європейських країн за рівнем розвитку 
туристичних послуг. Створення інфраструктури 
ділового туризму в Україні сприятиме всебічно-
му розвитку міст зокрема і держави загалом [7].

Проблемам розвитку ділового туризму в 
Україні й світі присвятили свої праці такі вче-
ні, як: С.І. Нікітенко [8], М.П. Мальська [5; 6], 
В.К. Федорченко [11; 12], В.А. Квартальнов [3], 
А.Ю. Александрова [1], С.П. Кузик [4], М. Гасієв 
[2] та ін.

Діловий туризм (бізнес-туризм) – це поїздки 
(відрядження) співробітників компаній (організа-
цій) з діловими цілями, або організація корпора-
тивних заходів. Діловий туризм включає власне 
ділові поїздки (відрядження) бізнесменів і під-
приємців, конгресово-виставковий та інсентив-
туризм, проведення подієвих заходів (Event). [12]

Ця галузь бізнесу цілком робить позитивний 
вплив на економіку приймаючої країни за раху-
нок надходження коштів до бюджету через по-
датки, а так само сприятливо відбивається на 
місцях проведення заходів – створюється пози-
тивний імідж міста, регіону і, таким чином, по-
токи приймаючої сторіни збільшуються.Діловий 
туризм є прибутковим видом бізнесу, адже біль-
шу частину поїздок здійснюють саме великі ор-
ганізації і, відповідно, на це йдуть чималі кошти. 
І навіть у часи економічної кризи галузь буде ак-
туальна. Природно можливий спад в обсягах, але 
без ділових переговорів, які підвищують кваліфі-
кацію семінарів, конгресів з розвитку, сучасному 
бізнесу не обійтися [6].

Останнім часом популярність з проведення 
заходів набувають майданчики, які знаходяться 
в Східній Європі, Україна так само входить до 
цього переліку. Отже, для залучення інвестицій, 
необхідно звернути увагу на туристичну інфра-
структуру і транспортну систему держави. Не-
давній приклад зростання в цій галузі ми з Вами 
помітили після проведення ЄВРО-2012: було 
збудовано велику кількість готелів, аеропортів, 
транспортна система зазнала деяких змін у бік 
поліпшень. Все це має значення при створенні 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 117

3 (10), may 2016

привабливого іміджу держави для зарубіжних 
гостей. І що варто виділити, незважаючи на по-
літичну та економічну ситуацію, Україна володіє 
масою розпоряджень сторін для туризму як в ці-
лому, так і ділового туризму зокрема: це клімат, 
мальовничі й колоритні види, культура, націо-
нальна кухня і т.д. [4].

Однією з тенденцій у діловому туризмі є фор-
мування спеціалізованих туристичних компаній 
на різних видах туризму, і, зокрема, поява фірм, 
що займаються винятково бізнес-поїздками і 
проведенням виставок, семінарів і конференцій 
за кордоном, а також фірм, що спеціалізуються 
на інтенсив-програмах (інтенсив-тури викорис-
товуються керівниками компаній для заохочення 
своїх кращих працівників та стимулювання їх на 
нові досягнення). 

За словами спеціалістів бізнестревел, найчас-
тіше відрядники відвідують Київ та крупні об-
ласні центри: Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, 
Львів, Одесу. 

За даними Держслужби туризму і курортів, 
найбільше бізнес-туристів прибуває в Україну 
з Росії та Білорусі. А ось зі сторони мультина-
ціональних корпорацій інтересу до України як 
до місця проведення ділових заходів поки що не 
спостерігається. Серед європейських ділових гос-
тей можна відмітити бізнес-туристів із Польщі, 
Чехії, Німеччини, Франції. Основна ціль таких 
візитів – відвідування дочірніх підприємств та 
компаній-партнерів, що знаходяться в Україні. 

Діловий туризм в Україні буде одним із пріо-
ритетних напрямів у рамках програми розвитку 
туризму до 2022 р. 

Однак в Україні існує ціла низка проблем, які 
заважають швидкому розвитку туризму взагалі 
та діловому туризму зокрема. 

У нас немає стандартів і технічних регламен-
тів, гармонізованих з європейськими, щодо ту-
ристичних об’єктів та об’єктів туристичної інф-
раструктури. Інфраструктурне й інформаційне 
облаштування цих об’єктів не відповідає сучас-
ним вимогам. Матеріально-технічна база сфери 
туризму і курортів, зокрема, санаторно-курорт-
них закладів, відверто застаріла. В Україні спо-
стерігається дефіцит кваліфікованих кадрів ту-
ристичної галузі з відповідним світовим досвідом. 

Ділова людина, особливо іноземний бізнес-
мен, хотіла б поселитися в Україні не просто в 
першокласному готелі, а у спеціалізованому біз-
нес-готелі, обов’язковою складовою якого є ди-
версифікований бізнес-центр, що має надавати 
безліч ділових послуг з обов’язковою розважаль-
но-ознайомлювальною програмою [13]. 

Сьогодні існує нагальна необхідність модерні-
зації засобів розміщення для ділових відвідува-
чів України. За висновками дослідження між-
народних ділових організацій, столиця й інші 
місця України виявляються далеко не на висоті 
за якістю ділової інфраструктури. Менше 20% 
українських готелів сьогодні відповідають вимо-
гам світових стандартів за рівнем комфорту [9]. 

Щорічно в світі здійснюється більше 100 млн 
бізнес-турів [1]. Частка бізнес-туризму в світі, за 
оцінками експертів ВТО, становить майже 20%, 
а 50% доходів авіакомпаній та 60% доходів готе-
лів становить обслуговування туристів саме цієї 

категорії [6]. На діловий туризм уже припадає 
$399 млрд з $6,5 трлн загальносвітового оборо-
ту туристичної галузі. За прогнозами Всесвітньої 
туристичної організації, протягом найближчих 
десяти років оборот ділового туризму збільшить-
ся вп’ятеро – з $399 млрд до $2 трлн, а кількість 
ділових поїздок потроїться – з 564 млн заходів 
до 1,6 млрд.

Діловий туризм – комплексний та багатогран-
ний. Понад 73% його обсягу становлять корпо-
ративні поїздки (так званий corporate travel) – 
індивідуальні ділові поїздки та з метою участі в 
заходах, які організовують промислові й торго-
вельні корпорації. Сюди ж належить інсентив-
туризм (MICE-tourism) – 8%, що покликаний 
деформалізовувати рутину бізнесу, поєднуючи 
справи та розваги, і слугувати мотивацією-ви-
нагородою для кращих працівників. Поїздки, 
пов’язані з участю у з’їздах, конференціях, се-
мінарах під егідою політичних, економічних, на-
укових, культурних, релігійних та інших орга-
нізацій, становлять близько 16% ринку ділового 
туризму. Близько 11% обсягу ділового туризму 
займають поїздки з метою відвідування торго-
вельно-промислових виставок, ярмарків та учас-
ті в їхній роботі.

Сьогодні замість терміну діловий туризм час-
то використовується англійський термін-абре-
віатура – MICE, що точно відображає струк-
туру цього виду туризму: meetings/incentives/
conferences/exibitions, що в перекладі означає: 
зустрічі/інсентив/конференції/виставки [13].

Діловий туризм дуже прибутковий, оскільки 
людина, що поїхала в ділову поїздку, може ви-
тратити не лише свої фінанси, але і гроші компа-
нії, яка його відрядила. Завдяки цьому бізнесту-
рист має можливість витратити більше грошей, 
ніж звичайний турист.

За обсягами зайнятості туристична галузь зна-
ходилася у 2013 р. на другому місці у світі, забез-
печуючи близько 102 млн робочих місць (8,8% від 
загальносвітового показника), поступаючись лише 
сектору освіти, а от економіка туризму посіла 
лише 4-е місце у рейтингу (після секторів фінан-
сових послуг, зв’язку і телекомунікацій та осві-
ти) [6]. Починаючи з 2012 р., кількість іноземних 
(в’їзних) подорожей перевищує 1 млрд, і за попе-
редніми оцінками досягла в 2013 р. 1,087 млрд від-
відувань [7]. За-гальний внесок туристичної галузі 
у міжнародну торгівлю оцінюється у 1,3 трлн дол. 
США (6%) світового експорту, потенціал вну-
трішнього ринку (сумарно за всіма країнами) – у 
5-6 млн відвідувань резидентами у межах власної 
країни. Кількість ділових подорожей (в’їзний ту-
ризм) склала 14% у 2012 р. [8]. Оцінки обсягів рин-
ку міжнародних ділових подорожей часто носять 
приблизний характер через складність практич-
ної реалізації збору інформації про його учасни-
ків, хоча на теоретичному рівні загальна методо-
логія визначена [9].

Багато вітчизняних готелів у своїй рекламі 
стверджують, що вони здатні надати всі послуги, 
необхідні діловим туристам. Проте часто ці по-
слуги зводяться до їхнього надання в невелич-
кому приміщенні, що іменується бізнес-центром, 
де черговий секретар виконує мінімум необхід-
них послуг для бізнес-мандрівників. Насправді 
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ж бізнес-центр – це організація, що надає цілий 
набір ділових послуг [2].

Абсолютно очевидно, що роль бізнес-центрів 
і бізнес-готелів у діловій інфраструктурі Украї-
ни, попит на офісні приміщення і ділові послуги 
високої категорії постійно збільшуватимуться. 
Тому вкрай важливо в перспективах розвитку 
враховувати принципи створення сучасної ту-
ристської інфраструктури, важливі й актуальні 
концепції для формування єдиного інформацій-
ного простору. Для побудови комплексних сис-
тем управління бізнес-центрами та бізнес-готе-
лями необхідно на державному рівні обговорити 
шляхи, засоби і методи підвищення інвестиційної 
привабливості проектів будівництва бізнес-комп-
лексів і бізнес-готелів.

Сучасний український готель повинен 
об’єднувати в собі можливості інфраструктури 
бізнес-центру, центру дозвілля, а також під-
приємств торгівлі та сфери послуг. Зразковий 
перелік послуг для ділових туристів включає і 
телекомунікаційні послуги, тобто можливість 
отримання та передачі інформації, спілкування і 
хорошу технічну оснащеність місця тимчасового 
мешкання. Технічні рішення надання телекому-
нікаційних послуг повинні враховувати всі най-
новітніші та популярні способи обміну інформа-
цією [11].

Послуги українських бізнес-центрів мають 
відповідати найвищим міжнародним вимогам, 
створювати комфортну звичну обстановку іно-
земним бізнес-туристам, не створювати в них 
почуття дискомфорту. Адже, головне для біз-
несменів, які знаходяться далеко від рідних пе-
натів, – тримати руку на пульсі свого бізнесу. 
Це означає, що в номері для такого туриста має 
бути створений свого роду міні-офіс: просторий 
стіл з хорошим освітленням, комп’ютер із вихо-
дом в Інтернет, багатофункціональний телефон 
прямого зв’язку, необхідно передбачити можли-
вість встановлення в номері факсу з індивідуаль-
ним номером. Потребує особливої уваги і побут 
ділових постояльців. Зайнята людина повинна 
повноцінно відпочивати, мати гарний вигляд і не 
відволікатися на побутові дрібниці. Досліджен-
ня показують, що якість обслуговування в готе-
лях ділові туристи оцінюють в 4 рази вище, ніж 
адекватність і поміркованість ціни, і в 1,2 рази 
вище, ніж якість самого турпродукту [11].

Комплекс проблем, пов’язаних із прийманням 
ділових туристів у наших готелях, може бути ви-
рішений, передусім, за допомогою створення круп-
них національних готельних ланцюгів, а згодом і 
міжнародних ланцюгів, включаючи готелі високих 
категорій. Враховуючи, що в даний час україн-
ські готелі знаходяться в різних формах власності 
й управління, широке застосування має знайти 
франчайзинг, який не потребує зміни форми влас-
ності. Організація, здатна виконати функції консо-
лідації готелів у ланцюзі, не обов’язково повинна 
мати свої власні підприємства розміщення. Звісно, 
в цьому випадку центральною проблемою стає по-
шук інвестицій. Очевидно, що здійснення подібної 
акції вимагає великої організаційної підготовки та 
розробки відповідного проекту. Об’єднання готелів 
під єдиним управлінням дасть колосальну вигоду 
як власникам об’єктів, так і їхнім операторам. Го-

ловна перевага, яку одержує готель, що входить у 
ланцюг – зниження загальних витрат. Крім того, 
це дозволить ланцюгам проникнути і на міжна-
родні ринки, розширюючи сферу свого впливу [8].

Створення сучасного готельного ланцюга в 
Україні, об’єднаного єдиним брендом і високим 
рівнем якості, пов’язане з певними проблемами: 
певний ризик через бюрократичні процедури, 
можливі фінансові збитки [9].

В умовах ринкової економіки при обмеженос-
ті фінансових ресурсів українських підприємств 
туристичного комплексу, особливої актуальності 
набуває питання пошуку джерел їхнього фінан-
сування. Перспектива розвитку цього комплексу 
визначається, насамперед, характером інвести-
ційної політики в країні. Управління інвестицій-
ною привабливістю та податкове стимулювання 
є важливими чинниками, що впливають на залу-
чення як іноземних, так і внутрішніх інвестицій 
у туристичну галузь.

Великий дефіцит у нашій країні і відповід-
них кадрів організації ділового туризму. Необхід-
на підготовка висококваліфікованих працівників 
відділів конференц-сервісу готелів, які були б 
здатні на відповідному рівні обслуговувати не 
лише форуми, конференції, семінари, конгреси, 
презентації тощо, а й організовувати корпора-
тивні заходи культурно-розважального напря-
му, тобто «дні компанії», свята, вечірки, поїздки 
містом тощо. Співробітники готелів повинні пова-
жати індивідуальні відмінності ділових туристів, 
тому в кожному конкретному випадку орієнту-
ватися на специфіку цільової групи, враховуючи 
потреби, побажання і фінансові можливості.

Поміж тим, Україні вкрай необхідне підви-
щення іміджу та авторитету в туристському 
співтоваристві, залучення до світового інформа-
ційного простору. За кордоном бракує інформа-
ції як про Україну взагалі, так і про туристичні 
послуги, що в ній надаються. Для цього потрібно 
спрямувати зусилля на розвиток інформаційно-
рекламної та виставкової діяльності, організацію 
міжнародних і регіональних туристських сало-
нів, ярмарків, бірж в Україні, а також рекламу 
України – туристичної по всьому світі [7].

Діловий туризм в Україні має розвиватися на 
ґрунті особливої української національної специ-
фіки, на усвідомленому рівні відтворення націо-
нального середовища, певному колориті й атмос-
фері. За таких умов нудна і виснажлива поїздка 
перетвориться на свято, здатне реально підви-
щити працездатність і творчу активність. Голо-
вними тут для країни, що приймає, є приязне 
ставлення бізнес-туристів до України і бажання 
відвідати її ще раз. На жаль, нинішні умови ді-
лового туризму в Україні такого бажання в бага-
тьох випадках не викликають.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
сучасний туризм із діловою метою стає найбільш 
перспективним видом туризму через свою поза-
сезонність, прогностичність, орієнтацію на клієн-
та з високим рівнем доходу. При цьому головним 
гальмом розвитку ділового туризму є відсутність 
належного готельного господарства. Інфраструк-
турне й інформаційне облаштування туристич-
них об’єктів не відповідає сучасним вимогам. 
Матеріально-технічна база санаторно-курорт-
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них закладів відверто застаріла. Відчувається 
дефіцит кваліфікованих кадрів туристичної га-
лузі з відповідним світовим досвідом. Відсутня 
скоординована система просування українських 
турпродуктів на світовий ринок, бракує реклами 
українських курортів. І, звісно, особливої акту-
альності набуває питання пошуку джерел фінан-
сування розвитку туристичної галузі взагалі та 
ділового туризму зокрема.

Входження нашої держави до дедалі більшої 
кількості міжнародних організацій, проведення 
тут європейських і світових форумів, спортивних 
змагань і чемпіонатів дають змогу швидко змі-

нити ситуацію на краще. Україна має всі мож-
ливості стати діловою туристичною державою 
світового рівня.

Загальні тенденції розвитку світової галу-
зі ділового туризму певною мірою повторюють 
зміни туристичного ринку у цілому, а саме по-
ступове втрачання позицій усталених економік 
із переорієнтацією пріоритетів на країни з не-
стабільною динамікою, проте високими темпа-
ми росту. Як свідчать проведені дослідження, 
на теперішній час спостерігається більш-менш 
рівномірне розташування глобальних вистав-
кових центрів.
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Постановка завдання. Сучасна економічна 
криза, яка характеризується зниженням рівня 
ділової активності, банкрутством підприємств, 
падінням обсягів виробництва, інвестиційної ак-
тивності та, як наслідок, зайнятості та добро-
буту населення, зачепила усі сфери економі-
ки, не виключенням став і банківський сектор. 
Ефективне функціонування банківської системи 
є необхідною умовою розвитку ринкових відно-
син, економічної стабільності, розвитку підпри-
ємницького сектора економіки та підвищення до-
бробуту населення. На думку багатьох науковців, 
між розвитком економіки та зростанням сфери 
банківських послуг існує кореляційний зв’язок. 
Так, довгострокове економічне зростання супро-
воджується підвищенням рівня добробуту насе-
лення, що призводить до більшого споживання 
банківських послуг. З іншої сторони, збільшення 
кількості та обсягів наданих банківських послуг 
впливає на темпи зростання валового внутріш-
нього продукту (ВВП) країни. Отже, активізація 
діяльності банківського сектору, його стабілізація 
та підвищення довіри із боку населення є запо-
рукою подальшого розвитку країни. У будь-якій 
державі, незалежно від економічної системи та 
способу організації суспільних відносин, банків-
ська система відіграє ключову роль, адже являє 
собою єдину систему, підпорядковану головній 
меті – забезпечувати ефективний обіг фінансо-
вих ресурсів у державі. Від того, наскільки ра-
ціонально організована банківська система, на-
скільки вона відповідає економічній політиці 
держави, етапу розвитку економіки, залежить 
ефективність руху фінансових ресурсів і, в свою 
чергу, розвиток економіки [1, с. 145-148].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню процесів становлення та розвитку 
банківського сектору України присвячені праці 
таких науковців як: О. Антонюк, Г. Багратяна, 
О. Барановського, А. Гальчинського, В. Гейця, 
Н. Гражевської, О. Дзюблюка, О. Євтух, В. За-
утера, О. Лаврушина, Ж. Ламбена, І. Лютого, 
В. Міщенка, С. Науменкової, М. Пацера, П. Роуз, 
Дж. Сондерса, Дж. Стенлейка, В. Усоскіна та ін. 
Аналіз стану розвитку сектора банківських по-
слуг України висвітлено у працях А. Басова, 
А. Жукова, В. Галанова, А. Іванова, Ю. Маслен-
чекова, Б. Рубцова та ін. 

Проте, не дивлячись на значну кількість до-
робок, дискусійними залишаються питання ак-

тивізації розвитку сектору банківських послуг 
України в сучасних умовах фінансової кризи.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
висвітлення особливостей функціонування бан-
ківського сектора України, зокрема особливостей 
розвитку сектору банківських послуг в сучасних 
умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний етап розвитку економіки України ха-
рактеризується безпрецедентним поєднанням по-
літичної, економічної та фінансової кризи. Дане 
поєднання призводить до макроекономічної не-
стабільності, зниження конкурентоспроможнос-
ті українських товаровиробників та платоспро-
можності населення. За оцінками Національного 
банку України протягом 2015 року ВВП України 
скоротився на 6,7%, а дефіцит Зведеного бюдже-
ту України перевищив 10% від ВВП. Відбулося 
знецінення національної валюти та відбулося 
зростання інфляції до 25%. При цьому банківська 
система України втратила третину депозитів [2]. 
Протягом 2014-2015 рр. українські банки працю-
вали в досить складних умовах. Не дивлячись на 
те, що відбувалося уповільнення темпів зниження 
основних макроекономічних показників, прогнози 
розвитку економіки за результатами 2015 року та 
на 2016 рік залишаються досить песимістичними. 
Темпи падіння реальної заробітної плати у верес-
ні 2015 р. також сповільнилися (до -18,6% в річно-
му вимірі), але залишаються суттєвими. У цілому 
за очікуваннями учасників ринку на 2016 рік очі-
кується зростання ВВП на рівні не більше 2% та 
істотне уповільнення темпів внутрішньої інфляції 
(дефлятор ВВП близько 12%) [3].

Основними проблемами сучасного розвитку 
банківської системи є наступні:
•	низький	державний	кредитний	та	інвести-

ційний рейтинг;
•	відсутність	довіри	до	національної	грошової	

одиниці з боку населення;
•	політична	 нестабільність	 та	 недостатня	

адаптованість вітчизняного законодавства до 
міжнародного;
•	низька	якість	банківських	активів,	включа-

ючи значний обсяг і питому вагу простроченої 
заборгованості;
•	низький	 рiвень	 капiталізації	 комерційних	

банків;
•	загальне	зниження	ліквідності	банківських	

активів;
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•	висoка	 концентрація	 капiталу	 у	 групі	
найбiльших;
•		низька	якість	надання	послуг	за	їх	високої	

вартості;
•		недостатній	рівень	кваліфікації	менедже-

рів і спеціалістів та брак досвіду кадрового пер-
соналу. 

Зазначені проблеми стримують розвиток бан-
ківського сектору України та ефективне функ-
ціонування економіки в цілому. Протягом 2014 р. 
Національний банк України проводив політику 
виведення з ринку неплатоспроможних банків. 
6 серпня 2014 р. була прийнята постанова 464, 
згідно якої банки повинні мати мінімальний роз-
мір статутного капіталу на рівні 120 млн. грн., а до 
2024 року його розмір має зрости до 500 млн. грн. 
При цьому, всі новостворені банки вже з цьо-
го року зобов’язані мати мінімальний статутний 
капітал у розмірі 500 млн. грн. Таким чином, за 
оцінками аналітиків банківського ринку [7] про-
гнозується значне скорочення числа нових заре-
єстрованих банків, при цьому нові банки будуть 
створюватись лише великими фінансовими гру-
пами. Основні показники діяльності банківських 
установ наведені у таблиці 1.

Дані таблиці свідчать про суттєве зменшення 
у 2016 р. (на 43,6%) порівняно із 2012 р. кількість 
банківських установ на ринку України. Також на 
32,6% скоротилась кількість агентів із іноземним 
капіталом, проте спостерігається несуттєве зрос-
тання частки іноземного капіталу у статутному 
капіталі банків. Також спостерігається одночас-
не зменшення кількості кредитів, виданих як 
суб’єктам господарювання, так і фізичним осо-
бам, при цьому відбувається зростання частки 
простроченої заборгованості за кредитами у за-
гальній сумі кредитів. Щодо залучених депозитів 
спостерігається тенденція зменшення щодо ко-
штів фізичних осіб.

Зазначене вимагає дослідження стану ринку 
банківських послуг України та його активізацію 
за сучасних умов розвитку, оскільки успіх бан-
ківської діяльності залежить від різноманітності 
асортименту його операцій. Ринок банківських по-
слуг є одним із найбільш привабливих сегментів 
ринку у світі. Стан розвитку сектору банківських 

послуг впливає на розвиток економіки України, 
підвищує або знижує інтенсифікацію виробни-
цтва та впливає на життєвий рівень населення. 

Під банківською послугою розуміють різнома-
нітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, 
здійснювані комерційними банками за певну пла-
ту за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, а 
також дії, спрямовані на вдосконалення і підви-
щення ефективності банківського підприємництва 
наприклад, впровадження нових технологій, удо-
сконалення організаційної структури [4, с. 39].

З метою підвищення привабливості банків-
ської установи, утримання потенційних та за-
лучення нових клієнтів, банки повинні постійно 
розробляти та просувати на ринок нові банків-
ські продукти та послуги. Ринок банківських по-
слуг охоплює широкий спектр послуг (від роз-
рахунково-касових до зберігання та перевезення 
цінностей), які не передбачають відчуження ре-
сурсів банку та не характеризуються підвищен-
ням ризикованості банківської діяльності. Також 
особливістю ринку банківських послуг, на відмі-
ну від інших секторів банківської діяльності, є 
одноразовість банківських послуг та відсутність 
можливості їх накопичення та зберігання. Отже, 
банківська установа, з одного боку, повинна по-
стійно розробляти нові банківські послуги з ме-
тою утримання існуючих та потенційних клієн-
тів, а з іншого – різноманіття банківських послуг 
сприятиме залученню нових. В практиці діяль-
ності українських банків розрізняють традиційні 
та нетрадиційні банківські послуги. До традицій-
них відносять: касово-розрахункові операції, де-
позитні операції, операції з кредитного обслуго-
вування клієнтів. До нетрадиційних банківських 
послуг відносять: консалтингові послуги, трасто-
ві операції, операції із надання в користування 
сейфів для збереження цінностей, фінансовий 
інжиніринг, інтернет-банкінг тощо. Розвиток 
нетрадиційних банківських послуг в сучасних 
умовах пов’язаний із зниженням рівня прибут-
ковості від традиційних банківських послуг, не-
обхідністю збереження положення на ринку, за-
лучення нових клієнтів та підвищення якості їх 
обслуговування, покращення іміджу банківської 
установи та диверсифікації банківських доходів.

Таблиця 1
Основні показники діяльності банків України

№ 
п/п Показник

роки
2012 2013 2014 2015 2016

1 Кількість діючих банків 176 176 180 163 117
1.1 з них: з іноземним капіталом 53 53 49 51 41
1.2 у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 22 22 19 19 17

2 Частка іноземного капіталу у статутному 
капіталі банків, % 41.9 39.5 34.0 32.5 43.3

3 Кредити надані, з них: 825 320 815 327 911 402 1 006 358 965 093
3.1 кредити, що надані суб’єктам господарювання 580 907 609 202 698 777 802 582 785 918
3.2 кредити, надані фізичним особам 174 650 161 775 167 773 179 040 152 371

4 Частка простроченої заборгованості за креди-
тами у загальній сумі кредитів, % 9.6 8.9 7.7 13.5 22.1

5 Зобов’язання банків, з них: 898 793 957 872 1 085 496 1 168 829 1 150 672
5.1 кошти суб’єктів господарювання 186 213 202 550 234 948 261 372 317 626
5.2 кошти фізичних осіб 306 205 364 003 433 726 416 371 389 060

Джерело: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
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Нині, розвиток ринку банківських послуг 
стримується існуванням ряду проблем, основни-
ми з яких є наступні:

1. Криза банківської системи України – за 
останні 2 роки 63 банка було визнано неплатоспро-
можними, при чому із ринку було виведено ве-
ликі банки. В подальшому за оцінками аналітиків 
дана тенденція буде продовжуватись. При цьому 
спостерігається зростання збитковості банківської 
систем. За даними Національного банку України у 
2015 р. збиток неплатоспроможних банків становив 
66,6 млрд грн. Як зазначається багатьма дослідни-
ками, це – абсолютний антирекорд за всю історію 
існування української банківської системи [5].

2. Нераціональна територіальна структура, 
територіальна нерівномірність банківської сис-
теми та локальний характер банківських ринків, 
що характеризуються високою концентрацією 
банків (близько 50%) та їх активів у центральних 
містах області України, що зумовлює недостатню 
кількість комерційних банків в інших регіонах та 
навіть відсутність у деяких з областей країни, 
деяку відсталість банківського сектора у них та 
відсутність у них конкуренції, а отже, і стимулів 
для підвищення конкурентоспроможності регіо-
нальних банківських установ [8, с. 74]

3. Посилення ролі іноземного капіталу в бан-
ківській системі України. Дані таблиці 1 свідчать 
про зменшення кількості банків з іноземним ка-
піталом, в той же час зростає частка іноземного 
капіталу у статутному капіталі банків.

4. Знецінення національної грошової одиниці. 
За 2014-2016 рр. гривня девальвувала по відно-
шенню до долара США більше ніж в 3 рази. Така 
різка девальвація привела до зростання про-
блемної заборгованості клієнтів перед банками 
(обслуговування валютних іпотечних кредитів 
стало неможливим для більшості позичальників). 
І ще одним наслідком девальвації є зростання 
валютних активів і зобов’язань та необхідність 
докапіталізації більшості банків. За оцінками 
банківський сектор України ще необхідно дока-
піталізувати на 120 млрд. грн., і це за умови від-
сутності подальшої девальвації [5].

5. Зростання недовіри до банківської системи. 
Недовіра до банківської системи України вияв-
ляється у зменшенні вкладів населення у банків-
ських установах. За 2014-2015 рр. спостерігалось 
їх стрімке скорочення (українські банки втрати-
ли 15,6 млрд. грн. депозитів у національній валю-
ті та 16,2 млрд. у доларах США).

6. Скорочення обсягів кредитування та зрос-
тання незабезпеченості кредитів. Скорочення об-
сягів кредитування знижує ліквідність банків та 
темпи зростання економіки в країні. 

7. Нерозвиненість сектору банківських послуг, 
що викликано низьким попитом з боку населення 
та загальною фінансовою кризою в країні. При 
цьому високі інфляційні очікування не дозволять 
забезпечити розвиток даного сектору банківської 
діяльності.

Таким чином, низька купівельна спромож-
ність населення, інфляційні процеси в економі-
ці та зростання недовіри до банківської системи, 
є головними чинниками, що забезпечують упо-
вільнення розвитку ринку банківських послуг 
в Україні. За даними НБУ в структурі ринку 
банківських послуг найбільшу частку займають 
кредитні послуги. Тому, вихідним завданням су-
часного етапу розвитку є розробка нових банків-
ських послуг, серед яких найбільш перспектив-
ними є наступні:
•	трастові	послуги,	які	передбачають	управ-

ління майном в інтересах клієнта на правах його 
довіреної особи;
•	надання	клієнтам	кваліфікованих	консуль-

тацій та інформації з різноманітних аспектів 
управління фінансами та організації господар-
ської діяльності;
•	посередницькі	послуги;
•	лізингові	та	факторингові	послуги.	
Проте, розвиток сектору банківських послуг 

неможливий без активізації банківського ринку 
України. Однією із умов такої активізації є зрос-
тання кількості залучених депозитів банківською 
системою України. Проте, за даними Finbalance, 
яким на основі даних НБУ було простежено ди-
наміку показників банків, в 13 фінустановах за-
фіксовано відтік гривневих депозитів фізосіб. 
Найбільше коштів населення втратив Ощадбанк 
(-2,58 млрд грн., або -7,2%) та Промінвестбанк 
(-533,9 млн грн., або -14,8%). Портфель гривне-
вих вкладів фізосіб також зменшився у Приват-
банку, Райффайзен Банку Аваль, Укрсиббанку, 
Укрексімбанку, Укрсоцбанку, Сбербанку, ВТБ 
Банку, Правекс-банку, Універсал Банку, Ідея 
Банку, Міжнародному інвестиційному банку [7].

Висновки з проведеного дослідження. 
Розв’язання означеної проблеми можливе шля-
хом здійснення низки заходів, головними з яких 
мають стати: удосконалення нормативно-право-
вого поля діяльності банківських установ; розши-
рення асортименту депозитних послуг; удоско-
налення системи страхування вкладів фізичних 
осіб; надання фонду гарантування вкладів по-
вноважень щодо визначення рейтингу надійності 
банків; удосконалення кредитно-розрахункової 
системи обслуговування клієнтів тощо. Виконан-
ня зазначених умов має стати запорукою розви-
тку ринку банківських послуг України.
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Постановка проблеми. Необхідність подолання 
спаду виробництва та розвитку економіки Укра-
їни вимагає активізації інноваційної діяльності 
підприємств, а саме швидкого та адекватного їх 
реагування на зміни на ринку шляхом випуску 
наукоємної продукції, впровадження нових тех-
нологій виробництва та збуту, удосконалення 
системи внутрішньофірмового управління й ви-

користання новітніх маркетингових стратегій. 
Проблемним питанням інноваційного розвитку 
підприємств окремих галузей і економіки за-
галом присвячені роботи багатьох вітчизняних 
вчених О.І. Амоші, О.А. Гавриша, В.М. Гейця, 
В.Г. Герасимчука, В.М. Гриньової, І.М. Грищен-
ка, А.М. Гуржія, М.П. Денисенко, С.М. Ілляшенко, 
Ю.В. Каракая, О.О. Курносової, Л.І. Михайлової, 
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З.О. Петренко, О.Ю. Ємельянова, О.М. Ястрем-
ської та інших. Враховуючи, що одне з централь-
них місць в економіці України займає металургій-
на галузь, аналіз інноваційної активності, обсягів 
реалізації інноваційної продукції, фінансування 
та витрат на інновації металургійних підприємств 
набуває особливої актуальності.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
оцінка стану інноваційного розвитку вітчизняних 
металургійних підприємств за 2010-2014 рр. та 
визначення основних тенденцій. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Більшість показників інноваційної діяль-
ності підприємств металургійної галузі харак-
теризуються значною нестабільністю. Аналіз 
обсягів реалізованої інноваційної продукції 
підприємств металургійної галузі показав тен-
денцію до скорочення (табл. 1). Порівняння з 
2010 р. свідчить, що у 2011 р. падіння склало 
39,1% або 2836,7 млн. грн., у 2012 р. – 48% або 
3485,9 млн. грн., у 2013 р. – 7,8% або 564,3 млн. грн. 
В той же час спостерігається зростання обсягу 
реалізації інноваційної продукції підприємства-
ми металургійної галузі у 2013 р. в порівнянні 
з 2012 р. Щодо ситуації у 2014 р. вона значно 
погіршилась, як в порівнянні з 2010 р. – падіння 
склало 62,4%, так і з 2013 р. – спостерігається 
скорочення обсягів реалізації на 59,2%.

Позитивною тенденцією є зростання частки 
реалізованої інноваційної продукції, що була но-
вою для ринку. Якщо у 2010 р. вона становила 
лише 0,3% від обсягу реалізованої інноваційної 
продукції галузі, то в 2014 р. вона склала 5,7%. 
Щодо гривневого еквіваленту обсягів реалізації 
інноваційної продукції, що була новою для ринку, 
то протягом чотирьох років з 2010 р. по 2013 р. 
спостерігається стійке зростання сум, тільки у 
2014 р. сума реалізації зменшилась в порівнянні 
з 2013 р. на 210,8 млн. грн. або на 57,4%.

В статистичній звітності підприємств іннова-
ційну продукцію прийнято поділяти на дві кате-
горії: нову для ринку й нову для самого підпри-
ємства. Новою для ринку продукція вважається 
в тому випадку, коли підприємство виводить її 
на ринок першим. Негативною характеристикою 

вітчизняного металургійного виробництва є те, 
що підприємства в більшій частині виробляють 
продукцію, яка є новою саме для них, а не для 
ринку. Співставлення частки реалізованої інно-
ваційної продукції, що була новою для ринку, і 
новою тільки для підприємства показує значне 
переважання другого показника. Так, у 2010 р. 
частка продукції, що була новою тільки для під-
приємства складала 99,7%, в той час, коли про-
дукція нова для ринку має тільки 0,3%. Протягом 
усіх п’яти років, які були проаналізовані, част-
ка продукції, що була новою тільки для підпри-
ємств, перевищує 90%.

Понад половини інноваційної продукції мета-
лургійних підприємств реалізовувалось за межі 
України (за виключенням 2011 р. – її частка у 
загальному обсязі реалізованої інноваційної про-
дукції галузі становила 24%). З 2012 р. по 2014 р. 
частка такої продукції у загальному обсязі реа-
лізованої інноваційної продукції зросла з 45,3% 
до 97,7%. Але, якщо розглянути суму у гривнево-
му еквіваленту, то в 2014 р. в порівнянні з 2013 р. 
реалізація інноваційної продукції за межі Укра-
їни зменшилась на 3 278,8 млн. грн. або на 68,5%.

На сучасному етапі вітчизняні металургійні 
підприємства здійснюють свою діяльність у над-
звичайно складних умовах: зниження попиту 
на продукцію металургійного виробництва, як 
на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, 
високий рівень конкуренції, надто високі відсо-
тки на позики. Це означає, що майже кожне під-
приємство металургійної галузі, яке прагне до 
стабільного розвитку, повинно стати новатором. 
Оцінка стану інноваційного розвитку вітчизня-
них металургійних підприємств свідчить про до-
сить не просту ситуацію в даній сфері. 

На рис. 1 наведено співвідношення загальної 
кількості підприємств металургійного виробни-
цтва і тих підприємств, які впроваджували ін-
новації. Найбільша кількість підприємств мета-
лургійної галузі, що впроваджували інновації за 
2010-2014 рр. спостерігалась у 2013 р. – 113, най-
менша у 2010 р. – 99. Розрахунок частки даних 
підприємств показав, що вона коливається від 
18,0 до 20,6% (табл. 2). Позитивним є той факт, 

Таблиця 1
Динаміка реалізації інноваційної продукції металургійних підприємств України  

за 2010-2014 рр. (побудовано на підставі статистичних даних [4; 5; 6; 7])
Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн. 7258728,4 4422023,3 3772803,0 6694393,4 2728256,0
у % до загального обсягу реалізованої промислової 
продукції 3,7 1,7 1,7 3,2 6,2

у % до 2010 р. - 60,9 52,0 92,2 37,6
у % до попереднього року - 60,9 85,3 177,5 40,8
продукція, що була новою для ринку, тис. грн. 24037,4 58185,9 137060,2 367312,1 156532,0
у % до обсягу інноваційної продукції 0,3 1,3 3,6 5,5 5,7
продукція, що була новою тільки для підприєм-
ства, тис. грн. 7234691,0 4363837,4 3635742,8 6327081,3 2571724,0

у % до обсягу інноваційної продукції 99,7 98,7 96,4 94,5 94,3
Кількість підприємств, що реалізовували інноваційну 
продукцію за межі України, од. 26 24 30 30 30

Обсяги реалізованої інноваційної продукції за межі 
України, тис. грн. 3766374,7 1062916,6 1709371,8 4787691,3 1508932,2

у % до загального обсягу реалізованої продукції 51,9 24 45,3 71,8 97,7
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що з 2010 р. по 2013 р. спостерігалась стійка тен-
денція до зростання металургійних підприємств, 
що впроваджували інновації. 
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Рис. 1. Діаграма загальної кількості металургійних 
підприємств і підприємств, що впроваджували 
інновації за 2010-2014 рр. (побудовано автором  

за даними Укрдержстату)

Порівнянні кількості підприємств, що впрова-
джували інновації, з показником 2010 р. також 
свідчить про позитивну тенденцію: у 2011 році 
така кількість підприємств збільшилось на 4%, 
у 2012 р. – на 13,1%, у 2013 р. – на 14,1%, у 
2014 р. – 11,1%. 

Але якщо порівнювати кількість металургій-
них підприємств, що впроваджували інновації, в 
ланцюговій послідовності, то тенденція менш по-
зитивна: у період з 2011 по 2013 роки їх кількість 
зростала, хоч і невеликими темпами: у 2012 в по-
рівнянні з 2011 р. – на 8,7%, у 2013 р. в порівнянні 
з 2012 р. на 0,9%. Щодо 2014 року в порівнянні з 
2013 р., то кількість металургійних підприємств, 
що впроваджували інновації, взагалі знизилась 
на 2,7%. Інноваційні процеси (табл. 2) спостері-

гаються майже на половині з цих підприємств: у 
2010 році їх частка складала 43,4%, у 2011 році – 
49,5%, у 2012 році – 51,8%, у 2013 році – 54,9%, у 
2014 році – 50,9%. 

Інноваційні види продукції були впроваджені 
на 53 металургійних підприємствах у 2010 році, 
на 60 у 2011 році, на 57 у 2012 році, на 61 у 
2013року, та на 55 у 2014 році, але нова для 
ринку продукція зустрічалась тільки у 10 під-
приємств у 2010 та 2011 роках, на 9 у 2012 та 
2013 роках, й на 13 у 2014 році. Аналогічна си-
туація спостерігається й з реалізацією інновацій-
ної продукції. Так з 81 металургійного підприєм-
ства, що реалізовували інноваційну продукцію у 
2010 році, тільки у 13 – це була нова для ринку 
продукція, у 2011 році це співвідношення склада-
ло 85 і 15, у 2012 році – 92 і 15, у 2013 році – 89 
і 16, у 2014 році – 82 і 15 (табл. 2). 

Розглянемо фінансування інноваційної діяль-
ності вітчизняних металургійних підприємств за 
період 2010-2014 рр. Як видно з наведених у та-
блиці 3 даних, основним джерелом фінансування 
інновацій виступають власні кошти, частка яких 
у 2010 р. становила 98,36% (293416,9 тис. грн.), 
у 2011 р. – 99,61% (1571667,4 тис. грн.), у 
2012 р. – 98,15% (1056474,9 тис. грн.), у 2013 р. – 
88,23% (962840,5 тис. грн.), у 2014 р. – 93,56% 
(436510,5 тис. грн.).

Переважання власних коштів серед інших 
джерел фінансування інноваційної діяльності 
пояснюється складностями залучення фінансо-
вих ресурсів через несприятливий інвестиційний 
клімат, недостатню нерозвиненість венчурного 
фінансування інноваційної діяльності тощо.

Незначною є фінансова підтримка інновацій в 
металургійній галузі державою. За аналізуємий 
період частка цього джерела фінансування мен-
ша за 1%. У 2010 р. вона складала 0,9% від за-
гального обсягу фінансування, у 2011 р. – 0,01%, 
у 2012 р. – 0,21%, в 2013 р. – взагалі була відсут-

Таблиця 2
Динаміка показників інноваційної діяльності металургійних підприємств України  

за 2010-2014 рр. (побудовано на підставі статистичних даних [4; 5; 6; 7])
Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

кількість металургійних підприємств, що впроваджували інновації, 
од. 99 103 112 113 110

у % до загальної кількості підприємств галузі 18,0 18,1 19,5 18,2 20,6
у % до 2010 р. - 104,0 113,1 114,1 111,1
у % до попереднього року - 104,0 108,7 100,9 97,3
у тому числі: впроваджували інноваційні процеси, од. 43 51 58 62 56
впроваджували нові або вдосконалені методи обробки або вироб-
ництва продукції, од. 40 50 53 56 41

впроваджували інноваційні види продукції, од. 53 60 57 61 55
з них нові для ринку,од. 10 10 9 9 13
кількість металургійних підприємств, що реалізували промислову 
продукцію,од. 787 789 800 796 799

кількість металургійних підприємств, що реалізували інноваційну 
продукцію, од. 81 85 92 89 82

у тому числі продукцію, що була новою на ринку, од. 13 15 15 16 15
% до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції галузі
продукцію, що була новою тільки для підприємства, од. 74 76 83 79 74
кількість впроваджених нових технологічних процесів на металур-
гійних підприємствах, од. 82 136 153 221 320

у тому числі маловідходних та ресурсозберігаючих, од. 39 42 53 74 87
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ня, в 2014 р. – 0,85%. Фінансування за рахунок 
коштів місцевих бюджетів спостерігається тіль-
ки у 2013 році, але це досить незначний обсяг – 
386 тис. грн. або 0,04%. В період з 2011 року по 
2013 рік збільшилось фінансування інноваційної 
діяльності за рахунок кредитних коштів. Якщо 
порівнювати цю частку джерел фінансування 
інноваційної діяльності металургійних підпри-
ємств, то треба відзначити 2013 р., коли вона 
була максимальною – майже 8%. 

Щодо залучення коштів інвесторів, то частка 
вітчизняних інвестицій у 2010 р. складала 0,03% 
(96,7 тис. грн.), у 2011 р. – 0,14% (2230,0 тис. грн.), 
у 2012 р. – вона зовсім незначна (8,8 тис. грн.), у 
2013 р. – 0,02% (210,0 тис. грн.), у 2014 р. – 0,01% 
(41,6 тис. грн.) Частка іноземних інвестицій в фі-
нансуванні інноваційної діяльності вітчизняних 
підприємств металургійної галузі коливається 
від 0,08% у 2010 р. до 3,9% у 2013 р.

Аналіз витрат на інноваційну діяльність під-
приємств металургійного виробництва Украї-
ни (табл. 4) свідчить, що у період з 2010 р. по 
2014 р. їх загальні обсяги коливаються досить 
суттєво. Найменший обсяг витрат, який стано-
вив 298,3 млн. грн. спостерігався у 2010 р. Піс-
ля чого відбулося їх значне зростання в порів-
нянні з 2010 р. – в 4,5 разу, за рахунок майже 
всіх складових, винятком були тільки витрати 
на внутрішні НДР, що скоротилися на 7,1%. 
У 2012 р. спостерігається скорочення витрат 
на 258,5 млн. грн. або 19,4%. Щодо складових 
витрат, то окремі з них значно збільшились 
(інші – в 4,4 рази), в той час, як витрати на 
придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення (236,0 млн. грн. або 23,9%) й інші 
знання значно скоротились (249,9 млн. грн. або 
99,2%). Значене скорочення витрат спостеріга-
ється у 2014 р. в порівнянні з 2013р. – 57,2% або 

Таблиця 3
Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності металургійних підприємств  

за джерелами у 2010-2014 рр. [4; 5; 6; 7]
Показники, 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

усього, тис. грн./% 298315,8/100 1577775,8/100 1076350,5/100 1091242,5/100 466573,8/100
в т.ч. за рахунок власних 
коштів, тис. грн./% 293416,9/98,36 1571667,4/99,61 1056474,9/98,15 962840,5/88,23 436510,5/93,56

державного бюдже-
ту, тис. грн./% 2695,0/0,90 150,0/0,01 2206,6/0,21 - 3975,0/0,85

місцевого бюдже-
ту, тис. грн./% - - - 386,0/0,04 -

позабюджетних фон-
дів, тис. грн./% - 93,0/0,01 - - -

вітчизняних інвесто-
рів, тис. грн./% 96,7/0,03 2230,0/0,14 8,8/- 210,0/0,02 41,6/0,01

іноземних інвесто-
рів, тис. грн./% 225,6/0,08 3158,9/0,20 20,4/- 42523,3/3,90 14172,7/3,04

кредитів, тис. грн./% 1881,6/0,63 476,5/0,03 17639,8/1,64 84893,1/7,78 11874,0/2,54
інших джерел, тис. грн./% - - - 389,6/0,03 -

Таблиця 4
Обсяги витрат на інноваційну діяльність металургійних підприємств України за 2010-2014рр.  

 (побудовано на підставі статистичних даних [4; 5; 6; 7]) 
Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Внутрішні НДР, тис. грн. 13122,2 12185,3 3555,7 73698,3 51727,9
у % до 2010 р. - 92,9 27,1 561,6 394,2
у % до попереднього року - 92,9 2,9 2072,7 394,2
Зовнішні НДР, тис. грн. 7995,4 13400,6 16447,6 17698,0 5021,1
у % до 2010 р. - 167,6 205,7 221,4 62,8
у % до попереднього року - 167,6 122,7 107,6 28,4
Придбання машин, обладнання та програмного забезпе-
чення, тис. грн. 260292,8 988015,7 751976,3 739754,9 279458,9

у % до 2010 р. - 379,6 288,9 284,2 107,4
у % до попереднього року - 379,6 76,1 98,4 37,8
Інші зовнішні знання, тис. грн. 335,3 252050,4 2059,9 4811,3 118,3
у % до 2010 р. - 75171,6 614,3 1434,9 35,3
у % до попереднього року - 75171,6 0,8 233,6 2,5
Інші, тис. грн. 16570,1 69195,4 302311,0 255280,0 130247,6
у % до 2010 р. - 417,6 1824,4 1540,6 786,0
у % до попереднього року - 417,6 438,9 84,4 51,0
Всього, тис. грн. 298315,8 1334847,4 1076350,5 1091242,5 466573,8
у % до 2010 р. - 447,5 360,8 365,8 156,4
у % до попереднього року - 447,5 80,6 101,4 42,8
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624,7 тис. грн. Основною статтею, яка найбільше 
вплинула, були витрати на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення, їх 
зменшення склало 460,3 млн. грн. або 62,2%. 

Недосконалою є й структура витрат на інно-
ваційну діяльність у вітчизняних підприємств 
металургійної галузі. Побудування діаграми 
структури витрат показало, що у період з 2010 
по 2014 рр. (рис. 2) найбільшу частку займають 
витрати на придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення (даний показник ко-
ливається від 87,3% у 2010 р. до 59,9% у 2014 р.).
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Рис. 2. Структура витрат на інноваційну діяльність 
металургійних підприємств України  

за період 2010-2014 рр.

Значно менше було витрачено на придбання 
нових технологій, патентів і ліцензій (інші зо-
внішні знання) – від 0,1% у 2010 рр. до 18,9% у 

2011 р. У 2014 р. сума за цими витратами була 
настільки не значна, що частка склала менш ніж 
0,1%. На зовнішні НДР за аналізований період 
спрямовувалось не більше 3% від обсягу всіх 
витрат на інноваційну діяльність, на внутрішні 
максимальний відсоток склав 11,1% у 2014 р.

Серед основних причин, що стримують роз-
робку і впровадження інновацій в металургійній 
галузі, можна назвати: брак власних коштів, не-
достатню фінансову підтримку інноваційної ді-
яльності з боку держави, застарілість основних 
виробничих фондів на фоні високої вартості но-
вовведень та відсутністю реальних інвестиційних 
ресурсів на технологічне оновлення, що поясню-
ється високим рівень економічних ризиків та 
тривалими терміни окупності нововведень.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведений аналіз стану інноваційного розвитку ві-
тчизняних дозволяє стверджувати, що на сьо-
годні металургійна галузь Україна розвивається 
без повноцінного використання свого інновацій-
ного потенціалу. За період 2010-2014 рр. спосте-
рігалось збільшення кількості підприємств, що 
впроваджували інновації, кількості впровадже-
них нових технологічних процесів, випуску но-
вої продукції для ринку, але ці тенденції досить 
не стійки. Інноваційна діяльність підприємств в 
основному базується на використанні науково-
технічних надбань попередніх років. Подібна мо-
дель інноваційного розвитку не дає можливості 
підтримувати конкурентоспроможність металур-
гійної продукції на належному рівні, крім того не 
дозволяє її підвищити.
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ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

У статті досліджено проблеми кредитування малого та середнього бізнесу, основні проблеми з якими сьогодні 
стикається бізнес. Надані рекомендації щодо покращення кредитування малого ті середнього бізнесу.
Ключові слова: малий та середній бізнес, порівняльна характеристика, етапи становлення.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Основні проблеми, з якими сьогодні стикається 
бізнес, в першу чергу – це відсутність стартово-
го капіталу або нестача оборотних коштів. З-за 
низького купівельного попиту поповнити їх за 
рахунок банківських кредитів, як це робиться в 
інших країнах – дуже тяжко, так як відсотки 
за ним (а сьогодні це від 30%) і умови видачі ро-
блять їх отримання нереальним для більшості. 

Також отримати кредити важко з багатьох 
причин, серед них – незацікавленість комерцій-
них банків у видачі мікрокредитів, складна про-
цедура прийняття банками відповідних рішень, 
відсутність у суб’єктів малого підприємництва 
майна, що може бути заставою.

Аналіз останніх наукових досліджень і пу-
блікацій. Вагомий внесок у дослідження під-
приємництва протягом ХVIII-ХІХ ст. зробили 
відомі вчені Р. Кантільйон, А. Сміт, Д. Рікардо, 
Ж.-Б. Сей, А. Маршалл, а в XX ст. – М. Вебер, 
В. Зомбарт, Й. Шумпетер, Ф. Хайєк та інші.

У науковій літературі багато уваги приді-
лено дослідженням теоретико-методологічних 
основ банківського кредитування та аналізу 
його результатів. Дослідженням теоретичних і 
практичних аспектів цього питання приділили 
значну увагу такі вітчизняні вчені: М.Д. Білик, 
Ф.Ф. Бутинець, О.В. Васюренко, В.В. Вітлін-
ський, А.М. Герасимович, А.В. Головач, Н.А. Го-
ловач, Р.А. Гриценко, О.Д. Заруба, В.Б. Захожай, 
Б.С. Івасів, Л.О. Примостка та ін. Серед росій-
ських науковців вагомий внесок у розробку цієї 
теми здійснено О.І. Лаврушиним, Г.С. Пановою, 

В.М. Усоскіним. Питанням кредитування малого 
та середнього бізнесу в Україні присвячено на-
уково-аналітичні роботи Н. Якубенко, О. Гейця, 
О. Воронович, В. Майбороди та ін. [4-6, 8].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій свідчить, що проблема розвитку ма-
лого та середнього бізнесу в Україні є досить ак-
туальною, при цьому велика увага приділяється 
питанню кредитування як іноземними, так і ві-
тчизняними фінансовими установами, створенню 
дієвого механізму і стратегії розвитку підпри-
ємства в країні. Однак, незважаючи на велику 
кількість публікацій, тема є досить дискусійною 
та актуальною і на сьогодні.

Мета статті. Метою написання статті є оцінка 
проблем аналізу кредитування малого і серед-
нього бізнесу в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Прийнято вва-
жати, що фундаментальною базою розвитку 
будь-якої національної економіки служить ши-
рокомасштабне виробництво і великий бізнес, 
будучи основним носієм економічних процесів. 
Малий і середній бізнес найчастіше вважають за-
лишковим, додатковим придатком, нестабільною 
гілкою підприємництва, пов’язаного з великими 
проблемами і ризиком. Однак, еволюція підпри-
ємництва доводить абсолютно протилежне. Мале 
та середнє підприємництво або, як його часто на-
зивають у світовій практиці, дрібний бізнес має 
важливу роль у розвитку країни, маючи вагому 
частку в обсязі ВВП (15-20%), будучи основним 
джерелом створення робочих місць.
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Малий бізнес – це самостійна, систематична 
господарська діяльність малих підприємств будь-
якої форми власності та громадян-підприємців 
(фізичних осіб), яка проводиться на власний 
ризик з метою отримання прибутку. Практично 
це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, 
фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів 
господарювання спрямована на реалізацію влас-
ного економічного інтересу. 

Рівень розвитку бізнесу в Україні значно 
нижча, ніж у сусідніх країнах. До того ж, у нашій 
країні не використовується весь потенціал, який 
допоміг би вийти на новий рівень. Перешкодою 
для розвитку бізнесу є неналежне застосування 
законодавства, високий рівень корупції, а також 
неефективне управління державним сектором.

Законодавство України надає широкі пра-
ва щодо створення малих підприємств. Так, за-
сновниками їх можуть бути орендні, колективні, 
спільні підприємства, кооперативи, акціонерні то-
вариства та інші підприємства й організації, а та-
кож громадяни, члени сімей, інші особи, що спіль-
но ведуть трудове господарство. У зв’язку з цим 
будь-яке створене мале підприємство, зберігаючи 
пріоритет свого засновника, є відповідно і держав-
ним, колективним, приватним. Діяльність кожного 
з них регулюється діючим законодавством.

Світовий досвід показує, що малий і серед-
ній бізнес переважним чином фінансується не-
великими банківськими установами: земельними 
банками і ощадними касами, банками взаємного 
кредитування та кооперативні банки, які спе-
ціалізуються на кредитуванні дрібних і серед-
ніх підприємств, а також на фінансуванні їхніх 
капіталовкладень. Рівень функціонування цих 
установ достатньо високий, вони задовольняють 
потреби клієнтів у найрізноманітніших фінансо-
вих послугах, пропонуючи не тільки кредити і 
інвестиції, а і фінансовий консалтинг (консульта-
ції щодо фінансового менеджменту, маркетингу, 
бухгалтерського обліку) та методичне забезпе-
чення малого і середнього бізнесу. Перевага цих 
банків в обслуговуванні клієнтів з малого і серед-
нього бізнесу – індивідуальний підхід, а відпо-
відно індивідуальний сервіс для кожного клієнта.

Отже, високий рівень розвитку малого і серед-
нього підприємництва в зарубіжних країнах забез-
печено досконалою структурою кредитних систем 
цих країн. У взаємодії бізнес – кредитно-банків-
ський сектор успішно співіснують різні за розміра-
ми банківські та кредитні установи, дрібніші з яких 
працюють з невеликими підприємствами, крупні 
банки орієнтуються на великий бізнес. І чим більш 
розгалуженою є структура банківських та кредит-
них інститутів, тим краще це для бізнесу.

В Україні на жаль, сьогодні лише десята час-
тина банків має спеціальні кредитні програми 
для роботи з цим важливим клієнтським сегмен-
том, не кажучи про комплексне обслуговування 
його потреб. Втім, перспективність цього ринку 
не залишає сумнівів у тому, що банки будуть 
посилювати увагу до сектора малого і середньо-
го бізнесу. Звичайно, потенціал його розвитку в 
Україні далеко не вичерпний. За даними світової 
статистики, у розвинених країнах на 10 тисяч на-
селення припадає близько 500-700 підприємств 
малого й середнього бізнесу. В Україні – 50-60.

Особлива увага приділялася інвестуванню сек-
тору середнього і малого підприємництва створен-
ням системи оподаткування для стимулювання 
інвестиційних процесів, полегшенням доступу до 
зовнішніх джерел фінансування. У Польщі сфор-
моване розвинуте середовище інститутів мікро-
фінансування, до якого належать фонд «Фундуш 
Мікро» з філіальною мережею, два мікрокредитні 
фонди підтримки сільськогосподарського бізнесу, 
некомерційний фонд, Польсько-американський 
фонд розвитку підприємств. Досить ефективни-
ми виявилися така суспільна схема здійснення 
мікрокредитування недержавними інститутами, 
що дістали у Польщі назву «банків довіри», осно-
вою діяльності яких є колективна взаємна відпо-
відальність або колективне поручництво, чи якась 
інша загальносоціальна схема.

У Румунії для підтримки і розвитку малого 
підприємництва діє сім державних програм, що 
входять до національної програми соціально-еко-
номічного розвитку країни: інвестиційна, гаран-
тування кредитів, підвищення кваліфікації під-
приємців, стимулювання експортної діяльності, 
організації інформаційно-консалтингових цен-
трів й центрів фінансової підтримки новостворе-
них підприємств тощо.

Україна за кількістю середніх і малих під-
приємств катастрофічно відстає від економічно-
го розвинутих країн і країн з трансформаційною 
економікою, Умови становлення і функціонуван-
ня таких підприємств залишаються несприятли-
вими: ускладнено доступ до фінансових і кредит-
них ресурсів, існують високі ризики діяльності, 
з посиленням фіскального стягнення з прибутків 
підприємств може спостерігатися різке скоро-
чення кількості суб’єктів такого виду діяльності, 
що є негативною тенденцією в економіці України.

Отже, особливого значення набувають питан-
ня створення умов для підтримки діяльності се-
реднього і малого бізнесу шляхом запровадження 
державної підтримки інвестиційного кредиту-
вання, мікрокредитування, заходів здешевлення 
банківських кредитів, сприяння використанню 
коштів приватних інвесторів. Одним із основних 
завдань в Україні, спрямованих на подолання 
кризових явищ у реальному секторі економіки, 
є створення з боку банківської системи країни 
необхідних грошово-кредитних стимулів для за-
безпечення економічного зростання та розвитку 
малого і середнього бізнесу.

Аналіз і оцінка зарубіжного досвіду стосовно 
втручання держави в розвиток підприємництва 
показують, що під особливою державною опікою 
перебувають структури малого і середнього біз-
несу. При цьому кожна держава, використову-
ючи типові важелі впливу на розвиток підпри-
ємництва, формує власну систему управління 
цими процесами, підтримуючи перш за все малі 
підприємницькі структури, масовість яких за-
безпечує зайнятість і добробут більшої частини 
населення, а відтак і стабільну економічну си-
туацію в країні та ефективність функціонування 
національної економіки.

В Україні, враховуючи обмежені фінансові 
можливості держави, фінансово-кредитна по-
літика повинна будуватися на принципах ши-
рокого залучення різних джерел фінансування, 
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включаючи іноземні інвестиції, заощадження на-
селення, вільні кошти підприємницьких структур 
тощо. Слід зазначити, що кількість підприємств, 
які діють в Україні, становить близько 3073 ти-
сяч. Розподіл підприємств залежно від кількості 
зайнятих наведений в табл. 2.

Таблиця 1
Показники, що характеризують розвиток  

малого і середнього підприємництва (МСП)  
у різних країнах світу за 2014 р.

Країна 

Кількість 
МСП у 

розрахунку 
на 1000 чол. 
населення 

Частка 
зайнятих 
у МСП у 
загальній 

чисельності 
зайнятих (%) 

Частка 
МСП 

у ВВП 
(%) 

Великобри-
танія 46 49 50 

Німеччина 37 46 50 
Італія 68 73 57 
Франція 35 54 55 
СІІІА 74,2 54 50 
Російська 
Федерація 5,05 9,6 10 

Україна 5,4 4,6 6 

За даними досліджень Київського міжнарод-
ного інституту соціології [5]. 

Із загальної кількості підприємств 2 млн. 
650 тис. – це самозайняті особи, які підтримують 
себе виробництвом і/або розповсюдженням і про-
дажем продукції на місцевих ринках. Зазначимо, 
що більше, ніж 3 млн. підприємств є малими (з 
кількістю зайнятих 50 або менше робітників), в 
той час як лише 33169 належать до категорії се-
редніх підприємств (51-250 зайнятих) і 10851 під-
приємство належить до великих (де кількість за-
йнятих перевищує 250 чоловік). Крім того, 11,6% 
зайнятих на підприємствах, які виробляють то-

вари та послуги для продажу, ідентифікуються 
як працівники неофіційної економіки. На думку 
фахівців, існують певні передумови перетворен-
ня «мікро компаній» на ефективні форми серед-
нього бізнесу.

Висновки. Працюючи над темою даної стат-
ті, можна зробити висновки, що особливо болю-
чою для суб’єктів малого підприємництва є про-
блема пошуку джерел фінансування подальшого 
розвитку. Як свідчить практика, для більшості 
вітчизняних малих підприємств основним дже-
релом фінансування виробництва є їхні власні 
кошти. Проте цілковито задовольнити потреби у 
фінансуванні лише за рахунок власних ресурсів 
ці підприємства не в змозі. Для їх розвитку необ-
хідні значні обсяги додатково залучених коштів. 
З метою фінансово-кредитної підтримки суб’єктів 
малого підприємництва на рівні держави запро-
ваджується цілеспрямована, послідовна єдина ре-
гуляторна політика у сфері розвитку підприєм-
ницької діяльності. Однією з актуальних проблем 
в процесі залучення іноземних інвестицій є також 
відсутність скоординованої участі українських 
підприємств в інвестиційних форумах, семінарах, 
конференціях, брак розуміння особливостей тех-
нології міжнародного співробітництва, проблеми 
визначення регіональних і галузевих переваг в 
процесі використання іноземних інвестицій.

Так, специфіка підприємництва в окремих га-
лузях, насамперед, в АПК, робить неможливим 
вирішення проблем розвитку підприємництва на 
основі лише використання програм мікрокредитів 
за рахунок коштів міжнародних фінансових ор-
ганізацій. Аналіз світового досвіду свідчить, що в 
загальних обсягах фінансування малих та серед-
ніх підприємств протягом останніх сорока років 
переважають кредити, що надаються небанків-
ськими установами – кредитними спілками, кре-
дитними кооперативами, товариствами взаємного 
кредитування та взаємного страхування тощо. 

Таблиця 2
Структура діючих підприємств в Україні залежно від кількості зайнятих у 2014 році

Група 
підприємств 
за кількістю 

зайнятих 

Кіль-
кість 

підпри-
ємств 

Кількість зайнятих 
на підприємствах 

даної групи 

Кількість зареєстрованих 
підприємств (в % від 
загальної кількості 

підприємств даної групи) 

Кількість зайнятого населення 
на підприємствах даної групи 
(в % від загальної кількості 

зайнятих) 
Самозайняті 

особи 2651433 2651435 24,6 33,9

1-5 148976 516947 37,6
6-10 104608 850460 94,1
11-50 123757 3189226 99,5
51-250 33169 4206444 99,5 19,8

250 і більше 10851 9822542 99,4 46,3

Всього 3073244
21237054 (52,0% на-

селення від 15 років і 
старше)

- 100,0
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ФОРСАЙТ КАК МЕТОДОЛОГИЯ ФУТУРОДИАГНОСТИКИ РЕГИОНА

На фоне развёртывания новых постсовременных процессов философия, методология и технологии форсайта анали-
зируются как необходимая составляющая часть эффективного управления на региональном уровне. Для этого рас-
сматриваются возможности анализа, прогнозирования и подготовки/осуществления продуктивных трансформаций. 
Особое внимание уделяется изучению перспектив и ограничений стимулирования желательных трансформаций. 
Ключевые слова: регион, управление, стимулирование.

Постановка проблемы. Устойчивость безопас-
ности и развития требует повышения уровня 
знаний о перспективных тенденциях трансфор-
маций и качества ответов на вызовы историче-
ского масштаба. Факты, свидетельствующие о 
появлении и усилении новых процессов, зача-
стую, скрыты под спудом доминирующих пока 
характеристик прошлого, но без их должной 
оценки невозможно строить политику «на опере-
жение». Причём скорость изменений нарастает, 
попытки реагировать на очевидное обрекают на 
отставание и утрату исторической субъектности.

Анализ публикаций. Методологические и 
теоретические основания статьи составили, 
во-первых, разработки авторов Римского клу-
ба и Зальцбургского семинара, во-вторых, тру-
ды аналитиков Корпорации RAND, Strategic 
Forecasting Inc. (Stratfor), Фонда перспективных 
исследований РФ, в-третьих таких специалистов 
в развитии регионоведения, как Г.А. Бей, П. Бе-
кер, А.М. Евлохов, Т.А. Елохова, П.В. Магданов, 
Б.Р. Мартин, Е.В. Моргунов, В.В. Шилов и др.

Формулировка исследовательской задачи. 
Обеспечение кластерно-синергетичной эффек-
тивности инноваций социетального уровня и под-
готовка цепной реакции последующих трансфор-
маций требует концентрации (территориальной 
локализации, целевого выделения, методологиче-
ского очерчивания, поддержки не только общей 
среды трансформаций, но и «точек конденсации» 
изменений) [1-5]. В свою очередь, для поддержки 
качества и вектора влияния специальных режи-
мов крайне важным выступает налаженный ин-
формационный режим, создание адекватной ин-
формационной инфраструктуры, качественный 
инновационный менеджмент. Как известно, широ-
кие возможности предпосылки для этого создают-
ся режимом форсайта (от англ. Foresight – взгляд 
в будущее, предвидение), который рассматрива-
ется как процесс, связанный с систематическими 
попытками заглянуть в отдалённое будущее на-
уки, технологии, экономики и общества с целью 
определения сфер стратегических исследований 
и технологий, которые с большой вероятностью 
могут принести наибольшие экономические и со-
циальные выгоды [6-9]. Вместе с тем, категори-
ально строгое употребление термина «форсайт» 
исторически закрепилось за вполне определён-
ным кругом прогнозных практик.

В сложившейся ситуации цель статьи – по-
дытоживание авторского подхода в аспекте ис-
пользования философии, методологии и техно-

логий форсайта для проведения региональной 
футуродиагностики в условиях усиления дина-
мик постсовременности. 

Изложение основного материала. Форми-
рование философии форсайта осуществлялось 
на основе целенаправленного выявления, объ-
единения и реализации знаний экспертов. Как 
известно, люди знают больше, чем осознают – 
форсайт позволяет раскрывать, освобождать и 
направлять гносеологический потенциал. Фор-
сайт ориентирует на визуализацию будущего, 
определение вероятных сценариев и ключевых 
моментов изменений, путей и спусковых крюч-
ков осуществления оптимизации происходяще-
го [10-14]. Таким образом, раскрытие сильных 
сторон форсайта для региона тесно связано с 
проведением региональной футуродиагностики 
явлений и процессов, в частности – в социально-
экономической сфере.

В совокупности технологии форсайта позво-
ляют не покорно следовать за лидером, а опере-
жать в своем, навязывая собственную повестку 
дня. Среди наиболее применяемых на данный 
момент технологий форсайта – методы анали-
за взаимных воздействий, анализа глобальных 
трендов, библиографического анализа, выделе-
ния ключевых технологий, дельфи, заражения 
развитием игры, испытания, моделирования и 
симуляции, картирования стейкхолдеров, карти-
рования технологий, мозговых штурмов, мульти-
критериального анализа, обзора источников, экс-
пертных и общественных панелей, разработки 
будущего, SWOT-анализа, сканирования источ-
ников, сценарного планирования, фокус-групп, 
экстраполяции трендов и т.п. [15-19].

Непосредственная помощь науки практике 
регионалистики в процессе форсайта может осу-
ществляться за счёт проведения футуродиагно-
стики (прежде всего, верного отражения и пред-
сказания действительности), а также подготовки 
средств влияния с прогнозируемым результа-
том [20-26]. Форсайт подключает рассеянное в 
обществе знание, кооперируя и балансируя под 
знаменем эффективности самые разнообразные 
усилия и подходы: anything goes. Соответственно 
требованиям времени фиксируются и воспроиз-
водятся как состояние озарения, так и конвей-
ерность открытий. Для продуцирования нового 
используются (и интегрируются в синергетиче-
ском всплеске) возможности подсознания и со-
знания на индивидуальном и социальном уров-
нях, иррациональные и рациональные оснований 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 133

3 (10), may 2016

творчества. Кооперирование разнокачественных 
ресурсно-методологических баз предоставляет 
возможности государственно-частного партнёр-
ства, когда оцениваются диапазоны возможно-
стей различных сценариев и моделей развития, 
освещаются горизонты трансформаций. 

При этом моделирование воздействия как эф-
фективное направление познания и планирова-
ния представляет собой воспроизведение формы 
или некоторых свойств предметов или явлений с 
целью их изучения или повторения (воспроизве-
дения). Это – исследование свойств каких-либо 
объектов (процессов) с помощью других объек-
тов (процессов), являющихся их моделью. Люди 
издавна использовали моделирование как сред-
ство познания. Встречаясь в своей деятельности 
с чем-то неизвестным, человек, прежде всего, 
пытался сопоставить это неизвестное с уже из-
вестным ему. При сравнении неизвестного с из-
вестным происходит перенос знания со второго 
на первое, известное выступает как модель не-
известного. Такой перенос знаний в логике полу-
чил название умозаключение по аналогии. Метод 
моделирования и позволяет получить знание об 
исследуемом объекте или явлении путем изуче-
ния аналогов на модели. 

Так, для обеспечения действенности мето-
дологии форсайта требуется тщательный учёт 
управляемых, самоуправляемых и неуправляе-
мых региональных процессов, комбинирование 
разноуровневых сценариев и сил, возможностей 
ресурсных баз, объединение усилий и разне-
сение рисков, в частности – различных секто-
ров экономики (государственного, частного при-
быльного, негосударственного бесприбыльного). 
Крайне важным направлением активизации на-
личного потенциала и, вместе с тем, балансиром 
возможных сдвигов и диспропорций (в том чис-
ле – глобальных) выступает региональный уро-
вень [27-31]. Например, информационный взрыв, 
во-первых, усиливает захламлённость пустой 
или непроверяемой информацией, во-вторых, 
наращивает значение факторов доступа к её 
разнокачественным уровня, в-третьих, повыша-
ет значение общеметодологической культуры, 
позволяющей приходить к правильным выводам, 
отбирая из вороха сведений действительно важ-
ные и комбинируя качественные и количествен-
ные методы анализа, прогнозирования и модели-
рования конструктивных действий в постоянно 
изменяющейся обстановке. При этом кризис рас-
пространённых практик мультикультурализма 
требует формирования новых представлений о 
гражданственности, включающих знания об ак-
тивном внедрении идеологий МНК и богатстве 
региональных и городских традиций.

Кардинальность происходящих трансфор-
маций в глобальном масштабе демонстрируют 
ограниченную практическую истинность неко-
торых ранее разработанных абстракций и ряда 
исследовательских методик. Вместе с тем, недо-
статочная глубина первичных абстракций может 
повлечь за собой сужение получаемых в про-
цессе восхождения от абстрактного к конкрет-
ному как теоретических, так и практических 
рекомендаций. Постсовременность существенно 
трансформирует представления об оптимизации 

путей воздействия. Резкое усложнение социаль-
но-политической реальности, отразившееся в 
концепциях перехода от системы к бессистемной 
целостности, от материальной доминанты в орга-
низации к духовно-культурным началам струк-
турирования и мотивирования, ориентирует на 
многообразие управленческих композиций вне 
единого шаблона, на утопичность поиска едино-
го канона. Другими словами, постсовременность 
предполагает, что в процессе осуществления ана-
лиза, прогностики и конструктивных действий 
по-преимуществу приходится иметь дело со сла-
боструктурируемой многоуровневой средой, где 
сходятся и диффузируют совершенно разные 
социально-экономические логики и тенденции. 
Эти основания приводят к фиксации заведомо 
более мозаичных, гибридных, конгломератных 
общественных коммуникаций, которые несут ак-
центирование индивидуально-психологическим 
(а не социально-экономическим) началом, потому 
вместо привычных в прошлом иерархий усили-
вается равнозначность разного, полиситемность, 
невозможность заблаговременного установления 
жёсткого единообразия социально-экономиче-
ских масштабов и канонов (наряду с повышени-
ем в глобальных масштабах технико-технологи-
ческой стандартизации). 

В частности, постсовременные трансформа-
ции ресурсно-методологических баз существен-
но воздействуют на приоритетность организаци-
онно-управленческих подходов. Однозначность 
причинно-следственных связей (модель «де-
рева») давно переросла в модель «куста» (ха-
рактеризующую социальность, выросшую до 
многофакторности) и «ризому» стохастического 
состояния социальности, где могут сплетаться 
самые причудливые сочетания логики бытия. 
При этом способность социальной системы госу-
дарства противостоять дестабилизирующим гло-
бальным, региональным и национальным фак-
торам оказывается важной частью механизма 
предотвращения угроз в важнейших сферах че-
ловеческой деятельности. Всё это ещё раз акту-
ализирует необходимость такого регулирования 
социальных отношений, которое способно на-
правлять их качественное развитие в русло соз-
дания условий для самореализации тружеников, 
мотивировало бы к увеличению качества чело-
веческого потенциала и адекватности персонала. 
Когда действительно кардинально изменяются 
условия, то необходимо развиваться всей регу-
лятивной системе, в частности, – с освоением 
всего диапазона использования нормотворческой 
и регулятивной функций социального капитала. 
Впрочем, задача нового Sturm und Drang (Бури 
и натиска) должна решаться в условиях пере-
сечения ресурсных баз, особенностей логик и ме-
тодологий социально-политических постмодерна, 
модерна и архаики.

Таким образом, осуществление проектов «реф-
лексивной модернизации» взыскует качественно 
новых моделей участия в глобальной конкурен-
ции, эффективное владение которыми требует 
более полного использования регионами и горо-
дами творческих возможностей людей и соответ-
ствующих трансформаций регулятивной систе-
мы. Соответственно, возрастает эффективность 
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технологий стимулирования желательных про-
цессов, базирующихся как на выделении точек 
и кластеров развития, так и на формировании 
общих динамик среды, предполагающих умение 
не директивного администрирования, а подхо-
ды, помогающие заинтересовать и увлечь [32-37]. 
Ведь, несмотря на определенные дополнительные 
сложности, воплощение конкретных форм опти-
мальной реализации социально-экономических и 
политических интересов общества предполага-
ет широкое применение алгоритмов сценарного, 
проектного и вариативного подходов футуродиаг-
ностики к перспективам развития. Следователь-
но, в условиях инверсионного развития (если не 
гражданское общество создает государство, а го-
сударство обеспечивает функционирование граж-
данского общества) развитая и структурирован-
ная общественность предполагает достижение 
определённого экономического уровня. В свою 
очередь, принятие успешных в долговременном 
плане стратегических решений, а также осущест-
вление стратегического давления в направлении 
их реализации требует учёта ожиданий и вос-
приятия населения (прежде всего, на базе цен-
ностно-смысловых комплексов соответствующего 
культурно-цивилизационного мира).

Таким образом, применение методологий фор-
сайт-программирование оказывается созвучным 
возможностям постсовременности направлени-
ем эффективного синтеза возможностей разви-
тия. При наличии процедурно-технологического 
соответствия, разнообразия и компетентности 
привлечённых, достаточного, мотивированно-
го и готового к участию в социально значимых 
коммуникациях экспертного сообщества, гибко-
го модератерства, верного взвешивания оценки 
сложившейся ситуации и правильных прогнозах 
развития кампании, оно может стать серьезным 
фактором устойчивого развития. Формирова-
ние условий форсайта может стимулироваться, 
преимущественно, проектно-целевыми или те-
матическими задачами, вызывая специальные 
(направленные) или системные решения и ак-
центируя (меж)региональную, государственную, 
международную, корпоративную, отраслевую 
или объектно-процессуальную направленность. 
Особенно влияет на условия (ре)актуализации 

подобных механизмов развёртывание тенден-
ций десуверенизации, эффективными акторами 
которых сегодня выступают как бизнес-субъ-
екты, так и регионы разного уровня. С одной 
стороны, диффузия норм и практик всяческих 
МНК влияет на поведение отнюдь не только в 
экономической сфере: вплоть до формирова-
ния институций и стереотипов «корпоративного 
гражданства». С другой, для формирования и 
развития регионов всегда была крайне важной 
(зачастую, определяющей) составляющая отно-
шений власти и управления. В частности, осно-
вою регулярного получения непредусмотренных 
(отличных от декларируемых) результатов мо-
жет быть как неумение осуществлять стратеги-
ческое управление на основе постсовременного 
диапазона инструментария футуродиагностики 
социально-экономических процессов, конверти-
руемого в факторы хозяйственной власти, так и 
своекорыстность, расхождение интересов корен-
ных народных и элитных групп.

Выводы из проведенного исследования. Рас-
ширение философии, методологии и технологий 
форсайта – один из ответов на запросы суще-
ственных изменений практики. Вместе с тем, 
форсайт позволяет обеспечить более строгое 
проведение футуродиагностики, создавая по-
тенциал выявления границ эффективности в 
проведении анализа, прогнозирования и кон-
структивного воздействия на действитель-
ность: в частности, поддержания и использова-
ния устраивающих динамик, стимулирования 
желательных трансформаций и локализации/
преодоления негативных трендов. В этом ка-
честве форсайт – важный элемент успешности 
региональных и городских опорных точек при-
менения (контр)манипулятивных практик со-
циетального уровня, содержащий возможности 
оперирования особенностями постсовременных 
общественных явлений и процессов.

Дальнейшие исследования в вопросах дина-
мики применения форсайта к сфере региона-
листики ориентируют на углублённое изучение 
потенциала и границ эффективности каждого 
метода соответственно стоящим задачам, их со-
ответствия тенденциям внутренней и внешней 
среды процессов.
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Характеризується ретроспектива і характер розвитку в аграрному вітчизняному секторі земельних відносин. В статті 
зазначається, що трансформація земельних ресурсів у вітчизняному аграрному секторі не була спрямована на 
імплементацію ринкової моделі господарювання, а на надмірну соціалізацію, подрібнення сільськогосподарських угідь 
серед величезної кількості громадян, передусім сільських мешканців. В статті доведено, що не всіма домогосподар-
ствами забезпечується високоефективне використання й охорона земельних ділянок. У тих господарствах населення 
та сільськогосподарських підприємствах, які не зможуть забезпечити виконання вимог належного і вчасного обробітку, 
поліпшення та охорони земель, збереження екології пропонується довести розміри земельних площ до величини, 
яка дозволяє організувати земельне господарство відповідно до вимог сучасності. Автором пропонується проведення 
генеральної інвентаризації та аудиту сільськогосподарських земель із метою побудови земельних відносин, які би за-
безпечили відтворювальних процес використовуючи при цьому ринкову модель господарювання.
Ключові слова: земля, ринок, розвиток, формування, деструктивність, приватизація, деприватизація.

Постановка проблеми. Характер нинішніх зе-
мельних відносин у вітчизняному аграрному сек-
торі не забезпечує раціональне й високоефектив-
не використання й охорону земельних ресурсів, 
поліпшення якості грунтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зе-
мельні відносини в сільському господарстві є на-
ріжним каменем, який визначає, регулює, контр-
олює використання, збереження, поліпшення та 
охорону сільськогосподарських угідь. Саме тому 
характер земельних відносин, механізм їх розви-
тку й функціонування постійно досліджується не 
лише вітчизняними але й зарубіжними науков-
цями. На жаль характер земельних відносин в 
сільськогосподарському секторі нашої країни не 

дозволяє організувати відтворення земельних 
ресурсів, які би забезпечували успішне вирішен-
ня економічних, екологічних і соціальних завдань. 
Більше того запровадження дрібного приватно-
го землеволодіння, засади використання земель 
АПК загострюють протиріччя між економікою 
й соціумом. Вченими зазначається, що стратегія 
реформування національної економіки (включа-
ючи сільське господарство) має орієнтуватись на 
створення інституціонального середовища, яке 
б стимулювало економічне зростання на основі 
структурно-інноваційних перетворень, утвер-
дження сучасної соціальної інфраструктури, ме-
ханізмів соціально-ринкової економіки та водно-
час розв’язувало суперечливості між економікою 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 137

3 (10), may 2016

і суспільством [1]. Хибною, на думку окремих на-
уковців залишається діюча нині модель рефор-
мування земельних ресурсів. Йдеться, насам-
перед, про недосконалість паювання земельних 
угідь, надмірне подрібнення цілісних земельних 
фондів колишніх сільськогосподарських підпри-
ємств і дрібну приватизацію, усунення від участі 
трансформаційних процесів держави та місцевих 
органів самоврядування тощо. Зокрема, право на 
одержання земельного паю безпідставно отрима-
ли особи, що не приймали безпосередню участь у 
сільськогосподарському виробництві. Передусім 
це стосується сільської інтелігенції, працівників 
сільських і селищних рад, дітей й родичів селян, 
які також не брали участі в аграрному вироб-
ничому процесі. При наданні земельних паїв у 
власність не була сформована відповідна вироб-
нича і ринкова інфраструктура, ніхто не подбав 
про підтримку господарювання сімейного типу, 
розвиток їх кооперації, інтеграції в агропродо-
вольчому ланцюзі… Розпайовано деградовані і 
малопродуктивні землі, які слід було б віддати 
під консервацію [2].

Особлива увага звертається вченими на не-
достатність впливу на характер формування зе-
мельних відносин морально-етичних чинників, 
ґенези в суспільстві атрофованих, аморальних 
цінностей, котрі не формують у власників і ко-
ристувачів земельних угідь потребу їх збережен-
ня, поліпшення та охорони. Ці цінності, зазначає 
Гж. Колодко, – надто вихваляють індивідуалізм 
і надто вихваляють жадібність, зводячи цей не-
долік у ранг доброчесності, яка нібито рухає еко-
номікою, а також нехтують соціальними аспек-
тами господарської діяльності та не розглядають 
людину як центр процесу виробництва… В ін-
ституціональному аспекті неолібералізм зробив 
державу та її регулюючу практику публічним 
ворогом номер один. Маніпулюючи (треба ви-
знати, чудово) суспільною думкою через ЗМІ, на 
жаль, через частину наукового співтовариства, 
особливо через економістів, ліберали нав’язують 
концепцію «малої» (чи то й слабкої) держави 
та мінімізації її втручання у спонтанні ринкові 
процеси, хоча саме держава є, поряд з ринком, 
суперінститутом сучасного господарства. Лише 
розумна синергія могутності «невидимої руки» 
ринку з видимою головою держави дає шанс на 
довгочасний економічний успіх, особливо у кра-
їнах «з ринком, який формується», зокрема в 
економіках постсоціалістичної формації [3, с. 61]. 
Усунення від участі в процесах формування еко-
номічної моделі формування земельних відносин 
держави, громадських інститутів, надмірне воз-
величення приватної форми власності на землі 
аграрного сектору є тими ключовими чинниками, 
котрі унеможливлюють формування земельних 
відносин, які би базувались, на морально-етич-
них, нематеріальних цінностях, що змінило б 
усвідомлене світосприйняття нових цінностей со-
ціумом. Серед складників непомірної соціальної 
ціни, яку довелося оплатити за радикальні еко-
номічні реформи, – нехтування морально-психо-
логічним світом людини. Інтенсивне викорінен-
ня морально-етичної компоненти із суспільного 
буття деформує повсякденне життя громадян…
Різкий поворот масової свідомості до збагачення 

будь-якою ціною став для значної частини на-
селення тяжкою психологічною травмою, джере-
лом як особистих трагедій, так і різних суспіль-
них патологій [4, с. 29].

Дослідження багатьох відомих науковців і 
вчених засвідчують, що модель, яка покладена 
в основу формування земельних відносин у ві-
тчизняному аграрному секторі є антогоністичною 
та призвела до поділу власників і користувачів 
земельних ресурсів АПК на дві групи. Перша, 
представлена дрібними приватними власниками 
земельних ділянок, якими є господарства насе-
лення. В цю ж групу входить абсолютна біль-
шість фермерських господарств, господарських 
товариств, виробничих кооперативів тощо. Рі-
вень відтворення ними сільськогосподарських 
земель не є високим, оскільки не вистачає фі-
нансових ресурсів та не створена сучасна мате-
ріально-технічна база. Як результат характер 
земельних відносин не відповідає вимогам сучас-
ності, є відсталим та не забезпечує збереження, 
покращення та охорону землі. Друга група, ве-
ликі сільськогосподарські підприємства (агро-
холдинги), котрі зуміли організувати сучасне 
земельне господарство, що успішно конкурує на 
міжнародному ринку. Втім характер земельних 
відносин, що генерується ними слід оцінити та-
ким, що спричиняє до надмірного, виснажливого 
використання земельних угідь та спрямовується 
на максимізацію власного прибутку. Звісно, що 
таке змістовне навантаження земельних відно-
син не відповідає вимогам сучасного суспільного 
розвитку. Втім дана проблема все ще залишаєть-
ся недостатньо дослідженою наукою.

Постановка завдання. Запропонувати якісно 
нові парадигмальні заходи, що стосуються фор-
мування земельних відносин, які би забезпечу-
вали відтворення земельних ресурсів аграрного 
сектора на засадах сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Характер і рівень розвитку земельних відно-
син слугує наріжним каменем успішного вико-
ристання, збереження, покращення та охорони 
земельних ресурсів, а також розв’язання соці-
альних, економічних і екологічних завдань, які 
би відповідали інтересам усього соціуму. Ретро-
спективні дослідження засвідчують, що земель-
на й аграрна реформи в Україні спрямовувались, 
передусім на підвищення рівня використання зе-
мельних угідь, зростання їх продуктивності. При 
цьому лейтмотивом трансформаційних заходів 
слугувала дрібна приватизація земель колишніх 
сільськогосподарських підприємств, а також по-
шук справжнього господаря землі. В країні була 
проголошена нова модель організації земельного 
господарства, використання й охорони земель. 
Йдеться про ринкову модель відтворювального 
процесу, що була запозичена ззовні, та часто не 
враховувала особливості вітчизняного аграрно-
го сектора. Слід визнати, що існуючі в Україні 
моделі олігархічної капіталізації та політичного 
устрою, а також численні мутантні інститути і 
форми (насамперед у тіньовій економіці) явля-
ють собою результат не стільки внутрішньої 
самоорганізації на основі національної ідентич-
ності, скільки реалізації ортодоксальної неокон-
сервативної та неоліберальної ідеологічної док-
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трини, народженої на іншому національному й 
цивілізаційному грунті [5, с. 5].

Саме на таких засадах, такому руслі було 
сформовано в Україні земельні відносини, які 
в багатьох країнах функціонували в аграрно-
му секторі набагато раніше. Саме тому при-
ватна власність сьогодні не може розглядатись 
як найефективніша форма власності. Такою 
вона була за умов промислового перевороту, у  
XVIII-XIX ст. Тепер XXI, і глобальні економіки 
вимагають державного регулювання, що підри-
ває засади приватної власності [6, с. 86]. 

Очевидним є те, що не приватна форма влас-
ності, не чужі економічні моделі розвитку, не ін-
тереси олігархічного капіталу, а потреби усього 
суспільства мають бути покладені нині в осно-
ву формування парадигмальних земельних від-
носин в Україні. При цьому особливо важливим 
є те, щоби вони спрямовувались на розв’язання 
завдань належного використання земельних ре-
сурсів, їх охорону та не були знаряддям у ру-
ках окремих політиків, які за допомогою безко-
штовної роздачі земельних ділянок серед селян 
хочуть підвищити власний політичний рейтинг. 
Аналіз засвідчує, що в вітчизняному аграрному 
секторі саме так відбувається. Роздержавлення, 
паювання та приватизація земельних аграрних 
фондів колишніх агропідприємств було спря-
моване на не високопродуктивне використання, 
поліпшення й збереження земель, імплемента-
цію професійних засад у організації земельного 
господарства, а на примітивне вирішення на селі 
соціальних негараздів, які через недолугість ба-
гатьох політиків, урядів країни значно загостри-
лись. Відповідно до нинішнього стану розвитку 
аграрного сектора в Україні функціонують зе-
мельні відносини. Засоби лібералізації, що про-
понувалися суспільству та економіці протягом 
усіх 18 років, фактично або такими не були, або 
реалізовували щось інше… насправді ж було ре-
алізовано політику консерватизму [7, с. 7]. Склад-
ність полягає в тому, що нинішні земельні відно-
сини призводять до виснажливого використання 
(або невикористання взагалі) земель сільсько-
господарського призначення. Крім того не вирі-
шуються належним чином екологічні й соціальні 
проблеми, не забезпечується розвиток сільських 
територій. Звісно, що діючі засади генези зе-
мельних відносин потребують радикальних змін, 

які стосуються практично усіх суб’єктів володін-
ня й користування аграрними угіддями. Умовно 
їх можна поділити наступним чином (рис. 1).

Найбільш багаточисельною серед трьох груп 
власників і користувачів земельних угідь аграр-
ного сектору є господарства населення. Саме вони 
за результатами земельної реформи одержали у 
приватну власність найбільшу частину земель 
сільськогосподарського призначення. Зокрема, 
в Карпатському макрорегіоні домогосподарства 
мають у підпорядкування майже 80% сільсько-
господарських угідь. Ними забезпечуються пе-
реважаючі обсяги виробництва картоплі, овочів 
і фруктів, зернобобових структур, молочних 
продуктів тощо. Втім можливості дальнішого на-
рощування виробництва аграрної продукції на 
приватизованих земельних ділянках є обмеже-
ними. Справжній господар землі без адекватної 
сучасної матеріально-технічної бази, відсутності 
грошових коштів, новітніх технологій, інновацій-
них продуктів не в змозі забезпечити організацію 
сучасного високорозвинутого земельного госпо-
дарства. Більше того, досвід багатьох високороз-
винутих країн засвідчує, що провідна роль у 
аграрному секторі відводиться малим і середнім 
сільгосппідприємствам, великим корпоративним 
господарствам. Саме в цьому руслі формується 
в країнах ЄС аграрна політика та адекватні зе-
мельні відносини.

В Україні, як засвідчують результати дослі-
дження характер земельних відносин спрямову-
вався не на організацію сучасного аграрного ви-
робництва, а на розв’язання соціальних негараздів 
на селі шляхом малоконтрольованої, безкоштов-
ної роздачі земельних ділянок. Недосконалість ді-
ючих земельних відносин полягає в тому, що їх 
продуценти не враховують те, що не всі господар-
ства населення і об’єктивно і суб’єктивно зуміють 
організувати належне використання й охорону 
земель. Як результат значна частина приватизо-
ваних, нерозпайованих до кінця сільськогосподар-
ських земель нині не використовується, деградує. 
Означене твердо переконує в потребі формуван-
ня земельних відносин, які би зробили більш ді-
євими та ефектними в сільськогосподарському 
секторі малі і середні агрогосподарства. На жаль 
їх розвиток не має належної підтримки зі сторо-
ни держави і місцевих органів самоврядування. 
Саме тому нині нагальною є потреба проведення 

аудиту використання земельних угідь 
господарствами населення, а також 
значної частини малих і середніх сіль-
ськогосподарських підприємств. Досвід 
розвинених країн світу свідчить, що в 
сільському господарстві раціональними 
і ефективними вважаються такі форми 
господарювання, коли зберігаються ро-
бочі місця для селян, які одночасно є і 
власниками і працівниками, упереджу-
ють надмірну експлуатацію природних 
ресурсів та антропогенне навантаження 
на грунти, не допускають істотного зни-
ження їхніх відновлювальних і відтво-
рювальних можливостей [8, с. 65]. В та-
кій площині, на наше переконання слід 
формувати земельні відносини у вітчиз-
няному аграрного секторі.

 

Групи власників і 
користувачів земель, 
якими генерується 
адекватні земельні 

відносини

Аграрна земельна політика

Середні й дрібні сільськогосподарські підприємства

Господарства 
населення

Великі корпоративні 
агропідприємства 

(агрохолдинги)

Рис. 1. Основні групи власників і користувачів,  
якими генеруються земельні відносини
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Втім однозначно оцінювати негативно органі-
зацію й використання земельних ділянок госпо-
дарствами населення, зокрема у Карпатському 
макрорегіоні не слід. Дослідження засвідчують, 
що близько 5-7% із них уже налагодили високо-
ефективне земельне господарство. При наданні 
адекватної допомоги зможуть забезпечити су-
часну організацію земельного господарства ще 
близько 10-13% господарств населення за умови 
підтримки їх державою, забезпеченні доступу до 
кредитних ресурсів, організації високоефективно-
го товарного виробництва сільськогосподарської 
продукції тощо. Решта 80%, як засвідчують наші 
дослідження цього не можуть зробити ніколи і ні 
за яких умов. Це природно, оскільки абсолютна 
більшість господарств населення отримала землю 
як дармовий ресурс, плата за якого не є великою, 
а характер використання й охорона якого не має 
адекватного контролю зі сторони громадськос-
ті, держави та місцевих органів самоврядування. 
Більше того значна частина осіб, яка приватизува-
ла земельні паї виношує думку продати земельну 
ділянку за якомога вищою ціною не зробивши при 
цьому ніяких власних затрат. Очевидним також 
і є те, що діючі земельні відносини, що склалися 
в даній групі землевласників і землекористувачів 
слід спрямувати в якісно нове русло. По-перше 
слід виходити з того, що нині існує гостра необхід-
ність створення для ОСГ економічних і соціальних 
умов, а також інституціонального середовища для 
їх трансформування у сімейні фермерські гос-
подарства (СФГ) – аналог зарубіжних ферм, які 
слугують основою аграрного устрою розвинутих 
країн світу [9, с. 89]. По-друге, провести заходи з 
реприватизації та деприватизації земельних ді-
лянок у тих власників, які одержавили додаткові 
земельні площі та не можуть об’єктивно, з вра-
хуванням вимог сучасності організувати високо-
ефективне використання, поліпшення та охорону 
належного їм земельного фонду. Відповідно до 
запропонованих трансформаційних заходів слід 
формувати відповідні земельні відносини.

Звісно, що пропонований трансформаційний 
механізм землеволодіння й землекористування 
не є бездоганним, і обов’язково буде супереч-
ливим. Однак зважаючи на абсолютністу значу-
щість, важливість землі, як природного ресурсу, 
що створений Світовим Розумом нині характер 
земельних відносин має бути спрямований пере-
дусім на цільове, високоефективне, раціональне 
використання землі. Не приватна власність на 
землі сільськогосподарського призначення має 
слугувати базисом формування земельних від-
носин, а стан, рівень використання, збережен-
ня земельних угідь з метою задоволення потреб 
усього суспільства, а не лише окремих осіб.

Успішна діяльність, високопродуктивне ви-
користання земельних ресурсів в Україні нині в 
значній мірі визначається характером земельних 
відносин, які забезпечують функціонування ще 
однієї групи суб’єктів господарювання-агрохол-
дингів. Слід зазначити, що нині ними забезпе-
чується найбільша питома частка виробництва 
та продажу сільськогосподарської продукції. За-
вдяки цьому з кожним роком зростають прибут-
ки, підвищується рівень рентабельності. На осо-
бливу увагу заслуговує створена агрохолдтнгами 

сучасна, високопродуктивна матеріально-техніч-
на база, імплементація новацій, новітніх техно-
логій тощо. Втім характер земельних відносин, 
який генерується корпоративними сільгосппід-
приємствами є досить суперечливим, оскіль-
ки зусилля абсолютної більшості корпоративів 
спрямовується на власне збагачення. Крім того 
використання ними земельних площ спричиняє 
до їх виснажливості, забрудненості, засміченос-
ті, ущільненості й мінералізації грунтів. Діючі 
земельні відносини не зобов’язують до потреби 
дотримання вимог екології, соціального захисту 
селян та розвитку сільських територій. Таким 
чином нинішні засади аграрної політики, котрі 
генерують земельні відносини, які реалізуються 
через групи власників і користувачів сільськогос-
подарських земель не відповідають у повній мірі 
запитам усього суспільства. Вони спрямовують-
ся на розв’язання, передусім, особистих потреб і 
інтересів, що унеможливлює успішне вирішення 
економічних, екологічних і соціальних завдань в 
процесі відтворення земельних ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. Імпле-
ментація ринкової моделі господарювання в про-
цесі відтворення земельних ресурсів аграрного 
сектора спричинила радикальні зміни в характе-
рі земельних відносин. Передусім це стосується 
характеру використання, збереження, покращен-
ня та охорони земель. Нині зусилля власників і 
користувачів земель спрямовуються в основному 
на задоволення власних фінансових інтересів. 
Відповідно до цього в Україні створено адекват-
ну ринкову модель господарювання. Втім, модель 
розвитку вітчизняного аграрного сектора не вра-
ховує та продовжує ігнорувати особливостями та 
тенденціями розвитку земельного господарства 
в країнах світової спільноти. При цьому на осо-
бливу увагу заслуговує механізм імплементації 
в сільськогосподарський сектор економіки при-
ватної форми власності. Передусім це стосуєть-
ся приватного землеволодіння, котре в Україні 
реалізується через земельні відносини, які, в 
свою чергу генеруються аграрною політикою. Як 
засвідчує порівняльний аналіз запровадження 
моделі приватного землеволодіння не відповідає 
інтересам усього соціуму, міжнародних інсти-
туцій, а лише олігархічному капіталу. Нинішні 
земельні відносини, котрі регулюють відносини 
власності на землі аграрного сектора є майже 
адекватним тим, що були в багатьох європей-
ських країнах у кінці ХІХ початку ХХ-го сто-
ліття. Аналіз засвідчує, що теперішні приватні 
власники в Україні надмірно виснажують землю, 
ігнорують вимогами законів онтології, спричиня-
ють до загострення соціальних і демографічних 
проблем на селі. В процесі дослідження діючих 
земельних відносин було виокремлено три групи 
власників землі: господарства населення, середні 
й дрібні сільськогосподарські підприємства, ве-
ликі корпоративні підприємства (агрохолдинги). 
В Карпатському макрорегіоні найбільш чисель-
ною групою є господарства населення. Ними за-
безпечуються переважаючі обсяги виробництва 
продукції сільського господарства. Втім викорис-
тання й охорони земель ними не відповідає ви-
могам сучасності. Лише близько 20% із них при 
отриманні адекватної допомоги держави, місце-
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вих органів самоврядування зуміє організувати 
земельне господарство, котре властиве сучасній 
ринковій моделі господарювання. Саме цю гру-
пу господарств слід розвивати в Карпатському 
макрорегіоні. Щодо домогосподарств, які зали-
шились (80%), то їх розвиток можна забезпечити 
завдяки заходам реприватизації та деприватиза-

ції земельних ділянок. Характер земельних від-
носин, їх розвиток слід спрямувати на розвиток 
дрібних і середніх сільськогосподарських підпри-
ємств, які, як засвідчує досвід країн ЄС зможуть 
організувати сільгоспвиробництва відповідно до 
вимог законів ринкової економіки, забезпечуючи 
при цьому потреби всього соціуму.
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ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация
Характеризуется ретроспектива и характер развития в аграрном отечественном секторе земельных отношений. В ста-
тье отмечается, что трансформация земельных ресурсов в отечественном аграрном секторе не была направлена на 
имплементацию рыночной модели хозяйствования, а на чрезмерную социализацию, измельчения сельскохозяйствен-
ных угодий среди огромного количества граждан, прежде всего сельских жителей. В статье доказано, что не всеми 
домохозяйствами обеспечивается высокоэффективное использование и охрана земельных участков. В тех хозяйствах 
населения и сельскохозяйственных предприятиях, которые не могут обеспечить выполнение требований надлежащей 
и своевременной обработки, улучшения и охраны земель, сохранения экологии предлагается довести размеры земель-
ных площадей до величины, которая позволяет организовать земельное хозяйство в соответствие с требованием со-
временности. Автором предлагается проведение генеральной инвентаризации и аудита сельскохозяйственных земель 
с целью построения земельных отношений, которая бы обеспечивала воспроизводственный процесс, используя при 
этом рыночную модель хозяйствования.
Ключевые слова: земля, рынок, развитие, формирование, деструктивность, приватизация, деприватизация.
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PARADIGM OF LAND RESOURCE FORMING

Summary
Characterized retrospective and character development in the agricultural sector of the national land relations. This explains 
miscalculations made during the land reform measures which were leymotyvom deregulation, privatization and sharing of 
land assets of former agricultural enterprises. The increase in agricultural production households is of short duration and 
provides extensive method with the use of manual labor and heavy physical routine technology. The article proved that 
not all households provided highly effective use and protection of land. In those farms and agricultural enterprises that can 
not ensure compliance with proper and timely cultivation, improvement and land protection, conservation ecology should 
bring the size of the areas to a value that allows properly organize their use protection. The author proposed to conduct a 
general inventory and audit of agricultural land from land to build relationships that would provide reproductive process 
using the market model of management.
Keywords: land market development, formation, destructiveness, privatization, deprivatization.
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