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МІЖНАРОДНІ ВІДМІННОСТІ У ФІНАНСУВАННІ  
КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ

Досліджено міжнародні відмінності у потребах і способах фінансування корпоративного бізнесу. Акцентовано увагу 
на джерелах і механізмах зовнішнього фінансування корпоративного бізнесу, зокрема на банківському кредитуванні 
корпоративного сектору і проблемах його розвитку в Україні. Запропоновано авторське бачення перспективних шляхів 
зростання доступності банківського кредитування для корпоративного сектору в Україні.
Ключові слова: корпоративний бізнес, джерела фінансування, доступність фінансування, банківська система, банків-
ське кредитування.

Khmelyarchuk M., Pavlyshyn A., Pavlyshyn M. THE INTERNATIONAL DIFFERENCES IN CORPORATE 
BUSINESS FINANCING 
The international differences in corporate business financing needs and ways of their financing are researched. The authors fo-
cused the attention on the mechanisms and sources of external financing of corporate business, particularly on banking lending 
to corporate business and on the problems of its development in Ukraine. Priority areas of increasing the availability of Ukrain-
ian business to bank lending are proposed.
Keywords: corporate business, sources of funding, access to finance, banking system, banking lending.

Постановка проблеми. Розвиток корпоративного 
бізнесу є основою ефективного функціонування на-
ціональної економіки кожної країни. Адже саме кор-
поративний бізнес вважається найбільш спроможним 
у залученні інвестицій та використанні різних джерел 
фінансування. Поряд з цим, у цих процесах спостері-
гаються значні міжнародні відмінності, зокрема, що 
стосуються доступу бізнесу до джерел фінансування, 
можливості акумулювання капіталів і розвитку під-
приємництва у країні загалом. Як наслідок, доступ 
бізнесу до фінансування став чи не однією з основних 
проблем його розвитку в багатьох країнах, що розви-
ваються, у тому числі і в Україні.

З метою подолання кризових явищ у національній 
економіці на основі створення сприятливих умов для 
розвитку підприємництва та бізнесу зростає актуаль-
ність дослідження можливостей доступу до різних 
джерел фінансування вітчизняного корпоративного 
сектору, а також міжнародних порівнянь цих процесів, 
для визначення перспективних шляхів широкого до-
ступу до фінансування вітчизняного корпоративного 
бізнесу.

Аналіз останніх досліджень. Слід зазначити, що 
проблеми фінансування розвитку підприємництва і 
бізнесу та їх міжнародних порівнянь є однією з цен-
тральних проблем у сучасній фінансово-економічній 

науці, а також і предметом міждисциплінарних дослі-
джень у працях не лише економістів, а й соціологів, 
юристів, політологів тощо в контексті дослідження 
різновекторних проблем розвитку бізнесу. Ці питання 
неодноразово постають у центрі уваги міжнародних 
фінансових організацій (Міжнародного валютного 
фонду, Світового банку, Європейської комісії, Євро-
пейського центрального банку та інших), їх часто об-
говорюють вчені та практики на міжнародних конфе-
ренціях і форумах. 

Значний внесок у дослідження міжнародних від-
мінностей фінансування бізнесу належить таким 
ученим, як: М. Аягарі [1], Т. Бек [2], Т. Бігс [10], 
А. Деміргук-Кунт  [3–9; 12], Л. Лаевен [3; 8], Р. Ле-
вайн [5; 8], В. Максимович [3; 4; 6; 7], А. Бергер [9], 
Г. Уделл [9], Р. Кулл [11], Д. Ленс [11], Н. Ламореакс 
[11] та інші. Праці цих учених переважно припадають 
на початок 2000-х років, тобто ще на докризовий пе-
ріод, і головним чином стосуються проблем фінансу-
вання бізнесу у країнах, що розвиваються. Зокрема, 
Т. Бек, А. Деміргук-Кунт, В. Максимович у своїх пра-
цях акцентують увагу на взаємозв’язку концентрації й 
рівня конкуренції в банківській системі країни та до-
ступу до фінансування малого і середнього бізнесу й 
забезпеченні економічного зростання на прикладі та-
ких країн як: Бангладеш, Болівія, Бразилія, Камерун, 
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Гвінея, Кенія, Мадагаскар, Мозамбік, Росія, Руанда і 
Уганда [1–3]. У працях таких учених, як А. Деміргук-
Кунт, Т. Бек, Р. Левайн, досліджуються питання впливу 
розвитку фінансової системи країни на стимулювання 
розвитку бізнесу, економічного зростання, зменшення 
бідності тощо [5]. Як зазначають учені, саме труднощі 
доступу до фінансування є головною причиною від-
сутності кореляції між розвитком малого і середнього 
бізнесу та економічним зростанням у країні.

Глобальна фінансова криза актуалізувала пробле-
ми доступу бізнесу до фінансів і у високорозвинутих 
країнах, що зумовило нову хвилю наукових дискусій 
із цієї проблематики у фінансово-економічних колах, 
значну кількість форумів, конференцій та інших за-
ходів із цієї проблематики на міжнародному та регіо-
нальному рівнях [13]. У цьому зв’язку слід відзначити 
заходи з організації Європейською комісією щорічних 
Днів доступності фінансів у кожній із країн ЄС, під 
час яких обговорюють питання диверсифікації дже-
рел і механізмів фінансування розвитку бізнесу, роз-
ширення європейських програм фінансування бізнесу 
з європейських фондів та зростання на цій основі кон-
курентоспроможності підприємств, а відтак і еконо-
мічного зростання у країнах ЄС [14].

Проблеми доступності фінансів для бізнесу, ди-
версифікації джерел та механізмів фінансування роз-
витку підприємництва і бізнесу, перспективних шля-
хів розвитку фінансово-кредитної системи України 
активно обговорюються і в наукових колах України. 
Цій проблематиці присвячені праці вітчизняних уче-
них: О. І. Барановського, О. Д. Василика, О. Д. Вов-
чак, А. С. Гальчинського, А. А. Гриценка, О. В. Дзюб-
люка, О. О. Другова, А. Я. Кузнєцової, В. І. Міщенка, 
С. В. Науменкової, Б. І. Пшика, В. В. Рисіна, М. І. Сав-
лука, Р. А. Слав’юка, Т. С. Смовженко, Н. М. Шелудь-
ко та інших. 

Незважаючи на значний доробок зарубіжних і віт-
чизняних учених щодо розвитку джерел та механізмів 
фінансування бізнесу, залишається нерозв’язаною 
проблема фінансового стимулювання розвитку вітчиз-
няного бізнесу в Україні в умовах економічної кризи 
і значних труднощів у функціонуванні всіх ланок фі-
нансової системи: державних фінансів, банківської 
системи і небанківських фінансових установ.  

З цих позицій актуальним залишаються питання 
дослідження способів і джерел фінансування бізнесу 
та міжнародного порівняння цих процесів у різних 
країнах світу.

Метою дослідження є порівняльний аналіз між-
народних відмінностей фінансування бізнесу в різних 
країнах світу і визначення перспектив зростання до-
ступності фінансових ресурсів для корпоративного 
бізнесу в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Для обґрунтування 
міжнародних відмінностей у джерелах фінансування 
корпоративного бізнесу в різних країнах ми провели 
його порівняльний аналіз на основі оцінки відповід-
них показників діяльності, оприлюдених Світовим 
банком, а саме: частка інвестицій, що фінансуються 
бізнесом за рахунок власного капіталу або продажу 
акцій; частка підприємств, котрі користуються бан-

ківським кредитом; частка фірм, які не потребують 
банківського кредиту; частка інвестицій, що фінансу-
ються за рахунок банків; частка оборотних коштів, що 
фінансується за рахунок банків; відсоток фірм, кот-
рі ідентифікують доступ до фінансування як один з 
основних перешкод їх функціонування тощо [15].

Аналізуючи специфіку джерел фінансування під-
приємницького сектору в різних країнах світу, слід 
передусім зазначити, що в більшості країн частка ін-
вестицій, що фінансуються за рахунок власного капі-
талу або продажу акцій, становить незначну частку, 
зокрема в цілому у світі − лише 4,8% [15]. У високо-
дохідних країнах, що входять до Організації економіч-
ного співробітництва й розвитку (ОЕСР), ця частка 
становить 2,7%, а в Україні – 5,6% [15], що є вищим 
показником, ніж у країнах ОЕСР та у світі загалом, і 
засвідчує більшу потребу вітчизняного бізнесу в зов-
нішньому фінансуванні. 

Відповідно, частка фірм, які не потребують зов-
нішнього фінансування, наприклад банківського кре-
диту, у світі становить 46,3%, а у високодохідних кра-
їнах ОЕСР ця частка є ще більшою і становить 60,2%, 
тоді як в Україні таких підприємств − лише 37,7% 
[15]. Варто зазначити, що значення цього показника 
характеризується значними диспропорціями і варіює 
в різних країнах в інтервалі від 6,0 до 84,6% [15], за-
свідчуючи значні міжнаціональні відмінності у потре-
бі зовнішнього фінансування бізнесу.

Серед джерел зовнішнього фінансування бізнесу 
традиційно виділяють банківське кредитування, яке 
в розрізі країн також істотно відрізняється, варіюю-
чи від 3,9 до 79,6% [15]. Значення ж цього показника 
для України є відносно невисоким і становить 18,5%, 
що є наближеним до відповідних значень у постра-
дянських і постсоціалістичних країнах (Казахстан – 
19,2%, Латвія – 20,1%, Росія – 21,6%). Тоді як удвічі 
вищі значення показника спостерігаються в багатьох 
європейських країнах, зокрема: Швеції – 35,5%, Угор-
щині – 37,3%, Чехії − 55,1% тощо. Середнє значення 
показника у високодохідних країнах ОЕСР становить 
46,6% [15]. Така ситуація, на наш погляд, у цілому є 
ознакою наявності значних ризиків у банківському 
бізнесі в Україні, а відтак і високих відсотках за бан-
ківськими кредитами та низьким рівнем доступності 
банківського кредиту для вітчизняного бізнесу.

Як наслідок, вітчизняний корпоративний сектор 
має незначну частку інвестицій, що фінансуються за 
рахунок банків, – лише 11%. У загальному діапазоні 
0,8–35,4% цей показник є наближеним до відповідних 
значень у пострадянських і постсоціалістичних краї-
нах (Вірменія – 9,5%, Узбекистан – 12%), при цьому 
відповідні значення високорозвинених держав є суттє-
во вищими (Німеччина – 22,6%, Іспанія – 21,8%) [15].

Ще більша розбіжність випливає при аналізі част-
ки оборотних коштів, що фінансуються за рахунок 
банків. В Україні цей показник становить лише 3,6% 
(світовий показник варіює в діапазоні 0,1–36,3%) 
і є наближеним лише до таких держав, як: Конго 
(1,9%), Пакистан (2,5%) і Мозамбік (3,1%). Середнє 
ж значення високодохідних держав ОЕСР становить 
12,4% [15].
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Проблеми банківського кредитування в Україні 
корпоративного бізнесу на сучасному етапі зумовлені 
передусім загальними тенденціями зменшення обсягів 

кредитного портфеля вітчизяної банківської системи, 
що відповідним чином позначається і на кредитуванні 
корпоративного бізнесу (рис. 1).
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Рис. 1. Кредити, надані банками України усім резидентам,  
у тому числі нефінансовим корпораціям, упродовж 2014 – 03.2017 рр., млн грн [16]

З рис. 1 видно, що упродовж 2014 – 03.2017 рр. 
спостерігається практично відсутність позитивної 
динаміки загальних обсягів кредитного порфеля віт-
чизняної банківської системи, що відповідним чином 
позначається і на кредитуванні банками нефінансових 
корпорацій. Зокрема, кредитування нефінансових кор-

порацій за період з 2014 р. до 2016 р. зросло лише на 
43 273 млн грн і за три місяці 2017 року знову зменши-
лось на 29 069 млн грн.

Причому вказані тенденції можна спостерігати 
стосовно кредитування нефінансових корпорацій у 
розрізі всіх валют (рис. 2).
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Рис. 2. Кредити, надані банками України нефінансовим корпораціям  
у розрізі валют упродовж 2014 – 03.2017 рр., млн грн [16]

З рис. 2 бачимо відсутність позитивної динаміки 
кредитування банками нефінансових корпорацій май-
же у розрізі всіх валют. Лише за березень 2017 року 
можна спостерігати нестійку позитивну динаміку за 
гривневими кредитами (кредити у гривнях зросли на 
2 178 млн грн) і за кредитами в євро (на 1 251 млн грн).

Зазначені тенденції можна пояснити, з одно-
го боку, відносною стабілізацією обмінного курсу 
гривні до іноземних валют і зменшенням валютних 
ризиків, а з другого боку – динамікою процентних 
ставок за банківськими кредитами в розрізі валют  
(рис. 3). 
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Рис. 3. Динаміка процентних ставок за банківськими кредитами  
у розрізі видів валют упродовж 2014 – 03.2017 рр. [16]



ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

8 2017 Випуск 2 (124) 

З рис. 3 бачимо поступову динаміку зменшення 
процентних ставок за гривневими кредитами, а та-
кож за кредитами євро, що може бути стимулом у 
позичальників до кредитування саме в цих валютах. 
Хоча загалом процентні ставки за кредитами в роз-
різі всіх видів валют для корпоративного бізнесу 
залишаються високими, що об’єктивно обмежує до-

ступ позичальників до фінансування на кредитних 
за садах.

Вказані процеси, на наш погляд, зумовлені, по-
перше, обмеженими ресурсними можливостями віт-
чизняних банків (рис. 4 і 5), а по-друге, високою про-
центною маржою банків, які функціонують в Україні, 
у порівнянні з іншими країнами. 
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Рис. 4. Динаміка депозитного портфеля банківської системи України  
в розрізі строків депозитів упродовж 2014 – 03.2017 рр., млн грн [16]

З рис. 4 видно, що упродовж 2014 – 03.2017 рр. най-
більш динамічно зростали тільки депозити на вимогу 
(на 120 835 млн грн), тоді як строкові депозити до од-
ного року зросли лише на 56 598 млн грн, а де позити 
від одного року до двох зменшились на 30 725 млн 
грн, а депозити більше ніж на два роки зменшились 
на 19 202 млн грн. Вказана тенденція є вкрай загроз-
ливою, оскільки відомо, що саме строкові депозити є 
надійною базою банківського кредитування. Відтак у 
ситуації, коли лише половину депозитного порфтеля 
вітчизняної банківської системи становлять строкові 
депозити, то очевидно, що кредитний потенціал віт-
чизняної банківської системи є слабким (рис. 5). 
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Рис. 5. Структура депозитного портфеля 
банківської системи України  

в розрізі строків депозитів станом на 03.2017 [16]

Причому, як показують дані рис. 5, частка депозитів, 
залучених на термін більше ніж один рік, є традицій-
но низькою: депозити від одного до двох років – 19% у 
2016 р. проти 20% у 03.2017 р., депозити понад два роки 
– 1% у 2016 р. та 03.2017 р. Очевидно, що в такій ситу-
ації вітчизняний бізнес практично позбавлений досту-
пу до довгострокових інвестиційних кредитів, які так 
потрібні для модернізації вітчизняної економіки і зрос-
тання конкурентоспроможності українськихих підпри-
ємств не лише на вітчизняних, а й міжнародних ринках.

Водночас ще одним, на наш погляд, вагомим чин-
ником, який призводить до високих процентних ста-
вок в Україні за банківськими кредитами і знижує 
доступність бізнесу до банківського кредитування, є 
висока, порівняно з іншими високорозвинутими кра-
їнами, процентна маржа банків, які функціонують 
на території України. Так, за даними Європейського 
центрального банку, у більшості високорозвинутих 
країн єврозони процентна маржа банків коливається в 
 межах 1–2% (Австрія – 1,34%, Бельгія – 1,48%, Німеч-
чина – 1,5%, Франція – 1,3%, Фінляндія – 1,2% тощо) 
[17], тоді як в Україні процента маржа у гривнях ста-
новить 4,7%, у доларах США – 5,3%, в євро – 4,6% 
(розраховано за даними НБУ [16]). Очевидно, що на-
явність високої процентної маржі не сприяє здешев-
ленню банківських кредитів і зростанню доступності 
бізнесу до банківського кредитування.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведені показ-
ники джерел фінансування корпоративного бізнесу в 
різних країнах, слід зазначити яскраво виражені дис-
пропорції у джерелах і способах фінансування їхньої 
діяльності. Причому специфікою України є значні не-
задоволені потреби в зовнішньому фінансуванні віт-
чизняного бізнесу, зокрема зростаюча потреба в бан-
ківському кредитуванні. 

На наш погляд, зростання доступності банківсько-
го кредитування для вітчизняного бізнесу передбачає 
проведення комплексу реформ у фінансовому і реаль-
ному секторах національної економіки, головними з 
яких, на наш погляд, є такі: макроекономічна стабі-
лізація у країні як основа сприятливого клімату для 
надходження інвестицій та розвитку бізнесу; стиму-
лювальна монетарна політика, спрямована на здешев-
лення банківських кредитів і зростання інвестиційно-
го попиту; розвиток державних програм, спрямованих 
на кредитну підтримку економічно і соціально важли-
вих проектів та програм соціально-економічного роз-
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витку України, а також створення сприятливих умов 
для функціонування в Україні потужних вітчизняних і 
транснаціональних банків, зміцнення на цій основі ре-

сурсної бази банківської системи та її функціонування 
у транспарентному та конкурентному середовищі су-
часної глобалізованої фінансової системи.
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Постановка проблеми. Соціальна спрямованість 
ринкової економіки закладена в основу європейських 
цінностей економічного розвитку, що дозволяє сфор-
мувати перспективну модель державного соціального 
захисту в Україні. Проте що саме є підставою та які 
основні критерії є наявними для подальшого розвитку 
вітчизняної економіки шляхом соціально-орієнтованої 
ринкової економіки, а не корпоративного капіталізму, 
– це концептуальне питання, яке залишається диску-
сійним в економічній науці. Для його вирішення важ-
ливого значення набувають позаекономічні чинники 
розвитку, до яких відносимо обрану урядом програму 
перетворень і його економічну політику, що дозволить 
забезпечити входження України в єдиний світовий 
економічний простір. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвід-
чує актуальність формування моделі соціально-орієн-
тованої економіки України та визначення її основних 
критеріїв, на підставі яких вітчизняна економіка може 

досягнути стану самопідтримуваного зростання і до-
статньо прийнятного життєвого рівня населення. Ця 
проблема розглядається у працях В. Бандери, В. Гей-
ця, А. Гальчинського, С. Панчишина, Р. Пустовійта, 
В. Пинзеника, Г. Стеблій, А. Чухна та ін. Однак низка 
питань і надалі залишаються дискусійними. Зокре-
ма, подальшого дослідження в цьому напрямі потре-
бує наукове обґрунтування обраних урядом програм 
та економічної політики щодо подолання бідності в 
Україні і створення середнього класу власників. Віт-
чизняна наука має чітко визначити шлях економічного 
розвит ку України з урахуванням європейських цін-
ностей ринкової економічної системи.

Формулювання мети статті. Ціль наукової статті 
– це обґрунтування соціально-орієнтованої ринкової 
економіки як моделі стратегічного розвитку економіки 
України на основі європейських цінностей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Суть і 
перспективи ринкової економіки як форми  організації 
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економічної системи неоднаково оцінювали еконо-
місти другої половини ХІX – першої половини ХX 
століть. Зокрема, прихильники ліворадикальної політ-
економії пророкували її швидку неминучу загибель. 
Однак цей прогноз не підтвердився. Останні три де-
сятиліття засвідчили безальтернативність ринкової 
економіки, яка утвердилась у багатьох країнах світу, 
зокрема в Європі. Європейські цінності економічного 
розвитку, які базуються на приватній власності, сво-
боді підприємництва і вибору, особистій заінтересова-
ності, конкуренції та обмеженій ролі уряду в економі-
ці, стали близькими і для України. З погляду сучасної 
економічної теорії цінності трактуються як переконан-
ня, що впливають на стосунки між окремими людьми і 
на відносини в суспільстві загалом [1, с. 81].

На початку XXI століття, коли економічний світ за-
знав впливу розвитку глобалізації, важливого значен-
ня набуває соціальний аспект економічних цінностей. 
Багатогранна і динамічна ринкова економіка стає все 
більш соціально спрямованою. Які ж основні критерії 
соціальної спрямованості ринкової економіки? Чи мо-
жемо ми говорити про формування соціально-орієнто-
ваної ринкової економіки в Україні?

Соціальна спрямованість економіки є невід’ємним 
елементом, однією з перших ознак цивілізованого 
суспільства. Вона передбачає політичні програми у 
сфері зайнятості і безробіття, охорони здоров’я, осві-
ти і навчання; визначає розподіл видатків держави; 
забезпечує створення системи соціальних гарантій, 
упорядкування пільг, чіткої регламентації компенса-
цій та максимального обмеження привілеїв; впливає 
на загальну ситуацію в Україні та життєвий рівень на-
селення; охоплює всі проблеми як макро-, так і мікро-
економічного рівнів. 

Нині є намагання оцінити трансформаційні проце-
си в Україні за період 25 років її державної незалеж-
ності на основі двох моделей переходу до ринкової 
економіки: радикальної та еволюційної. За радикаль-
ною моделлю ринкової економіки, або політики шоко-
вої терапії, реформи не отримали очікуваного успіху 
через відсутність: 1) макроекономічних заходів, що 
охоплювали б ліквідацію або ж зведення до мінімуму 
бюджетних дефіцитів; 2) проведення жорсткої кредит-
но-грошової політики і стабільного валютного курсу; 
3) надмірного втручання держави в економіку. При-
хильниками цієї моделі є Л. Бальцерович, Є. Гайдар, 
С. Джонсон, Я. Корнаї, Д. Ліптон, В. Пинзеник, Д. Сакс 
та інші. Модель передбачає два підходи: 1) ортодок-
сальний, за якого застосовуються такі інструменти, як 
відповідна монетарна політика і заходи зі стабілізацій-
ного валютного курсу (принципи цього підходу мали 
місце в Україні, Росії, Казахстані); 2) гетеродоксаль-
ний, що передбачає застосування, крім двох названих 
інструментів, ще стабілізаційні заходи у сфері політи-
ки доходів (цей підхід характерний для Польщі, Чехії, 
Румунії, Болгарії та інших країн) [3, с. 10]. 

Одночасно на основі протилежної еволюційної 
моделі, або градуалістського підходу, що передбачає 
шлях поступового створення ринкових інститутів і 
успішно був використаний у Китаї та Угорщині (пред-
ставники – А. Бхадурі, Д. Ваніскі, Дж. К. Гелбрейт, 

В. Леонтьєв, В. Черняк, Г. Явлінський та інші), може-
мо також вагомо аргументувати стосовно реформу-
вання економіки України. Водночас окремі вітчизняні 
економісти, як наприклад А. Гальчинський [3], об-
ґрунтовують осмислений перехід до інституційної мо-
делі ринкових перетворень, заснованої на принципах 
дирижизму, що поєднується з елементами сильного 
державного регулювання. 

Вищезазначені підходи стосовно методів переходу 
від командної економіки до ринкової є досить неод-
нозначними і науково дискусійними, вони не виклю-
чають своєї часткової орієнтації на економіку країн, 
що розвиваються. Проте вихідні умови і рівень еконо-
мічного розвитку пострадянських країн неадекватний 
аналогічним показникам відсталих країн. Жодна із мо-
делей, навіть детально розроблена, не може бути іде-
альним зразком для ефективного розвитку економіки. 
Послідовність проведення реформ та їхні результати 
визначаються особливостями кожної країни, яка оби-
рає власний шлях переходу від командно-адміністра-
тивної до ринкової економіки. Так, Польща, надаючи 
перевагу шоковій терапії, застосувала відомий план  
Л. Бальцеровича (січень 1990 р.), що дозволило за ко-
роткий період подолати економічну кризу і віднови-
ти економічне зростання. Позитивним було й те, що 
в Польщі на початок реформ існувала приватна влас-
ність на 78% орної землі. Крім цього, сутність пере-
ходу Польщі не торкалася її державності і полягала 
передусім у системній зміні командної економіки на 
ринкову, не потребуючи відносно великих змін завдя-
ки розпаду радянського блоку з його слабкими уго-
дами РЕВ. Рецептами шокової терапії скористалася і 
Росія (січень 1992 р.), проте в силу певних обставин 
втілити швидкі і результативні перетворення їй не 
вдалося, хоча Росія скоріше трансформується, ніж 
створює свою державність. Позитивних результатів 
у реформуванні економічних систем досягли Чехія, 
Словенія, Угорщина, а також країни Балтії [1, с. 93].

Україна, порівняно з іншими посткомуністичними 
країнами, зробила перші незалежні кроки за найгір-
ших умов: дві світові війни, роки голодоморів забрали 
життя понад 20 млн українців. На момент проголо-
шення незалежності в Україні виробляли 15–20% про-
дукції промисловості, а в Росії – понад 70%. На стан 
української економіки вкрай негативно позначилася 
екологічна криза. Унаслідок аварії на Чорнобильсь-
кій АЕС радіонуклідного забруднення зазнали понад 
12 млн га земель [1, с. 325].

Найсерйозніша проблема в тому, що трансформа-
ційна економіка акумулює елементи і механізми обох 
типів систем, які часто нейтралізують дію одні одних. 
Як наслідок – в Україні недостатньо працює фондовий 
ринок, заморожено ринок цінних паперів, відсутній 
повноцінний ринок праці, не працюють мотиваційні 
механізми підтримки та розвитку малого і середнього 
бізнесу. Усе це разом гальмує трансформаційні пере-
творення. 

Важливо підкреслити, що вітчизняна модель пере-
хідної економіки, яка складалась упродовж 90-х років 
ХХ століття, передусім характеризується сильною 
регулятивною роллю держави. Навіть після прива-
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тизації значної частки власності держава ще володіє 
потужним сектором в економіці. Частка приватного 
підприємництва залишається порівняно незначною. 
Досі зберігається тісний зв’язок політичної влади і 
власності. Високий рівень криміналізації економічно-
го життя, зумовлений конфліктами в ході перерозподі-
лу власності та зростанням корупції, також спотворює 
віт чизняну модель ринкової економіки, на яку неспри-
ятливо впливає енергетична залежність від інших кра-
їн, а також війна на Сході України.

З погляду вітчизняних і зарубіжних учених, хро-
нічне запізнення проведення комплексних інститу-
ціональних реформ в Україні спричинило негативні 
наслідки в економіці та породило корупцію і політич-
ну нестабільність. Під час трансформації бізнесові 
структури використали особисті зв’язки, успадкова-
ні від адміністративної системи, підкуп державних 
чиновників і працівників контрольних державних 
структур. У результаті не вдалося провести глибинних 
соціально-економічних реформ. Відбувся процес не-
баченого соціального розшарування суспільства, коли 
за рахунок державного майна збагатилася група над-
багатих олігархів [3, с. 12]. Водночас більша частина 
населення залишилася бідною, а значна його кількість 
перебуває за межею прожиткового мінімуму. 

Важливим показником міжнародних соціальних 
стандартів рівня життя населення та демократії краї-
ни, що використовує ООН, є індекс людського розвит-
ку. Цей показник ураховує:

 – тривалість життя – від 25 (мін) до 85 (макс) 
років;

 – реальний ВВП на душу населення – від 200 
(мін) до 40 000 (макс) доларів;

 – освіченість населення – 100 %;
 – середня тривалість навчання – 15 років [3, с. 13].

На жаль, за рейтингом індексу людського розвит-
ку Україна посідає 81-ше місце із 188-ми країн, у той 
час як Польща – 36-те, Росія – 50-те, Естонія – 30-те 
і т. д. [5].

Одночасно обчислюється й індекс економічної сво-
боди, який розраховується на підставі 10 кількісних і 
якісних факторів, згрупованих у чотири широкі кате-
горії, або стовпи економічної свободи:

 – верховенство права (захист прав власності, 
свобода від корупції);

 – обмеження уряду (фіскальна свобода, держав-
ні витрати);

 – регуляторна ефективність (свобода бізнесу, 
свобода ринку праці, монетарна свобода);

 – відкритість ринків (свобода торгівлі, свобода 
інвестицій, фінансова свобода).

Кожна з десяти економічних свобод у рамках цих 
категорій оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів. За-
гальна оцінка тієї чи іншої країни визначається шля-
хом виведення середнього арифметичного за десятьма 
економічними свободами, з рівною вагою кожного з 
них. Залежно від кількості набраних балів усі країни 
за цим індексом поділяють на такі групи: вільні (ІЕС 
80–100), в основному вільні (ІЕС 70–79,9), помірно 
вільні (ІЕС 60–69,9), в основному не вільні (ІЕС 50–
59,9), не вільні (ІЕС 0 – 49,9). Згідно з цим рейтингом 

Україна займає 162-ге місце з-поміж 178-ми країн сві-
ту і визнана країною з невільною економікою – ІЕС 
становить 46,8 бала із 100 можливих. На жаль, це най-
нижчий в Європі рівень цього показника [6].

У розвинутих країнах, де індекс економічної сво-
боди високий, малий і середній бізнес забезпечує 
30–40% виробництва ВВП; у Польщі, Угорщині, Чехії 
– 50% ВВП; у Росії – 20% ВВП; в Україні – менше ніж 
10% ВВП. Відсутність пожвавлення розвитку малого 
і середнього бізнесу в Україні пояснюється суворим 
тиском з боку держави, непрозорим і нестабільним 
законодавством, незабезпеченням належного контро-
лю за діяльністю органів влади з боку суспільства. У 
результаті масштаби вітчизняної тіньової економіки 
оцінюються у 50% [1, с. 243].

Основними чинниками тіньової економіки в Украї-
ні вважається: 1) нинішня податкова політика; 2) фор-
мування і розподіл бюджетних коштів; 3) надмірна ре-
гламентація та обмеження підприємницької діяльнос-
ті; 4) низький рівень заробітної плати, що спричинив 
збільшення корупції; 5) подальше зростання бідності 
у країні. На жаль, економічна наука не дає точного ви-
значення категорії «бідність». У загальному це тракту-
ється як рівень доходів, який не дає змоги забезпечити 
нормальні умови життя людей, тобто коли в них бра-
кує коштів на задоволення елементарних потреб. Цей 
загальний принцип у кожній країні конкретизують за 
допомогою визначення офіційної межі, або порога 
бідності, що часто називають прожитковим мініму-
мом. Так, у США поріг бідності досягають ті амери-
канські родини, чиї видатки на нормальне харчування 
перевищують третину їхніх доходів [1, с. 197]. В Укра-
їні межу бідності, або прожитковий мінімум, визначає 
Верховна Рада. Відповідно до Закону України від 21 
грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бю-
джет України на 2017 рік» прожитковий мінімум ста-
новить для працездатної особи 1 762 грн [8]. 

Проблема бідності є глобальною і потребує свого 
нагального розв’язання. Загальна кількість бідних у 
світі перевищує 1,3 млрд чол., 2/3 з яких проживає у 
10 країнах світу (Індія, Китай, Бангладеш, Бразилія, 
Індонезія, Нігерія, В’єтнам, Пакистан, Ефіопія, Фі-
ліппіни). В Україні, за різними оцінками (за повної 
відсутності офіційної інформації), на одну заможну 
людину припадає від 15 до 40 бідних. Індекс співвід-
ношення доходів 20% найбагатших громадян країни і 
20% найбідніших її громадян є тим об’єктивним мак-
роекономічним показником, що характеризує баланс 
економічних інтересів та рівень соціальної справедли-
вості і є, по суті, мірилом цивілізованості суспільства. 
У Португалії цей показник – 7,3 до 1, в Японії – 4 до 
1. У Сполучених Штатах Америки – 9 до 1, у Мекси-
ці – 14 до 1, Бразилії – 24 до 1, Гондурасі – 38 до 1. В 
Україні ж, за різними оцінками, цей показник у  межах 
15 до 1 – 40 до 1. До речі, 10 до 1 уже вважається кри-
тичним. Саме співвідношення доходів визначає не 
лише рівень життя у країні, не лише перспективи роз-
витку країни, а й рівень політичної культури і рівень 
суспільної моралі. Співвідношення доходів громадян 
– це не тільки співвідношення грошей у кишенях, це 
ще й співвідношення можливостей самореалізації [7]. 
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Виникає питання: який вихід з усталеного еко-
номічного становища в Україні? На наш погляд, у 
нинішній ситуації важливого значення набувають 
позаекономічні чинники розвитку, до яких ми від-
носимо обрану урядом програму перетворень і його 
економічну політику, основне місце в якій належить 
стабілізації фінансово-грошової системи, що перед-
бачає докорінну перебудову податкової системи та 
радикальне поглиблення банківської реформи. Саме 
від цих чинників залежить шлях економічного роз-
витку України – корпоративного капіталізму чи со-
ціально-орієнтованої ринкової економіки. На жаль, 
нині відсутня єдина методологія проведення держав-
ної економічної політики. Наші закони ухвалюють під 
окремих людей або під окремі політичні партії. Вод-
ночас держава має бути гарантом ринкової економіки 
і підтримувати ті сфери діяльності, які не завжди ви-
гідні для приватного бізнесу, – освіта і наука, охоро-
на здоров’я, охорона довкілля, оборона країни. Вона 
повинна запровадити і контролювати такі структури, 
як власність, конкуренція, інформація, винагорода за 
ризик тощо. Її участі потребують і інвестиційні про-
цеси. Водночас ми не повинні забувати, що держав-
ні функції здійснює апарат чиновників. І що більше 
функцій держава перебирає на себе, то більше вона 
починає заважати економіці та стримувати її розви-
ток. Завдання держави – не управляти економікою, 
а створити нормальне середовище для її розвитку, 
збирати податки, розпоряджатися бюджетом, спрямо-
вуючи його кошти винятково на державні сектори та 
підтримку малозабезпечених громадян. За таких дій 
держава створить ідеальні умови для розвитку соці-
ально спрямованої ринкової економіки, примноження 
як індивідуального достатку, так і національного зба-
гачення в цілому [4, с. 395].

Нині економічна наука розрізняє чотири моделі 
державного соціального захисту: 1) соціально-демо-
кратична модель скандинавських країн, за якої держа-
ва майже повністю відповідає за соціальний захист на-
селення, а своїм політичним завданням ставить повну 
зайнятість; 2) неоліберальна модель (США) – пробле-
ми соціального захисту переважно розв’язують проф-
спілки; 3) неоконсервативна модель (Німеччина) – пе-
редбачає одночасно і державне і приватне розв’язання 
соціальних проблем; 4) система Бівериджа (Велико-
британія, Ірландія), за якої головне завдання держави 
– це захист громадян із мінімальними доходами (ко-
жен громадянин підлягає соціальному страхуванню 
або отримує грошову допомогу).

Для України найбільш характерною є модель Біве-
риджа, оскільки основним напрямом вітчизняної соці-
альної політики є створення середнього класу власни-
ків, якому властиві такі критерії: 1) володіння майном, 
еквівалентним у вартісному вираженні 20–100 серед-
нім річним доходам працівника в економічно макси-
мально активному віці (30–55 років); 2) стабільний до-
хід у розмірі 2–10 прожиткових мінімумів; 3) належ-
ність до найбільш повноправного прошарку як основи 
електорату; 4) дотримання закону, висока соціальна 
відповідальність, прагматичний склад мислення та ак-
тивна діяльність [3, с. 16].

Це дає підставу сформулювати перспективну мо-
дель соціально-орієнтованої ринкової економіки Укра-
їни і визначити її основні критерії. До останніх ми від-
носимо: 1) наявність держави, яка забезпечує макро-
економічне регулювання і підтримує інфраструктуру 
ринкової економіки; 2) законодавчу базу, що гарантує 
приватні і суспільні права власності в контексті рин-
кових правил гри; 3) приватну, колективну і державну 
форми власності на окремі виробничі ресурси і май-
но; 4) високий ступінь відкритості для міжнародного 
співробітництва [2, с. 453–454]. 

На підставі цих критеріїв економіка України може 
досягнути «системної рівноваги», тобто стану само-
підтримуваного зростання, що забезпечив би достат-
ньо прийнятний життєвий рівень для всіх її громадян. 
Це означає, що шлях входження України у XXI сто-
ліття як країни із соціально-орієнтованою ринковою 
економікою є абсолютно реальним і залежить від еко-
номічної політики уряду та її впливу на послаблення 
влади олігархів, задіяння механізмів ринкових сти-
мулів, активної участі країни в міжнародній торгівлі, 
банківській справі і фінансах, урахування процесів 
глобалізації та технократизації.

Висновки і перспективи подальших досліджень 
1. Ринкова економіка, яка утвердилась у багатьох 

країнах світу, базується на економічних цінностях – 
переконаннях, що впливають на стосунки між окре-
мими людьми та на відносини в суспільстві загалом і 
передбачають наявність приватної власності, свободу 
підприємництва і вибору, особисту заінтересованість, 
конкуренцію та обмежену роль уряду в економіці.

2. Соціальний аспект економічних цінностей пе-
редбачає політичні програми у сфері зайнятості і без-
робіття, охорони здоров’я, освіти і навчання; визна-
чає розподіл видатків держави; забезпечує створення 
системи соціальних гарантій, упорядкування пільг, 
чіткої регламентації компенсацій та максимального 
обмеження привілеїв; впливає на загальну ситуацію 
в Україні та життєвий рівень населення; охоплює всі 
проблеми як макро- так і мікроекономічного рівнів. 

3. Трансформаційні процеси в Україні за період її 
державної незалежності оцінюються на основі двох 
моделей переходу до ринкової економіки: радикальної 
та еволюційної. Однак жодна з моделей не може бути 
ідеальним зразком для ефективного розвитку економі-
ки. Кожна країна, відповідно до своїх особливостей, 
обирає власний шлях переходу від командної економі-
ки до ринкової.

4. Вітчизняна модель ринкової економіки України 
і нині характеризується сильною регулятивною рол-
лю держави, яка володіє значною часткою власності 
та потужним сектором в економіці. Частка приватного 
підприємництва залишається порівняно незначною. 
Досі зберігається тісний зв’язок політичної влади і 
власності. Високий рівень криміналізації економічно-
го життя, зумовлений тіньовою економікою і зростан-
ням корупції, що спотворює вітчизняну модель ринко-
вої економіки, на яку несприятливо впливає і енерге-
тична залежність від інших країн.

5. Основними чинниками тіньової економіки в 
Україні вважається: 1) нинішня податкова політика; 
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2) формування і розподіл бюджетних коштів; 3) над-
мірна регламентація та обмеження підприємницької 
діяльності; 4) низький рівень заробітної плати, що 
спричинив збільшення корупції; 5) подальше зрос-
тання бідності у країні.

6. Вихід з усталеного економічного становища і 
шлях економічного розвитку України – корпоратив-
ного капіталізму чи соціально-орієнтованої ринкової 
економіки залежить від позаекономічних чинників 
розвитку, до яких належать обрана урядом програма 
перетворень і його економічна політика, спрямова-
на на послаблення влади олігархів, залучення меха-
нізмів ринкових стимулів, активної участі країни в 
міжнародній торгівлі, банківській справі і фінансах, 
урахування процесів глобалізації та технократизації.

7. Перспективна модель соціально-орієнтованої 
ринкової економіки України визначається на осно-
ві критеріїв, до яких належать: 1) наявність держа-

ви, яка забезпечує макроекономічне регулювання 
та підтримує інфраструктуру ринкової економіки; 
2) законодавча база, що гарантує приватні і суспіль-
ні права власності в контексті ринкових правил гри; 
3) приватна, колективна і державна форми власнос-
ті на окремі виробничі ресурси і майно; 4) високий 
ступінь відкритості для міжнародного співробіт- 
ництва.

8. Перспективи дальших досліджень цієї проб-
леми передбачають, що головне завдання держави 
полягає в дотриманні європейських цінностей еко-
номічного розвитку, спрямованих на поєднання як 
суспільних, так і особистих інтересів, де переважає 
ефективне господарювання, стабільність грошового 
обігу та економічне зростання, соціальна справедли-
вість. Справжня соціальна держава – не та, яка допо-
магає слабким верствам населення і підтримує їх, а 
та, де такої підтримки потребують якнайменше.
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Досліджено сутність i перспективи розвитку ендаумент-фондів в Україні. Обґрунтовано їх роль у процесі інтелектуа-
лізації економіки. Проаналізовано інтелектуалізацію економіки з позицій забезпечення інноваційного розвитку. Обґрун-
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Druhov O. O. ENDOWMENTS IN THE SYSTEM OF ECONOMY INTELLECTUALIZATION
The essence and prospects of endowments development in Ukraine are analyzed. Its role in the process of economy intellectual-
ization is considered. The intellectualization of the economy from positions of innovative development providing is analyzed. The 
influence of intellectualization for the economic processes is considered.
Keywords: endowments, intellectualization, innovative development, competitiveness of economy.

Актуальність теми дослідження. Система вищої 
освіти – один із визначальних факторів розвитку будь-
якої країни. Від рівня освіченості населення та якості 
отриманих ним знань залежать конкурентоспромож-
ність і розвиток економіки, соціальної сфери. Для за-
безпечення розвитку системи вищої освіти необхідне 
належне фінансування. У більшості європейських кра-
їн функцію основного інвестора бере на себе держа-
ва через бюджетні механізми. У Сполучених Штатах 
Америки основою розвитку системи вищої освіти є 
приватні інвестиції. Об’єктивно усвідомлюючи фінан-
сові можливості українського державного бюджету, 
яких ледь вистачає на фінансування найнагальніших 
поточних потреб функціонування ВНЗ, доцільним є 
створення дієвих механізмів залучення в систему ви-
щої освіти приватних коштів. Особливо це стосується 
проектів з її розвитку та модернізації. 

Саме таким механізмом є створення ендаументів – 
спеціалізованих фондів цільових коштів, що склада-
ються із внесків приватних інвесторів, здебільшого, 
випускників цих навчальних закладів, дохід від яких 
спрямовується на потреби їх розвитку. Механізм набув 
суттєвого поширення у США, Канаді, Великобританії, 
інших європейських країнах. Капітал найбільшого ен-
даументу при Гарвардському університеті, за станом 
на початок 2016 року, становив майже 36 мільярдів до-
ларів. Позитивний досвід функціонування цих фондів 
і наявні потенційні можливості приватних інвесторів 
щодо фінансування розвитку вищої освіти роблять ак-
туальним дослідження питання шляхів створення ен-
даументів при вищих навчальних закладах в Україні.

Аналіз останніх публікацій. Попри високу ак-
туальність питання створення при українських ВНЗ 
ендаументів, воно не знайшло свого адекватного відо-
браження у працях українських науковців. Натомість 
на Заході цьому питанню приділяється чимала увага, 
низка праць американських та англійських учених 
присвячені цій проблематиці [1–3]. Разом із тим усе 

більше вчених у своїх дослідженнях приділяють роль 
основного фактору економічного зростання інновацій-
ним процесам і розвиткові національної інноваційної 
системи (НІС). Зокрема, Л. І. Федулова та І. А. Шов-
кун зазначають, що «…в останнє десятиріччя засто-
сування інноваційних чинників при формуванні стра-
тегії розвитку в розвинених країнах світу набуло пер-
шочергового значення…». Це пояснюється впливом 
тенденцій світової економіки [4].

І. Радіонова стверджує, що саме «урахування фак-
тора людського капіталу ознаменувало новий етап у 
розвитку теорії зростання». При цьому автор відзна-
чає, що людський капітал є віддзеркаленням запасу 
знань, навичок, здатностей і мотивів працівників до 
продуктивної діяльності, і він може нагромаджуватись 
унаслідок інвестування в певні сфери: фундаменталь-
ну освіту, систему підвищення кваліфікації, медицину, 
інформаційну інфраструктуру… Автором здійснено 
ґрунтовний аналіз моделей економічного зростання за 
участі людського капіталу [5]:

 – моделі Р. Лукаса;
 – П. Ромера;
 – Г. Манківа – Д. Ромера – Д. Уейла;
 – Д. Ромера.

В. П. Соловйов визначив основні тенденції роз-
витку інноваційної сфери України [6]:

 – зростання не тільки значення, а й відповідаль-
ності науки і освіти;

 – зростання частки вкладень в освіту та розвиток 
особистості у структурі ВВП;

 – зміни у структурі бюджетних витрат на ко-
ристь наук про людину й суспільство і наук про 
життя;

 – піднесення винахідницької активності, розши-
рення ринку продуктів інтелектуальної діяль-
ності;

 – нарощування підприємницького потенціалу ін-
новаційної активності;
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 – збільшення інвестицій в інноваційне віднов-
лення основного капіталу.

Цілий комплекс досліджень із цієї проблематики 
здійснили науковці з ДУ «Інститут економіки та еко-
номічного прогнозування». У працях учених [7] цен-
тральну роль у процесі створення інновацій відведено 
сфері науки, що розробляє новинки, які в подальшому 
реалізуються на ринку у формі інновацій, що дає по-
штовх до економічного зростання.

Попри велику кількість праць, питання ролі ін-
телектуалізації економіки в економічному зростанні 
повністю не розкрито. Переважно увага науковців 
концентрується на окремих питаннях фінансування 
і розвитку сфер вищої освіти і науки, не враховуючи 
комплексності проблематики, що знижує ефектив-
ність результатів досліджень. 

Відповідно, метою цієї статті є визначення ролі 
ендаумент-фондів у процесі інтелектуалізації еко-
номіки України і подальшого впливу на економічне 
зростання.

Виклад основного матеріалу. Загальноприйняте 
визначення ендаументу – сформована за рахунок по-
жертв частина майна неприбуткової організації, пере-
дана в управління управляючої компанії для отримання 
доходу, що використовується для фінансування статут-
ної діяльності некомерційної організації. Сам механізм 
роботи ендаументу визначається законодавством окре-
мих країн, але за класичної схеми його роботи пожерт-
ви або внески потрапляють на рахунок ендаументу, а 
потім інвестуються через управляючу компанію. Вони 
не можуть бути одразу ж витрачені (переважно, період 
часу, через який вони можуть бути використаними, ви-
значає донор). Управляюча компанія розміщує кошти 
ендаументу в цінні папери, на депозити, в облігації, 
інші дозволені законодавством інструменти на фінан-
совому ринку. У більшості випадків використовується 
для фінансування потреб університету лише дохід від 
інвестування (у США приблизно 50% отриманого на 
розміщені кошти доходу реінвестується, збільшуючи 
розмір ендаументу). Перевагами едаументу для доно-
рів є, переважно, наявність компенсаційних механізмів 
щодо сплати податку з доходу фізичних та юридичних 
осіб, можливість брати участь у розвитку ВНЗ, ство-
рювати особисті стипендіальні програми і підтримува-
ти молоді таланти. Перевагами ендаументу для універ-
ситету є прозорість і відносно невисокий рівень ризи-
ку втрати коштів, який досягається завдяки механізму 
його роботи.

Для реального створення в Україні ендаументів 
першочергово має бути розроблено та ухвалено закон 
України «Про ендаументи» або «Про фонди цільово-
го капіталу», який має врегульовувати вищезазначені 
проблемні питання. 

Стратегічно важливим питанням, від вирішення 
якого залежатиме розвиток ендаументів в Україні, є 
надання податкових пільг благодійникам. Зі світової 
практики саме це є важливим мотиваційним фактором 
до благодійності, особливо у країнах із прогресивною 
шкалою податку з доходів фізичних осіб. Зокрема, 
пільги зі сплати цього податку надаються вкладникам 
ендаументів у таких країнах. 

Загалом, наводячи результати аналізу, можна так 
представити ланцюг економічних досліджуваних 
явищ: інвестиції в наукові дослідження та освіту (де 
ендаумент-фонди є одними з інституційних інвес-
торів) – розвиток бізнесу – інновації – конкуренто-
спроможність економіки – економічне зростання.

Разом з тим, зважаючи на сучасний стан розвитку 
економіки України, особливо сфер науки і вищої осві-
ти, який принципово не поліпшується, попри чималу 
кількість праць і результатів наукових досліджень з 
проблематики, можна зробити висновок, що потрібен 
новий, результативний саме в українських умовах під-
хід, що дозволить реалізувати інноваційний потенціал 
і досягнути високого рівня її конкурентоспроможності 
та бажаних темпів економічного зростання. 

Також ми проаналізували інтелектуалізацію, зо-
крема інвестиційне забезпечення її сфер, з позицій 
виконання сучасного курсу на інноваційний розвиток 
економіки. Основним шляхом до підвищення рівня 
конкурентоспроможності та ефективності роботи еко-
номіки в Україні слід вважати проголошений ще 1998 
року президентом Національної академії наук України 
Б. Є. Патоном «Курс інноваційного розвитку економі-
ки України». Він здебільшого трактується як «...пере-
несення акценту на використання принципово нових 
прогресивних технологій, переходом до випуску висо-
котехнологічної продукції, прогресивними організа-
ційними та управлінськими рішеннями в інноваційній 
діяльності, що стосується як мікро-, так і макроеко-
номічних процесів розвитку, – створення технопарків, 
технополісів, проведення політики ресурсозбережен-
ня, інтелектуалізації всієї виробничої діяльності, соф-
тизації та сервізації економіки». 

Основними заходами для реалізації цього курсу є: 
створення технопарків і технополісів; сприяння розвит-
кові венчурному бізнесу; зміна політики податкових 
пріоритетів; розвиток банківського кредитування інно-
ваційних проектів; упровадження національної ідеї.

При цьому їх реалізація повинна здійснюватись із 
урахуванням: 

 – сучасних світових тенденцій розвитку як еко-
номічної системи, так і суспільства загалом;

 – комплексності в підходах до розв’язання проб-
леми;

 – адекватної сучасній ситуації постановки пріо-
ритетів щодо етапів його впровадження та від-
повідної їм черговості застосування економіч-
них заходів.

Українські науковці написали чимало праць з питань 
підвищення конкурентоспроможності економіки краї-
ни. Але реалізація цього курсу надалі залишається проб-
лемним питанням. Причини тут, на нашу думку, дві.

Неврахування керівними органами країни провід-
них ідей, що пропонуються вітчизняними науковця-
ми. Вона викликана двома різнорідними факторами: 
низьким авторитетом науки у країні та суб’єктивно-
меркантильно орієнтованою діяльністю частини наді-
лених владними повноваженнями чиновників.

Відсутність системності в дослідженнях частини 
науковців. У працях стверджується про необхідність 
інновацій, створення інноваційної інфраструктури, 



ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

18 2017 Випуск 2 (124) 

технопарків, венчурних фондів тощо. Разом з тим не 
наголошується на тому факті, що:

 – для створення відповідних сучасним потребам 
ринку інновацій потрібна напрацьована сучас-
на база знань. Інновації не створюються на по-
рожньому місці, потрібний безперервний про-
цес наукових досліджень, зв’язки із закордон-
ними дослідниками, що провадять аналогічну 
діяльність;

 – для забезпечення ефективної роботи технопар-
ків потрібна потужна наукова база, яку форму-
ють спеціалісти з наукових досліджень за від-
повідними напрямами. Необхідний постійний 
приплив молодих дослідників, відповідно на-
вчених і мотивованих для роботи;

 – для залучення нових кадрів у процес здійснен-
ня наукових досліджень потрібне не тільки від-
повідне матеріальне стимулювання, а й підви-
щення престижу наукової діяльності;

 – окрім того, потрібні структурні зрушення в 
економіці, створення системи адекватного фі-
нансового забезпечення тощо.

Тобто має бути етапність, спочатку потрібно ство-
рити умови для створення підґрунтя – продуктивної 
роботи сфер інтелектуалізації економіки, а вже потім 
забезпечувати інноваційність економічної діяльності.

Проведені дослідження дозволили виділити умо-
ви, якими забезпечується створення інновацій. До них 
віднесено [8]:

• широку дифузію знань та інформації;
• розвиток інноваційної інфраструктури, інно-

ваційних мереж, формуванням інноваційних 
кластерів;

• розвиток людського капіталу, що володіє 
сприйнятливістю до нових знань, створення 
умов до навчання потягом усього життя;

• співпрацю держави і бізнесу;
• розвиток інституту інтелектуальної власності.
Усвідомивши весь цей комплекс заходів, потрібних 

для успішної реалізації інноваційного курсу розвитку 
економіки України, можна зрозуміти, чому процес пе-
реходу до нього відбувається такими повільними тем-
пами. 

Зважаючи на те, що інноваційний розвиток еконо-
міки має базуватись на якісній роботі сфер інтелекту-
алізації, ми можемо надати власне бачення етапності 
його реалізації в Україні.

Відповідно до теорії конкурентних переваг основ-
ною довгостроковою конкурентною перевагою є ство-
рені ресурси високого рівня спеціалізації. Основним 
із цих ресурсів є кваліфіковані працівники, рівень ква-
ліфікації яких визначається наявністю в них спеціалі-
зованих знань.

Відповідно, саме здатність нації створювати, роз-
повсюджувати і застосовувати знання, тобто розви-
вати процес інтелектуалізації економіки, є основою її 
конкурентної переваги над іншими націями.

Актуальність цього питання в Україні посилюєть-
ся, оскільки:

1) вітчизняна економіка суттєво відстає за рівнем 
розвитку від західних країн (що зумовлюється, 

у тому числі, різницею в рівні спеціалізації ре-
сурсів);

2) одним із наслідків глобалізації є так зване зба-
гачення більш розвинених країн на фоні та за 
рахунок менш розвинених.

Усе це вимагає застосування в Україні політики ви-
переджаючого розвитку. Тобто не доцільно проходи-
ти всі ті етапи, які пройшли більш розвинені країни. 
Потрібно виробити шлях, який дозволить за відносно 
короткий період часу отримати конкурентні переваги 
на світових ринках для вітчизняних виробників. Осно-
вою цього шляху має стати орієнтація на майбутні 
тенденції розвитку міжнародних ринків, а напрямом 
для нього має стати розвиток сфер науки та вищої 
освіти. Тут доцільно навести вислів класика світового 
менеджменту П. Друкера: «У сучасному світі конку-
ренції, для того щоби лишатися на місці, потрібно біг-
ти, а для того, щоби рухатись вперед, потрібно бігти 
удвічі швидше» [9].

Прикладів успішної реалізації такої політики у сві-
ті є чимало. Це, зокрема, досвід Фінляндії у сфері ви-
соких технологій, країні, яка ніколи не була світовим 
лідером у сфері електроніки. Відзначимо швидкий 
шлях розвитку економіки, що пройшли країни Півден-
ної Азії. Поєднує їх один важливий факт: Фінляндія і 
країни Південної Азії здійснили прорив у сфері висо-
ких технологій. Пояснити це можна тим, що це віднос-
но нова сфера, в яку не ризикували вкладати достатні 
кошти світові лідери. Саме це дало змогу невеликим 
фірмам зі згаданих країн вирватись у світові лідери.

Наразі в Україні рушійною силою бізнесу пере-
важно є отримання високого рівня прибутку. Тоді як 
у США, Європі, розвинених країнах Азії метою ді-
яльності фірм та корпорації є задоволення потреб сус-
пільства, унаслідок яких вони й виникли. Основою 
конкурентоспроможності є інвестиції в людей та ін-
новації. Тільки потім серед цілей значиться прибуток, 
мінімально необхідний рівень якого дозволяє фірмі 
сплачувати дохід на залучений капітал і дивіденди 
своїм власникам.

Відповідно без інтеграції вищої освіти, науки і 
бізнесу неможливо досягнути високого рівня конку-
рентоспроможності економіки. У свою чергу, без ви-
користання сучасних інформаційних технологій у су-
часному світі неможливою є зазначена інтеграція. 

Комплексність вирішення завдань реалізації інно-
ваційного курсу розвитку економіки має проявлятись 
шляхом розроблення і застосування відповідного ор-
ганізаційно-економічного механізму. Він має врахову-
вати першочерговість розвитку процесу інтелектуалі-
зації економіки. Чіткого визначення етапів реалізації 
зазначеного курсу наразі не запропоновано, тому про-
понуємо авторський варіант.

І етап: створення системи законодавчих та інвести-
ційних важелів для активізації процесу інтелектуалі-
зації економіки і суспільства (що потребуватиме також 
певних інституційних змін)1.

1 Оскільки створення нових знань є, здебільшого, доволі дов-
готривалим процесом, одночасно з ним доцільно запровадити ор-
ганізаційно-економічний механізм трансферу закордонних техно-
логій в українську економіку. 
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ІІ етап: створення умов для налагодження взаємо-
дії між центрами створення знань і центрами їх реа-
лізації.

ІІІ етап: удосконалення системи інвестиційного за-
безпечення системи трансформації знань в інновацій-
ні продукти.

ІV етап: створення умов для реалізації інновацій-
ної продукції на українському і зарубіжному ринках.

Такий підхід до вибору етапів базується на так 
званому «технологічному коридорі», тобто шляху ре-
алізації інноваційної продукції: «дослідження – роз-
роблення – впровадження». Застосувавши його, мо-
жемо вивести взаємозв’язок між інтелектуалізацією 
та ефективністю роботи економік: створення нових 
знань – їх упровадження у виробництво – реаліза-
ція на ринку інновації – підвищення фінансової рен-
ти (прибутку) виробника – збільшення економічних 
благ у суспільстві, ріст заробітної плати – ріст рівня 
ефективності економіки – збільшення ресурсів для 
створення нових знань. Якщо ж ідеться не про при-
кладне спеціалізоване, а про теоретичне спеціалізова-
не знання, його трансформація буде дуже схожою, але 
замість промислового підприємства, що його впрова-
джує, буде вищий навчальний заклад.

Як показали результати аналізу, процес інтелекту-
алізації економіки є не тільки фактором економічно-
го зростання, а й суспільного розвитку. Низка вчених 
стверджує про формування «Інформаційного суспіль-
ства» (Д. Белл, А. Тоффлер, В. Іноземцев). Цей новий 
суспільний устрій, який прийшов на зміну суспільству 
індустріальному, характеризується низкою принципо-
во нових рис. З позицій нашого дослідження важливим 
фактором є зміна потреб людей, яка, зокрема, проявля-
ється у зміні факторів мотивації до праці, підвищенні 
можливостей для самореалізації, нових можливостей 
для отримання освіти (за допомогою технологій дис-
танційної освіти). Основним економічним наслідком 
цього є зміна структури зайнятості суспільства.

Результати дослідження мотивів до праці, проведе-
ного ще 1987 року у Франції, показали, що робота для 
77% опитуваних – це не лише можливість заробляти 
гроші, а перш за все можливість самореалізації та спіл-
кування з іншими людьми [10]. Усе більше людей, оці-
нюючи мотиви, що стимулюють їх до роботи, на пер-
шому місці називають заробітну плату, а дедалі часті-
ше – гнучкий графік і можливості самореалізації [11]. 

Як висновок, інтелектуалізація впливає на зміну 
суспільних інститутів. Зокрема, він змінює суспіль-
ний інститут праці шляхом зміни мотивів до праці в 
потенційних працівників. Це в подальшому зумовлює 
певні зміни у структурі економічної системи.

Перетворення праці з важкої, рутинної у високо-
кваліфіковану, творчу, що долає будь-які форми ре-
чової залежності, усуває будь-який примус і прини-
ження людської гідності, робить суспільні відносини 
більш гуманними, радикально оновлюють менталітет 
людини. Відтак працівники виявляються безпосеред-
ньо зацікавленими в результатах праці, забезпеченні 
безперебійного функціонування виробничих систем, 
підвищенні ефективності виробництва та конкуренто-
спроможності продукції. 

Усе це дає змогу зробити висновок про існування 
також непрямого впливу процесу інтелектуалізації 
на ефективність економіки. Він полягає у зміні рівня 
суспільних знань, що змінює структуру потреб насе-
лення, детермінує нові пріоритети у структурі зайня-
тості та підвищує можливості для навчання. Разом це 
впливає на показники роботи економічної системи та 
рівень її ефективності. Це відбувається в такий спосіб: 
зміни у структурі зайнятості приводять до надання пе-
реваги інтелектуальній праці перед фізичною, це змі-
нює структуру виробництва на користь інформаційної 
сфери. Одночасне підвищення рівня освіченості на-
селення дозволяє виробляти більше якісної продукції, 
що спричиняє ріст показників виробництва. 

Підсумовуючи наведений матеріал, можна зроби-
ти висновок, що процес інтелектуалізації економіки 
впливає на економічне зростання і конкурентоспро-
можність у двох напрямах.

1. Прямо – через створення, накопичення, роз-
пов сюдження та вміння застосовувати спеціа-
лізовані знання, що дозволяє виробляти інно-
ваційну продукцію, тим самим підвищувати 
конкурентоспроможність виробників і поліп-
шувати макроекономічні показники, приско-
рює економічне зростання. 

2. Опосередковано – шляхом створення суспіль-
них знань, що спричиняє до зміни суспільних 
інститутів і зміни структури зайнятості, разом 
з тим підвищуючи мотивацію та можливості 
для особистого навчання, що в подальшому 
сприяє створенню спеціалізованих знань, ви-
робництва продукції, прискорюючи економіч-
не зростання.

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, 
можна зробити такі висновки:

 – світовий досвід переконливо засвідчив доціль-
ність створення при ВНЗ ендаументів, які в де-
яких країнах (США, частково Великобританія) 
перетворились на стратегічне джерело фінан-
сування розвитку якості освіти і наукових до-
сліджень;

 – в Україні наявні спроби створення такого роду 
фондів, але відсутня нормативно-правова база, 
яка регулювала би їхню діяльність;

 – задля стимулювання розвитку ендаументів в 
Україні доцільно розробити та ухвалити від-
повідний закон, який урегулює процес їх ство-
рення і використання коштів на потреби ВНЗ, 
передбачить податкові пільги для благодійни-
ків, можливості прямої державної підтримки їх 
створення; 

 – основною довгостроковою конкурентною пе-
ревагою є створені ресурси високого рівня 
спеціалізації, основним із цих ресурсів є квалі-
фіковані працівники, рівень кваліфікації яких 
визначається наявністю в них спеціалізованих 
знань. Відповідно, саме здатність нації створю-
вати, розповсюджувати і застосовувати знан ня, 
тобто розвивати процес інтелектуалізації еко-
номіки, є основою її конкурентної переваги 
над іншими націями;
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 – процес інтелектуалізації економіки впливає на 
економічне зростання і конкурентоспромож-
ність у двох напрямах: прямо – шляхом розвит-
ку інноваційної активності; опосередковано 
– шляхом зміни суспільних інститутів та роз-
витку інтелекту нації;

 – зважаючи на результати нашого детального до-
слідження, актуальним є питання розроблення 
організаційно-економічних методів інвести-
ційного забезпечення посилення позитивного 
впливу інтелектуалізації на економічне зрос-
тання.
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Боротьба з тіньовою економічною діяльністю ве-
деться протягом сторіч багатьма країнами світу. Її ви-
вчають, обговорюють, з нею борються за допомогою 
встановлених формальних правил або ж домовляють-
ся. Як соціально-економічне явище тіньова економічна 
діяльність притаманна усім країнам незалежно від мо-
делі економіки чи рівня економічного розвитку, оскіль-
ки вона виникає у відповідь на реалізацію бюджетної, 
податкової, грошово-кредитної, валютної політики. 
Суттєво можуть змінюватися лише її питома вага, 
роль, яку вона відіграє в суспільному житті, а також 
механізм її взаємодії з легальною економікою. Дієві 
важелі впливу на тіньову економічну діяльність давно 
відомі, та, на жаль, методи боротьби з нею вичерпу-
ються адміністративно-каральними заходами, що да-
леко не завжди може привести до бажаних результатів.

Дослідженню тіньової економіки присвячено бага-
то праць. Проблемі формування організаційно-еконо-
мічного механізму виявлення і попередження тіньової 
діяльності присвячені праці А. Базилюка, А. Гальчин-
ського, В. Гейця, Т. Ковальчука, В. Предборського, 
І. Мазур. Організаційно-правові засади протидії тіньо-
вій економічній діяльності обґрунтовано в публікаціях 
Я. Грудзевича, В. Мамутова, В. Мандибури, В. Попо-
вича. Дослідженню економічних проблем, включаючи 
методи і методологію кількісного виміру тіньової ді-
яльності, її вплив на розвиток національної економіки, 
суб’єктів господарювання, присвячені наукові праці 
О. Амоші, В. Бородюка, З. Варналія, В. Приходька, 
Ю. Харазішвілі. 

Метою статті є теоретичне дослідження сутнос-
ті та природи походження тіньової економічної діяль-
ності, підходи до визначення цього поняття.

Про виникнення тіньової економіки написано ба-
гато наукових робіт і здійснено багато досліджень. 
Такі науковці, як О. Засанська [1, с. 77], досліджують 
тіньову економіку ще з часів Ксенофонта, Платона, 
Аристотеля, які вбачали тіньову діяльність у недобро-
совісній конкуренції, а такі економічні інституції, як 
гроші, прибуток, капітал, відсоткова ставка, вони вва-
жали несправедливими; інші науковці досліджують 
тіньову економіку починаючи з 30-х рр. ХХ століття, 
зокрема Л. Тимофєєв [2, с. 23] зазначає, що вперше 
тіньова економіка найбільш активно проявила себе в 
1930-ті роки, коли італійська мафія вторглась в аме-
риканську економіку. Розвиток тіньової економічної 
діяльності, з погляду історичного підходу, в науковій 
літературі слід розглядати не з перших публікацій про 
неї, що з’явились у працях інституціоналістів у другій 
половині XX століття, а швидше за все – з формуван-
ням легальної економіки.

І. Мудрак зазначає, що у Стародавньому Єгипті для 
збору податків для верховної влади (фараона) призна-
чали спеціальних намісників та писарів, які вели де-
тальний звіт про доходи і видатки. Податкова система 
була досить розгалуженою. Оподаткуванню підлягали 
практично всі галузі господарства: ввезення і вивезен-
ня, продаж і купівля товарів. Існував також податок на 
худобу, будівлю гребель, мостів, податок на землю, що 
належала державі, та ін. За несплату чи несвоєчасну 
сплату податків покарання було різним: побиття, кон-
фіскація майна або врожаю, відправлення у в’язницю 
дружини, забирання дітей. У кращому разі землеро-
бам, що на той час були основною масою оподаткову-
ваного населення, залишали третину врожаю [3, с. 83]. 
Цікавим залишається той факт, що злодій мав  офіційне 
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право бути членом своєї касти – злодійської корпора-
ції, за умови, якщо він сплатив податок [3, с. 7]. 

В «Історії держави і права зарубіжних країн» 
І. Мудрака також зазначено, що фараон Яхмоc ІІ ви-
дав для єгиптян закон, за яким кожен єгиптянин був 
зобов’язаний щорічно повідомляти обласному началь-
никові про всі свої статки. Того, хто цього не робив або 
не міг довести, що він живе на законні засоби, карали 
смертною карою [3, с. 87].

У Стародавньому Китаї у трактаті «Гуань-Цзи» 
(IV ст. до н. е.) запропоновано «принцип урівноважу-
вання господарства», згідно з яким рекомендувалося 
створювати державні фонди, щоб накопичувати в ньо-
му зерно для вирівнювання і стабілізації цін на хліб 
на час неврожаю. При цьому перед державою стояла 
важлива умова – однакове регулювання цін по всій 
країні з метою недопущення впливу на формування 
і контроль над цінами торгівців, спекулянтів. Також 
детально було розроблено систему державного регу-
лювання економіки та податкової системи [4, с. 23]. У 
Стародавній Індії одним із політико-правових джерел 
був трактат «Артхашастра» (IV–III ст. до н. е.), у яко-
му передбачався розподіл торгівельного прибутку між 
купцями і державою. Трактат висвітлює теорію і прак-
тику управління рабовласницькою державою, описує 
функції міністрів, радників, управителів провінцій та 
інших чиновників і засвідчує: «Як не можна розпізна-
ти, чи п’ють воду риби, що плавають у ній, так само не 
можна визначити, чи присвоюють майно приставлені 
до справ чиновники» [5, с. 48]. 

Очевидно, що вже в тому періоді держава намага-
лася боротися з тіньовою економічною діяльністю і 
робила перші спроби легалізувати її прояви, створюю-
чи відповідне законодавство. Проте варто зауважити, 
що боротьба з тіньовою економічною діяльністю здій-
снювалася не заради розвитку економічних відносин, 
а задля власного збагачення правителів і їхніх сімей.

Як зазначає І. Мазур [6, с. 3–4], Б. Мандевіль став 
попередником такої течії економічної теорії, як еко-
номічна теорія злочину й покарання, яку у другій по-
ловині ХХ століття запропонував неоінституціоналіст 
Г. Беккер. Головна проблема, обґрунтована Б. Манде-
вілем, – аморальність дій окремих осіб може висту-
пати основою добробуту суспільства в цілому, зго-
дом набула назви «парадокс Мандевіля». Він дійшов 
висновку, що злочинна жага до наживи й нормальне 
ринкове господарство мають одне й те саме джерело 
походження, а тому їх викоренення є неможливим без 
руйнації економіки. 

Тіньова економічна діяльність прослідковувалась 
і в Радянському Союзі. Саме завдяки «мішечникам» 
вдалося прогодувати населення країни в роки Другої 
світової війни. В умовах деспотичного сталінського 
правління тіньова економічна діяльність не зникла, 
хоча стала надзвичайно небезпечною. У роки хру-
щовської відлиги тіньова економічна діяльність стала 
відносно стійкою: процвітала «спекуляція». Водночас 
люди без офіційного місця роботи жили за рахунок 
тіньової зайнятості [7]. У період «розвиненого соці-
алізму», який проголосив Л. Брежнєв і пропагувала 
радянська влада, чи «період застою», автор терміна 

якого був М. Горбачов, тіньова економічна діяльність 
була поширена в роздрібній і гуртовій торгівлі (дефі-
цитні та імпортні товари), у сфері надання послуг (по-
шиття одягу, ремонт автомобілів і побутової техніки, 
медичне обслуговування). 

У монографії «Тіньова економіка: сутність, особ-
ливості та шляхи легалізації» за редакцією З. Варна-
лія [8] розглядається сім підходів до вивчення поняття 
«тіньова економіка». За теоретичного підходу тіньова 
економіка розглядається як економічна категорія, що 
відображає складну систему економічних відносин. 
Прикладний підхід застосовується під час вирішення 
реальних статистичних завдань, формування рекомен-
дацій щодо вдосконалення законодавства і корегуван-
ня соціально-економічної політики. 

За методологічною ознакою розрізняють економіч-
ний, соціологічний, кібернетичний, правовий підходи, 
а також міждисциплінарний комплексний підхід. Особ-
ливістю економічного підходу є визначення впливу ті-
ньової економіки на ефективність економічної політи-
ки, розподіл і використання ресурсів, розроблення на-
дійних методів оцінки її обсягів. У рамках економічної 
концепції досліджують тіньову економіку на глобаль-
ному, макро- і мікрорівні, а також в інституційному 
аспекті. На глобальному рівні досліджується між-
народна економічна тіньова діяльність (наркобізнес, 
«відмивання» грошей, отриманих злочинним шляхом, 
тощо). На макрорівні аналізується тіньова економічна 
діяльність з урахуванням її впливу на структуру еко-
номіки, виробництво, розподіл, перерозподіл і спо-
живання валового внутрішнього продукту, зайнятість, 
інфляцію, економічне зростання та інші макроеконо-
мічні процеси. На мікрорівні увага концентрується на 
вивченні економічної поведінки й ухваленні рішень 
суб’єктами тіньової економічної діяльності, аналізу-
ються окремі складники тіньового ринку. 

На інституційному рівні аналіз сконцентровуєть-
ся на соціально-економічних інститутах, тобто дослі-
джується система формальних і неформальних правил 
поведінки, механізм функціонування та закономірнос-
ті їхнього розвитку. 

Формальні інституції регулюють доступ до закон-
ного використання ресурсів і формують принципи 
цього доступу. Також визначають, яким способом по-
винні втілюватися в життя ті чи інші інтереси, з огляду 
на той факт, що сама рідкість цих ресурсів зумовлює 
труднощі доступу до них, в іншому випадку – в умовах 
обмеженості доступу до ресурсів велику роль почина-
ють відігравати неформальні інституції. Такі нефор-
мальні інституції, як політичний лобізм, корупційні 
угоди, закриті тендерні торги, спотворюють відносини 
між державою і суб’єктами господарювання, розвива-
ють недовіру до дій влади. Свого часу А. Базилюк [9, 
с. 95] зазначив, що процес законотворчої роботи пере-
творюється на гру із перетягування каната, коли кожна 
група намагається нав’язати свій варіант розв’язання 
проблеми, зважаючи, звісно, на визначені тільки нею 
пріоритети. Не випадково у зв’язку з цим часто ухвале-
ні закони містять слабо обґрунтовані та нерідко супе-
речливі механізми, які в переважній більшості не ді-
ють; більше того – сприяють тінізації економіки.
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З огляду на зазначене цілком закономірним є факт 
неспроможності в боротьбі з тіньовою економічною 
діяльністю і навіть, навпаки, спостерігаємо ріст обся-
гу тіньової економіки. Складається враження, що бо-
ротьба з тіньовою економікою містить тільки організа-
ційний характер, а саме виражається у створені нових 
інститутів, на яких іде фінансування з бюджету, проте 
ефективності від їхньої роботи немає, оскільки важко 
розробити заходи, що здатні зменшити обсяги тіньової 
економіки в межах чинного законодавства. Зміни ма-
ють відбутися в системі відносин між гілками влади: 
законодавча гілка влади має відповідати за ухвалення 
ефективних законів, а виконавча гілка влади – за пов-
не, ефективне і безумовне їх виконання.

Переважна більшість українських економістів вва-
жає [10, с. 28], що головною причиною гальмування 
ринкових перетворень і росту тіньової економічної 
діяльності в нашій країні є не до кінця сформована 
інституційна основа боротьби з тіньовою економіч-
ною діяльністю, часто невиправданий імпорт інсти-
тутів, властивих країнам із розвинутою економікою і 
знач но вищим рівнем суспільної свідомості та іншою 
ментальністю населення. Серед основних чинників, 
які виявляють деструктивний вплив на формування 
інституційної основи боротьби з тіньовою економіч-
ною діяльністю в Україні, називають такі: демонтаж 
старих інститутів, які хоча б мінімально забезпечува-
ли самодостатність економіки і соціальну стабільність 
суспільства; державні інститути самі виступають у 
ролі економічних агентів, тому ними часто керують 
приватні інтереси; взаємовідносини інститутів дер-
жавної влади та інших економічних суб’єктів характе-
ризуються асиметричністю інформації, що породжує 
тінізацію економіки; сучасне інституційне середови-
ще сформоване на користь інтересів великого капі-
талу, внаслідок чого малий і середній бізнес не роз-
виваються, ринки втрачають конкурентність, не фор-
мується середній клас; кількість інститутів достатньо 
велика, проте ефективність їхньої роботи невисока, 
часто некомерційні інститути зловживають повнова-
женнями для отримання матеріальних вигід унаслідок 
відсутності системи ефективного контролю; інститути 
децентралізації влади, які мали б наблизити державну 
національну макроекономічну політику до місцевих 
потреб, не використовують увесь свій потенціал; ді-
яльність інститутів бюрократизована, однак водночас 
відсутній широкий пласт потрібних підзаконних актів 
у багатьох сферах діяльності.

Соціологічні концепції тіньової економічної діяль-
ності розглядають цю сферу з огляду на взаємодію 
соціальних груп, що відрізняються позицією в системі 
тіньових інститутів, мотивами економічної поведінки 
суб’єктів у певних ситуаціях. У межах кібернетич-
ної концепції її прихильники розробляють економі-
ко-математичні моделі прогнозування та управління 
тіньовою економікою, закономірностей її розвитку і 
взаємодії з офіційним сектором. Міждисциплінарний 
комплексний підхід залежить від вибору основного 
критерію зарахування економічних відносин до тіньо-
вої економічної діяльності. Відповідно в межах між-
дисциплінарного комплексного підходу розрізняють 

обліково-статистичний, формально-правовий, кримі-
нологічний і комплексний підходи [8].

Згідно з обліково-статистичним підходом, основ-
ним критерієм виокремлення тіньової економічної 
діяльності є її неврахованість і відсутність фіксації 
офіційною статистикою. Найбільш послідовним і ви-
користовуваним є обліково-статистичний підхід на 
основі методології системи національних рахунків 
(СНР) ООН. Основна мета системи національних ра-
хунків (СНР) – максимально точний облік усіх видів 
економічної діяльності, що забезпечують реальний 
внесок у виробництво валового внутрішнього продук-
ту (ВВП). Відповідно до методології СНР усі види ті-
ньової економічної діяльності поділяють на дві групи: 

1) продуктивні види діяльності, результати яких 
ураховуються при визначенні ВВП; 

2) злочини проти особи та її власності, що не врахо-
вані у ВВП [8].

До складу продуктивної частини тіньової еконо-
мічної діяльності, що включається у ВВП, входять 
такі елементи: 1) показники законної діяльності, при-
ховуваної або применшеної виробниками, з метою 
ухилення від сплати податків; 2) показники нефор-
мальної (неофіційної легальної) діяльності, включаю-
чи домогосподарства, що здійснюють діяльність для 
задоволення власних потреб; діяльність підприємств 
із неформальною зайнятістю (тимчасові бригади буді-
вельників і т. п.); 3) показники неофіційної нелегаль-
ної діяльності, приховані легальні види діяльності 
(без одержання відповідної ліцензії, спеціальних до-
зволів тощо); 4) нелегальна діяльність, що передбачає 
заборонене законом виробництво; поширення товарів 
і послуг, на які існує попит (виробництво і поширення 
наркотиків, проституція, контрабанда) [8].

Загалом, у межах цього підходу неможливо оці-
нити масштаби тіньової економічної діяльності, що 
не пов’язана з виробництвом реального ВВП. СНР 
пов’язана лише з аналізом виробництва і споживання 
ВВП та бере до уваги статистичні дані, що не завжди 
можуть відображати дійсність. 

А. Ходжаян і Т. Шиптенко зазначають, що най-
більш популярна серед науковців класична класифіка-
ція тіньової економіки, яка поділяється: 1) на прихо-
ване (підпільне) виробництво; 2) неформальну, неофі-
ційну діяльність; 3) незаконну економічну діяльність, 
була запропонована в межах версії СНР–1993. 

Згідно з СНР–1993 до прихованого виробництва 
відносять легальну економічну діяльність, показники 
якої приховуються з метою ухилення від сплати подат-
ків, соціальних внесків, дотримання законних стан-
дартів (мінімальної зарплати, максимальних робочих 
годин, безпеки та охорони здоров’я, дотримання ад-
міністративних процедур, заповнення анкет і статис-
тичних форм). Неформальний сектор економіки – це 
частина сектору домашніх господарств, що здійсню-
ють виробництво товарів і послуг як для власного спо-
живання, так і для продажу на ринку. Відносини між 
роботодавцем і найманим працівником не закріплені 
формально. До незаконної економічної діяльності на-
лежать виробництво товарів та послуг, що заборонено 
законом (виробництво і реалізація зброї, наркотичних 
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виробів, проституція тощо), а також виробництво то-
варів та послуг, що не заборонено законом, проте без 
відповідних ліцензій чи фахової освіти [11, с. 75–76].

У центрі дослідження за формально-правовим під-
ходом [8] – ставлення до нормативної системи регулю-
вання. Критеріями цього підходу є ухилення від офі-
ційної державної реєстрації, державного контролю, 
протиправний характер діяльності. У рамках криміно-
логічного підходу як ключовий використовується кри-
терій суспільної шкідливості (небезпеки) економічної 
діяльності. Кримінологічний погляд на тіньову еконо-
мічну діяльність включає таку діяльність: 

1) діяльність на «чорному» ринку, що включає тор-
гівлю забороненими або високоліквідними і дефіцит-
ними товарами та послугами. Сюди відносять нарко-
бізнес, проституцію, торгівля зброєю, фінансування 
тероризму, ігровий бізнес, контрабанду тощо. Крім 
того, на «чорному» ринку можуть обертатися звичні 
товари і послуги: золото, антикваріат, сигарети, алко-
гольні напої тощо;

2) використання послуг організованої злочинності 
при створенні бізнесу в легальній економіці;

3) використання організованою злочинністю «ле-
гальних» послуг. Подібно до того, як офіційний біз-
нес потребує фінансових і податкових консультацій 
під час укладення кредитних, захисних контрактів, 
угод на поставку товарів та послуг, так і злочинному 
бізнесові потрібні аналогічні послуги для порушен-
ня чинного законодавства, формування ефективних 
«внутрішніх» взаємозв’язків у середовищі злочинних 
утворень. Хоча ці послуги формують інфраструктуру 
злочинного світу, вони принципово не відрізняються 
від легальних. Таким чином, юристи можуть допома-
гати організаторам ігрового бізнесу переходити межі 
законності й водночас зберігати клієнтів у легальному 
бізнесі;

4) підкуп організованою злочинністю правоохо-
ронних органів і політиків. У процесі підкупу пред-
ставників законодавчої влади і посадових осіб злочин-
ні організації можуть діяти як своєрідне лобі [8].

У межах комплексного підходу використовуються 
різноманітні поєднання згаданих раніше методів.

І. Мазур стверджує [6, с. 11–12], що вітчизняні на-
уковці при визначенні цього поняття «тяжіють до те-
оретичного підходу, згідно з яким тіньова економіка 
є економічною категорією, яка відображає складну 
систему соціально-економічних відносин у процесі 
виробництва, розподілу, обміну та споживання мате-
ріальних благ і послуг». Водночас, на відміну від віт-
чизняних науковців, зарубіжні дослідники при визна-
ченні тіньової економіки «надають перевагу так зва-
ному операційному визначенню, для якого характерне 
трактування тіньової економіки через види тіньової 
діяльності та дії щодо її виміру». І. Мазур, провівши 
аналіз категоріального апарату щодо визначень тіньо-
вої економіки, подає удосконалене теоретичне визна-
чення таких категорій, а саме: «тіньова економіка» 
– це складне соціально-економічне явище, представ-
лене сукупністю неконтрольованих і нерегульованих 
як протиправних, так і законних, але аморальних еко-
номічних відносин між суб’єктами економічної діяль-

ності, спрямованих на досягнення надприбутку за ра-
хунок приховування доходів і ухилення від сплати по-
датків; «неформальна економіка» – це сегмент тіньової 
економіки, що виявляється в дозволеній, але формаль-
но не зареєстрованій, а відтак і не включеній до ста-
тистичної звітності економічній діяльності. До такої 
категорії віднесено домашнє господарство в частині 
ринкового перерозподілу створеної продукції, а також 
легальна, але незареєстрована зайнятість населення в 
будь-якій галузі економіки. Ця частина тіньової еко-
номіки у трансформаційних суспільствах в окремих 
випадках може мати позитивний характер, тобто не є 
загрозою для суспільства й спрямована на виживання 
населення. «Прихована економіка» – легальна еконо-
мічна діяльність, результати якої частково або зовсім 
не фіксуються у статистичній звітності, а відтак через 
приховування доходів ухиляється від сплати податків. 
До такої віднесена позалегальна, аморальна, але така, 
що не є загрозою для суспільства, має вимушений ха-
рактер у трансформаційних суспільствах і зумовлена 
необхідністю щодо виживання й розвитку власного 
бізнесу; та «підпільна (кримінальна) економіка» – це 
виробництво психотропних і наркотичних товарів та 
їх торгівля, торгівля людьми тощо. Ця частина тіньо-
вої економіки формується навмисно й спрямована на 
збагачення; має антисоціальний, злочинний, а відтак 
виключно деструктивний характер і віднесена до ком-
петенції правознавців [6, с. 11–12].

За 26 років незалежності Української держави на 
законодавчому рівні й досі не закріплено поняття ті-
ньової економіки, тіньової економічної діяльності, 
немає визначеної класифікації тіньової економічної 
діяльності, попри велику кількість наукових праць. У 
Методичних рекомендаціях розрахунку обсягів тіньо-
вої економіки, затверджених Міністерством економіки 
України (№ 222 від 27.06.2006), що вже не є чинними, 
тіньова економіка визначалась як:

1. Незаконне виробництво товарів чи надання по-
слуг, збут і розповсюдження яких заборонено 
законом, а також виробництво товарів чи на-
дання послуг, здійснюване без відповідного на 
те дозволу:

2. Приховане виробництво, складовими якого 
є легальні види діяльності, але приховані від 
державних органів контролю з метою:
1) уникнення сплати податків; 
2) недотримання певних норм (рівня серед-

ньої заробітної плати, тривалості робочого 
дня, правил техніки безпеки на робочому 
місці тощо);

3) уникнення статистичної звітності та ста-
тистичного анкетування [12].

У Методичних рекомендаціях розрахунку рівня 
тіньової економіки (№ 123 від 18.02.2009) тіньова 
економіка визначається як незареєстрована в уста-
новленому порядку економічна діяльність суб’єкта 
господарювання, яка характеризується мінімізацією 
витрат на виробництво товарів, виконання робіт i на-
дання послуг, ухиленням від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів), статистичного анкетування 
та подання статистичної звітності, наслідком якого є 
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порушення законодавчо встановлених норм (рівень 
мінімальної заробітної плати, тривалість робочого 
часу, умови і безпека праці тощо) [13].

Причинами утворення тіньової економіки в Мето-
дичних рекомендаціях зазначено: 

1. Обліково-статистичні причини: 
1) ухилення суб’єктів господарювання від зві-

тування перед органами державної статис-
тики i органами контролю; 

2) відсутність належної інформації, обумов-
лена недоліками методу статистичного 
охоплення діяльності суб’єктів господарю-
вання та ведення статистичної звітності.

2. Економічні причини: 
1) ухилення суб’єктів господарювання від 

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

2) заниження суб’єктами господарювання 
відомостей про отримані доходи з метою 
зменшення суми сплачуваних податків, 
зборів (обов’язкових платежів) [13].

Державна служба статистики України (Держстат 
України) використовує «табличний підхід» (підхід, 
що використовує методи, які розроблялися в рамках 
побудови СНР під егідою ООН, Євростату, ОЕСР) для 
розрахунку рівня тіньової економіки. При розрахунку 
Держстат України оперує двома поняттями: «незареє-
стрована економічна діяльність» (НЕД) та «економіка, 
що безпосередньо не спостерігається» (НСЕ). Згідно 
з класифікацією Держстату (табл. 1), економічну ді-
яльність, яка належить до НСЕ, поділяють на чотири 
види: тіньова економіка, яка виникає зі статистичних 
та економічних причин; неформальна економіка, що 
здійснюється домогосподарствами; протизаконна еко-
номіка та інші види.

Таблиця 1
Аналітична класифікація економіки,  

яка безпосередньо не спостерігається [14, с. 2]
Економіка, яка безпосередньо не спостерігається (НСЕ)

Тіньова
Неформальна Протизаконна Інші видиЗі статистичних 

причин
З економічних 

причин

Непредстав-
лення звітності

Неактуальна 
інформація 

реєстрів
Незареє-
стрована

Викривлення 
звітних даних

Навмисна 
нереєстрація

Незареєстрована 
діяльність та заниження 

звітних даних
Незареєстро-

вана
Незареє-
стрована

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

Відповідно до Методологічних положень обчислен-
ня обсягів економіки, яка безпосередньо не спостеріга-
ється, до тіньової економіки належить діяльність, при-
хована від органів державної влади з метою ухилення 
від сплати податків, внесків на соціальне забезпечення, 
від додержання стандартів із мінімального розміру за-
робітної плати, максимальної тривалості робочого дня, 
стандартів безпеки та санітарних норм тощо. Нефор-
мальна економіка, в якій трудові відносини засновані 
на нерегулярній зайнятості, особистісних зв’язках за 
відсутністю обов’язку сплати податків (виробництво 

продукції для власного споживання, індивідуальне 
житлове будівництво, випадкова економічна діяльність 
тощо). Протизаконна діяльність, що включає виробни-
цтво товарів і послуг, заборонених законом; легальна 
виробнича діяльність, без відповідної ліцензії тощо, та 
інші види економічної діяльності, що включають ви-
робництво для власного споживання [14, с. 1–2].

Систематизуючи зазначені підходи і класифікації 
тіньової економічної діяльності пропонуємо доповни-
ти і узагальнити класифікацію тіньової економічної 
діяльності (табл. 2).

Таблиця 2
Класифікація тіньової економічної діяльності

Класифікаційні ознаки Види
За характером діяльності неформальна;

прихована;
кримінальна

За характером діяльності 
з погляду законодавства 

діяльність, пов’язана з порушенням чинного законодавства;
діяльність, що частково порушує або не порушує чинне законодавство проте здійснюється під впливом 
неринкових чинників і має негативні наслідки для економіки (рейдерство; штучне завищення собівартості; 
прискорене нарахування амортизації; відрахування у благодійні фонди; використання податкових гаваней, 
податкових преференцій і пільг та ін.)

За суб’єктами 
господарювання

державний сектор економіки: підприємства та організації державної власності;
недержавний (підприємницький) сектор економіки: малий, середній та великий бізнес;
суб’єкти ринкової інфраструктури: банківські та кредитно-фінансові посередники (кредитні спілки, 
ломбарди, фінансові компанії, нотаріуси тощо);
домашні господарства

За суб’єктами тіньової 
економічної діяльності 

чиновники-хабарники центральних та місцевих органів влади;
члени кримінальних угруповань;
професіонали власної справи (бухгалтери, аудитори, адвокати, нотаріуси та ін.);
неформально зайняте населення;
тіньовики-господарники

За рівнем 
організованості

індивідуальна;
групова
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Класифікаційні ознаки Види
За рівнем поширення локальна;

регіональна;
національна
міжнародна;
кіберзлочинність 

За метою іноді пов’язана з виживанням;
пов’язана з виживанням та розвитком власного бізнесу;
спрямована на збагачення

За мотивом за бажанням;
вимушена;
навмисна

За видами покарання безкарна;
адміністративна;
кримінальна

За наслідками безпечна для суспільства;
аморальна, позалегальна, проте не несе значні загрози для суспільства;
антисоціальна, має злочинний характер, небезпечна для суспільства

За врахуванням у ВВП урахована;
неврахована

За терміном дії постійна;
непостійна

За обсягом природна (5–10%);
не загрожує національній безпеці, проте значна (10–30%);
загрожує національній безпеці, критична (від 30% і більше)

За соціальними 
наслідками

позитивна;
негативна;
нейтральна

За сторонами 
національної економіки 

− тіньова економічна діяльність:
незаконне, приховане виробництво товарів та послуг;
навмисне банкрутство, фіктивне банкрутство;
несплата, часткове ухилення від сплати податків;
свідоме заниження результатів господарювання;
заниження вартості товарів при проходженні митного контролю;
порушення чинного законодавства в питаннях визначення прибутків, їх розподілу між державою, 
власниками, найманими працівниками;
порушення чинного законодавства в оплаті праці тощо;

− тіньова фінансова діяльність:
прихований відплив капіталу;
незаконні фінансові потоки;
тіньова банківська, інвестиційна, страхова, біржова діяльності;
легалізація нелегальних коштів;
порушення чинного законодавства при наданні кредитів суб’єктам господарювання;
ухилення від погашення кредиторської заборгованості;
розголошення банківської таємниці зацікавленим особам;
взаємодії з фіктивними структурами та свідоме надання їм фінансових послуг;

− тіньова діяльність посадових осіб:
«політичний лобізм» (лобіювання інтересів окремих осіб під час ухвалення програмних управлінських 
рішень макроекономічного характеру);
корупція;
підтримка бюрократичного апарату;
свідоме заниження вартості державного майна під час його приватизації та отримання при цьому 
хабарів посадовими особами;
нецільове використання державних коштів;
розподіл державних фінансів на користь неефективних суб’єктів господарювання; 
зловживання посадовим становищем, перевищення посадових обов’язків;
фальсифікація, збут і використання завідомо фальшивих документів тощо;

− кримінальна діяльність:
наркобізнес;
проституція;
тероризм;
торгівля людьми і людськими органами;
незаконна торгівля зброєю

Примітка. Складено автором.

Попри активне вивчення науковцями проблеми ті-
ньової економічної діяльності, досі не існує єдиного за-
гальноприйнятого, законодавчо закріпленого визначен-
ня поняття тіньової економічної діяльності та тіньової 
економіки, що ускладнює дослідження цього явища, 
а відтак не дає можливості віднайти найефективніше 

розв’язання проблеми щодо детінізації економіки. На-
уковці ведуть дискусії щодо визначення цієї категорії. 
Немає єдиної методики розрахунку рівня тіньової еко-
номіки. Міністерство економічного розвитку та тор-
гівлі України розраховує рівень тіньової економіки за 
своєю методикою, але ці показники не збігаються з по-

Закінчення табл. 2
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казниками Державної служби статистики України. Не 
кажучи вже про розрахунки та експертні оцінки Світо-
вого банку, які утричі вищі за українську офіційну ста-
тистику. Немає комплексного погляду на тіньову еко-

номіку з урахуванням усіх її неформальних інституцій, 
розглядаються окремі її прояви, такі як несплата подат-
ків суб’єктами господарювання, корупція, відмивання 
незаконних грошей, відплив капіталу тощо.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДОМОГОСПОДАРСТВА:  
ЧИННИКИ ВПЛИВУ I ЗАГРОЗИ

Проаналізовано чинники впливу на фінансову безпеку домогосподарства, їх класифікацію та роль у формуванні достой-
ного рівня життя населення. Визначено основні суб’єкти впливу на фінансову безпеку домашнього господарства. Ви-
світлено теоретичні підходи до трактування поняття «загроза», наведено класифікацію загроз, що мають негатив-
ний вплив на фінансовий стан домогосподарства. Доведено необхідність аналізу чинників впливу та загроз на фінансову 
безпеку домашніх господарств з метою ефективного управління фінансовими ресурсами домашнього господарства. 
Ключові слова: фінансова безпека, домогосподарство, чинники впливу на фінансову безпеку, загрози.

Zvarych М. HOUSEHOLD FINANCIAL SECURITY: THREATS AND FACTORS OF INFLUENCE
The factors that influence household financial security and their role in the formation of decent living standards are analyzed. 
Classification of these factors is suggested. The main agents that influence financial security of household are distinguished. 
Theoretical approaches to the interpretation of the term «threat» are presented. Threats that have a negative impact on the 
financial position of households are determined. The necessity of analysis of factors that influence household financial security 
is demonstrated.
Keywords: financial security, household, factors that influence security, threats.

Домашні господарства, будучи невід’ємним учас-
ником ринкових відносин, мають беззаперечний 
вплив як на фінансовий, так і реальний сектори еконо-
міки. Роль домогосподарств у соціально-економічних 
процесах невпинно зростає, адже світова економічна 
наука все частіше виносить на передній план домашнє 
господарство як основу життєдіяльності суспільства 
і національного добробуту. Сучасні умови життя до-
могосподарств обумовлені високим ступенем неста-
більності, що є результатом глобальної економічної 
стагнації. Тому необхідне чітке розуміння, які чинни-
ки впливають на формування фінансової безпеки гро-
мадян та які загрози стоять на перешкоді забезпечення 
достойного життя громадян.

Фінанси домашніх господарств стали об’єктом до-
слідження багатьох зарубіжних учених: С. Л. Брю, 
Г. Беккера, К. Р. Макконнелла, А. Маслоу, Ф. Моділья-
ні, М. Фрідмана, П. Самуельсона. Серед вітчизняних 
науковців теоретичні питання діяльності домашніх 
господарств розглядають такі вчені, як: О. Баранов-
ський, З. Ватаманюк, І. Жиляєв, Т. Ковальчук, Т. Кізи-
ма, Б. Пшик, С. Реверчук, С. Юрій. Однак, зважаючи 
на відносну новизну проблеми забезпечення фінансо-
вої безпеки домашніх господарств, низка питань у цій 
сфері потребують уточнення та обґрунтування.

Метою статті є систематизація чинників впливу 
на фінансову безпеку домогосподарства, а також ви-
значення загроз, що негативно впливають на фінансо-
вий стан домашнього господарства.

У сучасному вимірі все більшої популярності на-
буває людиноцентрична парадигма глобалізаційних 
процесів, яка представляє модель розвитку, що орієн-
тована на максимальне розкриття потенціалу кожної 
людини і соціуму в цілому, створення гідних умов для 
реалізації всіх інтелектуальних, культурних, творчих 

можливостей людини. Як зазначає Ю. К. Зайцев, «саме 
за цих умов людина, насамперед людина найманої 
праці, перестає бути тільки економічною людиною, 
отримує можливість будувати відносини з іншими 
суб’єктами економічного життя на якісно нових заса-
дах». Згідно зі статтею 3 Конституції України, люди-
на, її життя, честь і гідність, недоторканість і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Власне поняття «безпека», окрім соціальної, включає 
і захист фінансових ресурсів від несприятливих зов-
нішніх і внутрішніх факторів, що унеможливлюють 
або погіршують умови життя і розвиток людини.

Складовими формування фінансової безпеки є:
 – обґрунтування, пошук, раціональне викорис-

тання фінансових ресурсів;
 – прогнозування і планування витрат;
 – ефективне управління домашнім бюджетом;
 – ухвалення оптимальних і раціональних рішень 

у фінансових питаннях;
 – оцінювання ефективності здійснюваних витрат.

Узагальнюючи думки багатьох учених, можна 
стверджувати, що фінансова безпека домашніх гос-
подарств трактується як фінансовий стан домогос-
подарств, для якого характерна стійкість до впливу 
зов нішніх і внутрішніх загроз, здатність реалізовува-
ти фінансові інтереси всіх членів домогосподарства 
та забезпечувати їм гідний рівень життя. Для цього 
необхідно здійснювати аналіз середовища, в якому 
функ ціонують домашні господарства, для виявлення 
потенційних загроз фінансовій безпеці ззовні, які мо-
жуть нести такі суб’єкти.

Держава визначає правове поле, у межах якого іс-
нує домогосподарство, задає орієнтири його життєді-
яльності. Окрім цього, вона вступає з домогосподар-
ствами у відносини з приводу перерозподілу доходів 
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(стягуючи податки з громадян і виплачуючи їм транс-
ферти, наприклад субсидії). До того ж вона реалізує 
суспільні блага підприємствам і населенню безоплат-
но або за зниженими цінами [1, с. 47]. Таким чином, за 

рахунок фінансів домогосподарств держава утворює 
власні фінансові фонди, тобто бюджет країни, бюдже-
ти місцевих органів влади, різні цільові фонди еконо-
мічного та соціального призначення. 

Держава 

Фінансовий сектор 
економіки 

Роботодавці 

Родинні зв’язки Фінансова безпека 
домогосподарства 

Рис. 1. Суб’єкти впливу на фінансову безпеку домогосподарства
Примітка. Cкладено автором

Перманентна зміна у складі більшості домогоспо-
дарств, а саме відокремлення молодих сімей, розлу-
чення, впливають на фінансовий стан, а відповідно, і 
на фінансову безпеку. Домогосподарство є окремим 
суб’єктом господарювання, у якому рівень життя його 
членів повністю залежить від доходу, що під впливом 
певних факторів, одним з яких є роботодавець i його 
політика оплати праці, може збільшуватись або змен-
шуватись. 

Фінанси домогосподарств є невід’ємною складо-
вою фінансової системи країни. З одного боку, домо-
господарства постачають фінансові ресурси на фінан-
совий ринок. Таке постачання реалізується, перш за 
все, через розміщення накопичених особистих коштів 
в ті чи інші фінансові інструменти (депозити, цінні па-
пери тощо). З другого – домогосподарства є основним 
споживачем фінансових ресурсів: за дефіциту влас-
них коштів для здійснення своїх економічних проектів 
вони вступають у фінансові відносини з посередника-
ми фінансової системи (банками, кредитними спілка-
ми тощо) [2, c. 173]. Слід зазначити, що в сучасних 
умовах навряд чи можна знайти бодай одне домашнє 
господарство, яке не користується послугами фінансо-
вого ринку, а отже, якість наданих послуг і придбаних 
фінансових продуктів впливає на фінансову безпеку 
громадян та може призвести до виникнення загроз.

Джерелом загроз є певні негативні чинники й умо-
ви існування домогосподарства: це може бути один 
чинник (умова) або їхня сукупність. Однак джерелом 
загрози є не негативний чинник, а його деструктивна 
дія на можливості реалізації конкретних фінансових 
інтересів членів домогосподарства і забезпечення їх-
ньої фінансової безпеки. Така негативна дія чинника 
має ймовірнісний характер, це обов’язковий атрибут 
будь-якої загрози фінансовій безпеці [3, с. 117].

Чинники, що формують певний рівень фінансової 
безпеки домашнього господарства, різноманітні і не 
можуть бути універсальними для кожного домогоспо-
дарства. Однак є загальні, типові чинники, що впли-
вають на рівень фінансової безпеки домогосподарства 
не залежно від його складу чи фінансового стану. Як 
зазначає О. І. Барановський, «сприйняття безпеки – 
категорія мінлива, на яку впливають такі чинники, 
як-от економічна нестабільність, висока злочинність, 
еволюція психології громадян» [4, с. 336]. 

Г. Сніщенко пропонує згрупувати чинники впли-
ву на фінанси домашніх господарств у чотири гру-

пи: політичні, економічні, соціальні, демографічні. 
Політичні чинники впливу: зумовлюють потребу в 
передбачуваності соціально-економічної політики і 
базових макроекономічних параметрів, формують до-
віру до державних фінансових інститутів. Економічні 
чинники впливу: цінова і товарна політика держави 
зумовлюють потребу в наявності зручних інструмен-
тів інвестування. Домашні господарства мають певні 
особливості формування і використання фінансових 
ресурсів. Соціальні чинники впливу: освітня політика 
повинна відповідати потребам росту економічного і 
промислового потенціалу держави. Попри доволі ви-
сокий освітній рівень громадян України, рівень повної 
загальної середньої та професійно-технічної освіти 
не перевищує 40%. Зовсім не мають освіти понад два 
мільйони українців. З проблемами освітньої політики 
держави як чинника соціального впливу на фінансову 
безпеку домогосподарств тісно пов’язана політика у 
сфері зайнятості. Аналіз сучасної демографічної си-
туації, а також її динаміки протягом останніх років 
свідчить про наявність в Україні, поряд із соціально-
економічними проблемами, глибокої демографічної 
кризи. Демографічні чинники на сьогодні мають усе 
більший вплив на фінансову безпеку домогосподарств 
і вони напряму пов’язані з освітньою політикою та 
рівнем безробіття [5, с. 151]. 

За результатами досліджень пропонуємо згрупува-
ти чинники впливу на фінансову безпеку домашнього 
господарства за класифікаційними ознаками (табл.).

У сьогоднішніх невизначених умовах одним із най-
важливіших завдань науки і практики є розроблення 
механізму забезпечення фінансової безпеки домашньо-
го господарства. Адже фінансова небезпека, загрози 
фінансовому стану створюють умови нестабільності 
та перешкоджають задоволенню основних фінансових 
інтересів домогосподарств. Ідентифікація загроз дозво-
лить домогосподарству спланувати заздалегідь свою 
фінансову діяльність і попередити негативні наслідки.

Загроза – наявне і потенційно можливе явище і 
чинник, що створює суттєву небезпеку фінансовим 
інтересам домашнього господарства. Найсуттєвішими 
загрозами фінансовій безпеці громадян і держави в ці-
лому є порушення прав споживача, невиплата пенсій і 
заробітної плати, безробіття, знецінення заощаджень, 
падіння реальних доходів населення і зубожіння, по-
силення диференціації доходів та майнового розшару-
вання суспільства тощо. 
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Таблиця
Чинники фінансової безпеки домогосподарства

Критерії групування
чинників Чинники Зміст чинників

1. За джерелами
виникнення

суб’єктивні а) фінансова самостійність; б) психологічні особливості осіб, що входять у домашнє 
господарство; в) спосіб життя, яке веде домашнє господарство; г) наявність фінансового 
планування; ґ) рівень фінансової грамотності членів домогосподарства

об’єктивні а) зміна умов реалізації трудового потенціалу; б) рівень добробуту; в) соціальне середовище, 
в якому функціонує домогосподарство

2. За сферою 
виникнення

зовнішні а) економічна ситуація у країні; б) рівень розвитку фінансових інститутів і інструментів; 
в) система соціального страхування; г) система пенсійного забезпечення; ґ) податково-
бюджетна політика; д) соціальна політика; е) нестабільність законодавчої бази; є) зміна 
соціальних і економічних можливостей домогосподарств

внутрішні а) фінансовий потенціал домогосподарства; б) фінансові відносини між членами 
домогосподарства; в) невизначеність цілей членів домогосподарства; г) результати фінансової 
діяльності; ґ) рівень економічної активності домашнього господарства

3. За можливістю 
передбачення

прогнозовані а) рівень економічного розвитку домогосподарства; б) диференціація доходів і зниження 
життєвого рівня; в) доступність соціальних послуг

непрогнозовані а) спотворення інформаційного потоку і витрати на пошук інформації; б) індивідуальна 
реакція на нововведення; в) невизначеність середовища; г) випадкові чинники

4. За природою
походження

соціальні а) недостатньо розвинена соціальна інфраструктура; б) рівень сукупного доходу; в) зростання 
диференціації доходів; г) зростання бідності

організаційні а) кооперація праці; б) наявність ресурсів, що перебувають у власності; в) раціональний 
розподіл обов’язків

інституційні а) правила спільного господарювання; б) спільне вирішення фінансових питань; 
в) дотримання традицій

природні а) природні катаклізми, що загрожують втраті майна; б) природні умови, що загрожують 
втраті працездатності

5. За тривалістю довготривалі а) світова фінансова криза; б) фінансова криза країни; в) стихійні лиха
короткочасні часткова втрата фінансових ресурсів

6. За рівнем 
виникнення

нанорівень фінансово-господарська діяльність окремого домогосподарства
мікрорівень фінансово-господарська діяльність суб’єкта господарювання
мезорівень фінансово-економічний стан регіону
макрорівень соціально-економічний розвиток країни
мегарівень співпраця держави з іншими країнами і міжнародними фінансовими інститутами

7. За видами політичні довіра до політичних інститутів та фінансових установ
економічні а) цінова політика держави; б) товарна політика держави; в) фіскальна політика держави
соціальні а) освітня політика; б) система соціального забезпечення; в) безробіття; г) корупція
демографічні демографічний вибух або криза

Примітка. Складено автором.

М. Єрмошенко вважає, що загроза – це конкретна 
і безпосередня форма небезпеки або сукупність нега-
тивних чинників та умов [6, с. 36]. Детальніше описує 
загрозу М. Зубок, стверджуючи, що під загрозою ді-
яльності суб’єкта можна розуміти потенційні чи ре-
альні дії певних осіб (юридичних чи фізичних), здатні 
нанести конкретному суб’єктові матеріальної або мо-
ральної шкоди [7, c. 18]. О. Ареф’єва і Т. Кузенко пере-
конують, що загроза – сукупність умов, процесів, фак-
торів, які перешкоджають реалізації національних ін-
тересів або створюють небезпеку для них та суб’єктів 
господарської діяльності [8]. 

Майже всі вчені сходяться на думці, що загрози – це:
 – події, зміни або дії, тобто загрозам притаманна 

динаміка;
 – вони спричиняють шкоду або порушення нор-

мального функціонування підприємства і є 
причиною збитків та втрат;

 – загрози виникають під дією певних чинників 
(зовнішніх і внутрішніх), тому потребують 
комплексу заходів з боку підприємства для їх 
нейтралізації та усунення [9, c. 190].

Поділ загроз за сферою виникнення на зовнішні і 
внутрішні є найбільш поширеним, його підтверджу-

ють і розглядають усі науковці. Згідно з цією класифі-
кацією вся численність можливих загроз поділяється 
на внутрішні і зовнішні (рис. 2).

Зовнішні загрози виникають за межами домогос-
подарства, в основному пов’язані з умовами середо-
вища, в якому воно функціонує. До внутрішніх за-
гроз відносять навмисні або випадкові дії учасників 
домашнього господарства, що призводять до незадо-
вільного фінансового стану. На деякі з них члени до-
могосподарства не в змозі впливати, однак можуть їх 
спрогнозувати і полегшити процес адаптації.

На думку Н. А. Цікановської, загрози фінансовій 
безпеці можна розподілити на чотири групи: полі-
тичні, економічні, правові та демографічні загрози. 
Політичні загрози виникають при загостренні внут-
рішньополітичної ситуації у країні внаслідок зміни 
політичного курсу, який проводиться державою, у 
результаті чого можуть спалахнути локальні конфлік-
ти, революції, перевороти влади. Несприятливі зміни 
в економічній ситуації негативно відображаються на 
темпах економічного зростання, платоспроможнос-
ті суб’єктів господарювання, рівнях інфляції, безро-
біття, доходах населення, курсі національної валюти 
тощо. Влив правових загроз може бути пов’язаний з 
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недосконалістю правової системи, зокрема недостат-
ньою урегульованістю правових питань, наявністю 
 протиріч у  законодавстві, його частою зміною, неко-
ректним застосуванням окремих законодавчих норм. 
Демографічні загрози характеризуються такими не-

сприятливими змінами демографічної ситуації, як ско-
рочення загальної чисельності населення, зниження 
народжуваності, високий рівень передчасної смерт-
ності, унаслідок чого не забезпечується просте відтво-
рення населення [10, с. 111].

Загрози фінансовій безпеці 
домогосподарства

Зовнішні: 
•  несприятливі макроекономічні 

умови у країні; 
•  високий рівень інфляції; 
•  нестабільність валютного курсу; 
•  нестабільність податкової, 

кредитної і страхової політики; 
•  безробіття; 
•  зростання рівня злочинності; 
•  природні катаклізми 

Внутрішні: 
•  відсутність планування витрат; 
•  брак заощаджень; 
•  низький рівень фінансової 

грамотності; 
•  втрата годувальника; 
•  втрата працездатності 

Рис. 2. Класифікація загроз фінансовій безпеці домогосподарства
Примітка. Складено автором

Фінансова безпека громадянина функціонує в 
системі фінансової безпеки держави. Відповідно, за-
грозливими для вітчизняних домогосподарств можуть 
бути наведені О. І. Барановським внутрішні чинники 
фінансово-кредитної сфери України [4, c. 335]:

 – відсутність досконалих інституційних механіз-
мів і функціональних структур;

 – набуття фінансовою кризою затяжного харак-
теру, виникнення незворотних або важкообо-
ротних наслідків для соціально-економічного 
розвитку країни;

 – неефективність податкової політики;
 – відсутність стимулів та можливостей для дов-

гострокових капіталовкладень, чіткого поряд-
ку розроблення інвестиційних програм; низьку 
інвестиційну активність;

 – криміналізацію фінансових відносин, зростан-
ня організованої злочинності у фінансово-кре-
дитній сфері;

 – нерозвиненість системи захисту прав вкладни-
ків і кредиторів тощо.

Однією з найважливіших умов досягнення на-
лежного рівня добробуту та достойного існування 
домогосподарства є забезпечення його фінансової 
без пеки. 

Аналіз запропонованих нами чинників впливу 
дозволить забезпечити більш ефективне управління 
фінансовими ресурсами домашнього господарства 
зiсередини та вдосконалити систему захисту фінансо-
вої безпеки домогосподарства на загальному держав-
ному рівні. 

Таким чином, з метою ліквідації загроз або при-
наймні зменшення негативного впливу зовнішніх i 
внутрішніх чинників виникає необхідність створення 
механізму управління фінансовою безпекою, що до-
зволить спланувати i передбачити дії домогосподар-
ства для формування необхідного рівня фінансової 
безпеки.
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Присвячено дослідженню прожиткового мінімуму в Україні з позиції законодавчо встановлених норм і реальних потреб 
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прожиткового мінімуму, розкрито суть чинної методики його розрахунку. Проаналізовано динаміку рівня прожит-
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Постановка проблеми загалом та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завдання-
ми. Україна є соціальною державою і кожен громадя-
нин має право на гідний життєвий рівень для себе і 
своєї сім’ї, який включає достатнє харчування, одяг, 
житло і т. д., що гарантується Конституцією України 
[1]. Право людини на соціальний захист забезпечу-
ється наданням комплексу різних видів допомог, по-
слуг, виплат із соціального страхування. Відповідно 
основним завданням держави в цій сфері є державний 
супровід вказаних видів соціального забезпечення, 
причому на такому рівні, щоб вони могли гарантувати 
збереження гідного рівня життя людини. 

Прожитковий мінімум як соціальний стандарт є 
основою соціальної політики держави, показником, 
від якого залежить величина всіх інших соціальних 
виплат і допомог. Його величина є підставою для 
ухвалення управлінських рішень, оскільки в умовах 
погіршення рівня життя населення зростає соціальна 
роль держави та її відповідальність за соціальні на-
слідки економічної політики.

Законодавчо встановлений рівень прожиткового 
мінімуму в Україні не задовольняє мінімальних по-
треб населення, оскільки не враховує інфляційні про-
цеси, зростання цін на товари і послуги (у т. ч. ко-
мунальні), раціон повноцінного білково-вітамінного 
харчування. Споживчий кошик в Україні налічує най-
меншу кількість товарів і послуг серед європейських 

країн і їх перелік є застарілим і необґрунтованим. У 
зв’язку з цим є потреба в перегляді розміру прожит-
кового мінімуму, вдосконаленні методики його розра-
хунку та забезпеченні оновлення на його базі основ-
них державних гарантій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання певної проблеми і на які 
спирається автор. Дослідженню рівня забезпечен-
ня та підвищенню якості соціальних стандартів при-
свячено велику кількість наукових робіт і публікацій. 
Зокрема, ці проблеми висвітлювались у працях таких 
вітчизняних учених, як: Д. П. Богиня, О. А. Грішнова, 
А. М. Колот, Е. М. Лібанова, Л. Л. Денисова, М. М. Па-
пієв, О. Л. Савенко, М. С. Шаповал, К. О. Ковязіна, 
Ю. Харізашвілі, О. Любіч, Н. Дмитренко, В. Вітер та 
ін. Проблеми бідності та малозабезпеченості населен-
ня розкрито у працях І. С. Андрієнко, А. В. Больбот, 
Е. С. Бондаревої, Д. Є. Кожевнікова, В. Л. Стрепко, 
С. М. Синчук та інших. До обговорення i висвітлення 
проблем у формуванні соціальних стандартів в Украї-
ні активно залучаються громадські організації, проф-
спілкові організації, журналісти, правозахисники. 

Виділення нерозв’язаних раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується стаття. 
Віддаючи належне науково-практичним напрацю-
вання ученим, громадським діячам, журналістам із 
проблематики формування прожиткового мінімуму в 
Україні, слід зауважити, що існує потреба в реальних 
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дослідженнях, які б були базою для обґрунтування 
необхідності перегляду прожиткового мінімуму, вдо-
сконалення методики його обчислення і забезпечен-
ня на цій основі виконання основної функції соціаль-
ного захисту як базового державного стандарту. 

Формулювання мети статті (постановка зав-
дання). Мета статті полягає у висвітленні основних 
методичних засад формування прожиткового мініму-
му в Україні, дослідженні на прикладі молоді (студен-
тів) формування реального рівня мінімальних серед-
ньомісячних витрат населення.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Згідно із законодавчим визначенням, прожит-
ковий мінімум – це вартісна величина достатнього 
для забезпечення нормального функціонування орга-
нізму людини, збереження його здоров’я набору про-
дуктів харчування, а також мінімального набору не-
продовольчих товарів і мінімального набору послуг, 
потрібних для задоволення основних соціальних і 
культурних потреб особистості [2]. 

Прожитковий мінімум в Україні визначається нор-
мативним методом (за фактичною вартістю спожив-
чих товарів та послуг, що входять до споживчого ко-
шика) у розрахунку на місяць на одну особу, а також 
окремо для тих, хто належить до основних соціаль-
них і демографічних груп населення: 

 – дітей віком до шести років; 
 – дітей віком від шести до 18 років; 
 – працездатних осіб (особи, які не досягли вста-

новленого законом пенсійного віку); 
 – осіб, які втратили працездатність (особи, які 

досягли встановленого законом пенсійного 
віку, особи, які досягли пенсійного віку, що дає 
право на призначення пенсії на пільгових умо-
вах, та непрацюючі особи, визнані інвалідами 
в установленому порядку). 

Диференціація за віковими групами зумовлена 
тим, що в кожної різний набір базових продуктів хар-
чування, непродовольчих товарів та послуг. 

Основними принципами формування набору про-
дуктів харчування є: 

 – забезпечення дитини повноцінним харчуван-
ням для розвитку організму; 

 – забезпечення дитини віком від шести до 18 ро-
ків додатковим харчуванням для активного со-
ціального та фізичного розвитку; 

 – задоволення організму працюючої особи у від-
творенні працездатності, збереження праце-
здатності для безробітного, відновлення в не-
обхідних випадках працездатності для особи, 
яка її втратила;

 – підтримання повноцінного функціонування 
організму людини похилого віку. 

Відповідно до чинної методики [3], прожитковий 
мінімум для основних соціальних і демографічних 
груп населення розраховується, виходячи з наборів 
продуктів харчування, наборів непродовольчих това-
рів і наборів послуг, схвалених експертною комісією 
з проведення науково-громадської експертизи цих на-
борів на принципах соціального партнерства та ви-
значених постановою Кабінету Міністрів України від 
11 жовтня 2016 року № 780 «Про затвердження на-
борів продуктів харчування, наборів непродовольчих 
товарів та наборів послуг для основних соціальних і 
демографічних груп населення» [4]. 

Розмір прожиткового мінімум на одну особу, а та-
кож окремо для тих, хто належить до основних соці-
альних і демографічних груп населення, щороку за-
тверджується Верховною Радою України в законі про 
Державний бюджет України на відповідний рік. Про-
житковий мінімуму в Україні з 2012 року до 2017-го 
зріс приблизно на 500 грн, схожі тенденції спостеріга-
лись і в розрізі демографічних груп (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка зміни прожиткового мінімуму в Україні протягом 2012–2017 років

Рік Діти віком  
до 6 років, грн

Діти віком  
6–18 років, грн

Працездатні особи, 
грн

Особи, які втратили 
працездатність, грн

2012 961 1 197 1 134 884
2013 972 1 210 1 147 894
2014 1 032 1 286 1 218 949
2015 1 167 1 455 1 378 1 074
2016 1 228 1 531 1 450 1 130

2017
з 01.01.2017 1 355 1 689 1 600 1 247
з 01.05.2017 1 426 1 777 1 684 1 312
з 01.12.2017 1 492 1 860 1 762 1 373

Примітка. Складено за [5].

Аналіз українського продовольчого споживчого 
кошика, який було оновлено в жовтні 2016 року [4], 
засвідчує, що в розрахунку на працездатну особу ден-
на норма енергетичного запасу людини має станови-
ти 2 790,8 ккал, при цьому споживаючи 87,1 г білків, 
98,4 г жирів, 388,1 г вуглеводів. З позиції раціональ-
них норм споживання, рекомендованих Українським 
науково-дослідним інститутом гігієни харчування Мі-
ністерства охорони здоров’я, законодавчо встановлені 
норми є значно занижені (табл. 2), про що йдеться в 
позовній заяві Станіслава Батрина [6].

Аналіз норм і рівня споживання продуктів харчу-
вання населенням України, наведений у табл. 2, свід-
чить, що найбільше відставання спостерігається від-
носно м’яса і м’ясопродуктів – на 36,1%, молока і мо-
лочних продуктів – на 60,9%, олії рослинної всіх видів 
– на 45,4%, риби й рибопродуктів – на 35%. Натомість 
хлібні продукти (хліб, макаронні вироби та ін.) пере-
вищують норму на 22,2%. Таке перевищення свідчить 
про незбалансоване харчування населення, яке повин-
но забезпечувати власні енергетичні потреби продук-
тами, що є економічно доступними.
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Таблиця 2
Норми споживання продуктів харчування на одну працездатну особу на рік, 2015 рік

(кілограмів на одну особу на рік)

Продукти
Раціональні норми споживання, 
рекомендовані Українським НДІ

гігієни харчування МОЗ
Споживчий

кошик
Відхилення від норм,  

у %

М’ясо та м’ясопродукти (у перерахунку на м’ясо, 
включаючи сало й субпродукти) 83 53 - 36,1

Молоко та молочні продукти (у перерахунку на молоко) 380 148,5 - 60,9
Яйця (шт.) 290 220 - 24,1
Риба та рибопродукти 20 13 - 35
Цукор, кондитерські вироби 38 37 - 2,6
Олія рослинна всіх видів 13 7,1 - 45,4
Картопля 124 95 - 23,4
Городина та баштанні культури 161 110 - 31,7
Фрукти, ягоди та виноград 90 64 - 28,9
Хлібні продукти (хліб, макаронні вироби в перерахунку 
на борошно, крупа, бобові) 101 123,4 22,2

Примітка. Дані є актуальними на 2017 рік, оскільки законодавчо встановлені норми щодо зазначених продуктів харчування не зміни-
лись.

Джерело: [6, с. 6–7].

Непродовольчий споживчий кошик в Україні, який 
був переглянутий і доповнений у жовтні 2016 року, є 
досить обмеженим у кількості товарів першої необхід-
ності і передбачає тривалий термін їх використання. 
Для прикладу, для чоловіка працездатного віку перед-
бачено один костюм на п’ять років, один светер на три 
роки, десять пар шкарпеток на рік, одну шапку і один 
вовняний кашкет на шість років, дві пари туфлів на 
п’ять років. Для жінки працездатного віку визначено 
використання двох пар суконь (чи костюмів) на п’ять 
років, одного халата на п’ять років, одного светра на 
три роки, двох майок на чотири роки, двох пар бавов-
няних (напівбавовняних) колгот на два роки, одних 
чобіт зимових на три роки [4]. Якщо проаналізувати 
розраховану згідно із затвердженою методикою [3] 
вартість непродовольчих виробів, то варто констату-
вати, що це неякісні вироби зі значним вмістом син-
тетики. Для прикладу, при визначенні прожиткового 
мінімуму на 2017 рік було закладено таку вартість не-
продовольчих товарів: куртка на синтепоні чоловіча 
– 890,62 грн, куртка на синтепоні жіноча – 1 200,00 
грн, сорочка чоловіча – 219,88 грн, светр чоловічий – 
305,57 грн, чоботи зимові жіночі – 584,54 грн [3]. 

Непродовольчий споживчий кошик у частині за-
безпечення засобів санітарії та ліків є також доволі 
економним. На одну особу в рік розраховано дві бан-
ки шампуню (масою 250 г), дванадцять рулонів туа-
летного паперу, три бинти і т. д. [4]. Що ж до товарів 
культурно-побутового і господарського призначення, 
то середньостатистичному українцю потрібно дуже 
бережно до них ставитись, оскільки згідно із законо-
давчими нормами передбачено використання одного 
холодильника протягом 15 років, дві тарілки протя-
гом трьох років, одного чайника – вісім років, одного 
стільця – 15 років [4]. 

Особливо дискусійним питанням розрахунку про-
житкового мінімуму є передбачення витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, оскільки ціни на енер-
горесурси достить динамічно зростають і, за оцінками 
експертів, становлять практично половину прожитко-
вого мінімуму.

Споживчий кошик в Україні, на основі якого розра-
ховується прожитковий мінімум, сформовано з пози-
ції забезпечення мінімальних потреб людини. Тоді як 
вартість споживчого кошика у країнах Євросоюзу та 
Америки визначається не в абсолютних, а у відносних 
показниках. Суть полягає в тому, що споживчий кошик 
визначається як фіксований набір продуктів та послуг, 
які споживає типовий покупець. Кількість позицій у 
споживчому кошику ЄС та Америки значно відрізня-
ється від українського, в якому трохи більше ніж 150 
одиниць: у Німеччині це 700 одиниць, у США і Фран-
ції – близько 305, у Швейцарії – 1 046. Важливо за-
значити, що прожитковий мінімум у країнах ЄС, який 
визначається на основі споживчого кошика, не розра-
ховується нормативно. Норми споживання заміняють-
ся середньою заробітною платою. Прожитковий рівень 
становить майже 60% від середньої заробітної плати 
[7, с. 111]. В Україні ж прожитковий рівень (мінімум) 
становить близько 55% мінімальної заробітної плати.

Проведений аналіз законодавчо визначеного рівня 
прожиткового мінімуму в Україні засвідчує, що його 
вартісна величина є доволі заниженою й унеможлив-
лює забезпечення першочергових потреб населення. 
Для підтвердження вказаної тенденції ми провели 
власне дослідження щодо визначення реального про-
житкового мінімуму для молодої людини – студента. 
Дослідження було проведено у вересні – жовтні 2016 
року, у ньому взяло участь 350 студентів різних курсів 
вищих навчальних закладів м. Львова. Метою дослі-
дження було визначення реальних середньомісячних 
витрат студента за статтями витрат, які вважаються мі-
німальними для задоволення потреб молодої людини. 
Аналізувались такі блоки витрат: 

• продовольчі товари (харчування громадське і 
самостійне);

• непродовольчі товари (одяг, канцелярські та 
господарські товари, необхідні засоби гігієни, 
косметика);

• вартість навчання;
• оплата послуг та інше [оренда житла (студент-

ський гуртожиток / комунальні платежі), по-
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слуги перукарні, транспортні витрати, медици-
на та культурний розвиток].

Дослідження проводилось не з позиції визначення 
набору необхідних товарів та послуг, а з позиції забез-
печення середньомісячних витрат для їх при дбання. 

Продовольчі товари включали харчування громад-
ське i самостійне. Громадське харчування передбачає 
відвідування студентської їдальні один раз на день 
під час навчання, оскільки можливості для само-
стійного збалансованого харчування в цей період у 
студента немає. Самостійне харчування включає ку-
півлю і споживання найнеобхідніших продуктів для 
відтворення енергетичного балансу молодої особи.

До переліку першочергових непродовольчих то-
варів входив розрахунок середньомісячних витрат на 
придбання одягу, засобів, необхідних у навчальному 
процесі (канцелярські товари і забезпечення копі-
ювальних послуг); засобів для прибирання оселі та 
миття кухонного приладдя (господарські товари), а 
також купівлі засобів гігієни і косметики.

Блок вартість навчання передбачав розрахунок 
середньомісячної вартості навчання у ВНЗ студента 
комерційної форми навчання, що є мінімально необ-
хідною нормою для формування трудового потенціа-
лу суспільства.

Останній блок витрат – оплата послуг та інше 
включав витрати на оренду житла і комунальні по-

слуги, послуги перукарні, транспортні витрати, ме-
дицину та культурний розвиток. За основу розра-
хунку витрат на оренду житла покладено витрати на 
оплату студентського гуртожитку для іногородніх 
студентів (це звичайно занижена сума з позиції орен-
ди житла, але йдеться про мінімальний споживчий 
кошик) і частку витрат на оплату комунальних по-
слуг у розрахунку на одного члена сім’ї для студен-
тів, які проживають і навчаються в одному населе-
ному пункті. Транспортні витрати також поділялись 
на дві статті – у межах міста і за межами міста. Зви-
чайно, до розрахунку включались лише витрати на 
громадський транспорт. Щодо культурного розвитку, 
то з позиції задоволення мінімальних потреб у роз-
рахунку використано тільки витрати на відвідуван-
ня театру, музеїв та кінопалацу п’ять-шість разів  
на рік.

До розрахунку витрат не було включено придбан-
ня телефонів; товарів тривалого користування, таких 
як посуд, холодильник, ноутбук і т. д.

Опрацювання отриманих даних засвідчило, що 
мінімальна місячна вартість проживання і навчання 
студента становить 4 618 грн. При цьому витрати за 
блоками розподілились таким чином: продовольчі то-
вари – 1 627 грн, непродовольчі товари – 1 285 грн, 
вартість навчання – 708 грн, оплата послуг та інше 
– 998 грн (рис.).
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Рис. Середньомісячні мінімальні витрати студента (у грн)
Примітка. Результати дослідження

Отже, мінімальна місячна вартість проживання 
середньостатистичного студента на кінець 2016 року 
у три рази перевищувала встановлену державою нор-
му. При цьому до розрахунків не входили витрати на 
придбання техніки, товарів тривалого користування, 
забезпечення повноцінного дозвілля і розваг, оренда 
житла.

Висновки дослідження. Проведений аналіз ос-
новних засад формування прожиткового мінімуму в 
Україні та дослідження реальної мінімальної місячної 
вартості проживання населення (на прикладі молоді) 
засвідчили таке: 

 – на даний час в Україні прожитковий мінімум 
не виконує повноцінно функції державного со-

ціального стандарту, на базі якого формуються 
соціальні гарантії; 

 – наявна методика визначення прожиткового мі-
німуму потребує вдосконалення, оскільки не 
враховує зростаючі потреби населення, особ-
ливо в непродовольчих товарах та послугах, а 
також із урахуванням тенденцій розвитку ін-
формаційного суспільства;

 – чинний перелік наборів продуктів харчування, 
непродовольчих товарів та послуг, який формує 
споживчий кошик, є застарілим і таким, що по-
требує перегляду з урахуванням фактичних ре-
гіональних тенденцій споживання з властивою 
тому чи іншому регіонові білково-вітамінною 
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моделлю харчування, систематичного зростан-
ня цін на освіту, медицину, оздоровлення, жит-
ло та комунікації;

 – мінімальні потреби населення (на прикладі сту-
дентів) є значно вищими у вартісному вираже-
ні, аніж передбачені законодавством, що ще раз 
підтверджує неспроможність соціального стан-
дарту виконувати захисну функцію для грома-
дян;

 – низький рівень прожиткового мінімуму, на 
основі якого розраховується і заробітна плата, 
має негативний вплив на розвиток трудового 
потенціалу молоді в Україні. Незадоволеність 
їхніх наявних потреб сприяє пошуку кращого 

життя за межами України і призводить до «від-
пливу мізків» за кордон.

Перспективи подальших розвідок у досліджу-
ваному напрямі. Питання формування прожиткового 
мінімуму з урахуванням реальних мінімальних потреб 
населення є досить актуальним і потребує дальших 
масштабних досліджень і конкретних дій уряду в цьому 
напрямі. Зокрема, важливо періодично проводити соці-
ологічні дослідження з метою визначення реальних мі-
німальних витрат населення, вивчати питання вдоско-
налення методики розрахунку прожиткового мінімуму, 
висвітлювати в наукових доробках основні засади фор-
мування споживчого кошика в зарубіжних державах і 
можливості застосування цих підходів в Україні.
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ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЛЬЩІ, – ХОРОШЕ РІШЕННЯ?

Представлено переваги і недоліки конкретних форм податку на доходи фізичних осіб. Була сформульована теза про 
неадекватність податкових рішень, які застосовується в даний час у Польщі, суть якої проявляється в деталях і об-
межених можливостях вибору форми оподаткування. Існують різні форми оподаткування і контролю держави над 
платниками податків; проблема в тому, щоб визначити межу, до якої податкове навантаження приходить у формі 
ухвалених політичних рішень, які пов’язані з певною соціальною і економічною ідеологією. Однак коли такі обмеження 
перевищені, податкове навантаження приходить у прихованій формі конфіскації. 
Ключові слова: податок, бізнес-діяльність, податкові форми, податкові пільги.

Uziębło A. PERSONAL INCOME TAX OF NATURAL PERSONS CONDUCTING BUSINESS ACTIVITIES 
IN POLAND – A GOOD SOLUTION?
The article presents advantages and disadvantages of the particular forms of income tax imposed on natural persons. A thesis 
has been formulated about inadequacy of taxation solutions currently applied in Poland. The discussed inadequacy is manifested 
in the details and limited possibilities of choosing the form of taxation. Constant changes in the personal income tax regula-
tions indicate that the optimum, which could guarantee simple solutions encouraging people to run business activities and that 
could also guarantee the state a possibility to control correct tax settlement, has not been found yet. There are various forms of 
taxation and control of the state over taxpayers; the problem is to define the limits up to which the tax burden comes as a form 
of  acceptable political choices which are related to a particular social and economic ideology; however, when such limits are 
exceeded, the tax burden comes as a concealed form of confiscation. Depending on the selected form of taxation, the fluctuation 
of the tax is very high; assuming the income at the level of 20 000 EUR and costs at the level of 18 000 EUR, it can be as low as 
228 EUR and as high as 11 000 EUR annually. 
Keywords: personal income tax, business activities, taxation forms, tax benefits.

Problem: discussions on the income tax have been 
continued for many years in various areas: philosophical, 
psychological and economic. The article is focused on 
the economic field, combining some attempts at the 
simplification of the tax system in Poland with the results 
involving possible advantages for taxpayers. Constant 
changes in the personal income tax regulations indicate 
that the optimum, which could guarantee simple solutions 
encouraging people to run business activities, and that 
could also guarantee the state a possibility to control 
correct tax settlement, has not been found yet.

The analysis of the latest research and publications. 
The starting point for the considerations presented in 
the article is a publication edited by Professor Lech 
Balcerowicz, which presents a selection of texts provided 
mainly by some outstanding economists, philosophers 
and psychologists on freedom and the role of the state, 
its political system, market and liberalism. Wołowiec 
and Skica focus on the analysis of the income tax in the 
European Union. The authors analyse the tax policy, 
indicating its serious economic and social consequences. 
However, no ideal solution has been provided so far.

The article aims at the identification of possible 
advantages for taxpayers, resulting from the selection of 
the particular forms of taxation imposed on the income 
earned from business activities and at the identification of 
advantages and disadvantages of each solution. The article 

does not provide any detailed discussion of legal solutions 
applied in that field in Poland; only an analysis of their 
key assumptions is provided.

The following research methods and tools have 
been applied: the analysis and criticism of the Polish 
normative acts, mainly from the field of the income tax 
of legal persons. The subject of the analysis is a natural 
person who runs business activities in Poland and who 
is given a possibility to choose the form of taxation, in 
accordance with the Polish legal regulations as they are 
stated on 31st March 2017.

The Civil Code defines the characteristics of a natural 
person, and considering the issues discussed in the presented 
article, the most important features are individualisation 
(a name, a surname), being a subject of a relation under 
the civil law, legal capacities to perform legal activities. A 
legal definition of a business activity in Poland states that it 
is an economic activity involving production, construction, 
trade or services provided in a continuous and organised 
way. A taxpayer is generally defined by the Polish legal 
regulations as a natural person, a legal entity of an 
organised entity without legal personality, which is subject 
to tax liability based on the legal tax acts. Additionally, 
it should be emphasized that there are some differences 
between the tax law and the balance sheet accounts legal 
regulations. The tax law is usually understood as a set of 
legal regulations which define the level of taxes and the 
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way they are collected; such regulations come as a tool for 
the fiscal authorities. However, the tax law is not identical 
with the balance sheet accounts law which comes as a set 
of legal regulations defining the main accountancy rules 
for economic entities. The balance sheet accounts law 
must be respected in order to provide a real economic 
and financial situation of an entity. In fact, both these 
laws affect accounting, seen as a system of information, 
in various ways, and they mainly affect the picture of an 
economic entity. The balance sheet accounts law creates a 
real image of an economic entity with the use of economic 
facts, which usually refer to incurred costs and income 
generation. The tax law is used for the implementation 
of the tax policy and, particularly, for the performance 
of the fiscal function. Considering the dual character of 
the law, that is namely: simultaneous applicability of the 
balance sheet accounts law and the tax law to economic 
entities, there are some accounting, settlement and 
financial consequences. The legal regulations referring to 
the income tax force taxpayers to keep accounting records 
in a way that provides the definition of the income levels, 
taxable base and the level of due taxes for a tax year.

In Poland a natural person may choose from several 
forms of income taxation of natural persons (Scheme 1). 
Every form, however, has its limitations in terms of its 
application, various advantages and disadvantages, 
depending on business activities carried out by a natural 
person. Therefore, the analysis of tax benefits and the 
decision on the taxation form should be carried out for an 
individual person.

Taxation on business activities
Act on the income tax 

of natural persons
Act on the flat-rate 

income tax
General principles: 

Tax scale
18%, 32%

General principles:
Flat rate tax

19%

Lump sum tax  
on recorded 

revenues
Fixed 

rate tax 

Scheme 1: Taxation forms of personal income tax

According to Scheme 1, the forms of accounts records 
for income taxation that can be selected by a natural 
person who runs business activities are as follows: the 
fixed rate tax and the lump sum tax on recorded revenues 
(subject to the Act on the lump sum tax) and the general 
principles which are regulated by the Act on the income 
tax of natural persons. 

The fixed rate tax requires a declaration submitted to 
the tax office. Based on an individual decision, the head of 
the tax office grants a taxpayer the right to use that form 
of taxation and defines the taxation rate. It is the simplest 
form of taxation of all, considering (see Table 2) the fact 
that there are no monthly income statements, there is only 
symbolic annual information submitted to the tax office, 
there is no obligation of keeping accounting ledgers, no 
monthly advance personal income tax payments and no 
subject to taxation (neither revenue nor income are subject 
to taxation; the tax amount is defined by the head of the 
tax office, and it is constant throughout the fiscal year). 

The income tax assessment depends on the type of 
business activities, the number of employees (usually 
0, which means that there are no employees, sometimes 
up to 2-3 employees and in some cases up to 5 people 

employed), the size of the town where business activities 
are performed (the current division is the following: up 
to 5000 inhabitants, over 5000 up to 50 000 and more 
than 50 000 inhabitants). The type of business activities 
should be consistent with the classification defined by the 
legal regulations, that is namely, among others: providing 
services, manufacturing, food and beverage retailing, 
selling tobacco products and flowers, selling home-made 
meals at home, freelance professions in health care, for 
example: physicians, nurses; freelance professions in 
veterinary services, home nursing care, babysitting, 
education services – private lessons at home.

The tax is payable irrespective of the actual revenue 
(which may come as an advantage when the revenue is 
high, but it may become a serious burden when the revenue 
is low). A taxpayer may not make any deductibles from 
their income (revenue) and from the tax. Some special tax 
reliefs may be defined by the tax office for the disabled or 
for entrepreneurs who employ the disabled. 

Obviously, legislators dedicate this way of tax 
settlement to people who run small companies, usually as 
sole independent business entrepreneurs, however, it does 
not mean that taxpayers with high turnovers or with large 
assets are not allowed to take advantage of that taxation 
form. By meeting all the requirements of the tax law, 
such people also get a chance for such an exceptionally 
favourable way of tax settlement. 

The lump sum tax on recorded revenue also comes as 
a simplified form of taxation which is dedicated to people 
who earn their revenue exclusively on independent one-
man business activities (or in a form of a partnership of 
natural persons), at the amount which does not exceed 
the level of 150 000 EUR. In order to use that form of 
taxation, one must submit a statement to the tax office. 
Taxpayers who did not exceed the amount equal to 25 000 
EUR in the previous fiscal year are entitled to settle their 
tax liabilities on quarterly basis. The amount of the due tax 
is not affected by the incurred costs of business operations, 
because the tax is paid on the revenue, not on the income. 
There is no obligation to keep cost accounting records 
unless they are needed for some other purposes, e.g. VAT 
(purchase) and staff (salary statements, see Table 2). 

The advantage of the lump sum tax on recorded 
revenues is simplified accounting where no tax deductible 
expenses are recorded. Taxpayers and partnerships in 
which partners are due to pay the lump sum tax on recorded 
revenue are only obliged to keep records of their revenues 
separately for each fiscal year. The lump sum tax on 
recorded revenue is imposed on, among others: revenues 
earned by natural persons from non-agricultural business 
activities, revenues earned by natural persons who operate 
in the form of a private partnership of natural persons or 
a general partnership of natural persons, revenues earned 
on hire, sub-hire lease, sub-lease agreements or any other 
agreements of similar nature.

The tax rates are differentiated in terms of the 
revenue type, namely: they range from 20% for freelance 
professions (e. g. lawyers), 17% (generally) on the 
revenues earned on wholesale, 3% for catering services. 
An advantage of that solution involves rates which are 
lower than the rates under the general principles, flat rates 
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and a simplified way of keeping tax records. However, 
similarly to the fixed rate tax, there is also a disadvantage 
involving no possibilities of making deductions from the 
income (revenue) and from the tax. 

Another form of the income taxation on natural persons 
who run business activities is the tax scale. In this case 
the income is subject to taxation, that is: the difference 
between the revenue and the incurred costs. The current 
tax scale in Poland (as stated on 1st January 2017) is 
presented in Table 1. 

Taxable base 
calculation Due tax

over up to
 85 528 

PLN
18% minus tax-

reducing 
amount85 528 

PLN
 15 395.04 PLN + 32%  

of the surplus over 85 528 PLN

Table 1: Income tax of natural persons 
in Poland according to the tax scale

The tax scale is a taxation method applied to levy 
personal income taxes; based on that method a tax 
progression is applied. It means that the tax rate increases 
when taxpayers’ revenues move them into the next tax 

bracket; the tax brackets are statutorily defined. The most 
important advantage of this solution is a possibility to 
reduce revenues by tax deductible expenses (sometimes 
it means that there shall be no tax to pay at all) and a 
possibility to make use of some tax reliefs or to apply joint 
taxation with the spouse and to deduct the loss incurred 
during the previous years.

The flat rate tax is mainly dedicated to taxpayers 
who perform their business activities independently. Its 
structure resembles the scheme of the income tax calculated 
on the basis of the tax scale. In this case the advantage 
also involves a possibility of settling the loss incurred 
during the previous years and a possibility of reducing 
the tax by tax deductible expenses. It also provides a 
stable rate which does not depend on the taxable base. A 
disadvantage of this solution is the obligation to keep the 
accounts records and no possibility of using any tax relief 
or joint taxation with the spouse. 

Conclusions. There are various forms of taxation and 
the control over taxpayers performed by the state. The 
problem is to define the limit up to which the tax burden 
is a form of acceptable political choices related to the 
particular social and economic ideology, and over which 
it becomes a concealed form of confiscation.

Feature Fixed rate tax Lump sum tax  
on recorded revernues Tax scale Flat rate tax

Taxable base n/a revenue income income
Annual tax return very simplified required required required
Monthly advance personal 
income tax payments

none, due amount 
is defined in advance

required (a possibility  
of quarterly settlement)

required (a possibility  
of quarterly settlement)

required (a possibility  
of quarterly settlement)

Tax rate/amount  79 – 4117 PLN 20%; 17%; 10%, 
8,5%, 5,5%, 3,0%

18%, 32% 19%

Tax reliefs and preferences n/a n/a n/a yes
Accounting ledgers n/a 1 n/a 2 required required

1 It is not required by the tax regulations, however the balance sheet accounts law may impose its own solutions in that field.
2 unless required by the balance sheet accounts law, VAT regulations or for the purpose of staff financial settlements.

Table 2: Characteristics of the basic taxation forms of natural persons  
who conduct business activities in Poland

Depending on individual possibilities of using a 
particular taxation form, tax deductibles and tax reliefs 
(or their lack), the level of the revenues and incurred 
expenses, taxpayers who run the same business activities 
may change their decisions on the selected taxation form. 
However,  the financial benefits (a lower tax) can be 
balanced with the lack of the requirements which refer 
to keeping accounts records for the taxation purposes 
(cost and time-consuming), with the sense of safety and 
stability (a defined percentage of the tax on the revenues 
or a tax defined by the tax office). Assuming that there are 
no tax reliefs and deductibles and according to the taxation 
methods listed below, a taxpayer who runs business 
activities and who earns revenues on sale at the amount 
of 20 000 EUR and costs at the amount of 18 000 EUR 
may pay an annual income tax at the following amounts 
(the exchange rate as stated on 31st March 2017: 1 EUR = 
= 4.2198 PLN; the exchange rate of 1 UAH = 0,1460 PLN 
on that day; the social insurance contributions have not 
been considered):

a.  Fixed rate tax: from 228 EUR to 11 712 EUR 
approximately,

b.  Lump sum tax on recorded revenues: from 600 EUR 
to 4 000 EUR approximately,

c.  Tax scale: 230 EUR approximately,
d. Flat rate tax: 380 EUR approximately. 
It should be remembered that the essence of democracy 

is the awareness of citizens that every penny levied on 
taxes belongs to all of us, not only to the politicians 
(S. Kelman, Harvard Kennedy School of Government). 
Such considerable differences in taxes may encourage 
people to avoid paying, however the introduction of a 
uniform single rate tax, either flat rate or progressive, does 
not seem possible. Although the analyses indicate that in 
the European Union there has been a conspicuous tendency 
towards progression flattening observed (reduction of the 
higher tax rates), tax revenues are maintained at the same 
level, or they are at a slightly lower level; such a solution 
is unfavourable for natural persons who run small business 
activities. 

With its economy of great development potential, 
Ukraine also applies various forms of taxation (single rate 
tax). A direct comparison of both countries in this respect 
is difficult, considering a great number of details of the 
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tax law and different specifics of the applied solutions; it 
is however crucial for the selection of taxation form by 

taxpayers and the possibilities of the state control over the 
tax settlement.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
В МАЛИХ МІСТАХ

Розкрито низку основних проблем, які суттєво впливають на розвиток трудового потенціалу в малих містах. Окресле-
но визначальні чинники, що найбільше впливають на кількісну базу формування трудового потенціалу. Визначено місце 
малих міст у регіональній ієрархії. Проаналізовано особливості факторного впливу на розвиток трудового потенціалу 
в міських поселеннях. 
Ключові слова: трудовий потенціал, малі міста, ринок праці, трудові міграції соціальний захист, виробнича сфера, 
соціальна сфера, сфера послуг.

Chornyi R. S. MAIN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL  
IN SMALL CITIES
A number of main problems that significantly affect the development of labor potential in small towns are revealed. The defining 
factors that influence the quantitative basis of labor potential formation are outlined. The place of small cities in regional hierar-
chies is determined. The peculiarities of factor influence on the development of labor potential in urban settlements are analyzed.
Keywords: labor potential, small cities, labor market, labor migration, social protection, industrial sphere, social sphere, sphere 
of services.

Останнім часом активізувалися негативні тенденції 
розвитку трудового потенціалу в міських поселеннях, 
що, у свою чергу, вимагає пошуку шляхів поліпшення 
ситуації. Це підтверджує актуальність і своєчасність 
теми публікації.

Проблемам розвитку трудового потенціалу свої 
дослідження присвятили такі вчені, як: М. Доліш-
ній, С. Дорогунцов, С. Злупко, Д. Богиня, П. Колосов, 
Б. Генкін, В. Васильченко, С. Вовканич, Е. Лібанова, 
Л. Семів, Л. Шевчук, С. Пирожков, М. Чумаченко, 
У. Садова. Але велика кількість проблем і питань роз-
витку трудового потенціалу залишаються відкритими.

Характерною ознакою розвитку малих міст є кіль-
кісне зменшення їхнього населення внаслідок доміну-
вання від’ємних міграційних тенденцій. Ураховуючи 
негативні показники та актуальну динаміку відпливу 
молоді у великі перспективні міста, малі міста ризи-
кують у найближчій перспективі перетворитися на 
поселення пенсіонерів, у той час коли їхній власний 
трудовий потенціал переважно складатиметься із ма-
локваліфікованої «робочої сили». Це, очевидно, про-
являтиметься як у скороченні економічного потен-
ціалу малих міст, так і у зниженні можливостей для 
потенційного розміщення та розвитку в межах їхніх 
територій нових конкурентоспроможних виробництв.

Визначальними чинниками, що найбільше впли-
вають на кількісну базу формування трудового потен-
ціалу, є складові психофізіологічних і соціально-еко-
номічних характеристик трудового потенціалу малих 
міст, зокрема такі, як демографічна структура насе-
лення малих міст, міграційні потоки, стан здоров’я, 
соціальна захищеність, життєвий рівень населення 
тощо. Саме у вимірах останніх можна судити про ак-
туальну кількісну базу трудового потенціалу, на осно-

ві якої може розвиватись якісна складова потенційних 
компонент малого міста [1, c. 256].

Значна частина мешканців малих міст не може ре-
алізувати власний потенціал праці через брак ємності 
ринку праці та, відповідно, браку робочих місць або 
через їхню соціальну чи фінансову непривабливість. 
Ускладнює ситуацію на ринку праці малого міста та-
кож обмеженість можливостей мешканців такого типу 
населених пунктів у виборі професії, підвищення 
власного професійно-кваліфікаційного рівня та пере-
кваліфікації внаслідок недостатньої кількості, а деко-
ли й відсутності на території малих міст відповідних 
освітніх закладів. Дуже гострою є ситуація із праце-
влаштуванням особливо вразливих категорій населен-
ня, які потребують соціального захисту і не здатні на 
рівних конкурувати на ринку праці. Насамперед ідеть-
ся про категорію інвалідів, осіб передпенсійного віку, 
а також молоді. 

Особливої складності набуває ситуація з можли-
востями реалізувати власний потенціал праці в ма-
лих містах із моногалузевою (монофункціональною) 
структурою виробництва. Як відомо, зі 122-х міст із 
моногалузевою структурою виробництва у країні на 
малі міста припадає левова частка – 111 малих міст. 
Зокрема це міста, містоутворювальними підприєм-
ствами яких є підприємства гірничодобувної промис-
ловості (39 малих міст), енергетики (дев’ять малих 
міст), хімічної та нафтопереробної промисловості 
(шість малих міст), агропромислової сфери (18 ма-
лих міст) тощо. Монофункціональна специфіка гос-
подарства цієї категорії малих міст формує базу для 
реалізації потенціалу праці носіїв вузькоспеціалізова-
ного професійного профілю, здебільшого робітничо-
го спектра, в той час коли можливості для аплікації 
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 потенціалу праці висококваліфікованих кадрів інфор-
маційно-інтелектуального прошарку у просторовому 
вимірі більшості малих міст доволі обмежені. 

Трудовий потенціал значної частини населення 
малих міст, не беручи активної участі в економічній 
діяльності, або знаходить своє застосування в більш 
економічно привабливих містах (здебільшого, за кор-
доном, у промислово-виробничих і наукових центрах 
країни), або поповнюючи лави безробітних, створює 
додатковий соціальний тягар на малі міста. У тому чи 
іншому разі невикористання наявного трудового по-
тенціалу малих міст діє деструктивно як на мікроеко-
номічну ситуацію в малих містах, так і на макроеконо-
мічні показники загалом.

Необхідною умовою потенційної реалізації трудо-
вого потенціалу малих міст є не лише наявність розви-
неної промислово-виробничої бази, а й високий рівень 
розвитку соціальної сфери – мережі закладів освіти, 
культури, охорони здоров’я тощо. Саме достатня кон-
центрація науково-освітнього потенціалу та гідний 
«пакет» соціального обслуговування, що потенційно 
могла б пропонуватися простором малого міста, може 
бути гарантом розвитку якісних характеристик трудо-
вого потенціалу останнього, а отже, і запорукою зрос-
тання малого міста і добробуту його мешканців. На 
жаль, на даний час не можна говорити про достатній 
рівень розвитку сфери соціального обслуговування 
населення малих міст, хоча для цього малі міста мають 
усі потрібні передумови [1, c. 259].

Насамперед, вагомою перевагою малих міст є їхня 
відносна просторова замкнутість та одночасна вклю-
ченість у зону впливу великих міст, що є в межах їх 
найближчого транспортно-інфраструктурного досяг-
нення. Малому місту, як елементові системи посе-
ленської мережі, наприклад, у порівнянні з великим 
містом, притаманний більш спокійний ритм життя, 
що пов’язаний з меншою кількістю проживаючого на-
селення, скромнішими масштабами господарської ді-
яльності, вищим рівнем морально-духовного розвитку 
та кращою екологічною ситуацією. 

Міський спосіб життя у вимірах малого міста, на 
відміну від великих міст, позбавлений таких проявів 
суспільної урбанізації, як просторове відокремлення, 
агресивність, анонімність, слабкі родинні та сусідські 
зв’язки, безособовість людських контактів, відчуття 
відособленості та самотності. У просторі малого міста 
значно меншу амплітуду мають також такі суспільні 
прояви, як фрагментація, поляризація та сегрегація. 
Таке просторове позиціонування малих міст, за умови 
розв’язання проблем розвитку розгалуженої інформа-
ційно-технологічної та освітньо-кваліфікаційної ме-
режі, робить їхні території досить привабливими для 
проживання та реалізації потенціалу праці. 

Розв’язання проблем розвитку трудового потенціа-
лу малих міст, на жаль, сягає далеко за межі конкрет-
ного місцевого простору, оскільки апріорі обумовлене 
залежністю від наявного адміністративно-територі-
ального устрою і похідними від нього організаційно-
економічними наслідками. Малі міста як елементи ре-
гіональної ієрархії перебувають під впливом системи 
структури вищого рівня (рис.). 

Столиця, мегаполіси 

Великі міста,  
міста – обласні центри 

Малі та середні міста 

Селища міського типу 

Села 

Рис. Місце малих міст у регіональній ієрархії
Примітка. Складено автором

Так, концентрування управлінської, політичної та 
економічної еліти на вищих щодо малих міст адмі-
ністративних ланках робить малі міста заручниками 
волі вищої політично-економічної влади в перероз-
поділі ресурсів і суттєво обмежує фінансові, кадрові, 
економічні можливості малих міст щодо розв’язання 
тактичних і стратегічних проблем місцевого розвитку 
та сфери формування і розвитку трудового потенціалу.

Синтезуючи виклад особливостей факторного 
впливу на формування, розвиток i використання тру-
дового потенціалу малих міст [3], можемо стверджу-
вати, що специфіка останнього полягає ось у чому.

1. Виробнича i соціальна інфраструктура малих 
міст характеризується відносно обмеженими 
можливостями щодо розширення наявних по-
тужностей та доволі сприятливими умовами 
для розміщення установ і закладів соціально-
го, освітнього, культурно-побутового обслуго-
вування населення.

2. Монофункціональний характер економіки 
більшості малих міст, а саме наявність у них 
одного-двох системоутворювальних профілю-
ючих підприємств, зумовлює особливу вразли-
вість їхнього трудового потенціалу в періоди 
соціально-економічних трансформацій і заго-
стрення кризових явищ в економіці.

3. Периферійність малих міст відносно вели-
ких метрополій та недостатня їх включеність 
в освітньо-інформаційні потоки обумовлює 
особливість трудового потенціалу малих міст 
як реципієнта цивілізаційно-господарських 
трансформацій, а не активного гравця у сфері 
формування його якісних характеристик. 

Позитивну роль у формуванні умов для повноцін-
ного розвитку і реалізації трудового потенціалу малих 
міст має відігравати створення нових об’єктів сфери 
послуг, модернізація наявних виробництв у малих 
містах, а також сприяння розвиткові підприємницької 
ініціативи, самозайнятості населення і малого підпри-
ємництва [4].

Як відомо, підприємницька ініціатива як мобільний 
економічний ресурс здатна в короткі терміни налаго-
дити процес створення нових робочих місць і залучен-
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ня вільних людських ресурсів. Унаслідок активізації 
населення малих міст у підприємницькій діяльності 
стабілізується їхній соціально-економічний розвиток 
і прилеглих до них сільських територій, зменшується 
рівень зовнішньої і внутрішньої (внутрірегіональної 
чи міжрегіональної) трудової міграції, зростає рівень 
якості трудового потенціалу та загальна соціальна ста-
більність у просторі малих міст. 

Активізація процесів введення нових і модерніза-
ції наявних об’єктів житлової, транспортної, інженер-
ної, соціально-культурної інфраструктури, поряд із 
створенням для жителів малих міст можливостей під-
вищення власного освітньо-кваліфікаційного рівня, є 
дієвим інструментом подолання демографічно-соці-
альних та економічних проблем розвитку цього типу 
міських поселень.

Шляхом стимулювання процесів створення в ма-
лих містах філій підприємств, які мають розгорнуту 
діяльність у прилеглих великих містах, а також розмі-
щення у просторових рамках малих міст нових та ви-
несення із великих міст наявних наукових інститутів, 
навчальних закладів тощо уможливлюється процес 
стимулювання розвитку малих міст і розв’язуються 
конкретні проблеми з подолання просторових диспро-
порцій розвитку трудового потенціалу загалом. 

Розв’язанню проблеми використання наявного тру-
дового потенціалу малих міст має сприяти питання 
правильної організації планування та управління со-
ціально-економічним розвитком малих міст i створен-
ня відповідних умов та механізмів iз залучення праце-
здатного населення до економічної діяльності та реа-
лізації власного трудового потенціалу [1, c. 262]. 

Таким чином, розглядаючи особливості факторно-
го впливу на розвиток трудового потенціалу в міських 
поселеннях, слід ураховувати:

• демографічну специфіку населення, яке допов-
нюється за рахунок міграційних переміщень, 
особливо внутрірегіонального характеру;

• підвищену ділову активність, що зумовлена 
більшою концентрацією працездатного насе-

лення, яке у прагненні до розвитку своїх тру-
дових потенцій реалізується в самозайнятості, 
інноваційній діяльності тощо;

• підвищену конкуренцію між носіями трудово-
го потенціалу за кращі умови трудової діяль-
ності, що апріорі формує мотиви до постійного 
розвитку через формальне, неформальне та ін-
формальне навчання;

• здебільшого гірший стан довкілля, зумовлений 
вищою транспортною активністю, діяльністю 
суб’єктів господарювання, що чинять шкідли-
вий вплив на навколишнє середовище;

• кращі можливості задоволення особистісних 
потреб людини, у тому числі тих, що залежать 
від стану об’єктів соціальної інфраструктури;

• специфічну систему цінностей із домінуван-
ням матеріальних установок, що значною мі-
рою зумовлено вищим ритмом життя, достат-
нім рівнем інформаційної мобільності тощо.

Для забезпечення збалансованого розвитку тру-
дового потенціалу міських поселень важливо не до-
пускати надмірної розірваності між ними залежно 
від соціально-економічного стану, що слугує «притя-
гувачем» працездатного населення з метою пошуку 
кращих умов життєдіяльності (у тому числі трудової). 
Також важливо не допускати такий дисбаланс між на-
селеними пунктами міського і сільського типу з функ-
ціональною деформацією призначення сіл як донорів 
людських ресурсів з найвищим трудовим потенціалом, 
адже надмірні міграційні переміщення за схемою «село 
– місто» чинитимуть деструктивний вплив на обидві 
просторові форми організації суспільства. Так, для 
сільських поселень втрати трудового потенціалу зако-
номірно відображатимуться на подальшому занепаді 
господарської активності з орієнтацією на продуктив-
не використання і розвиток потенційних компонент. У 
свою чергу, міста за надмірних міграційних притоків 
отримують надлишок пропозиції праці та вищу соці-
альну напругу через помітний тиск на об’єкти соціаль-
ної інфраструктури, підвищення рівня цін тощо.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ:  
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Мета статті полягає у виявленні трудових стратегій та особливостей, економічної активності та професійної за-
йнятості жінок і чоловіків на ринку праці України. Проведено гендерний аналіз ринку праці України, виявлено ти-
пові трудові стратегії жінок і наявність гендерної асиметрії економічної активності, зайнятості та безробіття, 
з’ясовано основні причини цього явища. 
Ключові слова: трудові стратегії, гендерний аналіз, економічна активність, зайнятість, безробіття жінок і чоловіків.

Oliynyk N. DEVELOPMENT STRATEGIES OF UKRAINE’S LABOR MARKET: GENDER ASPECT 
The purpose of the article is to investigate labor strategies and characteristics, economic activity and employment of profes-
sional women and men in the labor market of Ukraine. The article analyzes gender characteristics of labor market in Ukraine, 
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Постановка проблеми. Перехід від командно-ад-
міністративної до ринкової економіки, що став наслід-
ком суспільно-політичних трансформацій у наприкін-
ці 80-х рр. ХХ столiття, спричинився у новоствореній 
Українській державі до значних структурних змін, 
різкого падіння ВВП, рівня зайнятості та реальної за-
робітної плати, а також спричинився до появи ринку 
праці. Жінки і чоловіки опинились у новому еконо-
мічному середовищі, яке відкривало перед ними нові 
можливості та ставило нові перешкоди. Жінки і чо-
ловіки повинні були брати участь у конкурентній бо-
ротьбі для того, щоби мати роботу, оскільки кількість 
державних робочих місць почала різко скорочуватися, 
зате починається розвиток альтернативних форм за-
йнятості та самозайнятості.

У сучасних умовах розвиток економіки забезпечу-
ється реальними економічними суб’єктами зі своїми 
стратегіями поведінки, мотивами, цінностями, куль-
турними нормами і відхід від «безстатевої економіки» 
може наблизити до більш адекватного відображення 
реальних суспільних процесів, особливо це актуально 
щодо аналізу трудових стратегій жінок. Адже на ни-
нішній день жінки залучені в кожну галузь застосу-
вання робочої сили, і у великій кількості, проте існу-
ють значні проблеми якісного характеру в зайнятості 
жінок в Україні. Жіноче безробіття, погіршення умов 
та оплати праці в галузях із високою часткою жіно-
чої зайнятості, дискримінаційні умови при найманні 
на роботу, при звільненні та кар’єрному просуванні 
жінок. Особливо актуальною залишається проблема 
«подвійна зайнятість» українських жінок, проблема 
поєднання продуктивної і репродуктивної праці. В 
Україні поширюється ідеологія повернення жінки в 
сім’ю, у засобах масової інформації, у політичних і 
академічних дискусіях, навіть у документах жіночих 

об’єднань підкреслюється зростання соціальної зна-
чущості традиційних жіночих ролей дружини і матері, 
повернення чоловікові економічної відповідальності 
за забезпечення сім’ї [9].

Метою цього дослідження є аналіз стратегій та 
особливостей, економічної активності та професійної 
зайнятості жінок і чоловіків на ринку праці України. 
У дослідженні використовується гендерний підхід, 
порівняльний статистично-аналітичний, системний та 
аналітичний методи.

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні розроб-
ки у сфері гендерних відносин на ринку праці зна-
йшли відображення в роботах, присвячених впливу 
інвестицій у людський капітал на заробітну плату і 
схильності до дискримінації (Г. Беккер, Т. Шульц та 
ін.). Проблеми сегментації ринку праці та професійної 
сегрегації розкриваються в роботах зарубіжних на-
уковців Б. Бергман, П. Доірінгера, Г. Стендінга та ін. 
В українських дослідників (Т. Журженко, Н. Лаври-
ненко, Г. Герасименко, О. Коломієць, О. Стрельник) 
в останні десятиліття також спостерігається інтерес 
до дослідження проблематики жіночої зайнятості, але 
безпосередньо проблемі гендерних трудових страте-
гій належної уваги досі не приділялося і вона є досить 
актуальною та корисною для подальшого опрацюван-
ня гендерної проблематики. 

Виклад основного матеріалу. Після проголошен-
ня незалежності українські жінки і чоловіки зіштов-
хнулись із безробіттям, оскільки перехід до ринкової 
економіки супроводжувався структурною перебудо-
вою промисловості, приватизацією та реорганізацією 
державних підприємств, і це призвело до скорочення 
надлишкової зайнятості. Адже політика повної зайня-
тості в радянському «народному господарстві» забез-
печувалася в основному завдяки необґрунтованому 
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економічно та неефективному створенню додаткових 
робочих місць перш за все серед спеціалістів, техніків 
нижчих і середніх категорій, а ці посади в основному 
займали жінки, то ж їх першими і скорочували. Так, 
за даними звітності Державного центру зайнятості жі-
нок, серед вивільнених 1993 року було 67,2%, 1995 р. 
– 66,8%, 1997 р. – 64,1% [1, 144]. До того ж зменшення 
попиту на робочу силу призвело до посилення конку-
ренції на ринку праці і жінки в основному через висо-
ку «соціальну ціну» їхньої праці виявилися менш кон-
курентоздатними, про що свідчить менша можливість 
молодих жінок після закінчення загальноосвітніх і 
вищих навчальних закладів влаштуватися на роботу. 
Як свідчить статистика, така тенденція зберігається 
до сьогодні (наприклад, 2010 року в цій категорії без-
робітних не знайшли роботу 18,2% жінок і 14,7% чо-
ловіків, 2015-го – 17,3% жінок і 15,8% чоловіків) [3, 
с. 92; 4, с. 115]. 

Однак з появою ринку праці не відбулося різких 
змін в економічній активності жінок і чоловіків. Одні-
єю із причин цього було те, що падіння рівня реальної 
заробітної плати зумовлювало необхідність працюва-
ти як і чоловікові, так і дружині, незважаючи на скоро-
чення числа робочих місць. Отже, як і раніше, харак-
терною рисою сучасного українського суспільства є 
високий та стабільний рівень економічної активності 
і чоловіків, і жінок.

У сучасній Україні висока економічна активність 
жінок також зумовлена:

 – максимальним залученням жінок у суспільне 
виробництво радянського періоду і збережен-
ням цих традицій;

 – високим рівнем освіти жінок і бажанням реа-
лізуватися через професійну кар’єру. Адже, як 
свідчить статистика, висока економічна актив-
ність українських жінок позитивно співвідно-
ситься з високим рівнем освіти. Так, за даними 
Державної служби статистики України, 2015 
року рівень економічної активності жінок, які 
мають повну вищу освіту, становив 73,3%; жі-
нок, які мають повну загальну середню освіту, 
– 40%, а жінок, які мають початкову загальну 
або не мають освіти, – 7% [4, с. 54];

 – упровадженням технічних досягнень у побуто-
ву сферу, які дали можливість зменшити затра-
ти часу на ведення домашнього господарства;

 – турботою про трудовий стаж для отримання в 
майбутньому пенсійного забезпечення.

Аналізуючи мотивацію трудової активності укра-
їнських жінок на основі соціологічних досліджень, 
Н. Лавриненко зазначає, що трудову активність жі-
нок перш за все стимулює матеріальна зацікавленість, 
можливість отримання додаткового доходу для сім’ї; 
по-друге, соціальний статус і можливість спілкувати-
ся, а можливість самореалізації в роботі жінки став-
лять на останнє місце [10, с. 160].

Загалом, дослідники виокремлюють такі стратегії 
жіночої ділової (професійної) активності.

«Інноваційний» тип – жінки, які вирізняються емо-
ційною залученістю в роботу і відіграють роль еконо-
мічного лідера у своїх сім’ях; їхня робота характери-

зується високим рівнем відповідальності, напруже-
ності, ризику, управлінськими функціями.

«Професійний» тип – активність жінок цього 
типу характеризується внутрішньою мотивацією, 
кар’єрними устремліннями, проте їхня робота менш 
напружена, ніж у першій групі. 

«Вимушений» тип – мотивами професійної актив-
ності тут виступають зовнішні чинники (найчастіше 
матеріальні). У цьому разі відсутня самоідентифіка-
ція з роботою й потреба у професійній самореалізації. 
Водночас характерно, що жінки і другого, і третього 
типів, виявляючи прагнення до підвищення свого ді-
лового статусу, не готові до зростання напруженості й 
ризику в роботі [11].

Найбільшим розрив у рівнях економічної актив-
ності жінок і чоловіків 2015 року спостерігається для 
вікових груп 15–24 років, 25–29 років (економічна ак-
тивність жінок – 70,7%, чоловіків – 90,5%) і 50–59 ро-
ків (жінок – 59,1%, чоловіків – 74,1%). У віковій групі 
50–59 років розрив у рівнях активності чоловіків і жі-
нок зумовлений різницею в пенсійному віці, що для 
жінок становив 55 років, а для чоловіків – 60 років [4, 
с. 92].

У вікових групах 20–24 роки і 25–29 років різниця, 
найімовірніше, зумовлена виконанням жінками репро-
дуктивних функцій з одночасним зменшенням числа 
державних дитячих закладів, змінами державної по-
літики щодо тривалості відпустки після народження 
дитини до трьох років, зростанням числа осіб, що 
вступають до вищих навчальних закладів, поширен-
ням трудової міграції за кордон серед молодих жінок 
тощо. На нашу думку, також тут присутня прихована 
гендерована проблема зайнятості. Оскільки часто пра-
цедавці, приймаючи рішення про прийом на роботу, 
відмовляють жінкам – претенденткам репродуктив-
ного віку саме через те, що вони можуть піти у від-
пустку для народження дитини і подальшого догляду 
за нею. Для працедавця це тягне за собою незручнос-
ті та проблеми кадрового забезпечення. Насамперед 
ідеться про те, що потрібно приймати на тимчасово 
вільне робоче місце нового працівника, навчати його. 
Саме висока «соціальна ціна» праці жінок змушує 
працедавців при прийнятті рішення щодо прийому на 
роботу, обираючи між чоловіком-претендентом і пре-
тенденткою-жінкою, за усіх інших рівних умов, відда-
вати перевагу саме чоловікові. До того ж склалася си-
туація, коли, з одного боку, законодавство України про 
працю передбачає додаткові гарантії трудових прав 
жінок і наділяє їх певними перевагами, тому жінки у 
сфері праці перебувають у більш вигідному станови-
щі, ніж чоловіки. З другого боку, закріплення додатко-
вих пільг і гарантій тільки за жінками послаблює їхню 
конкурентоздатність на ринку праці, оскільки вони 
сприймаються роботодавцями як «обтяжені» додат-
ковими зобов’язаннями, тому часто спеціальні захо-
ди, спрямовані на подолання нерівності, справляють 
на практиці зворотний ефект і посилюють нерівність 
можливостей жінок і чоловіків у сфері праці.

У зв’язку з потребою поєднання виробничої ді-
яльності та материнства в сучасних розвинених сус-
пільствах жінки виробили дві основні репродуктивні 
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стратегії – спочатку народження дитини, а потім вихід 
на ринок праці або ж набуття професійного досвіду 
і нагромадження фінансових ресурсів, що передбачає 
відкладення народження дитини. 

Вивчаючи вплив домогосподарства на характер 
участі жінок на ринку праці, Ш. Стічер і Д. Парпарт 
розробили такі стратегії жіночої зайнятості, які ви-
никають у зв’язку з підвищенням їхньої економічної 
активності.

1. Безпікова модель жіночої зайнятості формується, 
коли жінка не залишає трудову діяльність у період ви-
ховання дитини.

2. Модель пізнього піку зайнятості виникає в разі, 
коли жінка виходить на роботу після тривалого періо-
ду виховання дитини.

3. Ранньопікова модель зайнятості складається, 
якщо жінка бере участь у трудовому процесі пере-

важно до народження дитини, пізніше вона завершує 
свою професійну діяльність.

4. Модель подвійного піку утворюється в тих ви-
падках, коли жінка робить перерву в трудовому стажі 
на період народження дитини, а потім повертається до 
професійної діяльності [12].

В українському суспільстві пік народжуваності 
припадає на вікові групи жінок 20–29 років (рис.), до 
того ж спостерігається стратегія відкладення наро-
дження дітей у більш зрілому віці. Так, як свідчить ста-
тистика, 1999 року коефіцієнт народжуваності у віці 
25–29 років становив 56,8; у віці 30–34 – 25,9; у віці 
35–39 – 8,7; а 2011 року коефіцієнт народжуваності у 
віці 25–29 років становив уже 89,2; у віці 30–34 – 58; у 
віці 35–39 – 24,61.

1 Дані офіційного сайта Державної служби статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Рис. Динаміка коефіцієнтів народжуваності за віком матері, 2000–2011 роки 
(кількість народжених на 1 000 жінок відповідного віку, у %) [6, с. 295]

Характерною рисою сучасного українського сус-
пільства також є досить високий і стабільний рівень 
зайнятості як чоловіків, так і жінок, але аналіз гендер-
них аспектів зайнятості населення свідчить про тен-
денції погіршення як кількісних, так і якісних харак-
теристик зайнятості українських жінок.

Частка зайнятих жінок у різних сферах україн-
ської економіки залишається стабільно високою, але 
є меншою, ніж рівень економічно активних жінок, а 
це створює додатковий резерв для економічного зрос-
тання й одночасно свідчить про досить високий рівень 
безробіття, зменшення числа робочих місць та пере-
орієнтацію частини жінок на альтернативні стратегії 
зайнятості: самозайнятість, працю в підсобному гос-
подарстві, у неформальному секторі економіки, трудо-
ву міграцію за кордон тощо.

Економічна активність також реалізується через 
різний статус зайнятості. Найбільша кількість жінок, 
як і чоловіків, працювала 2015 року за наймом (86,2 та 
82,2% відповідно), самозайнятими були 12,8% жінок і 
15,9% чоловіків, працювали без оплати на сімейному 
підприємстві, яке очолює родич, – 0,3% жінок і 0,2% 
чоловіків. Але серед роботодавців жінок було більш 
ніж удвічі менше, ніж чоловіків (0,7 і 1,7% відповід-
но), що зменшує їхні можливості доступу до соціаль-

но-економічних ресурсів та рівня прийняття рішень 
[4, с. 75]. До того ж шанси жінок втратити роботу 
вищі, тому вони частіше погоджуються на роботу, яка 
не відповідає їхній кваліфікації, тим самим знижуючи 
свій соціальний статус.

Як і раніше, незважаючи на поширення техніч-
них засобів у побутовій сфері, які дали можливість 
зменшити затрати часу на ведення домашнього гос-
подарства, актуальною проблемою жіночої зайнятості 
залишається те, що жінки, на відміну від чоловіків, 
частіше і більшою мірою залучені до неоплачуваної, 
хоча й суспільно важливої репродуктивної праці че-
рез виконання ними традиційних функцій ведення 
домогосподарства і виховання дітей. Так, за даними 
соціологічних досліджень, переважна більшість чо-
ловіків (60% опитаних) займається хатньою роботою 
від однієї до 15 годин на тиждень (34% із них – від 
п’яти до 15 год.), тоді як переважна більшість жінок 
(60% опитаних) витрачає 5–30 год. (із них 30% – від 
15 до 30 год.). Значно менше серед чоловіків тих, хто 
займається домашнім господарством від 30 до 60 год. 
на тиждень (13 проти 25% жінок) [2]. Таким чином, 
на відміну від чоловіків, українські жінки виконують 
більшу кількість соціальних ролей, які охоплюють і 
ведення домашнього господарства та виховання дітей, 
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і професійну діяльність, тоді як для чоловіків основ-
ною залишається зайнятість на ринку праці. 

З 1960-х рр. зайнятість і материнство розглядались 
як несумісні соціальні ролі. Зокрема, Г. Бекер наголо-
шував на тому, що з підвищенням рівня освіти і участі 
жінок у ринку праці зростають їхні можливості щодо 
заробітку, але водночас збільшується вартість наро-
дження і виховання дітей, що спричинює скорочення 
народжуваності. Він висунув припущення, що, змен-
шуючи кількість дітей, освічені жінки збільшують ін-
вестиції в їхню освіту і розвиток. Пізніші дослідження 
свідчать, що взаємозв’язок між участю жінок у рин-
ку праці й народжуваністю є набагато складнішим і 
має розглядатися з урахуванням додаткових факторів. 
Намагання поєднати ці соціальні ролі змушує жінок 
таким чином будувати стратегії своєї кар’єри, щоб її 
можна було б поєднувати із сімейними обов’язками [5, 
с. 128–129].

Рівень економічної активності жінок відображає 
частку не лише зайнятих, а й безробітних жінок у за-
гальній чисельності населення працездатного віку. За 
даними статистики, в останні роки немає великої різни-
ці в кількості безробітних жінок і безробітних чолові-
ків працездатного віку. Також немає суттєвої гендерної 
різниці за середньою тривалістю незайнятості серед 
осіб, які раніше мали роботу: так, 2010 року в жінок 
вона становила 13 місяців, а в чоловіків – 12 [8, с. 96], а 
2015-го – сім місяців і в жінок, і в чоловіків [4, с. 119]. 
Певною мірою триваліший період пошуку роботи від-
биває більш пасивну поведінку жінок, проте можна 
стверджувати і про наявність певної дискримінації на 
ринку праці, оскільки при наймі на роботу перевага, як 
уже зазначалося вище, часто надається чоловікам, а не 
жінкам, навіть якщо вони мають вищий освітньо-квалі-
фікаційний рівень. Зокрема, про це свідчить поширен-
ня в Україні гендерно-привілейованих оголошень про 
вакансії та існування тенденції, за якою стать працівни-
ка, а часто і наявність та кількість дітей стають визна-
чальними при працевлаштуванні [7, с. 21–35].

Аналіз гендерних аспектів безробіття також вияв-
ляє певні диспропорції. Зокрема, різними є стратегії 
жінок і чоловіків щодо напрямів пошуку роботи. Так, 
у пошуку роботи жінки, на відміну від чоловіків, най-
частіше звертаються до державної служби зайнятості 
(41,9% жінок і 28,6% чоловіків), а чоловіки частіше 
використовують особисті зв’язки (43,6% чоловіків, 
31,1% жінок) [3, с. 94]. Це можна пояснити тим, що:

 – жінки через свою меншу конкурентоздатність 
на ринку праці мають менше можливостей са-
мостійного працевлаштування;

 – жінкам унаслідок особливостей їх соціаліза-
ції часто притаманне почуття невпевненості у 
власних силах, що спонукає їх користуватися 
офіційними каналами працевлаштування;

 – жінки переважають серед безробітних, втрата 
роботи яких була пов’язана з реорганізацією 
підприємств, саме для цієї категорії, перш за 
все, призначаються компенсаційні виплати та 
допомога у зв’язку з безробіттям. 

Варто також зазначити, що в жіночому безробітті 
можна виявити два рівні: відкрите і приховане без-

робіття. До групи «прихованих» безробітних можна 
віднести жінок, які втратили роботу, але не зареєстро-
вані на біржі праці. Також сюди належать «формально 
зайняті» працівниці, що включені в різні форми не-
повної зайнятості. З одного боку, неповна зайнятість 
– важлива форма гнучкої політики зайнятості, яка ви-
користовується жінками, котрі з фінансових причин 
не мають доступу до послуг із догляду за дітьми або 
потребують гнучкості щодо часу та обсягу роботи для 
підтримування балансу між оплачуваною працею і до-
машніми обов’язками. 

З другого боку, для ринку праці України характер-
ною є вимушена неповна зайнятість, що зумовлена 
скороченням пропозиції робочих місць, яка проявля-
ється у формах роботи в режимі неповного робочого 
дня (тижня) і надання неоплачуваних відпусток з іні-
ціативи роботодавця. Негативні наслідки цього типу 
зайнятості перш за все відбиваються на жінках, адже 
скорочуються і без того низькі рівні оплати праці та 
можливості підвищення кваліфікації та професійного 
зростання жінок.

У цілому безробіття зумовлює погіршення психо-
логічного самопочуття жінок, появу почуття тривож-
ності, невпевненості в завтрашньому дні. Це спонукає 
жінок обирати трудові стратегії, за яких вони пого-
джуються на роботу, яка не відповідає їхньому рівню 
кваліфікації, з тяжкими і шкідливими умовами праці. 
Також погоджуватись на зайнятість у неформальній 
економіці, хоча цей вид зайнятості, здебільшого, ле-
жить поза рамками правового регулювання, практич-
но не забезпечений механізмами соціального захисту і 
має високий ступінь плинності.

Висновки. Отже, з проголошенням незалежнос-
ті України відбувся злам радянської командно-ад-
міністративної моделі економіки, проте перехід до 
ринкової економіки ще більше поглибив гендерну 
асиметрію економічної активності, зайнятості та без-
робіття, зумовлену амбівалентною політикою Україн-
ської держави, яка, з одного боку, зберегла специфічні 
права жінок, пов’язані з репродуктивною сферою, а 
з другого – фактично ліквідувала доступну держав-
ну систему послуг у сфері соціального відтворення 
та мінімізувала соціальне забезпечення. Це зумови-
ло різний вибір трудових стратегій жінок, що, попри 
високий рівень освіченості жінок, призвело до змен-
шення їх конкурентоздатності на ринку праці, зумо-
вило концентрацію на посадах нижчого рівня в усіх 
без винятку, секторах економіки і переважання жінок 
у сферах діяльності з найнижчими рівнями середньої 
заробітної плати – в освіті, охороні здоров’я, побуто-
вому обслуговуванні, в яких жінки становлять понад 
60% працюючих. Відтак, як демонструють статистич-
ні дані, протягом усіх років незалежності Української 
держави заробітна плата жінок у середньому на 25% 
нижча, ніж заробітна плата чоловіків. 

Для того щоби досягти вагомих результатів у 
розв’язанні соціально-економічних проблем станови-
ща українських жінок, потрібно насамперед відмови-
тися від політики патерналізму і соціального протек-
ціонізму та перейти до політики рівних можливостей, 
розробляти механізми і програми позитивних дій для 
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професійної підготовки, підвищення кваліфікації і 
службового росту з однаковою ймовірністю праце-
влаштування та кар’єрного просування як чоловіків, 
так і жінок. Сучасна політика у сфері зайнятості пови-
нна бути спрямована на ліквідацію уявлень про стате-
вий розподіл праці через механізми підвищення пре-
стижу конкретних видів праці і реалізації принципу 

«рівної оплати за рівноцінну працю». Гендерна нерів-
ність має негативний вплив на перспективи соціаль-
но-економічного та демократичного розвитку суспіль-
ства і це є вагомим аргументом, щоби на державному 
та громадському рівнях запроваджувалися заходи для 
сприяння гендерній рівності, зокрема через гендерну 
державну політику.
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ПРО ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РЕСУРСУ:  
НОВІТНІЙ ПОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

В умовах наростання глобалізаційних процесів в економіці зростає роль інтелектуальної діяльності індивідів. Розгляда-
ється інтелектуальний ресурс як об’єкт вивчення економічної теорії. 
Ключові слова: глобалізація економіки, інтелект, інтелектуальний ресурс, економічна наука, інтелектуальний капітал, 
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Horbachevska O. V. ABOUT FORMATION OF AN INTELLECTUAL RESOURCE:  
THE LATEST VIEW OF ECONOMIC SCIENCE
The role of intellectual activity of individuals in economics is growing in the conditions of expansion of globalization processes. 
The intellectual resource as object of research of the economic theory is considered in this paper.
Keywords: globalization of economy, intellect, intellectual resource, economic science, intellectual capital, economic resources.

Постановка проблеми. Однією з визначальних 
ознак сучасної цивілізації є посилення глобалізацій-
них процесів; це, перш за все, проявляється в економі-
ці. Початок ХХІ століття посилив інтерес до викорис-
тання інтелектуального потенціалу суспільства, що 
примушує його рухатися в напрямі підвищення ролі 
освіти, розвитку інтелекту нації. Саме на основі еко-
номічної освіти формується інтелектуальний ресурс 
(ІР). Тому важливим є визначення суті, мотивів опти-
мізації ІР у розрізі досягнення сталого рівня конкурен-
тоспроможності серед світових держав.

Аналіз останніх досліджень засвідчує актуаль-
ність вивчення ІР, який стає основою суспільного 
розвитку людства і впливає на результати діяльності 
суб’єктів. Аспекти розвитку інтелектуального суспіль-
ства, ефективне використання ІР детально опрацюва-
ли такі зарубіжні вчені: Д. Белл, Д. Гелбрейт, П. Дру-
кер, П. Кругман, Ф. Махлуп, М. Портер, Ф. Фукуяма. 
Дослідженню суті й використання ІР присвячені праці 
українських науковців: В. Александрової, О. Амоші, 
Ю. Бажала, В. Гейця, О. Грішнової, О. Кендюхова, 
О. Стефанишин, А. Філіпенка, А. Чухна.

Виділення нерозв’язаних раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячується стаття. Визна-
чення суті ІР потребує дальшого дослідження та уза-
гальнення його специфіки і характерних рис. Досі не 
сформована єдина термінологічна система категорій 
інтелектуальної економіки, що включала б не тільки 
термін «ІР», а й «інтелектуальний потенціал», «ін-
телектуальний капітал». Багато термінів проникли 
в економічну науку через необхідність розв’язання 
практичних проблем і вживаються досить вільно, що, 
у свою чергу, ускладнює означення їхньої суті. Не до-
сліджено повною мірою вплив самої економічної на-
уки на формування ІР через систему освіти.

Мета статті – узагальнити основні підходи до тер-
міна «ІР», означити його суть, відповідно до основних 

принципів теорії ресурсів, визначити роль економіч-
ної теорії у формуванні ІР.

Виклад основного матеріалу. Глобалізація еконо-
міки суттєво змінила її характерні риси:

 – поступово формується новий технологічний 
уклад, що поєднує нано-, біо-, інформаційні та 
когнітивні технології;

 – стали переважати не матеріальні засоби вироб-
ництва, а соціальні фактори: наука, соціальна, 
організаційна і екологічна культура, освіта, 
глобальна інфраструктура;

 – зросла роль сфери послуг щодо задоволення 
не лише стандартних потреб, а й таких, що ви-
никли відносно недавно: мобільний доступ до 
інформації та комунікацій; необхідність само-
реалізації особистості; збільшення тривалості 
працездатного життя;

 – складається некомерційне соціальне підприєм-
ництво як сектор економіки, пов’язаний із со-
ціальною відповідальністю;

 – превалює інноваційний характер розвитку еко-
номіки;

 – створюється нова структура економіки і робо-
чих місць;

 – змінюється роль фінансів і грошей, що приво-
дить до автономії фінансової діяльності, її роз-
риву з реальним сектором економіки.

Зміни примушують суспільство рухатися в напрямі 
створення і використання інтелектуального потенціа-
лу та ІР.

В економічній теорії поняття «ІР» використовуєть-
ся недостатньо – визначається роль науки, освіти, ін-
телекту в сучасному розвитку суспільства, підкреслю-
ється роль «людського капіталу», але при цьому сам ІР 
виводиться за межі економічного аналізу. У темі «Ри-
нок праці» домінує неокласичний підхід, не розгля-
даються питання особливості інтелектуальної праці, 
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її значення як у галузях, що пов’язані з інноваційним 
розвитком економіки, так і в сучасному бізнесі. Не-
рідко ІР ототожнюють з «інтелектуальним капіталом». 
Нині в науковій вітчизняній літературі єдиного озна-
чення «ІР» нема. Звертається увага на різні аспекти 
цього терміна. Для визначення основної ідеї, яка вико-
ристовується при характеристиці ІР, пропонуємо роз-
глянути «ключові слова», що визначають суть цього 
виду ресурсу (табл.).

Таблиця
Визначення сутності інтелектуального ресурсу

Хто означає ІР Ключові слова Посилання
Бутнік-Сіверсь-
кий О. Б.

людські ресурси, інновації [1, с. 3]

Морковіна Ю. Ю. ресурс підприємства,  
нематеріалізована форма

[2]

Норіцина Н. І. нематеріалізовані надбання, 
знання, уміння, досвід, 

результат науково-технічної 
діяльності

[3, с. 94]

Петренко В. П. здібності, знання, навички,  
ефективне використання,  

сукупні витрати з набуття знань

[4, с. 75]

Чорний А. В. здібності, уміння, 
розумові навички

[5, с. 47]

Швиданенко Г. О. продукт інтелектуальної діяль-
ності, потенційні можливості 
підприємства, унікальність 

ресурсу, конкурентні переваги

[6, с. 183]

Яковлєва О. В. інтелектуальний потенціал,  
персонал підприємства

[7, с. 116]

Очевидно, що означення «ІР» робить наголос на 
участі людини у створенні інтелектуальних продук-
тів, де переважає рівень окремого підприємства. Інші 
підходи до вивчення суті ІР ґрунтуються на вивченні 
його окремих видів: людського, соціального, інтелек-
туального капіталів, інформації, знання, нематеріаль-
них ресурсів. Деколи до ІР включають інтелектуальну 
працю, інтелектуальні продукти. Так, Г. О. Швиданен-
ко  виділяє такий склад ІР підприємства: індивідуальні 
(людські) ресурси, організаційні ресурси, клієнтські 
(споживчі, інтерфесійні, маркетингові) ресурси [6, 
с. 185]. Н. І. Норіцина наголошує на таких елементах 
ІР: інтелектуальна власність, інтерспецифічні ресур-
си як різновид ІР із позиції їх цінності для підприєм-
ства, інфраструктурні ресурси, маркетингові (ринкові) 
ресурси [3, с. 95]. Е. Брукинг вважає, що ІР включає 
кілька елементів: інтелектуальна власність, людські 
ресурси, інфраструктурні активи, ринкові активи [8, 
с. 15]. Такий підхід робить наголос на тому, що ІР мо-
жуть бути використані як засоби виробництва. Саме 
це є приводом думати, що ІР поступово трансформу-
ється в інтелектуальний капітал. Зазначимо ще один 
аспект: ІР – основа для визначення інтелектуального 
потенціалу. Проблема вивчення суті інтелектуального 
капіталу, інтелектуального потенціалу розв’язується 
більш успішно, про що свідчить велика кількість пуб-
лікацій в українських наукових журналах. Зумовлено 
вирішенням практичних питань, оскільки мова про 
використання цих ресурсів. Насправді вивчення ІР має 
бути швидше теоретичним, а тому повинно розгляда-
тись економічною теорією. Економічна теорія відіграє 

при цьому подвійну роль: 1) вона формує категорію 
інтелектуального ресурсу, оскільки саме знання, ін-
формація є його основою; 2) місце ІР, його особливос-
ті є предметом обговорення вступної теми «Потреби і 
ресурси. Ефективність використання ресурсів», тобто 
ІР є об’єктом вивчення економічної науки.

Аспект 1. Формування інтелектуального ресурсу 
економічною теорією.

Про економічну науку, що сприяє розвиткові інте-
лекту, написано мало. Інтелект залишається об’єктом 
вивчення філософії і психології. Якщо філософія тлу-
мачить інтелект як суб’єктивну здатність живих істот 
здійснювати соціально орієнтовану діяльність, скеро-
вану на пристосування до середовища і спробам його 
творчої зміни [9, с. 234], то психологія дає більш ємне 
означення: «Інтелект» – це: 1) загальна здатність до 
пізнання й вирішення проблем, що визначає успіш-
ність будь-якої діяльності та є основою інших здіб-
ностей; 2) система пізнавальних здібностей індивіда – 
відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, уява; 3) здат-
ність до умислового розв’язання проблем без спроб і 
помилок» [10, с. 138].

В економічній науці вже у XVIII–XIX століттях під-
ходи вимагали певного рівня знань людини і розуміння 
світу. Не можна не згадати найвідомішого вченого того 
часу – англійського економіста А. Сміта. Уже у XVIII 
столітті автор зробив аналіз бізнесу з економічного, 
соціального погляду, приділив багато уваги його ети-
ці, а більш детально ця тема розглядалась у його «Те-
орії моральних почуттів». Праця «Багатство народів» 
А. Сміта стала класикою, нині важко знайти освічену 
людину, навіть і далеку від економічної науки, яка не 
знала би цього імені. Цей твір фактично повернув сус-
пільство обличчям до економічних проблем.

Інтелектуальність економічної науки як класично-
го, так і неокласичного періодів полягала не тільки 
в оволодінні знаннями, а й у тому, що формувалася 
культура – як професійна, так і загальнолюдська. Як 
приклад, формування термінології. Серед знаменитих 
термінів, що виникли завдяки економічним працям, 
– «догма Сміта», «залізний закон заробітної плати», 
«закон Сея», «хрест Маршалла», «оптимум Парето», 
«справедлива ціна», «треті особи», «господарство Ро-
бінзона», «ефективний попит», «функція нічного вар-
тового», «економічна людина», «невидима рука».

Оскільки ресурсами інтелектуальної економіки 
є знання, то ІР формується саме на основі економіч-
ної освіти, яка сьогодні є досить диференційованою. 
Мова про масову освіту, яка має бути достатньо якіс-
ною, щоб забезпечити в майбутньому достойне пра-
цевлаштування, і елітною, яку отримують ті, хто хоче 
вчитися незалежно ні від чого. Формується суперін-
телект. Як приклад, філософський коледж Святого 
Якова у США навчає студентів за середньовічними 
програмами і методиками. Філософські праці вивча-
ють мовою оригіналу. З п’яти студентів, зарахованих 
на навчання, коледж закінчує лише один, і на нього 
в кадрових агентствах черга. Спеціаліст з такою під-
готовкою може займати будь-яку посаду в урядових 
та ділових структурах. Вважається, що такий моло-
дий фахівець, який має фундаментальну підготовку, 
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 навички до самостійного навчання, професійні навич-
ки зможе опанувати в мінімальні терміни [11, с. 98].

Знання, які є джерелом формування ІР, мають певні 
систематичні характеристики. Вони: по-перше, є важ-
ливою частиною людського капіталу; по-друге, дають 
можливість реалізувати ІР; по-третє, підвищують 
цінність і конкурентоспроможність ІР; по-четверте, 
здатні створювати інтелектуальний продукт, надава-
ти інтелектуальні послуги, що є актуальним у сучас-
ний період розвитку глобальної економіки; по-п’яте, 
дозволяють започаткувати бізнес, що ґрунтується на 
інтелекті: науково-технічний, освітньо-професійний, 
інформаційний, консалтинговий і т. д.; по-шосте, 
сформований інтелект може використовуватися з ме-
тою досягнення певного результату економічної діяль-
ності.

Крім того, усередині економічної теорії існує пев-
на структура економічних дисциплін, яку можна пред-
ставити як певну логічну побудову: політична еконо-
мія (класика) → макро- і мікроекономіка (неокласика) 
→ економічна історія та історія економічної думки 
(дисципліни другого ряду). Це надає економічній на-
уці цілісності, завершеності. Кожна з цих наук робить 
свій внесок у формування ІР. Політична економія фор-
мує предметну компетенцію, комунікативну здатність, 
розвиває морально-етичний, людський потенціал, під-
вищує рівень освіти. Макроекономіка робить наголос 
на здатності індивіда грамотно формулювати і вислов-
лювати свої судження; готує людину до активної жит-
тєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. 
Мікроекономіка впливає на здатність людини успішно 
діяти в життєвих ситуаціях, бізнесі, бути відповідаль-
ним за свої дії. Історія економіки і економічної думки 
сприяє входженню у світову спільноту, розумінню со-
ціально-економічного досвіду попередніх поколінь. А 
теми, що присвячені економічній думці України, роз-
глядають її в контексті загальноісторичного розвитку 
європейських країн.

До слова, у дослідженнях американських профе-
сорів вказано, що економісти позиціонують себе як 
«інтелектуали» і «вчені». Соціологи звуть себе термі-
нами «соціальні критики» і «вчені». А політологи на-
самперед вважають себе «інтелектуалами», при цьому 
найчастіше дистанціюються від іменування себе «вче-
ними» [12, с. 66].

Отже, економічна теорія дає знання, що формують 
економіста-інтелектуала, здатного працювати у сфе-
рах інтелектуального виробництва, надання інтелек-
туальних послуг.

Аспект 2. ІР як предмет вивчення економічною те-
орією. У користь того, що інтелект треба визнати фак-
тором виробництва, свідчить таке:

1) інтелект сьогодні є базовою умовою розвитку 
системи виробництва, бізнесу в сучасному сус-
пільстві;

2) це реальний фактор виробництва, об’єктивний, 
незалежний від політики й ідеології;

3) інтелект забезпечує економію матеріальних ре-
сурсів, зниження витрат. Фактично він починає 
замінювати матеріально-речові компоненти то-
вару шляхом «вливання» в нього;

4) він є джерелом прибутку, що виникає в тих га-
лузях виробництва, які пов’язані з інновація-
ми, креативністю.

Джерелом формування ІР є знання, що дають 
можливість як реалізувати ІР, так і підвищити його 
цінність. Інтелектуальних знань потребує сьогодні ін-
новаційне, наукоємне виробництво і бізнес, розвиток 
інформаційних технологій. Споживачами ІР є окремі 
особистості, господарські суб’єкти, регіон, країна, 
суспільство. Особистість здобуває знання, досвід, 
уміння. Людина може мати або не мати здатності до 
інтелектуальної активності як форми нагромаджен-
ня, переробки і генерації нових знань. Маючи цей ре-
сурс, вона формує в собі інтелектуальний потенціал. 
Він може бути як реалізованим, так і нереалізованим. 
Реалізація інтелектуального потенціалу означає пере-
творення знань у джерело прибутку, і тоді ми можемо 
говорити про інтелектуальний капітал.

Термін «інтелектуальний капітал» почав активно 
використовуватися у 80-ті роки ХХ століття. До цьо-
го ринкова вартість фірм була переважно вартістю 
матеріальних активів: будинків, споруд, обладнання 
і т. п. Поступово став зауважуватися відрив ринкової 
капіталізації від цього виду вартості. Очевидно, що 
ця різниця є показником вартості нематеріальних ак-
тивів. Їх нерідко називають «невагомим багатством», 
оскільки вони характеризуються відсутністю чуттєвої 
форми, тривалістю використання, здатністю прино-
сити дохід. Саме відображенням нового підходу до 
аналізу ринкових відносин, конкурентних переваг і 
лідерства фірми, що використовує нематеріальні ак-
тиви, стало впровадження терміна «інтелектуальний 
капітал». Зрозуміло, що і раніше фірми надавали зна-
чення компетенції персоналу, залученню клієнтів, на-
дійній репутації і т. п., але ці форми не розглядались 
як визначальний фактор зростання вартості фірми. 
Відтак знання, досвід, уміння, здібності людини, як 
форми ІР, стали двигуном економічного росту органі-
зацій, регіонів, держави.

ІР є специфічним, відмінним від інших, видом ре-
сурсів хоч би й тому, що він не споживається у тра-
диційному розумінні. Це поняття є інтегральним, з 
ускладненою оцінкою вартості, тому ІР має лише 
якісну визначеність. На відміну від матеріальних, 
фінансових ресурсів, він характеризується наявніс-
тю в людини інтелекту, а отже, її реакція на зовнішні 
впливи є емоційно-осмисленою. І найголовніше. Цей 
ресурс є невичерпним, він може примножуватися, 
оскільки людина здатна до самовдосконалення і роз-
витку. ІР дозволяє економити інші ресурси: що більше 
інтелекту вкладається в нову продукцію, то менше по-
трібно матеріальних ресурсів. Економічна наука має 
сьогодні можливість збагатити свої дослідження щодо 
теорії ресурсів, поставити під сумнів тезу про їх об-
меженість, зробити наголос на проблемі максимізації 
інтелектуального багатства, яке для свого відтворення 
вимагає не так уже й багато матеріальних ресурсів.

Підсумовуючи питання щодо теорії ІР, ми вважа-
ємо, що найбільш прийнятним буде таке визначення: 
ІР – це сукупність знань, розумових здібностей, ідей, 
професійних компетенцій, які мають комерційну цін-
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ність і застосовуються для виробництва й створення 
інтелектуального продукту або послуги, за допомогою 
яких вирішуються такі стратегічні завдання, як підви-
щення ринкової вартості, іміджу фірми, а також під-
вищення конкурентоспроможності країни в умовах 
глобалізації економіки.

Висновки. Фундаментальною ознакою сучасного 
суспільства є посилення глобалізаційних процесів, що 
змінили значення економічних ресурсів. Посилився 
інтерес до використання інтелектуальних ресурсів, 
оскільки пріоритетною сьогодні є інтелектуальна, 
творча, креативна діяльність індивідів.

1. ІР формується на основі розвитку науки і осві-
ти. Це специфічний ресурс, який характеризується 
наявністю в людини інтелекту і, відповідно, є неви-
черпним, оскільки індивід здатен до розвитку і само-
вдосконалення. Він дозволяє досягнути сталого рівня 
конкурентоспроможності серед держав світу.

2. В економічній теорії термін «ІР» використову-
ється досить довільно, що ускладнює визначення його 
суті. Роль економічної науки щодо питання про ІР є 
важливою, оскільки вона формує ІР на основі необ-
хідних економічних знань. ІР є важливою складовою 

ринку ресурсів, що закладає розуміння принципів цієї 
науки.

3. Економічні знання формують економіста-інте-
лектуала. Вони дають можливість індивідам реалізу-
вати ІР, підвищувати його цінність, конкурентоспро-
можність, використовувати сформований інтелект з 
метою досягнення грошово-матеріального результату 
своєї економічної діяльності.

4. Сьогодні інтелект слід визнати як фактор ви-
робництва. Він є реальною умовою розвитку нової 
економіки, інтелектуального і креативного бізнесу; за-
безпечує економію матеріальних ресурсів; є джерелом 
прибутку в інноваційних, креативних галузях вироб-
ництва і бізнесу.

5. Економічна наука має можливість проводити 
дослідження на більш високому теоретичному рівні, 
зосередивши свою увагу на проблемі максимізації 
інтелектуального ресурсу, що для свого ефективного 
відтворення майже не вимагає залучення матеріаль-
них ресурсів.

Формування нових економічних категорій і до-
слідження нових форм ІР є перспективним напрямом 
дальших досліджень.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ  
ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО КРЕАТИВНОГО ФАХІВЦЯ  

НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
На основі істотних ознак «нової економіки» показується, що економічно активні креативні спеціалісти, окрім знань, 
мають бути ініціаторами, дослідниками та оперативними реалізаторами цих знань. Обґрунтовується, що такі спе-
ціалісти повинні володіти певною інтелектуальною технікою, в основі якої лежить математичний і логічний інстру-
ментарій. Наголошується на значенні нечіткої логіки та її можливостях для опису, аналізу та прийняття рішень на 
основі нечітких, розмитих, неоднозначних оцінок дійсності.
Розкриваються певні проблеми, пов’язані з процесом формування у майбутніх економістів та управлінців інтелектуаль-
ної техніки. Запропоновано деякі заходи щодо підвищення якості підготовки економічно активних спеціалістів. Зокре-
ма, ідеться про перегляд навчальних планів і програм, диференціацію та індивідуалізацію навчання, про запровадження 
наскрізної математичної підготовки, введення обов’язкової дисципліни «Системологія», розширення курсу логіки.
Ключові слова: креативність, нова економіка, креативний менеджмент, креативний облік, інтелектуальна техніка, 
знання, математика, логіка, освіта.

Hladunskyy V. N., Beregova G. I. PROBLEMS OF INTELLECTUAL TECHNOLOGY FORMATION 
OF ECONOMICALLY ACTIVE CREATIVE PROFESSIONAL IN NEW ECONOMY
Based on the study of publications related to the «new economy», its essential characteristics were singled out: knowledge, 
thinking, creativity, efficiency, information technology, time. Often, instead of the term «new economy» the term «creative 
economy» is used in scientific literature. Analysis of their content proves that these two concepts could be considered identical. 
The driving force in the new economy is creative specialist who not only has knowledge and puts ideas forward, but also brings 
these ideas 
The analysis and conclusions contained in the article were obtained with the help of specific historical, functional-systemic, 
hypothetical and logical methods of research. It is argued that nowadays knowledge is just a potential for creative professio nals. 
Besides having knowledge, they should be initiators, researchers and efficient implementers of this knowledge. For this, as es-
sential prerequisite, they must find an answer to the logical question: «What follows from what?», possess and skillfully apply 
intellectual technology as a tool to enhance and accelerate implementation of intellectual actions. Through analysis of the con-
cepts of «creative management» and «creative accounting» intellectual content of the economically active creative specialist’s 
intellectual technology is revealed and prevailing value of mathematical and logical tools in this technology is justified. To en-
hance this conclusion, examples of scholars’ attempts to build a new accounting simulation system named «logical-mathematical 
accounting» as well as wide application of mathematical and statistical methods in auditing are presented.
On the basis of these requests, the article describes some problems associated with the process of intellectual technology 
formation of future economists and managers, and proposes ways of solving them. In particular, it is stated that economically 
active creative specialist should consider every socio-economic object, any of its structural parts as large system with its own 
properties.
Majority of estimates of numerous economic and administrative processes are inherently fuzzy, vague and ambiguous. Such 
estimates cannot be measured and interpreted in numerical values in traditional sense. Therefore, creative professionals should 
master special tools with the help of which these estimates could be considered, formalized and presented so that they could be 
processed using computer technology.
Certain measures to improve the quality of training for economically active professionals are proposed. In particular, revision 
of curricula and programs, differentiation and individualization of training, introduction of continuous mathematical training, 
introduction of the subject «Systemology», expansion of the course of «Logic». Importance of fuzzy logic and its potential for 
description, analysis and decision making on the base of fuzzy, vague, ambiguous assessments of reality is grounded.
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The article outlines the prospects of further research on the system of formation of logical-mathematical knowledge and develop-
ment of respective intellectual technology of economically active creative professionals.
Keywords: creativity, new economy, creative management, creative accounting, intellectual technology, knowledge, mathemat-
ics, logic, education.

Постановка проблеми. Поняття «нова економіка», 
«креативний менеджмент», «креативний облік» та інші, 
які містять терміни «креативність», дедалі частіше мож-
на натрапити в наукових дослідженнях нових тенденцій 
і процесів, що відбуваються в сучасній економіці. Як 
показує аналіз цих понять, їхніми істотними ознаками 
виступають «знання», «інновації», «інформаційні тех-
нології», «оперативність», «математичні методи й моде-
лі», «творчість», «ризик» та ін. Попри широту й різно-
бічність розгляду вищенаведених понять, залишається 
багато невирішених питань, що потребують уваги як з 
теоретичного, так і з практичного погляду. Одне з таких 
питань полягає, на нашу думку, у наукових дискусіях 
щодо широти і глибини формування в майбутніх еко-
номістів знань і такої інтелектуальної техніки, яка має 
лежати в основі креативності, в основі формування та 
розвитку індивідуальностей як основного капіталу но-
вої економіки.

Аналіз останніх досліджень. Перехід від індустрі-
альної економіки до економіки з іншими якостями та її 
рушійними силами активно супроводжується науковими 
дослідженнями і введенням в обіг нових понять, зокре-
ма: «постіндустріальне суспільство», «посткапіталіс-
тичне суспільство», «суперіндустріальне суспільство», 
«інформаційна економіка», «епоха інтелектуального ка-
піталу», «комп’ютерна епоха», «суспільство професіо-
налів» та ін. Серед різноманіття наведених термінів най-
більш широке визнання в наукових колах набув термін 
«нова економіка». Узагальнюючи основні риси нової 
економіки, А. М. Колот і О. І. Кравчук дійшли висновку, 
що такими рисами є небачене зростання знань, інфор-
мації, інтелекту, інновацій та великомасштабні зміни у 
структурі та якості виробничих факторів [1].

В останні роки частіше вживається термін «креатив-
на економіка» замість «нова економіка». Уперше цей 
термін було введено в обіг 2000 року «Business Week», 
а 2001-го вийшла книга Джона Хоукінса «Креативна 
економіка», у якій ідеться про наступ постінформацій-
ної епохи, для якої інформація і знання – це ресурс, а 
рушійною силою і головною цінністю є творчість.

Що ж розуміється під поняттям «креативність»? За-
звичай, цим терміном позначають усе те, що має без-
посередню причетність до створення чогось нового і 
трактується як синонім «творчості». «Складно ствер-
джувати, що лежить в основі механізмів креативності. 
Проте зрозуміло, що вони включають два цілковито 
різні інформаційні світи – почуття і розум» [2, с. 7]. 
Цілком слушно, на нашу думку, розкрив зміст поняття 
креативності професор І. Г. Милославський. Він зазна-
чив, що словом «креативний» позначається така твор-
чість, яка не тільки висуває ідеї, а й доводить їх до кон-
кретного практичного результату [3]. Власне ми і буде-
мо дотримуватись такого трактування «креативності».

Мета статті. На основі аналізу змісту понять «кре-
ативна економіка», «креативний менеджмент» і «креа-
тивний облік» розкрити зміст інтелектуальної техніки 

креативного спеціаліста та обґрунтувати значення ма-
тематичного і логічного інструментарію в цій техніці, 
а також розкрити деякі проблеми, що пов’язані з його 
формуванням.

Виклад основного матеріалу. З огляду на те, що 
серед основних ресурсів нової, або креативної, еконо-
міки є знання, а носієм знань є людина, перш за все 
економічно активна, то вона й виступає стратегічним 
ресурсом економіки. Проте сьогодні креативному спе-
ціалістові одних знань замало для того, щоб він був 
здатний до продукування нових ідей, це необхідна 
умова, бо, як сказав ще давньогрецький філософ Ге-
ракліт (V ст. до н. е.), багато знати – це ще не мудрість. 
Мудрість – це не просто широкі та глибокі знання, це 
перш за все вміння мислити. Сьогодні й цього недо-
статньо, знанням і мисленню ще треба надати при-
скорення, оскільки затягування в цьому призводить до 
старіння знань і їхньої економічної непридатності. 

Окрім того, нові знання треба здобути, проілю-
струвати, обґрунтувати, довести їхню цінність, пере-
вагу, а це потребує відповідних механізмів, методів, 
прийомів, технологій, тобто інтелектуальної техніки. 
Креативний спеціаліст має бути дослідником і опера-
тивним реалізатором нових знань.

Візьмімо сферу управління соціально-економічни-
ми системами, де рушійною одиницею є Людина. Таке 
управління не піддається алгоритмізації, це творчий 
процес, який базується на науковому, дослідницькому 
підході. Цілком слушно зазначає професор А. В. Шег-
да, що в сучасному менеджменті дослідження є голов-
ним джерелом розвитку і підвищення ефективності 
управлінської діяльності. Керівник не обов’язково по-
винен бути науковим працівником у традиційному ро-
зумінні цього слова, але він має володіти методологією 
дослідницької діяльності й уміти організовувати її для 
пошуку шляхів підвищення ефективності керування 
[4]. Власне ці та інші якості, зокрема оригінальність 
мислення, широта поглядів, воля, оперативність тощо, 
привели до появи поняття «креативний менеджмент».

Тепер розглянемо сферу обліку. У кожній соціаль-
но-економічній системі підсистема обліку працює 
на управлінську підсистему, забезпечуючи останню 
інформацією для прийняття оптимальних управлін-
ських рішень. Облік виконує своєрідну сервісну функ-
цію з постачання диференційованої інформації для іє-
рархічних рівнів управління. Тому ця інформація має 
бути вчасною, повною, релевантною, істинною, одно-
значною і несуперечливою. 

Спеціаліст з обліку перебуває в постійній розумовій 
напрузі, він спостерігає, вивчає, досліджує, експери-
ментує, тобто виконує певні інтелектуальні дії. Це озна-
чає, що він має бачити всю соціально-економічну систе-
му з притаманними їй специфічними властивостями, у 
різноманітних співвідношеннях, не лише в кількісних, а 
й в якісних показниках. Такі сучасні вимоги до системи 
обліку привели до появи креативного обліку. 
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«Креативний облік – це творчий облік, який вима-
гає від облікових працівників організації фактів і пра-
вил їх групування виходячи з інтересів менеджменту 
з метою отримання знань про нові об’єкти спостере-
ження» [5, с. 90]. Отже, підсумком обліку є не тіль-
ки відображення діяльності підприємств в історичній 
рет роспективі, а й прогнозовані дані про майбутні 
вірогідні варіанти розвитку та інформаційне забезпе-
чення розроблення стратегії підприємства. 

Тому підсистему обліку мають забезпечувати не 
просто обліковці, а спеціалісти, які порівнюють, ана-
лізують, синтезують і узагальнюють інформацію. 
Таку інформацію можуть підготувати спеціалісти, які 
володіють не тільки професійними знаннями з обліку 
й організаційними якостями, а й відповідною інтелек-
туальною технікою, сформованою на математичних та 
логічних знаннях і набутих практичних навичках. Зо-
крема, креативний спеціаліст має володіти графічним, 
матричним, функціонально-вартісним аналізом, техні-
кою порівнянь, групування, систематизації, виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків, умінням аналітично 
виражати залежності на основі кореляційно-регресій-
ного аналізу, за допомогою диференціальних рівнянь, 
інтегрального числення тощо. 

Застосування математичних, статистичних методів 
у бухгалтерському обліку розвивалось поступово. Ще 
Лука Пачолі, італійський математик, 1494 року у пра-
ці «Сума арифметики, геометрії, дробів, пропорцій і 
пропорційності» сформулював основні принципи су-
часного бухгалтерського обліку. Цим фактично він об-
ґрунтував бухгалтерський облік як науку, і зокрема як 
прикладну математичну дисципліну. Наприкінці ХІХ 
століття Е. Лерте і А. Гімбо, французькі дослідники, 
трактували бухгалтерський облік як окремий розділ 
математики, що сприяло визнанню його науковості. 

На сучасному етапі постійно зростає увага до-
слідників до проблем моделювання в бухгалтерсько-
му обліку, про що свідчить бібліометричний аналіз 
виданих статей із цієї проблематики, проведений 
М. М. Шигун [6]. Як стверджує автор, тут простежу-
ється специфічний напрям моделювання, розкрива-
ються можливості економіко-математичних методів 
і моделей в обліку. Увага вчених зосереджується на 
поглибленні інформаційної функції та мети самого 
обліку. «Мета обліку полягає не в технології обробки 
даних і отриманні показників для стандартної звіт-
ності, а в інформаційному моделюванні тих явищ і 
процесів, що відбуваються при функціонуванні під-
приємства та встановленні тенденцій і закономірнос-
тей його розвитку» [5, с. 89]. 

Сьогодні вітчизняними ученими ведеться спроба 
побудови такої системи моделювання бухгалтерсько-
го обліку, яка б не лише виконувала інформаційну 
функцію обліку, а й була б адаптована до міжнарод-
них стандартів. Тут ідеться про «логіко-математичну 
бухгалтерію» як новий погляд на теорію й методо-
логію бухгалтерського обліку в умовах застосування 
інформаційних технологій, здатних істотно скоротити 
різноманіття та громіздкість реальних процедур і ме-
тодики обліку. Ідеться про новий синтаксис мови бух-
галтерських проведень, системи критеріїв подібності, 

в основі чого лежить логіко-математична форма за-
пису кореспонденції рахунків і бухгалтерського про-
ведення, що дає можливість ефективніше використо-
вувати сучасні програмно-інформаційні технології [7]. 

Як стверджує О. І. Кольвах: «Відсутність компакт-
них і однакових засобів зображення процедур форму-
вання балансових звітів за допомогою математичних 
моделей – це не лише теоретична проблема, яку треба 
вирішувати, але й проблема якості та достовірності 
бухгалтерської інформації» [8]. Він пропонує розроб-
лену систему критеріїв подібності-еквівалентності 
форм представлення і алгоритмів перетворення бух-
галтерської інформації, яка має логіко-математичну 
основу, як перший етап у розв’язанні цієї проблеми. 

Математичні методи знаходять своє застосування і 
в аудиті. Т. О. Каменська розглядає застосування мате-
матико-статистичних методів як необхідну умову для 
оцінки достовірності отриманої інформації у процесі 
аудиту [9]. 

Отже, бачимо, що одним з основних інструментів 
інтелектуальної техніки економічно активних креа-
тивних спеціалістів є математичні методи та моделі.

Зауважимо, що переважна більшість із 48-ми най-
вищих наукових світових досягнень з економіки, які 
відзначені Нобелівськими преміями, базувалися на 
математичних моделях. Першими лауреатами Нобе-
лівської премії з економіки 1969 року стали Раґнар 
Фріш із Норвегії та Ян Тінберген із Нідерландів «за 
розвиток і застосування динамічних моделей до аналі-
зу економічних процесів». 

Тепер подивимось на економічні процеси та управ-
лінські рішення з іншого боку. Більшість наших оцінок 
багатьох економічних, управлінських процесів за сво-
єю природою нечіткі, розмиті, неоднозначні, напри-
клад, «скоро», «мало», «доступно» тощо. Такі оцінки 
не можуть бути виміряні й інтерпретовані числовими 
величинами у традиційному розумінні. Проте на прак-
тиці часто лише на основі подібних оцінок прийма-
ються рішення, які спонукають людей до певних дій. 
У такому разі кажуть, що рішення приймається в умо-
вах лінгвістичної невизначеності, тобто в умовах не-
точних суб’єктивних оцінок (висловлювань). 

Дослідження в галузі проектування систем прогно-
зування економічних показників і процесів показали, 
що невизначеність при прийнятті управлінських рі-
шень, яка властива більшості економічних ситуацій, 
має загальну природу. Подолання невизначеності стає 
проблемою при прогнозуванні розвитку соціально-
економічних процесів. На думку фахівців, є два основ-
ні шляхи розв’язання цієї проблеми [10, с. 319]:

перший – урахувати всі можливі чинники впливу 
на об’єкт. Проте через складність соціально-економіч-
них процесів цього практично досягти неможливо; 

другий – спростити модель, що, зазвичай, призво-
дить до неадекватності прийнятих рішень унаслідок 
недостатньо повного врахування невизначеностей.

Отже, побудова економіко-математичних моделей, 
придатних для прогнозування складних економічних 
процесів на основі використання традиційних мето-
дів формалізації вхідних даних, практично неможлива 
[10; 11]. 
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Альтернативою для традиційних моделей сьогод-
ні виступають моделі на базі нечіткої логіки. Завдяки 
нечіткій логіці нечіткі оцінки вдається формалізува-
ти (описати) математично і подати таким чином, що 
їх можна опрацьовувати за допомогою комп’ютерної 
техніки та аналізувати. 

«Нечітка логіка є тим математичним інструмен-
тарієм, який з успіхом може бути застосований для 
розв’язання практично будь-яких економічних задач. 
Так, нечіткі описи дають можливість ставити та мате-
матично обґрунтовано розв’язувати навіть такі задачі, 
для яких характерні лише лінгвістичні висловлювання 
та якісні описи» [11, с. 22].

Зрозуміло, що, окрім володіння математичними та 
логічними прийомами, економічно активний креатив-
ний спеціаліст має володіти й іншими прийомами до 
яких, зокрема, належать уміння: слухати, чути, бачи-
ти, розпізнавати, спонукати людей до істинної інфор-
мації, мотивувати, відмовляти, перевіряти, доводити, 
спростовувати, здобувати нову інформацію тощо.

Виникає питання, яким чином в умовах універ-
ситетської освіти сформувати економічно активного 
креативного спеціаліста, який володіє інтелектуаль-
ною технікою, в основі якої лежить математичний та 
логічний інструментарій. 

Питання підготовки висококваліфікованих спеціа-
лістів-економістів узагалі не є новим. У наукових до-
слідженнях воно порушується постійно, наводяться 
шляхи розв’язання. Зрозуміло, що формування у сту-
дентів професійних компетентностей безпосередньо 
пов’язане зі змістом університетської освіти. 

Як свідчить практика, за визначений навчальним 
планом час майбутні економісти, вивчаючи вищу 
математику, теорію ймовірностей та математичну 
статистику, економетрику, оптимізаційні методи та 
моделі, одержують знання, які лише висвітлюють на-
явність математичного інструментарію і розкривають 
його можливості при дослідженні економічних проце-
сів. Але студенти не мають достатньої можливості для 
апробації цього інструментарію на практиці, лише на 
одиничних прикладах вони ознайомлюються з потуж-
ністю математики для аналізу й прогнозування еко-
номічних процесів. Якщо, скажімо, лінійна алгебра, 
аналітична геометрія, випадкові величини та їх харак-
теристики частково використовуються при викладанні 
досить коротких, на нашу думку, курсів економетрики 
та оптимізаційних методів і моделей, то низка інших 
важливих розділів вищої математики, зокрема дифе-
ренціальні рівняння, ряди та деякі інші розділи, не 
знаходять місця для повноцінної ілюстрації їх прак-
тичного застосування. 

Освіта не може піддаватися абсолютному управ-
лінню, з одного боку, з другого – вона має бути чут-
ливою, гнучкою й оперативно реагувати на потреби 
галузі, суспільства. Щоб майбутньому спеціалістові 
не йти вперед постійно оглядаючись, треба розкрива-
ти і розвивати у студентів геніальність, збагачуючи їх 
новими ідеями, новими напрямами дослідження, на-
уковою новизною, перспективами розвитку суспіль-
ства, сфер його майбутньої діяльності. Необхідно ще 
у студентські роки створити умови й дати волю для 

інтелектуальної творчості майбутніх фахівців, забез-
печуючи при цьому умови для їх фізичного та духов-
ного збагачення. 

Проте далеко не кожен студент готовий до інтелек-
туальної творчості, це залежить від багатьох факторів, 
у т. ч. від його психофізіологічних особливостей. Об-
разно студентів можна поділити на три групи: слаб-
ших, середніх і сильних. Виникає дискусійне питан-
ня: «Що краще: дати найелементарніші знання для 
слабшого контингенту студентів і гальмувати розви-
ток сильнішого контингенту чи забезпечувати повно-
цінний розвиток сильнішої частини, а слабшій давати 
їм посильний обсяг знань?!». На нашу думку, тут по-
трібні диференціація та індивідуалізація в навчанні. 
Це не просте питання, але без цього досягти вершин 
практично неможливо. 

Варто переглянути навчальні плани і програми. 
Економічні спеціальності мають бути системно ма-
тематизовані. На першому-другому курсах студенти 
мають одержати знання з основ математики, а на тре-
тьому-четвертому – виробити уміння застосовувати на 
практиці їм відомий, а також новий математично-ста-
тистичний інструментарій, а в магістратурі проілю-
струвати застосування набутого інструментарію на 
конкретному об’єкті та викласти його в магістерській 
роботі.

Окрім того, студенти мають опанувати курс «Сис-
темологія», у якому розкривається соціально-еконо-
мічний об’єкт як велика система зі своїми специфіч-
ними ознаками та властивостями. Без знань структу-
ри, порядку та відношень будь-якого досліджуваного 
об’єкта неможливо повноцінно його проаналізувати і 
спрогнозувати.

Логіка має бути окремою дисципліною і розшире-
ною за рахунок нечіткої логіки. Більше того, її зміст 
має бути диференційованим, наприклад, для кіберне-
тиків більший обсяг математичної та нечіткої логіки, 
для управлінців – традиційної та нечіткої, для фінан-
сових спеціальностей – рівномірний розподіл. У курс 
логіки може бути включений розділ суб’єктивної та 
логічної ймовірностей, які використовуються при 
оцінці економічних ризиків.

Висновок. Креативна економіка має свої істотні 
ознаки: знання, мислення, творчість, оперативність, 
інформаційні технології, час. Її рушійною силою ви-
ступає креативний спеціаліст, який уміло використо-
вує інтелектуальну техніку як інструмент для підси-
лення та прискорення реалізації інтелектуальних дій, 
в основі якого лежить математичний і логічний інстру-
ментарії. Креативний спеціаліст завжди шукає відпо-
відь на логічне запитання: «Що з чого випливає?». 

Знання нині виступають тільки потенціалом, яким 
має володіти креативний спеціаліст, головним є ре-
зультативність його творчої діяльності в конкретних 
умовах. Як показує досвід, сьогоднішні навчальні пла-
ни вишів не забезпечують повною мірою формування 
якостей економічно активного креативного спеціаліс-
та, а тому виникає проблема перегляду навчальних 
планів і змісту навчальних програм з метою розши-
рення та поглиблення математичної та логічної освіти. 
Виникає також потреба в диференціації та індивідуа-
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лізації навчання студентів для ефективнішого розвит-
ку їхньої творчості. 

Перспективи дальших досліджень пов’язані з до-
слідженням вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо 

системи ефективного формування в економічно ак-
тивних креативних спеціалістів логіко-математичних 
знань та вироблення в них відповідної інтелектуальної 
техніки в умовах університетської освіти.
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АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  
І ДІАГНОСТИКА РЕЗЕРВІВ ЇЇ ЗРОСТАННЯ

Здійснено ґрунтовний аналіз продуктивності праці персоналу підприємства. Досліджено резерви підвищення продук-
тивності праці персоналу підприємства. З’ясовано, що продуктивність праці персоналу чинить досить значний вплив 
на діяльність підприємства, рівень її конкурентоспроможності на ринку, наявні та потенційні можливості забезпе-
чення конкурентоспроможного виробництва. Визначено ключові резерви зростання продуктивності праці персоналу 
підприємства.
Ключові слова: підприємство, продуктивність праці, персонал, резерви, діагностика.

Shpak O., Skrynkovskyy R. ANALYSIS OF PERSONNEL PRODUCTIVITY  
AND RESERVES DIAGNOSIS OF GROWTH
This article provides a detailed analysis of the productivity of personnel. Investigated potential for raising productivity of person-
nel. It was found that the productivity of the staff has a very significant impact on the business, the level of competitiveness in the 
market, existing and potential competitive software production The key provisions productivity growth personnel.
Keywords: enterprise, productivity, staff reserves diagnosis.

Сучасні умови функціонування суб’єктів господа-
рювання, створені бурхливим розвитком ринкових від-
носин, засвідчують щораз більшу зацікавленість під-
приємств у процесах розвитку діяльності власних пра-
цівників. Практика говорить: що вища продуктивність 
праці працівників на підприємстві, тo вищий рівень 
ефективності діяльності самого підприємства. Тому в 
такій ситуації виникає гостра потреба пошуку шляхів 
поліпшення рівня продуктивності праці працівників на 
підприємстві.

Дослідженням теоретичних і практичних основ 
про дуктивності праці персоналу підприємства займа-
лись такі відомі науковці-економісти, як: Т. В. Боднар, 
І. Ю. Гайдай, В. В. Гутафель, Т. І. Лепейко, О. П. Мель-
никова, Р. І. Олексенко, Н. В. Попович, О. В. Проскуро-
вич, А. Г. Семенов, М. В. Семикіна, Н. П. Танасієнко, 
І. В. Хом’як, Л. А. Юсипчук, Р. В. Янковий та ін. [1–10].

На підставі окресленої вище проблематики і врахо-
вуючи проведений огляд аспектів продуктивності праці, 
доцільно зауважити, що на сьогодні не до кінця дослі-
дженими i такими, що потребують узагальнення, зали-
шаються питання аналізу продуктивності праці персо-
налу підприємства i діагностики резервів її зростання.

Метою наукової статті виступає огляд та аналіз клю-
чових аспектів продуктивності праці персоналу підпри-
ємства із визначенням можливих резервів її зростання 
за рахунок проведення діагностичних досліджень.

Виходячи з постановки мети наукової статті, до-
цільно перш за все встановити сутність поняття «про-
дуктивність праці персоналу підприємства».

Відтак продуктивність праці – це одна із ключових 
економічних категорій, яка визначає рівень ефектив-
ності трудових витрат, а також здатність відповідної 
конкурентної праці до створення за певний проміжок 
часу необхідної кількості матеріальних благ [1, с. 46].

Поряд з тим продуктивність праці персоналу до-
цільно аналізувати з позиції виробітку продукції за 
певну одиницю часу, трудомісткості виробленої про-
дукції та вартості виготовленої продукції на одного 
працівника [2, с. 19].

Своєю чергою, рівень продуктивності праці пер-
соналу підприємства характеризує ту кількість про-
дукції, яку виготовить окремий працівник за певний 
проміжок часу [3, с. 184].

Таким чином, продуктивність праці персоналу під-
приємства виступає важливим показником діяльності 
підприємства, оскільки дозволяє визначити, наскільки 
ефективно підприємство функціонує.

Що стосується резервів її зростання, то з метою 
пошуку цих резервів на підприємствах повинні роз-
роблятися відповідні програми управління продуктив-
ністю, в основу яких має бути покладений відповідний 
перелік можливих резервів, певні терміни і визначені 
способи їх встановлення та реалізації, перелік витрат, 
понесених на виконання дій упровадження таких про-
цесів, а також список виконавців цього процесу [1, 
с. 48].

У контексті цього М. В. Семикіна [4] зауважує, що 
на динаміку продуктивності праці персоналу підпри-
ємства впливають [4, с. 458]:
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1) людський чинник виробництва (праця), що 
включає затрати живої праці;

2) речовий чинник виробництва (капітал), який 
ураховує реальні затрати попередньої праці, 
тобто потенційну віддачу цих затрат.

Разом з тим у джерелі [5] низка науковців на чолі 
з О. П. Мельниковою розглядає тенденції розвитку 
одного з провідних видів промислової діяльності – 
сфери вугледобування. За результатами проведених 
досліджень науковці вважають, що рівень продуктив-
ності праці вугледобувних підприємств (доцільно від-
мітити, що і не тільки вугледобувних, а й підприємств 
будь-якої сфери виробництва) впливають економічні, 
матеріально-технічні, організаційні, суспільні, соці-
ально-психологічні та природні фактори [5, с. 140].

Водночас Р. І. Олексенко [1] заявляє, що резерви 
підвищення продуктивності праці є не лише у процесі 
виробництва продукції. Їх доцільно також визначати й 
у процесах організації та управління [1, с. 47].

Натомість А. Г. Семенов і Л. А. Юсипчук [3] зазна-
чають, що резерви підвищення продуктивності праці 
полягають у невикористаних можливостях економії 
витрат праці, що формуються під дією впливу різно-
манітних факторів [3, с. 182].

За результатами [3] установлено, що резерви підви-
щення продуктивності праці персоналу підприємства 
(іншими словами – внутрішньовиробничі) відобража-
ють резерви скорочення трудомісткості праці та резер-
ви поліпшення використання робочого часу [3, с. 183].

Відповідно до вищепредставленого, у [6] розробле-
но методику оцінювання резервів підвищення продук-
тивності праці на підприємстві. Поступова реалізація 
цієї методики на практиці проводиться в шість етапів 
[6, с. 887]:

1) етап обчислення індексів резервів підвищення 
рівня продуктивності праці відповідно до ін-
новаційно-технічних, організаційних і соціаль-
них груп резервів;

2) етап оцінювання рівня впливу кожної групи 
резервів на рівень підвищення продуктивності 
праці за рахунок одержання важливих коефіці-
єнтів регресії за відповідними індексами;

3) етап аналізування максимально можливого 
приросту факторних показників із урахуван-
ням впливу мікроекономічних факторів на ді-
яльність підприємства;

4) етап установлення інтегрального індексу ре-
зервів підвищення продуктивності праці;

5) етап побудови ієрархії резервів продуктивності 
праці на підприємстві відповідно до залежнос-
ті рівня продуктивності праці від головних мік-
роекономічних факторів;

6) етап побудови матриці факторів підвищення 
продуктивності праці на підставі ранжируван-
ня їх важливості для підприємства.

Разом з тим до групи інноваційно-технічних резер-
вів доцільно відносити резерви наукового потенціалу 
та техніко-технологічні резерви. Групу організаційних 
резервів становлять організаційно-управлінські резер-
ви, а групу соціальних – резерви людського капіталу і 
резерви трудової активності [6, с. 887].

В. В. Гутафель у контексті власного дослідження 
[7] виділяє ряд внутрішніх резервів підвищення про-
дуктивності праці персоналу підприємства (зокрема і 
сфери торгівлі). 

Так, ключовими видами резервів вступають такі [7, 
с. 108]: а) резерви удосконалення процесів стимулю-
вання праці персоналу; б) резерви поліпшення вико-
ристання робочого часу; в) резерви економії чисель-
ності працівників; г) резерви скорочення рівня плин-
ності персоналу; ґ) резерви вдосконалення наукової 
організованості праці персоналу на підприємстві.

Результати опрацювання джерела [7, с. 107] до-
зволяють зазначити, що на зростання продуктивності 
праці персоналу підприємства впливають також такі 
групи факторів, як організаційні, економічні, технічні, 
соціальні та технологічні.

Окрім того, Н. П. Танасієнко [8] здійснено побудо-
ву системи виявлення і реалізації резервів підвищення 
продуктивності праці на підприємствах. Цю систему 
науковцем доцільно розглядати з позиції двох під-
систем – підсистеми виявлення резервів підвищення 
продуктивності праці і підсистеми реалізації резервів 
підвищення продуктивності праці.

Основними блоками підсистеми виявлення резер-
вів підвищення продуктивності праці виступають [8, 
с. 243]: 1) блок аналізування рівня продуктивності 
праці; 2) блок пошуку та аналізування резервів під-
вищення продуктивності праці; 3) блок розроблення 
плану використання резервів підвищення продуктив-
ності праці.

Поряд з тим блоками підсистеми реалізації резер-
вів підвищення продуктивності праці слід відмітити 
[8, с. 243]: 1) блок розроблення системи мотивації 
працівників для забезпечення запланованого рівня 
продуктивності праці; 2) блок контролювання за ре-
алізацією заходів і регулюванням процесу їх виконан-
ня; 3) блок оцінювання заходів, спрямованих на підви-
щення продуктивності праці.

З’ясовано також і те, що процес планування і моні-
торингування використання резервів продуктивності 
праці персоналу підприємства характеризується по-
слідовною реалізацією таких кроків [9, с. 112]:

1) оцінювання зовнішніх факторів впливу на про-
дуктивність праці персоналу;

2) оцінювання й аналізування внутрішніх можли-
востей підприємства у контексті підвищення 
продуктивності праці;

3) планування процесу підвищення продуктив-
ності праці (відповідність цілей і завдань, роз-
роблення критеріїв оцінки ефективності запро-
понованих заходів, установлення й аналізуван-
ня резервів підвищення продуктивності праці 
персоналу);

4) розроблення системи матеріального стимулю-
вання персоналу;

5) контролювання і моніторингування процесу 
використання резервів продуктивності праці 
персоналу підприємства.

Водночас у науковій праці [10] унаслідок прове-
дення ґрунтовних досліджень продуктивності праці 
на прикладі діяльності провідної вітчизняної компанії 
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ТзОВ «Фоззі-Фуд» визначено цілий перелік можливих 
напрямів підвищення продуктивності та результатив-
ності праці персоналу, основними серед яких є [10, 
с. 29]: а) формування стабільного штату працівників 
підприємства; б) установлення критеріїв та індикато-
рів ефективності оцінки праці персоналу; в) організу-
вання безперервного обліку та контролю результатів 
діяльності працівників; г) підвищення рівня витрат на 
підготовку працівників до виконання своїх обов’язків; 
ґ) створення сприятливого соціально-психологічного 
клімату в колективі; д) зацікавлення працівників до 
високоякісної праці матеріальними і моральними ме-
тодами винагороди.

У контексті цього Т. І. Лепейко [9] на основі уза-
гальнення низки наукових праць стверджує, що клю-
чові заходи, які забезпечуватимуть зростання про-
дуктивності праці на підприємстві, полягатимуть [9, 
с. 113]: у вдосконаленні організаційної структури 
управління підприємством; поліпшенні процесів під-
готовки і підвищення кваліфікації персоналу; опера-
тивному управлінні плинністю кадрів; підвищенні 
ефективного фонду робочого часу за рахунок мораль-
ної і матеріальної мотивації персоналу [9, с. 113].

Разом з тим зростання рівня продуктивності пра-
ці сприяє [2, с. 21]: підвищенню обсягів виробництва 
продукції; зниженню витрат живої праці на виробни-
цтво продукції; формуванню умов для зниження три-
валості робочого часу; зниженню витрат на оплату 
праці відповідно до одиниці продукції; підвищенню 
ефективності використання затрат тощо.

Отже, на підставі опрацьованої інформації, пода-
ної в наукових працях [1–10], доцільно зауважити, що 
продуктивність праці персоналу чинить досить знач-
ний вплив на діяльність підприємства, рівень її кон-
курентоспроможності на ринку, наявні та потенційні 
можливості забезпечення конкурентоспроможного 
виробництва. Слід також зазначити, що основними і 
водночас найважливішими резервами зростання про-
дуктивності праці персоналу підприємства на сьогод-
ні виступають: 1) розроблення і реалізація відповід-
них програм, спрямованих на підвищення продуктив-
ності праці за рахунок використання різноманітних 
мотиваційних інструментів; 2) розвиток, підготовка, 
перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу; 
3) удосконалення фонду використання робочого часу 
тощо.
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Pshyk B. I., Golub R. R. FORMATION OF INVESTMENT RESOURCES IN UKRAINE BASED SAVINGS 
Analyzed basic factors and reasons for the formation of households’ savings and offered suggestions for transforming savings 
into investment resource. 
Keywords: investments, savings, household, mechanism of transformation savings.
JEL classification: E 440

Постановка проблеми. У сучасному світі насе-
лення володіє різноманітними способами формування 
заощаджень. В економічно розвинутих країнах значна 
частка національного багатства формується завдяки 
заощадженням населення. В Україні тривалий час 
цьому важливому ресурсові не приділялось належної 
уваги, що пов’язано з низкою об’єктивних причин, се-
ред яких можна виділити низький рівень доходів біль-
шості населення, високі темпи інфляції, низький рі-
вень довіри до фінансових посередників (банківських 
і небанківських установ).

Забезпечення позитивної динаміки економічного 
зростання потребує активізації інвестиційних про-
цесів, зосередження уваги на використанні насампе-
ред внутрішніх можливостей країни щодо мобілізації 
наявних і потенційних джерел фінансових ресурсів, 
створенні умов для їхнього ефективного використан-
ня. Як свідчить практика розвинених країн, одним із 
найбільш перспективних внутрішніх джерел є заоща-
дження населення.

В Україні наявний значний нереалізований потен-
ціал заощаджень фізичних осіб. В умовах гострого де-
фіциту інвестиційних ресурсів залучення заощаджень 
цієї категорії позичальників у національну економіку 
набуває особливої актуальності для активізації інвес-
тиційного розвитку країни. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню ролі національних заощаджень (у т. ч. й за-
ощаджень населення) як інвестиційного ресурсу для 
економічного розвитку приділено увагу у працях 
М. Алексєєнка, З. Ватаманюка, О. Ватаманюка, В. Гей-
ця, М. Герасимчука, С. Глущенка, Н. Дорофєєвої, 

М. Єрмошенка, В. Зимовця, Б. Кваснюка, В. Корнєєва, 
В. Міщенка, В. Осецького, С. Панчишина, А. Пере-
сади, В. Рисіна, М. Савлука та ін. Водночас відсутні 
комплексні дослідження в напрямі вироблення дієвих 
механізмів акумуляції грошових заощаджень та їхньої 
трансформації через різні інститути фінансової систе-
ми України в інвестиції в реальний сектор економіки, 
що є метою цієї статті.

Основні результати дослідження. Основою за-
ощаджень фізичних осіб є добровільне відкладення 
грошей на деякий час населенням після задоволення 
своїх поточних потреб і сплати податків. Тому заоща-
дження населення слід розглядати як частину грошо-
вих доходів населення, яка формується за рахунок 
скорочення поточного особистого споживання (задля 
накопичення) і призначена для задоволення потреб у 
майбутньому. При цьому приріст заощаджень як об-
сягу грошових коштів залежить від рівня споживання 
поточного доходу. У разі коли доходи перевищують 
поточні споживчі потреби чи саме споживання обме-
жується з метою нагромадження частини доходу, різ-
ниця між спожитою частиною доходу і сукупним дохо-
дом формується як заощадження. Що більшою є така 
різниця, то більші можливості з’являються у громадян 
для накопичення заощаджень.

Необхідною умовою для забезпечення процесів со-
ціально-економічного розвитку економіки України за-
галом є наявність «довгих» грошей. Активні дії фінан-
сово-кредитних установ, спрямовані на формування 
заощаджень, дають змогу ліквідувати невідповідності 
між потребами у кредитах та інвестиціях в економіку, 
з одного боку, і наявністю короткострокових грошових 
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ресурсів – з другого. Основним джерелом «довгих» гро-
шей у цивілізованому світі є заощадження населення, а 
тому однією з тенденцій розвинутих ринкових країн є 
зростання частки заощаджень населення, спрямованої 
на цілі і пріоритети соціально-економічного розвитку. 

Формування міцного фінансового підґрунтя со-
ціально-економічного розвитку України в посткризо-
вих умовах передбачає необхідність формування на 

державному рівні комплексної політики у сфері залу-
чення грошових заощаджень населення в інвестицій-
ні процеси. Адже поступовий розвиток національної 
економіки можливий тільки завдяки формуванню і 
раціональному використанню національних заоща-
джень та дієвого механізму трансформації їх в інвес-
тиції. Схематично структуру грошових заощаджень 
населення подано на рис. 1.
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Рис. 1. Інвестиційний потенціал грошових заощаджень населення [1, с. 682]

Що ж стосується фінансово-кредитних відносин, 
які передбачають перетворення заощаджень в інвести-
ції, при цьому виникає низка проблем, а саме: пробле-
ми трансформації заощаджень, які перебувають у неор-
ганізованих формах у реальні джерела інвестицій; про-
блеми ефективного їх використання; проблеми щодо 

створення сприятливих умов для формування заоща-
джень домогосподарствами та їх використання в інвес-
тиційному процесі. Для їх розв’язання ми розробили 
підхід до стимулювання домогосподарств до участі в 
інвестиційному процесі шляхом зберігання власних за-
ощаджень на цільових інвестиційних рахунках (рис. 2).

Механізми стимулювання домогосподарств до участі в інвестиційному процесі
шляхом зберігання власних заощаджень на цільових інвестиційних рахунках

Пільгове кредитування Пільгове оподаткування Консалтингова підтримка

Пільгові кредити  
на здобуття освіти 

Пільгові кредити 
на будівництво,  
реконструкцію  
та придбання житла 

Пільгові кредити  
на поточні 
та інвестиційні потреби
фермерських 
господарств 

Пільгові кредити  
на започаткування  
та розвиток власного 
бізнесу 

Пільгове оподаткування 
доходів громадян  
із заробітної плати 

Пільгове оподаткування 
доходів громадян  
від власного бізнесу

Пільгове оподаткування 
доходів громадян  
від надання в оренду 
майна і вкладень  
у фінансові інструменти 

Надання безоплатних 
консалтингових послуг  
з питань заснування  
і ведення власного бізнесу

Сприяння в пошуку 
привабливих джерел 
залучення і розміщення 
фінансових ресурсів 

Допомога в розробленні 
схем фінансування, 
пошуку і переговорах  
з потенційними 
інвесторами 

Розміщення інформації 
на відповідних  
Інтернет-сайтах 

Рис. 2. Напрями фінансово-кредитного стимулювання домогосподарств  
до участі в інвестиційному процесі шляхом зберігання власних заощаджень  

на цільових інвестиційних рахунках

Пропонований нами підхід передбачає реалізацію 
фінансово-кредитних відносин шляхом спрямування 

домогосподарствами власних заощаджень на цільові ін-
вестиційні рахунки, відкриті в банках і в  небанківських 
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фінансових установах із подальшим вкладенням зазна-
чених коштів в інвестиційні проекти підприємств, що 
мають стратегічне значення для соціально-економічно-
го розвитку та визначені Кабінетом Міністрів України 
пріоритетними для національної економіки. 

Механізм реалізації запропонованого підходу мож-
на відобразити так.

1. Національному банку спільно з Міністерством 
фінансів України слід розробити відповідне положен-
ня про залучення коштів громадян до участі в інвес-
тиційному процесі на цільові інвестиційні рахунки, 
у якому визначити умови і порядок залучення коштів 
громадян, їх повернення і сплати доходу за ними, 
зобов’язання сторін, особливості контролю за вико-
ристанням і поверненням коштів. У такому разі під 
цільовими інвестиційними рахунками ми розглядаємо 
спеціальні рахунки, які відкривають в уповноважених 
банках галузеві міністерства та відомства для нако-
пичення коштів домогосподарств із подальшим спря-
муванням в інвестиційну діяльність зазначених вище 
підприємств.

2. Визначити конкретні уповноважені банки, які 
здійснюватимуть відкриття та обслуговування таких 
рахунків для відповідних галузевих міністерств і ві-
домств (які координуватимуть процеси подальшого 
спрямування цих коштів на реалізацію інвестиційних 
проектів підприємств, що належать до пріоритетних 
галузей економіки та мають стратегічне значення для 
соціально-економічного розвитку України).

3. Внести до Податкового кодексу України відпо-
відні зміни, які б заохочували домогосподарства, бан-
ківські та небанківські фінансові установи до участі 
в таких фінансово-кредитних відносинах шляхом: 
застосування пільгового оподаткування доходів до-
могосподарств, які вносять і зберігають кошти на цих 
рахунках, звільнення від оподаткування прибутку 
уповноважених банків, отриманого від операцій з ін-
вестування власних коштів у зазначені проекти, також 
виплати їм комісійної винагороди за ведення цільових 
інвестиційних рахунків та обслуговування процесу 
кредитування підприємств. Крім того, слід внести від-
повідні зміни в чинне законодавство щодо пільгового 
кредитування таких громадян і надання їм безоплат-
ної консалтингової підтримки з питань заснування і 
ведення власного бізнесу.

4. До розрахунку процентної ставки рекомендуємо 
приймати процентну ставку за цільовим інвестицій-
ним депозитом і комісію за ведення рахунків та об-
слуговування кредитного процесу, причому кредитна 
заборгованість погашатиметься підприємством-по-
зичальником за рахунок виручки від реалізації про-
дукції, що виготовлятиметься в межах кредитованого 
інвестиційного проекту, а також, за потреби, – подат-
кового інвестиційного кредиту. 

Для всіх учасників фінансово-кредитних відно-
син з приводу залучення коштів домогосподарств на 
цільові інвестиційні рахунки переваги є очевидними: 
для домогосподарств – отримання доходів за цільови-
ми депозитами і пільг в оподаткуванні своїх доходів; 
для підприємств – отримання фінансової підтримки 
банків для розвитку або запуску виробництва, вихо-

ду зі стану банкрутства та розширення сфери збуту; 
урегулювання взаємовідносин із державними та регіо-
нальними бюджетами і позабюджетними фондами, 
отримання на відповідний період пільг і преференцій 
від органів влади; для державних органів влади – роз-
виток виробничої і пов’язаної з нею інфраструкту-
ри, формування бюджетів і позабюджетних фондів 
за рахунок збільшення надходжень від інвестованих 
підприємств; зняття соціальної напруги шляхом ство-
рення нових та збереження раніше створених робочих 
місць, стабілізації величини і своєчасності виплати 
заробітної плати; розвиток перспективних державних 
і регіональних виробничих та соціальних програм на 
основі підвищення довіри до взаємовідносин із банка-
ми; для банків – розміщення значних обсягів кредит-
них ресурсів із прийнятною дохідністю, оптимізація 
ризиків шляхом диверсифікації кредитно-інвестицій-
ного портфеля за галузями та категоріями позичальни-
ків, використання додаткових гарантій органів влади, 
а також підвищення свого іміджу та ділової репутації, 
отримання комісійних доходів від ведення рахунків та 
обслуговування кредитного процесу і пільг в оподат-
куванні прибутків від інвестування власних коштів.

У разі фінансування банками таких проектів за ра-
хунок власних коштів рекомендуємо пропонувати для 
домогосподарств новий продукт – структурований 
інвестиційний депозит, кошти з якого рекомендовано 
використовувати виключно для кредитування зазна-
ченої вище категорії підприємств. За структуровани-
ми інвестиційними депозитами доцільно передбачити 
можливість у будь-який час поповнювати і вилучати 
кошти, що наближує їхні ознаки до звичайних банків-
ських поточних рахунків і дає переваги перед банків-
ськими депозитами з фіксованим терміном вкладень 
(табл.).

Таблиця
Переваги інвестиційного 

накопичувального рахунку
Види рахунків Дохід, отриманий на кошти Ліквідність

Поточні рахунки незначний висока
Банківські 
депозити фіксований, низький низька

Накопичувальні 
рахунки

залежить від ринкової ситуації, 
високий висока

Фізична особа може поставити перед собою реа-
лізацію будь-якої мети (купівлю нерухомості, автомо-
біля тощо), але єдине рішення, яке вона повинна при-
йняти, відкриваючи структурований інвестиційний 
депозит, – це плановий термін інвестицій і розміри 
внесків. При цьому банкам рекомендуємо надавати 
супутні послуги, зокрема з питань формування індиві-
дуальної інвестиційної стратегії. Суть цієї послуги по-
лягає в наданні допомоги у прийняття раціонального 
інвестиційного рішення щодо визначення потрібних 
термінів і обсягів необхідних початкових чи додатко-
вих внесків, планування власних доходів, щоб через 
визначений період забезпечити потрібний обсяг фі-
нансових ресурсів для реалізації заданих цілей.

З метою ефективного надання банком структуро-
ваних інвестиційних продуктів банкам доцільно роз-
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робляти відповідні внутрішні положення, які повинні 
відображати стратегію і тактику банку у сфері струк-
турованих інвестиційних продуктів, їхні завдання і 
механізми реалізації, які б ураховували інтереси кре-
дитно-інвестиційної політики банку.

Проте варто відмітити, що процес трансформації 
заощаджень населення в інвестиції пов’язаний із пев-
ними труднощами: важко залучити заощадження, які 
перебувають у неорганізованих формах, але є потен-
ційними джерелами інвестицій та створення сприят-
ливих умов для формування заощаджень населенням. 
Окрім цього, для розв’язання проблеми трансформації 
заощаджень населення в інвестиції перш за все треба 
проводити роз’яснювальну роботу (оскільки громадя-
нам України поки що властивий низький рівень еконо-
мічних знань) і таким чином стимулювати суспільство 
до участі в інвестиційних процесах країни [2].

Сьогодні майже не існує ефективної політики за-
лучення заощаджень населення. У зв’язку з цим в 
Україні продовжує існувати проблема вдосконален-
ня наявного механізму трансформації заощаджень в 
інвестиції (основним сьогодні є банківська система, 
але банківські установи у своїй діяльності викорис-
товують традиційні способи залучення заощаджень 
населення) або створення нових механізмів залучення 
заощаджень населення як потенційний інвестиційний 
ресурс у реальний сектор вітчизняної економіки.

Механізм трансформації заощаджень населення в 
інвестиції консолідує розрізнені заощадження домаш-
ніх господарств, він сприяє підвищенню економічної 
і соціальної значущості заощаджень населення, пере-
творює їх на важливий макроекономічний елемент. 
Інвестиційні ресурси, створені за участю населення, 
використовуються для зростання і розвитку виробни-
цтва, збільшуючи національний дохід, підвищуючи 
добробут населення та якість його життя. Залучення 
населення через його заощадження до інвестиційного 
процесу призводить до того, що населення все біль-
шою мірою стає причетним до процесів соціально-
економічного розвитку країни, одночасно сприйма-
ючи його результати. Окрім цього, механізм транс-
формації заощаджень населення в інвестиції також 
розв’язує проблему залучення неорганізованих форм 
заощаджень населення, забезпечуючи максимізацію 
обсягу організованих заощаджень.

Висновки. Фінансовий сектор забезпечує міжга-
лузевий розподіл чистих заощаджень інших секторів 
економіки, не зачіпаючи процесів створення наявного 
доходу. Трансформація заощаджень в інвестиції в цьо-
му секторі являє собою багатоетапний процес, у який 
залучається велика кількість учасників та який опосе-
редковується дедалі складнішою структурою фінансо-
вих відносин. Серед учасників цього процесу всезрос-
таючу роль відіграють домогосподарства (населення). 
Заощадження цієї категорії інвесторів є потужним 
внут рішнім джерелом фінансування економіки країни.

Запропоновані підходи до стимулювання вкладан-
ня фінансових ресурсів домогосподарствами на цільо-
ві інвестиційні рахунки в банківських установах із по-
дальшим спрямуванням на реалізацію інвестиційних 
проектів підприємств, що мають стратегічне значен-
ня для соціально-економічного розвитку та визначені 
 пріоритетними для національної економіки. Основни-
ми мотиваційними механізмами залучення фінансових 
ресурсів населення в інвестиційний процес є пільгове 
оподаткування доходів домогосподарств і звільнення 
від оподаткування прибутку банків, отриманого від 
операцій з інвестування коштів у зазначені проекти, а 
також пільгове кредитування населення і надання без-
оплатної консалтингової допомоги при заснуванні та 
веденні власного бізнесу.

Для ефективного залучення коштів населення в 
інвестиційний процес треба виробити принципи дер-
жавної політики, заснованої на довгостроковій вза-
ємодії основних його учасників: домогосподарств, 
виробників і держави. Головні напрями цієї політики: 
розроблення програм і способів інвестування на за-
гальнодержавному, регіональному і муніципальному 
рівнях; активне застосування зарубіжного досвіду ор-
ганізації заощаджень населення; упровадження ефек-
тивних фінансових інструментів залучення заоща-
джень; удосконалення діяльності фінансових інсти-
тутів, що працюють із коштами населення; створення 
регіональної та муніципальної систем фінансової ін-
фраструктури, здатної обслуговувати кошти населен-
ня для розв’язання місцевих економічних і соціальних 
проблем; розроблення законодавчих актів, що забезпе-
чують державну гарантію захисту внесків населення. 
Саме ці питання є предметом для дальших досліджень 
у цьому напрямі.
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РИНОК ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Проведено аналіз статистичних даних і низки показників щодо стану ринку житлового будівництва в Україні. До-
сліджено динаміку зміни обсягу будівельних робіт, індексу будівельної продукції, капітальних інвестицій у житлове 
будівництво. Визначено основні проблеми функціонування будівельних підприємств на сучасному етапі розвитку ринку. 
Виявлено основні тенденції, що впливають і впливатимуть у найближчому майбутньому на розвиток галузі. Здійснено 
порівняльний аналіз змін у динаміці цін на житлову нерухомість у різних регіонах країни та охарактеризовано діяль-
ність будівельних підприємств у посткризовий період.  
Ключові слова: житлове будівництво, будівельні роботи, капітальні інвестиції, індекс будівельної продукції, індекс цін.

Sadovyak M. S. HOUSING MARKET IN UKRAINE: MODERN TRENDS  
OF ITS DEVELOPMENT
This article analyzes the statistics and a number of indicators on the state of the housing market in Ukraine. During the analy-
sis of the housing market and while identifying trends that affect its current development were distinguished indicators that 
characterize the state of housing in Ukraine. These are index for production of construction, the volume of residential buildings 
construction, capital investment in residential building, etc. and indicators that help to assess the dynamics of price changes in 
the housing and characterize the rate of growth or decline in demand for residential property.
Keywords: housing, construction works, capital investment, index for production of construction, the price index. 

Постановка проблеми. Вітчизняний ринок житло-
вого будівництва за період незалежності нашої держави 
розвивався під впливом приватизації, в умовах форму-
вання абсолютно нової законодавчої бази регулювання 
відносин власності тощо. Водночас трансформаційні 
процеси в економіці, перехід від планового господарю-
вання до вільних ринкових відносин теж неоднозначно 
вплинули на становлення цього ринку. Піки зростання 
цін і пропозиції житла, що стимулювались зростанням 
економіки, досить стрімко чергувались із падіннями на 
ринку, та навіть формуванням «цінової бульбашки» на 
початку 2008 року. Зокрема, після знецінення 2008 року 
гривні майже у два рази на ринку нерухомості відбу-
лось певне «завмирання», аж до моменту, коли ціни за 
квадратний метр впали на 45–50%. Значна частка буді-
вельних компаній пішла з ринку через призупинення 
кредитування, зниження попиту на житло тощо. 

Протягом наступних кількох років ситуація дещо 
полiпшилась, проте так і не досягла рівня 2007–2008 
років. Тож з огляду на низку політичних та економіч-
них умов сьогодення український ринок житлового 
будівництва, імовірно, стоїть на порозі нового етапу 
свого розвитку. Його дослідження, оцінка динаміки 
зростання чи падіння показників, визначення чинників 
впливу та аналіз проблем є надзвичайно актуальними, 
адже світовій фінансовій кризі 2008–2009 років пере-
дував обвал саме ринку житлової нерухомості, а тому 
стан цього ринку є індикатором появи можливих за-
гроз для подальшого розвитку економіки в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-
лемам ринку житлового будівництва присвячені 
дослідження вітчизняних науковців: О. М. Пшик-
Ковальської, Л. Ю. Сай, А. Ю. Перетятько, Ю. С. Ста-

ніславчука, Л. Ю. Гальчинського, Д. О. Фаріон, А. І. Ри-
бак, О. П. Тищенко [1–6] та інших учених, котрі у своїх 
працях вивчають економічні, соціальні, правові аспекти 
становлення і розвитку ринку, аналізують закордонний 
досвід удосконалення житлового господарства та в ціло-
му формують наукове підґрунтя подальшому реформу-
ванню будівельної галузі. Водночас сектор житлового 
будівництва України розвивається досить інтенсивно, а 
його стан чинить вагомий вплив на економіку країни, 
тож моніторинг і аналіз поточних змін у цій сфері, зо-
крема в посткризовий період, є як ніколи актуальним. 

Метою статті є дослідження динаміки, оцінка 
сучасного стану і виявлення основних тенденції роз-
витку ринку житлового будівництва в Україні.

Основні результати дослідження. При здійсненні 
аналізу ринку житлового будівництва і визначенні тен-
денцій, що впливатимуть на його подальший розвиток, 
на нашу думку, слід виокремити показники, що харак-
теризують стан будівництва житла в Україні (індекс 
будівельної продукції, обсяг будівництва житлових 
будівель, здійснення капітальних інвестицій у житлову 
нерухомість тощо), і показники, що допомагають оці-
нити динаміку змін цін у сфері житлового будівництва 
та характеризують темпи зростання чи падіння попиту 
на житлову нерухомість.

На рис. 1 представлений аналіз обсягів будівель-
них робіт, виконаних будівельними підприємствами 
України в період з 2010 до 2016 рр. При розрахунку 
цього показника включається вартість (у фактичних 
цінах, без ПДВ) зазначених робіт, що виконуються під 
час нового будівництва, ремонту, розширення, рекон-
струкції будівель та інженерних споруд, реставрації та 
технічного переоснащення підприємств.



ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 71 

0

20000

40000

60000

80000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

м
лн

 гр
н

Будівництво, всього Будівлі житлові нежитлові Інженерні споруди

Рис. 1. Обсяги виконаних будівельних робіт протягом 2010–2016 років 
(у цілому і за видами будівельної продукції), млн грн

Примітка. Складено автором на основі даних звітів Державної служби статистики України

Наведені дані свідчать, що починаючи з 2010 року 
будівельна галузь поступово відновлюється після кризи 
2008–2009 років. Причому основне зростання відбува-
ється за рахунок виконання більшого обсягу інженер-
них робіт і будівництва нежитлових будівель у 2011–
2012 роках. Логічним поясненням пожвавлення ринку в 
той проміжок часу є підготовка України до проведення 
Євро–2012, а відтак і пришвидшене будівництво стаді-
онів, аеропортів та інших комерційних споруд протягом 
2011–2012 років і, відповідно, після закінчення чемпіо-
нату падіння показників у 2013–2014 роках. 

Характерно, що протягом усього того періоду сек-
тор житлового будівництва практично не припиняє 
позитивної динаміки росту, і навіть незважаючи на по-
літичні і соціальні потрясіння, що мали місце у краї-
ні у 2013–2014 роках, продовжує поступово зростати. 
З другого боку, це можна пояснити тим, що у 2013 та 
2014 роках відбулась різка девальвація гривні, тож об-
сяги будівельних робіт зросли лише умовно, бо в дола-
ровому еквіваленті вони суттєво скоротились. З іншого 
боку, беззаперечним є факт, що тільки у сфері житлово-
го будівництва не відбулось за згаданий період падіння 
питомої ваги будівництва, а, навпаки, помірне зростан-
ня. Зокрема, частка житлового будівництва в загально-
му обсязі виконаних будівельних робіт поступово зрос-
тає – з 13,1% у 2011 році до 24, 4% у 2016 році. 

Індекс будівельної продукції – це ще один із показ-
ників, який ми аналізуємо в цьому дослідженні. Його 
розрахунок досить складний. Індекс формується в ці-

лому за видом діяльності «будівництво» (секція «F») 
як сума середньозважених з індексів будівництва бу-
дівель і споруд, розрахованих як відношення кількос-
ті відпрацьованих людино-годин у звітному місяці до 
середньомісячного значення кількості відпрацьованих 
людино-годин у базисному році. За вагу обрано пито-
му вагу складових будівельної продукції щодо кожного 
виду будівельної продукції. Індекс коригується на кое-
фіцієнт продуктивності праці і на календарну поправ-
ку [7]. Цей індекс був запроваджений 2013 року, він 
розраховується за міжнародними стандартами. Фак-
тично він характеризує внесок будівельних підпри-
ємств у створення валового внутрішнього продукту, а 
його відхилення від 100% у бік зростання чи падіння 
демонструє динаміку розвитку галузі в порівнянні з 
попереднім роком.

Представлений на рис. 2 індекс будівельної продук-
ції також демонструє  пожвавлення будівельної галузі 
у сфері житлового будівництва протягом 2013 та 2014 
років, коли будівельна галузь у цілому мала негативну 
динаміку зростання. Незначне падіння індексу 2015 
року компенсується його суттєвим зростанням  2016-го. 
Аналіз індексу будівельної продукції за регіонами про-
тягом 2012–2016 років [8] засвідчив, що найбільше за 
останній рік цей індекс зріс у Вінницькій (143,2%), 
Житомирській (139%) та Одеській (133,8%) областях. 
У цілому більшість областей протягом 2015–2016 ро-
ків демонструють зростання цього показника, і лише в 
Рівненській області індекс за останній рік упав – 83%.
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Рис. 2. Індекси будівельної продукції в цілому в будівництві  
та окремо в житловому будівництві протягом 2011–2016 років

Примітка. Складено автором на основі даних звітів Державної служби статистики України

За останні чотири роки чисельність будівельних 
компаній в Україні значно скоротилась. Більше того, 
основна частка компаній на ринку (понад 83% у 2015 

році) – це не просто малі підприємства, а мікропід-
приємства, де задіяно не більше ніж 10 працівників, 
а річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 
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суму, еквівалентну 2 мільйонам євро. Частка середніх 
підприємств із 4,1% у 2012 році скоротилась до 2,8% у 
2015 році, а з 12-ти великих будівельних компаній на 
ринку 2015 року залишилось тільки п’ять [8].

Наведені цифри вказують на те, що ринок будівни-
цтва в Україні й надалі залишається досить роздріб-
неним. Поступове скорочення кількості будівельних 
компаній свідчить, що не всі змогли пережити кризу 
2008 року і незважаючи на певне пожвавлення жит-
лового будівництва iз середини 2013 року компанії 
продовжують іти з ринку. Негативною тенденцією, на 
нашу думку, є скорочення більш як удвічі чисельності 

саме великих підприємств, яких в Україні і так було 
досить мало. Адже житлове будівництво характеризу-
ється значною капіталомісткістю і досить тривалими 
термінами окупності будівельних проектів, і власне 
лише великі підприємства які мають річний дохід по-
над 50 мільйонам євро, можуть залучати значні інвес-
тиційні ресурси, інвестувати в розвиток будівництва 
власні кошти, модернізувати галузь тощо.

Ще однією негативною тенденцією є падіння май-
же всіх показників, представлених у табл. 1, що ха-
рактеризують діяльність підприємств у будівельній 
сфері.

Таблиця 1
Показники діяльності підприємств галузі будівництва України  

за період 2007–2015 рр.
Показник Рік

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кількість населення, зайнятого у будівництві, 
тис. осіб 1 030,2 1 043,4 509,1 966,2 943,0 924,5 841,1 746,4 н/д

Кількість найманих працівників у будівництві, 
тис. осіб 679,2,3 653,2 509,1 446,5 408,3 411,1 371,7 286,1 244,5

Середньомісячна заробітна плата найманих 
працівників, грн (на кінець року) 1 486 1 832 1 511 1 754 2 251 2 491 2 702 2 860 3 552

Чистий прибуток (збиток) підприємств, усього, 
млн грн 1 629,0 -6 807,9 -3 458 -4 118 -3 845 -71,1 -5 126,6 -27 288 -27 450,7

Примітка. Складено автором на основі даних звітів Державної служби статистики України.

З 2009 року відбувається постійне скорочення 
кількості населення, зайнятого в будівництві, та кіль-
кості найманих працівників. Починаючи з 2008 року 
підприємства будівництва несуть збитки, причому 
їхні розміри суттєво зросли впродовж 2013–2015 рр. 
Тож, попри зростання обсягів будівництва житла в 
Україні, будівельна галузь у цілому перебуває на ета-
пі переформатування, виходу з ринку неконкурентних 
підприємств тощо. Проте з огляду на сучасну соціаль-
ну та економічну ситуацію у країні варто враховувати 
і великий відсоток тінізації вітчизняної економіки, що 
може дещо спотворювати результати аналізу, адже бу-
дівельні компанії можуть приховувати свої прибутки, 

наймати працівників і платити заробітну плату не-
офіційно.

Важливе місце у визначенні стану і тенденцій жит-
лового будівництва в Україні займає аналіз динаміки 
цін та вартості спорудження житла в Україні. Одним 
із показників, який досить чітко визначає тенденції 
змін на ринку житлової нерухомості, є вартість 1 кв. м 
житла. З метою охарактеризувати зміни в часі рівня 
цін на житлову нерухомість, що є об’єктом купівлі-
продажу, а відтак оцінити стан попиту i пропози-
ції на ринку житла, ми проаналізували середні ціни 
продажу 1 кв. м квартири в кількох містах України  
(рис. 3). 
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Рис. 3. Середня вартість 1 м2 (дол. США) у містах України  
протягом 2012–2016 років

Примітка. Складено автором на основні даних сайта www.domik.ua [10]

Тож у доларах США ціни на ринку нерухомості в 
цілому почали падати на початку 2014 року. Найбіль-
ше падіння цін було зафіксовано в м. Києві, де про-
тягом 2014 року середня ціна на 1 кв. м опустилась із 
1 700 дол. США до 1 327 дол. США. Протягом того 

ж періоду найменше коливання цін спостерігалось у 
м. Львові, де 1 кв. м 2014 року коштував 1 011 дол. 
США, а на початку 2015-го – 935 дол. США. Однак 
проведений нами аналіз доходів у розрахунку на одну 
особу в Київській, Львівській, Одеській і Харківській 
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областях протягом 2012–2015 років (на жаль, на сай-
ті Державної служби статистики України не вдалося 
знайти дані щодо доходів громадян окремо в кожному 
з міст, які були обрані для аналізу) засвідчив зовсім 
протилежну тенденцію. У Львівській області протя-
гом 2012–2015 років доходи громадян у розрахунку на 
одну особу були найнижчими з усіх чотирьох облас-
тей. Зокрема, 2015 року в Київській області наявний 
дохід на одну особу становив 33 072,2 грн, в Одеській 
– 31 567,6 грн, Харківській – 31 224,3 грн, а у Львів-
ській – тільки 28 795,7 грн.

Інтерес викликає той факт, що найбільший стрибок 
у цінах серед чотирьох проаналізованих міст відбувся 
в м. Львові в середині 2015 року. Тоді коли в решти 
міст ціни на житло в дол. США поступово знижува-
лись, у м. Львові протягом І кварталу 2015 року серед-
ня ціна 1 кв. м з 935 дол. США зросла до 1 056 дол. 
США. Логічно припустити, що таке суттєве зростання 
цін саме в м. Львові, а відповідно підвищений попит 
на житло в Західному регіоні країни обумовлені гео-
графічною віддаленістю міста від зони АТО та зрос-

танням інвестиційної привабливості міста за останні 
кілька років. 

Тож на основі проведеної оцінки та аналізу ціно-
вих коливань на ринку житла можемо зробити висно-
вок, що починаючи з 2014 року аналізувати показни-
ки, визначати тенденції та перспективи розвитку слід 
уже не для ринку в цілому, а для окремих його зон, 
які сформувались за два останні роки значною мірою 
під впливом нових політичних, соціальних та еконо-
мічних умов. Яскравим прикладом є ситуація в місті 
Львові, де зростання цін на нерухомість абсолютно не 
обумовлена зростанням доходів громадян чи поліп-
шенням умов кредитування, а саме політичними ре-
аліями країни і прагненнями інвесторів зберігати свої 
заощадження подалі від зони бойових дій.

Важливим для аналізу стану ринку житлового бу-
дівництва і цінових тенденцій на ринку є аналіз індек-
су цін на будівельно-монтажні роботи, який відобра-
жає зміни вартості фіксованого набору матеріальних 
ресурсів у поточному періоді порівняно з базисним 
(табл. 2).

Таблиця 2
Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд у 2007–2016 рр. [8]  

(до попереднього року, у %)
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141 20151 20161

Усього 123,1 135,3 111,3 115,8 119,4 112,6 105,6 109,5 127,1 109,2
Будівлі 124,2 134,6 111,2 114,2 118,2 113,1 105,7 108,4 125,7 109,1

житлові 124,8 133,6 111,5 113,5 117,3 113,4 106,5 106,9 124,2 110,3
нежитлові 123,6 135,8 110,7 115,0 118,3 112,7 104,9 110,1 128,2 108,0

Інженерні споруди 121,2 135,9 111,7 118,3 122,0 112,0 105,6 111,9 129,7 109,2
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і частини зони проведення антитеро-

ристичної операції.

Зміни індексу цін на будівельно-монтажні роботи, 
наведені в табл. 2, свідчать, що починаючи з 2009 року 
динаміка зростання цін на будівельні роботи знач но 
уповільнилась, проте в жодному з представлених пе-
ріодів не відбулось падіння цін на цей вид робіт. Ці-
каво також зазначити, що ціни зростали відносно про-
порційно як на послуги з будівництва житлових, так і 
нежитлових будівель. Тож, незважаючи на погіршення 
певних показників галузі у 2012–2015 роках (знижен-
ня прибутковості та скорочення кількості будівельних 
підприємств, зменшення обсягів будівництва тощо), 
попит на будівельні послуги продовжує зростати. 

Чи не найбільш узагальненим показником, що ви-
користовується для оцінки наявного потенціалу жит-
лового господарства країни та фактичного рівня за-
безпеченості населення житлом, є показник загальної 
житлової площі в розрахунку на одну особу. Провідні 
позиції щодо забезпечення населення житловою пло-
щею серед європейських країн посідають Люксембург 
(66,3 м2 на одну особу) і Данія (51,4 м2). В інших еко-
номічно високорозвинених країнах Європи значення 
цього показника перевищують 40 м2 на одну особу або 
наближаються до цієї величини. З числа колишніх со-
ціалістичних країн найвища середня забезпеченість 
житловою площею досягнута в Угорщині (31,2 м2 на 
одну особу), а з числа пострадянських країн – в Ес-
тонії (29,7 м2). Україна в загальному рейтингу, зі зна-
ченням 23,8 м2 на одну особу (2013 року), перебуває 

на одному з останніх місць і відстає від першої десят-
ки країн в 1,5–2,8 раза. При цьому слід зазначити, що 
позитивна динаміка приросту житлової площі в нашій 
країні останніми роками значною мірою відбувалася 
за рахунок скорочення чисельності населення. Крім 
того, давність наведених статистичних даних у біль-
шості країн становить 5–10 років. Отже, це дає всі під-
стави для висновку, що реальне відставання України 
від розвинених країн є ще більшим. А за збереження 
тенденції зростання середнього рівня забезпеченості 
житлом (за 23 роки приріст загальної житлової площі 
на одну особу становив 6,0 м2) для наближення, ска-
жімо, до рівня у 40 м2 на одну особу нашій країні зна-
добиться як мінімум 60–65 років. Слід ураховувати й 
те, що ці терміни можуть бути ще більшими, оскільки 
останніми роками у країні спостерігається уповіль-
нення темпів приросту житлової площі в розрахунку 
на одну особу [6].

Таким чином, з одного боку, динаміка скорочення 
розміру житлової площі в розрахунку на одну особу 
в Україні є досить негативним явищем, однак, з дру-
гого боку, порівнюючи з європейськими показниками 
забезпеченості населення житлом, можна говорити, 
що за умови належної державної підтримки житло-
вого будівництва і збільшення добробуту населення, 
ефективної взаємодії банків та будівельних компаній 
український ринок житлового будівництва має знач-
ний потенціал.
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Висновки. Розвиток ринку житлового будівни-
цтва, на відміну від інших секторів будівництва, роз-
вивається досить динамічно, без різких коливань і 
«стрибків». Поступове зростання частки житлового 
будівництва в загальному обсязі виконаних будівель-
них робіт (ЧЖБ) із 13,5% у 2012 році до 24,4% у 2016 
році на фоні падіння обсягів будівництва інженерних 
споруд та комерційної нерухомості після Євро-2012 
вказує на те, що цей ринок менш залежний від зов-
нішніх чинників впливу і в міру стабільно зростає.

Аналіз показників функціонування будівельних 
компаній в Україні засвідчив появу низки негативних 
тенденцій. Зокрема, на ринку відбувається загальне 
скорочення будівельних підприємств і, на жаль, не 
в бік їх укрупнення та концентрації будівельних по-
тужностей. Окрім цього, оцінка ефективності роботи 
підприємств засвідчила, що з 2009 року відбувається 
поступове скорочення найманих працівників, заді-
яних у будівництві, а збитки підприємств зросли за 
останні два роки більш як у сім разів. Така ситуація 
в подальшому може досить негативно відобразитись 
на розвитку будівельної галузі в цілому, адже здат-
ність будівельних підприємств упроваджувати нові 
технології будівництва, інноваційні підходи в управ-
лінні компаніями тощо значно залежить від наяв-

ності прибутків і внутрішніх джерел фінансування. 
За відсутності такого поступу та в умовах наявного 
падіння платоспроможного попиту житлове будівни-
цтво може опинитися на порозі нової кризи.

Проведений у роботі аналіз засвідчив, що на рин-
ку будівництва після кризи 2008–2009 років відбу-
вається певне пожвавлення, насамперед за рахунок 
зростання обсягів житлового будівництва. Однак 
негативна тенденція зниження платоспроможного 
попиту з боку населення може завдати будівельній 
галузі значної шкоди. Для налагодження ситуації у 
сфері житлового будівництва перш за все слід здій-
снити низку заходів, що забезпечать або підвищен-
ня рівня доходів населення, або зниження вартості 
квад ратного метра. На нашу думку, важлива роль 
у цьому процесі відводиться державі, котра через 
упровадження різних соціальних житлових програм, 
що фінансово підтримуватимуть громадян у при-
дбанні житла, а, з другого боку, через забезпечення 
контролю за прозорістю схем фінансування житло-
вого будівництва, формування привабливого інвес-
тиційного клімату у країні, усунення бюрократичних 
перепон на різних етапах підготовки і будівництва 
житла активізує та зрівноважить подальший розви-
ток цього ринку в Україні. 
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Запропоновано застосування експертних оцінок для аналізу узгодженості думок експертів щодо привабливості інвес-
тиційних проектів i складу експертних груп. Розглянуто теоретичні аспекти використання експертних оцінок і про-
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Rusinko M. THE EXPERT CONSISTENCY ANALYSIS  
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Keywords: investment, expert assessments, ranc correlation.

Постановка проблеми. Необхідною умовою ста-
більного функціонування i розвитку економіки є 
ефективна інвестиційна політика, яка призводить до 
зростання обсягів виробництва, росту національно-
го доходу, розвитку різних галузей народного госпо-
дарства. Проведення аналізу інвестиційних проектів 
відбувається за умов повної або часткової невизначе-
ності, тому математичні методи не мають широкого 
застосування в подібних задачах. Запропоновано ме-
тод експертних оцінок як один із методів розв’язання 
таких проблем. Також вибір експертної групи є най-
складнішим і найважливішим аспектом у проведенні 
експертних досліджень.

Аналіз останніх досліджень. Світовий досвід 
свідчить про наявність типових підходів до обґрун-
тування прийняття інвестиційних рішень, урахову-
ючи такі показники ефективності, як прибутковість 
проекту, його окупність, інвестиційний ризик. Се-
ред авторів, які дотримувались цієї думки, можна 
назвати І. О. Бланка, Л. М. Борщ, С. В. Герасимову, 
Г. В. Козаченко, В. В. Ковальова, О. В. Царенко. Але 
подібний підхід є однобічним. При ньому не врахо-
вуються суб’єктивні фактори: досвід людей, їхнi про-
фесійні навички, обізнаність у діяльності підприєм-
ства, участь у процесі прийняття рішень стосовно 
інвестування. Для врахування цих факторів доцільно 
застосовувати експертні методи оцінки, які надають 
досить переконливу відповідь на поставлені запитан-
ня за умов невизначеності [1]. 

Вирішення нерозв’язаних раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячена стаття. При роз в’я-
зуванні задач методом експертних оцінок недостатньо 
уваги приділяється формуванню i складу експертних 
груп. Запропоновано формувати експертні групи за до-
помогою коефіцієнта компетентності, який є чисель-
ним відображенням фаховості претендентів.

Мета статті. Запропонувати методи чисельної оцін-
ки фаховості експертів. Розглянути один із підходів до 
узгодженості експертів щодо інвестиційних проектів.

Виклад основного матеріалу. Оцінки ефективнос-
ті інвестиційних проектів є одним із найважливіших 
етапів діяльності будь-якої компанії. Тому для ефек-
тивного використання залучених грошових коштів 
та отримання максимального ефекту від вкладення – 
отримання максимального прибутку – необхідно про-
вести ретельний аналіз грошових потоків, пов’язаних 
з реалізацією проекту. Однак при аналізі ефективнос-
ті тих чи інших інвестиційних проектів ухвалення 
рішень відбувається в умовах невизначеності та не-
повної інформації. У зв’язку з браком достовірної ін-
формації використання статистичних чи розрахунко-
во-аналітичних методів не надається можливим, тому 
широко застосовують методи, що використовують до-
свід й інтуїцію людей – експертів, тобто евристичні 
або метод експертних оцінок. 

Особливістю методу експертних оцінок є відсут-
ність строгих математичних доказів оптимальності 
рішень. Загальною спрямованістю цього методу є ви-
користання людини як «вимірювального» приладу для 
одержання кількісних оцінок, процесів і суджень, що 
через неповноту певної інформації не піддаються без-
посередньому вимірові [2].

Проблема добору експертів є однією з найбільш 
складних у теорії та практиці експертних досліджень. 
І вона недостатньо висвітлена в літературі. Власне 
проблеми формування експертної групи (групи екс-
пертів) розкрито в цій роботі.

У практичній діяльності застосовують як індивіду-
альні, так і колективні експертні оцінки, метою яких 
є прогнозування розвитку подій і явищ у майбутньо-
му, стосовно до аналізу й оцінки ризику це виявлення 
джерел і причин ризику, прогнозування дій конкурен-
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тів, оцінка ймовірності ризикових подій, призначен-
ня коефіцієнтів відносно важливості (значимості і 
наслідку) і ранжирування ризиків, виявлення шляхів 
зниження ризиків, аналізу й узагальнення результатів, 
представлених іншими експертами, складання сцена-
ріїв дій, видача висновків іншим фахівцям (рецензії, 
експертизи тощо).

Позитивною особливістю індивідуальної експер-
тизи є оперативність одержаної інформації для ухва-
лення рішення і відносно невеликі витрати. Як недолік 
варто відмітити високий рівень суб’єктивності і, як на-
слідок, відсутність впевненості в імовірності отрима-
них оцінок. Зазначений недолік покликані усунути чи 
послабити групові (колективні) експертні оцінки [2].

Характеристики групи експертів визначають на 
основі індивідуальних якостей експертів: компетент-
ність, креативність, конформізм, конструктивність ми-
слення, колективізм, самокритичність.

Для деяких з ознак уведені чисельні характерис-
тики, які допомагають поліпшити якість експертної 
групи.

Компетентність – ступінь кваліфікації експерта в 
певній галузі. Для кількісної оцінки ступеня будемо 
використовувати коефіцієнт компетентності [5]. Суть 
методу полягає в тому, що деяким спеціалістам із пев-
ної галузі пропонують висловити думку щодо вклю-
чення або невключення конкретної особи в експертну 
групу. Якщо у список попадають особи, яких не було 
в первинному списку, то їм так само пропонується на-
звати спеціалістів для участі в експертизі. За резуль-
татами опитування складають матрицю, елементами 
якої є числа 0 або 1.

xij = 1, якщо j-й експерт назвав i-го експерта;
xij = 0, якщо j-й експерт не назвав i-го експерта.
Причому кожен спеціаліст може включати або не 

включати себе в експертну групу. За елементами мат-
риці обчислюють коефіцієнт компетентності:
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де ki – коефіцієнт компетентності i-го експерта; m – кіль-
кість експертів.

При оцінці об’єктів експерти можуть розходитись 
у поглядах. У зв’язку з цим виникає потреба кількісно 
оцінити ступінь узгодженості експертів.

Єдино можливий спосіб одержання науково об-
ґрунтованих результатів при дослідженні об’єктів 
(явищ, процесів) і особливо складних – це суворе до-
тримання основних постулатів методів експертного 
опитування, глибокий кількісний і особливо якісний 
аналіз усіх етапів проведення експертизи і, найголов-
ніше, результатів дослідження [4].

Розглянемо матрицю результатів ранжирування m 
об’єктів групою з d експертів ( )1, ; 1,= =isr i d s m , де 
ris – ранг, який присвоює s-й експерт i-му проекту. Тоді 
коефіцієнт конкордації обчислюємо за формулою:
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Формулу (2) використовують для визначення кое-
фіцієнта конкордації за умови відсутності зв’язаних 
рангів.

За наявністю зв’язаних рангів коефіцієнт конкорда-
ції обчислюємо за формулою
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У формулі (5) Ts – показник зв’язаних рангів у s-му 
ранжируванні; Нs – кількість груп рівних рангів у s-му 
ранжируванні; hk – кількість рівних рангів у k-й гру-
пі зв’язних рангів при ранжируванні s-м експертом. 
Якщо збіг рангів немає, то Нs = 0, hk = 0. Отже, форму-
ли (4) і (2) збігаються.

Коефіцієнт конкордації дорівнює 1, якщо всі ран-
жирування експертів однакові, і дорівнює нулю, якщо 
ранжирування протилежні [5].

Якщо кількість проектів не менша ніж шість, то 
оцінку значимості коефіцієнта конкордації можна 
провести за критерієм χ2. За умови наявності зв’язних 
рангів χ2-розподіл із v = m –1 ступенів вільності на-
буває значення
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Постановка задачі. Скласти експертну групу за 
умови заданої матриці думок спеціалістів щодо вклю-
чення до групи восьми експертів та оцінити узгодже-
ність думок експертів щодо привабливості шести ін-
вестиційних проектів.

 1 0 0 1 0 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 1 0 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

За формулою (1) обчислимо коефіцієнти компе-
тентності кожного претендента:

 1 2 3 4

5 6 7 8

5 1 5 5; ; ; ;
36 6 36 36
5 4 2 4; ; ; .

36 36 36 36

= = = =

= = = =

k k k k

k k k k

Оскільки сьомий спеціаліст має найменший коефі-
цієнт компетентності, то його не включають до екс-
пертної групи. Тобто експертна група складається із 
семи осіб.
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Результати ранжирування шести інвестиційних 
проектів (Пі, і = 1,6) сімома експертами (Еj, j = 1,7) на-
ведено в табл.

Таблиця 
Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7

П1 1 1,5 1 1 2 2 1
П2 2,5 2 1,5 1,5 1 2 2
П3 3 4,5 3 2 3 4,5 1
П4 4 5 4,5 4,5 4 2 4
П5 5 4 4,5 4 4,5 5,5 2
П6 6 5 6 5,5 4 5,5 4

Обчислимо коефіцієнт і перевіримо його значи-
мість.

Середнє значення r за формулою:
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Величина S згідно з формулою (3) дорівнює:
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Обчислимо величини Тs за формулою (5). З табл. 
слідує, що в ранжируванні є зв’язні ранги, тому об-
числюємо коефіцієнт конкордації за формулою (4). У 
ранжируванні другого експерта є одна група зв’язаних 
рангів, тому Н2 = 1. 

Аналогічним чином обчислюємо Т3, Т5, Т6 та Т7. 
Підставимо значення Тs, S, m і d у формулу (4) і отри-
маємо:

 W = 0,883.

Оцінимо значимість коефіцієнта конкордації. Таб-
личне значення χ2 для (кількість ступенів вільності) та 
рівні значимості 0,05: 2χ 11,07.=табл  Значення χ2 аналі-
тичне обчислимо за формулою (6), отримуємо 
 2χ 22,3=аналіт .

Оскільки 11,07 < 21,8, то гіпотеза про узгодженість 
експертів у ранжируванні приймається.

Висновки. Таким чином, за результатами проведе-
ного дослідження можна запропонувати використову-
вати метод експертних оцінок при аналізі узгодженості 
експертів в умовах повної або часткової невизначенос-
ті. Однак слід зазначити, що науково обґрунтованих ре-
зультатів можна досягнути лише за продумано складе-
ної групи експертів і дотримання основних постулатів 
експертного опитування. Розглянуто можливість фор-
мування експертної групи на основі коефіцієнта ком-
петентності.

Перспективи дальшого розвитку в досліджува-
ному напрямі. Компетентність є однією з головних, але 
не єдиних вимог до членів експертної групи. Увести чи-
сельні коефіцієнти для інших вимог – мета подальшого 
дослідження. Такі коефіцієнти дозволять більш чітко 
характеризувати членів експертних груп і позбавлять 
спеціалістів суб’єктивного ставлення до претендентів.

Узгодженість думок експертів – це тільки частина 
важливої задачі знаходження найбільш привабливого 
проекту для інвестора. Застосування оптимізаційних 
методів дозволить розв’язати цю проблему.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  
У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

І САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
Розглянуто проблеми залучення інновацій у сільське господарство і самозабезпечення продуктами харчування в Укра-
їні. Визначено динаміку прямих іноземних інвестицій у виробництво продуктів харчування та сільське господарство в 
останні роки і фактори, що на неї впливають. Окреслено суттєву диспропорцію, яка полягає в майже потрійному пе-
реважанні інвестицій у харчову промисловість у порівнянні із сільським господарством. Доведено, що низькі закупівель-
ні ціни на сільськогосподарську продукцію є однією з головних причин скорочення сільськогосподарського виробництва в 
нашій державі, його нерентабельності та низького рівня інноваційного розвитку.
Ключові слова: виробництво продуктів харчування, самозабезпечення, сільське господарство, інвестиції.

Chorna N. PROBLEMS OF ATTRACTION OF INVESTMENTS IN AGRICULTURE  
AND SELF-PROVISION OF FOOD PRODUCTS IN UKRAINE
The problems of attracting innovations to agriculture and self-sufficiency in food products in Ukraine in the article were viewed. 
The dynamics of foreign direct investment in food production and agriculture in recent years were determined and the factors 
affecting it were identified. A significant disproportion was identified, which consists in the almost triple prevalence of investment 
in the food industry as compared to agriculture. Low purchasing prices for agricultural products is one of the main reasons for 
the reduction of agricultural production in our country, its unprofitable and low level of innovative development.
Keywords: food production, self-sufficiency, agriculture, investments.

Основною проблемою сучасного інвестиційного 
розвитку в Україні є малий обсяг інвестицій у реаль-
ний сектор економіки. Практика інвестування еконо-
міки України спростовує ці погляди тому, що ні внут-
рішніх, ні зовнішніх інвестицій сьогодні в економіці 
України немає в тій кількості, яка забезпечила б прос-
те відтворення. Перед Україною в час загострення 
економічної та геополітичної кризи стоять завдання 
розвитку сільського господарства, забезпечення його 
рентабельності, забезпечення продовольчої безпеки 
і соціально-економічного розвитку сільських тери-
торій. Саме інновації в сільське господарство здатні 
стати одним з основних заходів виведення економіки 
України з кризи та її подальшого розвитку.

Проблеми інноваційного розвитку сільського гос-
подарства і самозабезпечення продуктами у науко-
вих працях розглядали Л. В. Дейнеко, М. І. Кисіль, 
М. Х. Корецький, М. І. Крупка, Г. М. Підлісецький, 
М. А. Садиков, О. І. Янковська, В. В. Юрчишин та 
інші. Проте шляхи впровадження інновацій, джерела 
і способи їх генерації для сільського господарства та 
продовольчої безпеки ще слабко висвітлено у вітчиз-
няних наукових працях.

Метою нашої публікації є визначення основних 
проблем і способів їх розв’язання при залученні ін-
вестицій у сферу виробництва продуктів харчування 
України.

Однією з головних проблем національної економіки 
на сучасному етапі є призупинення простого відтво-
рення, причому не стільки через брак фінансових ре-
сурсів, як через неефективне використання ресурсів ін-

формаційно-інтелектуальних [1]. Інвестиційні ресурси, 
які визначають характер суспільного виробництва в ін-
формаційну епоху, повинні розглядатись як цілісна сис-
тема, що охоплює, з одного боку, запаси, кош ти, джере-
ла, трудові ресурси, а з другого – соціально-економічні, 
політичні, правові, інформаційно-інтелектуальні, гума-
нітарні ресурси, які за сприятливих умов здатні підви-
щити або знизити ефективність застосування перших і 
мають спрямовуватися на зростання. 

Провідним інвестиційним ресурсом, який засто-
совується у процесі суспільного виробництва, є люд-
ський. Наявність певної кваліфікації, знань, якими во-
лодіє працівник організації, є ресурсом, який має бути 
перетворений на інвестиційний потенціал суспільного 
розвитку. Людський капітал (ресурс), на думку амери-
канських учених, становить близько 70% багатства 
економіки США. За 10-відсоткового підвищення рів-
ня освіченості продуктивність праці зростає на 8,6%, 
тоді як за такого самого збільшення акціонерного капі-
талу вона зростає не більше ніж на 4% [2, c. 34].

На початку ХХІ століття в результаті становлення 
інформаційно-інтелектуальної економіки відбувається 
кардинальна трансформація політекономічної основи 
інвестиційних ресурсів. Приватна власність на засоби 
виробництва, яка відігравала провідну роль у ринко-
вій системі господарювання, звільняє місце приватній 
власності на інформацію. В інформаційно-інтелекту-
альній економіці вирішальну роль відіграє суб’єкт, 
який володіє базами даних, має алгоритми їх обробки 
та використання у виробничих, бізнесових, соціально-
економічних процесах.
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Ресурси індустріальної та постіндустріальної еко-
номіки мають різні властивості. Першим притаманна 
вичерпність, обмеженість, витратність, негативний 
вплив на екологію, низька ефективність використання 
тощо. Другі якісно відрізняються від своїх поперед-
ників. Передусім вони є відтворюваними, цілісними, 
незменшуваними, що надає їм властивості невичерп-
них. Відтворюваність реалізується на основі новітніх 
досягнень науки, техніки і технології. Цілісність ха-
рактеризується стабільним збереженням їхньої форми 
і змісту у процесі споживання. Суть незменшуваності 
виявляється при переданні їх від власника до спожи-
вача під час продажу-купівлі, коли у власника зали-
шається комп’ютерна програма, алгоритм тощо, які 
також можуть бути продані іншим споживачам [1]. 
Якісно новим явищем, що визначає характер інформа-
ційно-інтелектуальної економіки, створює його осно-
ву, є структурний ресурс. Його зародження зумовлене 
складністю процесів суспільного господарювання, 
необхідністю координувати і враховувати мільйони 
техніко-технологічних, виробничих, ринкових, соці-
ально-економічних параметрів та вчасно й ефективно 
реагувати на їхні динамічні зміни.

Загалом, залучення у вітчизняну економіку пря-
мих іноземних інвестицій вважається позитивним 
явищем, однак, аналізуючи цей процес, потрібно ви-
знати ось що. Склалося кілька відмінних між собою 
підходів і цілей, що ставили перед собою іноземні ін-
вестори при входженні у вітчизняну харчову промис-
ловість, зокрема:

 – створення нового власного виробництва з нуля 
з метою зайняття домінуючого становища на 
віт чизняному ринку продовольчої продукції. За-
звичай, у такому разі імпортуються найновіші 
технології, проводиться підготовка українського 
персоналу, включаючи стажування на підприєм-
ствах материнських компаній за кордоном, фор-
мується асортимент продукції з інноваційними 
характеристиками, запроваджуються сучасні 
методи її позиціонування, маркетингу, мікро-, 
мезо- і макрологістики, агресивні стратегії про-
никнення і закріплення на нових продуктових 
ринках тощо. Серед таких зарубіжних компаній 
треба перш за все назвати транснаціональні: 
«Кока-Кола», «Крафт Фудз Україна» та ін.;

 – проникнення в харчову галузь з метою фак-
тичного знищення вітчизняного виробника і 
зайняття монопольного чи переважного ста-
новища на ринку вітчизняної продукції. Особ-
ливо в цьому аспекті вирізняється тютюнова 
промисловість, де домінуючу роль нині віді-
грають іноземні компанії, що викупили укра-
їнські підприємства в 1990-ті роки і фактично 
спровокували занепад вітчизняної фермента-
ційно-тютюнової і тютюнової промисловості, 
а також підгалузі з вирощування тютюносиро-
вини. Показовий приклад у цьому плані – доля 
Львівської тютюнової фабрики. У жовтні 1993 
року вона стала учасником спільного з інозем-
ним інвестором підприємства, а через п’ять 
років її партнер – компанія Р. Дж. Рейнольдс 

– оголосила про закриття фабрики і звільнення 
понад 600 працівників;

 – з метою об’єктивного оцінювання реальної по-
літичної та економічної ситуації у країні, ста-
ну розвитку певної галузі прихід зарубіжного 
інвестора у вітчизняну харчову промисловість 
відбувається «малими силами», тобто шляхом 
організації на базі власного капіталу або на до-
говірній основі з українським суб’єктом гос-
подарювання малого підприємства чи викуп 
невеликої частки акцій акціонерних товариств. 
У процесі забезпечення виробничої та еконо-
мічної діяльності підприємства зарубіжний ін-
вестор формує своє різнопланове уявлення про 
ситуацію у країні і на цій основі він ухвалює 
рішення щодо подальших практичних дій;

 – прихід іноземних інвесторів у вільні економіч-
ні зони (ВЕЗ) може переслідувати кілька цілей: 
виробничу діяльність на період дії пільг для 
іноземних інвесторів з наступною ліквідацією 
підприємства після їх закінчення; використання 
спеціального статусу ВЕЗ для ввезення низь-
коякісних і небезпечних для здоров’я людини 
продуктів харчування та іншої продукції, її реа-
лізації за демпінговими цінами в Україні; спору-
дження нових підприємств «під ключ», що ба-
зуються на використанні імпортних технологій 
виробництва продовольчої продукції, та ін.

Таким чином, не завжди і не скрізь мета, яку пере-
слідує іноземний інвестор, збігається з інтересами віт-
чизняного виробника, а отже, треба попередньо прово-
дити моніторинг його діяльності в інших країнах з тим, 
щоб убезпечитися від ошуканства. Для цього викорис-
товують можливості рейтингових компаній і суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності за кордоном [3].

Як свідчать дані останніх тенденцій розвитку ін-
вестиційної кон’юнктури в Україні, зокрема у сфері 
виробництва продуктів харчування, напоїв та тю-
тюнових виробів, обсяги прямих іноземних інвести-
цій після 2014 року почали спадати, що пов’язано зі 
складною економічною та політичною ситуацією в 
державі (рис. 1). Вони досягли показника 2 426 млн 
дол. США на 1 січня 2016 року, що на 25% менше від 
показника на 1 січня 2014 року (3 228 млн дол. США).

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції  
у сферу виробництва продуктів харчування, 

напоїв і тютюнових виробів України,  
млн дол. США, у 2010–2016 рр. (на 1 січня) [4]
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Аналогічна ситуація з прямими іноземними ін-
вестиціями в сільське, рибне та лісове господарство 
(рис. 2). Падіння обсягу інвестицій у 2015 та 2016 рр. 
призвело до того, що цей показник нижчий навіть за 
показники всіх попередніх років з 2010 року.

Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції у сільське,  
лісове та рибне господарство України,  

млн дол. США, у 2010–2016 рр. (на 1 січня) [4]

Аналізуючи розподіл прямих іноземних інвести-
цій між сільським господарством і харчовою промис-
ловістю, можна помітити суттєву диспропорцію, яка 
полягає в майже потрійному переважанні інвестицій 
у харчову промисловість у порівнянні із сільським 
господарством. Така ситуація, безумовно, не  сприяє 
оновленню виробничих фондів агропромислового 
комплексу і зумовлена низькою рентабельністю сіль-
ськогосподарського виробництва в Україні, слабким 
розвитком великого бізнесу як найбільш інвестиційно 
привабливого в цій сфері.

Територіальна структура інвестицій у сферу ви-
робництва продуктів харчування демонструє чітку 
регіональну диференціацію. Найбільш інвестиційно 
привабливими є регіони як із достатньою природно-
ресурсною базою, так і з розвинутою інфраструкту-
рою, у тому числі торговельною.

Для усунення недоліків у розвитку сфери виробни-
цтва продуктів харчування в Україні потрібні суттєві 
інвестиції для розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва, зокрема на відновлення племінних і насіннє-
вих господарств, упровадження сучасних агротехніч-
них технологій, створення досконалої ринкової інфра-
структури. Найбільш перспективними і економічно 
ефективними в сучасній ситуації є проекти, що перед-
бачають створення вертикального і горизонтального 
інтегрованого ланцюга від виробництва сільськогоспо-
дарської сировини до її глибокої переробки, насампе-
ред у таких таких галузях, як виробництво і переробка 
молока, виробництво і переробка м’яса, виробництво і 
переробка овочевої та плодоягідної продукції [5].

Гарантією надійного забезпечення країни продо-
вольством є стабільність внутрішніх джерел надхо-
дження продовольства, а також наявність у потрібних 
обсягах його резервних фондів, перш за все щодо со-
ціально значущих видів продовольства і сільськогос-
подарської сировини для їх виробництва. При цьому 
надійність продовольчого забезпечення країни зале-
жить від сукупної взаємодії низки чинників: 

 – стану і рівня розвитку економіки, обсягів і 
стійкості вітчизняного виробництва продуктів 
харчування та його окремих, особливо базових 
видів;

 – безперебійного функціонування системи про-
довольчого постачання, наявності потрібних 
обсягів оперативних і стратегічних продоволь-
чих запасів;

 – високої і стабільної купівельної спроможності 
населення та окремих соціальних груп;

 – абсолютного і відносного обсягу продуктів 
харчування, які імпортують;

 – стабільності імпортних продовольчих поста-
чань за кількістю, якістю і асортиментом;

 – наявності достатніх валютних ресурсів для 
оплати закупівель продуктів харчування і сіль-
ськогосподарської сировини для їх виробни-
цтва [6].

Нестійкість функціонування сільського господар-
ства за порівняно низького рівня його розвитку суттє-
во дестабілізує економіку країни, призводить до погір-
шення ефективності роботи харчової промисловості, 
а також до зниження споживання населенням харчо-
вих продуктів, особливо високоякісних. Саме низька 
ефективність функціонування сільського господар-
ства сприяє тому, що вітчизняний агропродовольчий 
ринок усе більш заміщається незатребуваною в самих 
країнах-експортерах неякісною імпортною продук-
цією, частина якої до того ж не відповідає елемен-
тарним санітарним нормам і становить пряму загрозу 
для життя і здоров’я людей [6, c. 83].

Самозабезпечення, яке трактується як задоволен-
ня потреб населення основними продуктами харчу-
вання за рахунок власного виробництва, є важливою 
умовою забезпечення продовольчої безпеки країни. 
Однак в умовах фінансової кризи відбувається зни-
ження платоспроможного попиту населення на про-
дукти харчування. У такій ситуації рівень самозабез-
печення продовольством визначається не повнотою 
задоволення зниженого платоспроможного попиту 
населення на продовольство, а тільки рівнем задо-
волення в ньому нормативної потреби споживання 
основних продуктів харчування. У перспективі, якщо 
у країні будується соціально орієнтована економіка, 
прогресивний її розвиток під впливом регулятивної 
ролі держави забезпечується наближенням плато-
спроможного попиту населення на продукти хар-
чування до раціональної, рекомендованої медичної 
норми [5]. За наявності високих доходів населення 
можна забезпечити продуктами харчування (за об-
сягами, асортиментом, якістю) навіть за відсутності 
власного повномасштабного виробництва сільсько-
господарської сировини і продовольства за рахунок 
імпортних постачань. Систему продовольчого забез-
печення населення, відповідно до загальноприйнятих 
підходів, пропонуємо розглядати як тісну взаємодію 
навколишнього середовища, наукових, виробничих, 
ринкових та управлінських структур, а також механіз-
мів ухвалення рішень з метою стабільного задоволен-
ня платоспроможного попиту населення на продукти 
харчування і задоволення потреб як щодо створення 



ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

82 2017 Випуск 2 (124) 

власних  продовольчих резервів, так і стосовно поста-
чання в інші регіони чи на експорт.

Можна сформулювати такі принципи забезпечення 
продуктами харчування:

 – стимулювання розвитку харчової і перероб-
ної промисловості з метою раціонального ви-
користання сільськогосподарської сировини, 
пов нішого задоволення попиту різних груп на-
селення;

 – підтримка виробників продуктів харчування з 
метою забезпечення необхідної рентабельнос-
ті, що дозволяє здійснити просте або розшире-
не відтворення;

 – захист економічних інтересів споживачів про-
довольства шляхом регулювання ринкових цін;

 – підвищення реальних доходів населення за 
рахунок збільшення зайнятості, рівня оплати 
праці і соціальних виплат як умов зростання 
платоспроможного попиту, а отже, і економіч-
ної доступності продуктів харчування;

 – соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення з метою підвищення рівня спожи-
вання ними продуктів харчування;

 – контроль якості продуктів харчування, що ре-
алізуються.

Самозабезпечення продуктами харчування також 
можна розглядати у двох аспектах:

 – як задоволення потреб регіону за рахунок міс-
цевого (регіонального) виробництва і викорис-
тання для розвитку й розширення останнього 
тільки внутрішніх (регіональних) можли востей;

 – як повноцінне задоволення наявних соціаль-
них і економічних потреб населення території 
у продовольстві та сільськогосподарській си-
ровині для його виробництва за рахунок влас-
ного виробництва, а також значного розширен-
ня горизонтальних економічних зв’язків, по-
глиблення кооперації й інтеграції виробництва, 
самостійної участі в міжнародному і регіональ-
ному розподілі праці на основі еквівалентного 
обміну товарами, роботами і послугами [7].

Отже, самозабезпечення населення продоволь-
ством не може розглядатись у відриві від забезпечення 
продовольчої безпеки держави та є одним із важливих 
аспектів інноваційного розвитку сфери виробництва 
продуктів харчування.

Як свідчать результати порівняння виробництва і 
споживання окремих груп харчових продуктів в Укра-
їні, роль самозабезпечення зокрема і господарств на-
селення загалом у забезпеченні продовольчої безпеки 
нашої держави все ще є дуже суттєвою.

У сучасних умовах, незважаючи на низку недолі-
ків, малі підприємства є тією необхідною ланкою, яка 
робить систему забезпечення населення продуктами 
харчування більш ефективною (швидко реагують на 

зміну попиту, менші витрати сировини, більш ефек-
тивно доводять до споживача). Підвищення загаль-
ної ефективності виробництва продуктів харчування 
можливе також на основі поглиблення спеціалізації та 
коо перування з великими і середніми підприємствами. 
Однак результативність роботи малих підприємств 
у виробництві продуктів харчування буде досягнута 
тільки тоді, коли вони займуть належне місце і стано-
вище в системі переробних підприємств. А цього до-
сягти досить складно.

Територіальна структура інвестицій у сферу ви-
робництва продуктів харчування протягом досліджу-
ваного періоду демонструє чітку регіональну дифе-
ренціацію. Найбільш інвестиційно привабливими є 
регіони як із достатньою природно-ресурсною базою, 
так і з розвинутою інфраструктурою, у тому числі тор-
говельною. Також певне значення для інвестиційної 
привабливості регіонів має їхній соціально-демогра-
фічний потенціал.

Очевидно, що інноваційні технології та підходи до 
ведення сільського господарства потребують не тільки 
знань та інформації, а й певних засобів виробництва, 
які, зважаючи на їхню новизну, мають досить високу 
ринкову вартість, і тому є малодоступними для само-
стійного впровадження на рівні малих та середніх низь-
корентабельних сільськогосподарських підприємств. 
Звичайно, проблема впровадження нових технологій 
на сучасному етапі має низку шляхів розв’язання, що 
полягають в оформленні пільгових кредитів, лізингу, 
закупівлі вживаного обладнання, упровадження техно-
логій, на які закінчився строк дії авторських патентів, 
та ін. Однак, загалом, наявна ситуація із фінансовим 
забезпеченням інноваційної діяльності та розміром 
інвестицій могла б бути менш критичною у разі фор-
мування гнучкої й ефективної системи реалізації сіль-
ськогосподарської продукції за посередництва дер-
жавних структур і в умовах конкурентоспроможних 
закупівельних цін. Важливо зазначити, що низькі заку-
півельні ціни на сільськогосподарську продукцію є од-
нією з головних причин скорочення сільськогосподар-
ського виробництва (особливо тваринництва) у нашій 
державі, його нерентабельності та низького рівня інно-
ваційного розвитку і впровадження нових технологій.

Отже, аналізуючи розподіл та обсяг прямих іно-
земних інвестицій між сільським господарством і хар-
човою промисловістю, можна помітити суттєву дис-
пропорцію, яка посилюється в переважанні інвести-
цій у харчову промисловість у порівнянні із сільським 
господарством у чотири-п’ять разів в останні роки. 
Такий стан інвестиційної діяльності не сприяє онов-
ленню виробничих фондів агропромислового комп-
лексу, спричинений низькою рентабельністю сіль-
ськогосподарського виробництва в Україні і слабким 
розвитком вітчизняного великого бізнесу як найбільш 
інвестиційно привабливого в цій сфері.
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КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ:  
АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Проаналізовано значення креативного менеджменту в діяльності організації та його вплив на активізацію творчого 
потенціалу персоналу. З’ясовано теоретичні основи i прикладні аспекти механізму управління творчою активністю 
персоналу підприємства. Визначено: особливості формування креативної особистості та креативного середовища; 
систему мотивації та розвитку креативності персоналу; методи організації процесу розвитку творчості персоналу 
організації. Проведено аналіз категорій працівників, що становлять творчий потенціал організації, і які являють ін-
терес з погляду їх цінності для розвитку креативної організації. Результати дослідження, що представленні у статті, 
дадуть змогу керівникам організацій використовувати у практичній діяльності розроблений механізм реалізації креа-
тивного менеджменту для активізації творчого потенціалу персоналу організації, що орієнтується на посилення кре-
ативності персоналу, створення умов для масового прояву творчої думки, адекватне оцінювання результатів творчих 
зусиль працівників.
Ключові слова: менеджмент, креативний менеджмент, персонал організації, творчий потенціал, креативне управлін-
ня, креативний менеджер, творча активність персоналу, творчість.

Vozna L. B. CREATIVE MANAGEMENT: ACTIVIZATION  
OF STAFF CREATIVE POTENTIAL OF THE ORGANIZATION
In this article a concept of a creative management in organization activity and its influence on the activization of staff creative 
potential are analyzed.
There are determined the theoretical grounds and applied aspects of a mechanisms of the management of creative activity of the 
corporate staff. The article determines the peculiarities of the formation of creative personality and creative environment, the 
motivation system and a system of a development of the staff creativity; methods of management of the process of development 
of creativeness of the corporate staff. Also there were analyzed the categories of employees that form the creative potential of 
the organization and who are of interest from the point of view of their value for the development of a creative organization. The 
results of the research that are provided in the article will enable the chiefs of the organizations to use in their practical activ-
ity the developed mechanism of realization of a creative management for the intensification of a creative potential of corporate 
staff aimed at intensification of creativeness of corporate staff, arrangement of conditions for demonstration of a creative idea, 
adequate evaluation of the results of creative efforts of employees.
Keywords: management, creative management, corporate staff, creative potential, creative management, creative manager , 
creative activity of a staff, creativity.
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Постановка проблеми. ХХІ століття – це століття 
інтелектуальної творчості. Творчий, креативний під-
хід до вирішення будь-яких завдань, у сучасних умо-
вах, активно проникає в різноманітні сфери людської 
діяльності, у тому числі й у сферу управління підпри-
ємством, та перш за все – в управління персоналом. 
Упровадження нестандартних підходів в управлінні 
персоналом обумовлено підвищенням інтенсивності 
конкурентної боротьби організацій з відносно одна-
ковими можливостями. При цьому в ринковій еконо-
міці лідирують ті організації, які успішно працюють 
в аспекті розвитку інтелектуальних ресурсів, творчого 
потенціалу персоналу, який є важливою рушійною си-

лою соціально-економічного прогресу, як конкретного 
підприємства, так і економіки держави в цілому.

На нинішній день в умовах глобалізації ринку і 
конкуренції найважливішим ресурсом організацій є 
управлінці, здатні швидко реагувати на зміни зовніш-
нього середовища, пропонувати нові, нестандартні рі-
шення, генерувати оригінальні ідеї та пропозиції, роз-
робляти унікальні стратегії. У зв’язку з цим зростають 
вимоги до управлінців, зокрема, до їхнiх навичок роз-
робки i реалізації нестандартних, інноваційних ідей та 
рішень на практиці, а також до творчого потенціалу 
персоналу організацій та адміністративних структур, 
ocкiльки «творчий потенціал відіграє ключову роль у 
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визначенні місця підприємства в інформаційному сус-
пільстві» [1].

Кожен менеджер повинен розуміти, що для того, 
щоб спонукати працівників до результативної робо-
ти, йому необхідно використовувати сучасні способи 
управління персоналом, зокрема, ідеться про креатив-
ний підхід до управління, який дасть можливість акти-
візувати творчі здібності персоналу та вийти на якісно 
новий рівень роботи [2].

Креативність як процес пошуку і застосування 
новаторських рішень стає одним з основних джерел 
створення конкурентних переваг сучасного підприєм-
ства чи організації [13].

Вимоги до креативності обумовлені збільшен-
ням числа організацій, що спеціалізуються на роз-
робленні нових технологій і впровадженні концепцій 
креативного менеджменту, – рекламних агентств, 
архітектурних і дизайнерських бюро, науково-ви-
робничих комплексів, консалтингових компаній та 
ін. Про збільшення попиту на управлінців із розвине-
ними творчими здібностями свідчить поява вакансій 
«креативних менеджерів» на ринку праці. Усім вище-
зазначеним і обумовлена актуальність дослідження з 
цієї теми [20]. 

Креативне управління персоналом організації 
може включати як принципово новий, що підвищить 
ефективність діяльності організації, і традиційний 
підходи в роботі менеджера організації. 

Прикладом першого є нові способи впливу на пер-
сонал. Традиційний підхід передбачає використання 
нового креативного елементу управління в рамках 
старої процедури [19].

Креативні менеджери вимагають від працівника 
наявності внутрішньої потреби у творчості, особливої 
гнучкості мислення, самореалізації в рамках конкрет-
ної соціальної системи, ефективної системи сприйнят-
тя рішень. Новий стан, ситуація вимагають уміння по-
єднувати природні та набуті якості людини з вимогами 
навколишнього середовища, змушують його шукати 
нетрадиційні технології вирішення завдань. Сучасні 
підприємства у своїй діяльності орієнтуються перш за 
все на висококваліфіковану робочу силу, а особистість 
новатора-менеджера є центральною ланкою досягнен-
ня успіху.

Політичні і соціально-економічні проблеми на всіх 
рівнях існування стають дедалі складнішими. Отже, 
і їх розв’язання вимагає неабияких навичок, знань, 
пристосованості та високого ступеня адаптивності до 
швидкоплинних нововведень. Це висуває більш висо-
кі вимоги і стандарти до сучасних спеціалістів у різ-
них галузях, а насамперед до нового покоління управ-
лінців, бо процеси прийняття рішення здійснюються 
на кожному етапі управління.

Варіативність рішень і шляхів управління, гнуч-
кість і неординарність господарських комбінацій, 
унікальний характер кожної ситуації – специфіка су-
часного менеджменту, що потребує творчого вдоско-
налення.

Зважаючи на це, питання активного впливу на роз-
виток творчих здібностей працівників і забезпечення 
їх усебічного використання в інтересах інноваційної 

трансформації виробництва набувають особливої ак-
туальності.

Аналіз літературних даних і постановка проб-
леми. Проблема реалізації творчих можливостей 
працівників в інтересах прогресивного розвитку ви-
робництва є предметом дослідження у працях таких 
економістів, як: В. В. Близнюк [4], І. Р. Бузько [5], 
Ю. Ю. Д’яченко [5], А. Г. Жарінова [7], І. В. Журавльо-
ва [6], А. В. Кудлай, І. П. Мойсеєнко [12], І. М. Мяг-
ких [14], Н. М. Притуляк [15], Л. С. Ринейська [16], 
В. Є. Шедяков [18], О. С. Шнипко [19] та інших. Віт-
чизняні вчені, аналізуючи підвалини й основні форми 
прояву творчої активності персоналу підприємств, 
чільну увагу приділяють дослідженню умов вироб-
ництва, реорганізації системи освіти, удосконаленню 
механізму мотивації працівників, висвітленню соці-
ально-економічних змін у суспільстві, що можуть сут-
тєво вплинути на трудову поведінку персоналу, тощо. 
Але недостатньо дослідженими залишаються питання 
розроблення дієвого механізму реалізації креативно-
го менеджменту для активізації творчого потенціалу 
персоналу організації, що орієнтується на посилення 
креативності персоналу, створення умов для масового 
прояву творчої думки, адекватне оцінювання результа-
тів творчих зусиль працівників. 

Основні результати дослідження. Творчу актив-
ність персоналу слід розглядати як процес реалізації 
новаторських здібностей працівників, спрямований на 
отримання інноваційних здобутків в інтересах техні-
ко-технологічного, економічного та соціального роз-
витку підприємства. Форми прояву творчої активності 
працівників досить різноманітні. До них можна від-
нести: діяльності творчих груп, організацію експери-
ментальних виробництв, поширення новітньої науко-
вої інформації, поповнення бази даних підприємства, 
подання заявок на отримання патентів, продукування 
нових ідей, оригінальних організаційних та управлін-
ських рішень, надання раціоналізаторських пропози-
цій, упровадження ноу-хау тощо [17].

Творча обстановка на функціонуючому підприєм-
стві, що заохочується і спрямовується належним чи-
ном, дуже важлива, вона є найбільшим досягненням 
керівника колективу. Для того, щоб її створити, треба 
підтримувати ініціативні і творчі устремління співро-
бітників. Перед керівником стоїть складне завдання 
– створити такий мікроклімат внутрішнього середови-
ща компанії (творчу атмосферу), щоб творчі особис-
тості, працюючи у групі, не втрачали своєї яскравої 
індивідуальності, перетворюючись із плином часу в 
«сірого» члена групи. 

Творча атмосфера – це передусім доброзичливе 
оточення, що забезпечує підтримку і відчуття причет-
ності до команди, прийняття і безоціночне ставлення, 
які створюють те безпечне середовище, в якому твор-
чі здібності зможуть розкритися. Для створення такої 
творчої атмосфери потрібні спеціальні зусилля мене-
джерів із формування команди і налагодження кому-
нікацій. 

Що гострішою є потреба у творчому підході до 
працівників, то більша потреба у використанні креа-
тивного менеджменту в організації [13].
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Щоб створити креативні, творчі команди на під-
приємстві, потрібно, аби керівники вміло запрова-
джували креативний менеджмент на підприємстві. 
З огляду на це менеджерам нині потрібно глибоко 
оволодіти знаннями з особливостей формування кре-
ативної особистості, способами розвитку, раціональ-
ного використання творчого потенціалу, наполег-
ливого працювати над створенням дієвої мотивації 
до праці, атмосфери високої відповідальності за ви-
конання креативних рішень, ефективної системи кре-
ативного менеджменту та її діагностики і прогнозу- 
вання.

Необхідність підвищення ефективності процесу 
генерації нових знань і пошуку нових рішень для 
досягнення успіху організації призвела до появи по-
няття «креативний менеджмент» – як управління 
працівниками організації, спрямоване на максималь-

не розкриття і використання їхніх творчих здібностей 
на передпроектній і проектній стадіях інноваційного 
циклу для створення нових конкурентоздатних ідей 
у різних галузях людської діяльності, головна мета 
якого полягає в тому, щоб підвищити вірогідність ви-
никнення нових креативних ідей, які можуть матеріа-
лізуватися в інноваційних продуктах. 

Креативний менеджмент – це управління про-
цесом креативного мислення (індивідуального і ко-
мандного). Це також менеджмент, орієнтований на 
креативний результат. Креативний менеджмент реа-
лізується з використанням креативних методів і тех-
нологій. Креативний (від англійського «creative») – 
це буквально «творчий, творчий» [9].

У табл. наведено піднапрями креативного ме-
неджменту і основні завдання, які повинна вирішува-
ти організація для підвищення власної креативності.

Таблиця
Система креативного менеджменту

Напрям управління Піднапрями Завдання
Організаційні 
структури

 Створення формальних і неформальних організаційних структур, 
що підтримують креативність

Система управління 
людськими 
ресурсами

Відбір персоналу Найм креативних працівників. 
Забезпечення гетерогенності колективу

Забезпечення діяльності 
творчих груп

Постановка творчих завдань.
Створення умов для ефективної роботи груп.
Управління груповою динамікою, використання креативних технік 
для активізації творчого мислення

Оцінка персоналу Визначення внеску працівника у створення нового знання
Навчання Створення умов для безперервного навчання і саморозвитку.

Фінансування у навчання персоналу
Мотивація креативності Індивідуалізація винагороди залежно від цінності працівника для організації. 

Заохочення індивідуальної і групової креативності
Система управління 
знаннєвими 
ресурсами

Управління інформаційним 
потоками і знаннями

Вибір стратегії управління знаннями.
Побудова системи управління знаннями, що відповідає потребам організації.
Заохочення до обміну знань

Креативна 
організаційна 
культура

Формування і розвиток 
складових креативної культури
Креативне лідерство

Створення середовища, що сприяє креативності.
Гнучкість у виборі стилю лідерства

Джерело: [22].

Актуальність запровадження креативного менедж-
менту також обумовлена потребою «розкріпачення» 
особистості в колективі, адже не таємниця, що вихо-
вання у школі та сім’ї спрямоване переважно на при-
гнічення неординарності, оригінальності. Методи кре-
ативного менеджменту слугують у боротьбі з однома-
нітністю, шаблонами, застарілими стереотипами [11].

Формування креативного підходу до управління 
висуває нові вимоги до організаційного проектування 
і визначає необхідність побудови сучасних структур, 
що дозволяють створити не копійовані конкурентні 
переваги, розкрити творчий і підвищити мотивацій-
ний потенціал персоналу організації, посилити ре-
зультативність спільної роботи [10].

Наявність в організації креативного потенціалу є 
ознакою можливостей розв’язання низки виробничих 
проблем не шляхом конкурентної боротьби, а шляхом 
виходу організації на якісно новий рівень діяльності.

Тому найпотужнішим і практично невичерпним 
ресурсом розвитку організацій вважаються інтелекту-
альні і творчі здібності працівників організації. 

Ця нова парадигма підтримує відкритість, наділен-
ня самостійністю і креативність, на відміну від раціо-

нальної стратегічної парадигми, яка підтримувала 
централізацію і виконавську дисципліну [22].

Виділяють працівників, що становлять творчий по-
тенціал організації і які являють інтерес з погляду їх 
цінності для розвитку креативної організації: 

1-й тип: творчі пасіонарії – працівники, які актив-
но розробляють нові ідеї і проекти незалежно від того, 
наскільки позитивно або негативно сприймаються їхні 
пропозиції, а також заохочують інших співробітників, 
активізуючи їхню творчість. Такий тип співробітників 
найбільш рідкісний і цінний, оскільки не потребує до-
даткової мотивації й активно реалізує дві компоненти: 
творчу і психологічно мотивувальну; 

2-й тип: ті, хто активно виробляє нові ідеї, – спів-
робітники, які займаються творчим процесом неза-
лежно від умов, проте без впливу на інших – активних 
креативних працівників; 

3-й тип: володіють високим творчим потенціалом 
– працівники, які пропонують свої ідеї, і якщо вони не 
знаходять відгуку, перестають проявляти ініціативу; 

4-й тип: здатні до творчого процесу – працівники, 
які починають проявляти активність, якщо очікують 
отримати винагороду за свої розробки; 
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5-й тип: працівники, які мають творчі здібності та 
починають діяти тільки в разі спонукальної дії, кон-
кретних керівних вказівок або повчань; 

6-й тип: прагнуть в умовах високої мотивації до 
творчості, але відчувають брак знань і професіоналіз-
му, здатні й готові до навчання; 

7-й тип: мають приховані творчі здібності, про які 
не підозрюють та які можуть проявитися в умовах 
спонукання, організації чи змагання; 

8-й тип: не здатні до творчої діяльності – не проявля-
ють себе як креативні працівники ні за яких умов [13].

В. О. Моляко представив загальну структуру твор-
чого потенціалу, яка може визначатися такими основ-
ними складовими:

1) задатки, нахили, що виявляються в підвищеній 
чутливості, певній вибірковості, наданні переваг чо-
мусь перед чимось, загальній динамічності психічних 
процесів;

2) інтереси, їх спрямованість, частота й система-
тичність проявів, домінування пізнавальних інтересів;

3) допитливість, потяг до створення нового, до по-
шуку й розв’язання проблем;

4) швидкість у засвоєнні нової інформації, ство-
рення асоціативних масивів;

5) нахили до постійних порівнянь, зіставлень, ви-
роблення еталонів для наступних порівнянь, відбору;

6) прояви загального інтелекту – розуміння, швид-
кість оцінювань та вибору шляхів розв’язку, адекват-
ність дій;

7) емоційне забарвлення окремих процесів, емо-
ційне ставлення, вплив почуттів на суб’єктивне оці-
нювання, вибір, надання переваг;

8) наполегливість, систематичність у роботі, ці-
леспрямованість, рішучість, працелюбність, сміливе 
прийняття рішень;

9) творча спрямованість на пошуки аналогій, ком-
бінування, реконструювання, змін варіантів, економ-
ність у рішеннях, використанні часу, засобів та ін.;

10) інтуїтивізм – здатність до прояву неусвідом-
люваних швидких (іноді миттєвих) оцінок, прогнозів, 
рішень;

11) порівняно швидке та якісне оволодіння вміння-
ми, навичками, прийомами, технікою праці, майстер-
ністю виконання відповідних дій;

12) здібності до реалізації власних стратегій і так-
тик при розв’язанні різних проблем, завдань, пошуку 
виходу зі складних, нестандартних, екстремальних си-
туацій [6].

Таким чином, можна виділити важливі критерії ро-
боти творчих фахівців.

1. Креативність – це наявність у співробітника мож-
ливості пропонувати нестандартні, творчі ідеї у плані 
вирішення стилю, концепції оформлення, а також необ-
хідність у рамках посадових обов’язків займатися кре-
ативом, пропонувати те, чого ще ніхто не пропонував. 
Проте слід урахувати, що якщо співробітник дуже неор-
динарний і креативний, а від нього чекають монотонної 
праці, то через певний час дозріє конфліктна ситуація.

2. Продуктивність – це швидкість роботи творчого 
співробітника. На нинішній день більша частина ро-
боти фахівців виконується за комп’ютером, швидкість 

роботи безпосередньо залежить від знання пакета спе-
ціальних програм і досвіду роботи в них. Крім цього, 
значення мають характер, темперамент співробітника, 
адже навіть найкреативніший співробітник, який чудо-
во володіє і програмним забезпеченням, і інформацією 
загалом, може довго збиратися з думками, а елементар-
ні операції в нього займають вельми багато часу, і щоб 
працювати з ним успішно, треба спочатку бути готовим 
до повільних реакцій, а є фахівці, що втілюють свій 
креатив зі швидкістю думки.

3. Корпоративна культура і комунікабельність – це 
вміння ефективно вибудувати відносини зі співробіт-
никами, клієнтами та іншими людьми. Творчий спів-
робітник не обов’язково повинен володіти цими якос-
тями. У багатьох випадках процеси управління збудо-
вані таким чином, що творчому фахівцеві небажано 
спілкуватись із замовником і в цьому є раціональне 
зерно. Корпоративна культура компанії часто прийма-
ється творчими співробітниками як якісь правила, які 
він може ігнорувати, часом досить демонстративно, 
однак подібну поведінку частіше прощають, якщо 
креативна особистість при цьому ефективно працює.

4. Творче зростання – еволюцію не можна зупини-
ти, у тому числі й у творчих починаннях.

5. Задоволення роботою, оплата праці – це свого 
роду визнання унікальності і ступеня потреби саме 
в цьому творчому співробітникові. Матеріальний бік 
дуже важливий, здебільшого, творчі фахівці вважа-
ються високооплачуваними співробітниками.

6. Розширення свободи – у творчому відділі кожен 
співробітник унікальний, як і очікуваний результат 
його діяльності, а непередбачуваний результат тягне 
за собою обов’язкове розширення свободи в рамках 
виробничих правил стандартів поведінки. Ще одна 
особливість полягає в тому, що розширення свободи 
творчим працівникам повинно супроводжуватися до-
датковими матеріальними і фінансовими ресурсами.

7. Ефективна взаємодія творців – особливої уваги 
заслуговують особливості міжособистісної взаємодії 
всередині творчої групи, оскільки процеси спілкуван-
ня та взаємодії можуть надавати на співробітників як 
мотивувальний результат, так і демотивувальний [23].

Загалом, активізації творчому потенціалу праців-
ника (особистості) сприяють і перешкоджають різно-
манітні фактори.

Сучасний американський учений Д. Клозен виріз-
няє чотири основні детермінанти на шляху до творчої 
діяльності людини:

 – її особисті ресурси, тобто розум, темперамент, 
сила тощо;

 – «джерела підтримки та керівництва» (різні 
норми, інструкції, рекомендації), які надають 
їй можливості орієнтуватись у світі;

 – можливості (чи перешкоди) для досягнення 
особистих цілей залежно від соціальної належ-
ності, раси, віку, статі, а також ситуації у світі 
(війни, депресії, значні соціальні зміни та ін.);

 – власні зусилля особистості, її діяльність. 
Активізація творчого потенціалу працівника зале-

жить від зовнішньої мотивації та від його внутрішньої 
мотивації.
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Істотність впливу зовнішньої мотивації прямо за-
лежить від рівня внутрішньої мотивації, тобто що 
менша внутрішня мотивація, то істотніше виявляється 
зовнішня. На підставі аналізу результатів досліджень 
можна виділити фактори, що впливають на рівень 
внутрішньої мотивації працівника до творчості: 

 – інтеріоризовані особистістю ціннісно-орієнто-
вані установки;

 – самооцінка;
 – стабільність емоційного стану [21].

Креативний менеджмент як особливий вид діяль-
ності ніколи не відмежовувався від творчості; навпа-
ки, базується на ній, причому двояко. По-перше, для 
власних потреб, тобто для розроблення тих чи інших 
креативних управлінських рішень. Адже й такі суто 
буденні повсякденні акції, як усілякі засідання, нара-
ди, планерки, «п’ятихвилинки» тощо, для управлінців, 
по суті, представляють заняття творчістю – нехай час-
то і неефективною. По-друге, креативний менеджмент 
використовує творчість для спонукання підлеглих до 
дій і до активізації їхнього творчого потенціалу, по-
трібного з погляду тих, хто керує. Таке спонукання 
передбачає за елементарно грамотної його організації 
постійну апеляцію до закладеного в кожному праців-
никові творчому початку. 

Окрім того, для активізації творчого потенціалу 
персоналу організації необхідно застосовувати різні 
методи та способи управління, до яких належать:

 – створення атмосфери відвертості і взаємодії, в 
якій підлеглі зможуть стимулювати один в од-
ному більшу обізнаність і висунення ідей; 

 – звільнення від зайвої владності та використан-
ня залежності підлеглих – традиційних схем 
управління. 

 – усунення надмірності в адмініструванні, конт-
ролі й звітності; 

 – стимулювання за рахунок матеріальних ва-
желів; 

 – урахуванні індивідуальних відмінностей, на-
дання глибокої оцінки унікальним рисам ха-
рактеру кожної особистості, її сильним і слаб-
ким сторонам; 

 – забезпечення людей стимулювальною робо-
тою, яка викликає почуття персонального і 
професійного росту; 

 – забезпечення підлеглих проектами і завдання-
ми, які викликають почуття повноти і заверше-
ності; 

 – надання можливості оскарження ідей за ра-
хунок «підняття» рівня поставлених завдань 
і проектів трохи вище від відомих здібностей 
підлеглих [24].

Тому, враховуючи вищезазначене, механізм активі-
зації творчого потенціалу персоналу організації (рис.), 
що орієнтується на посилення креативності персона-
лу, створення умов для масового прояву творчої дум-
ки, адекватне оцінювання результатів творчих зусиль 
працівників, діє та є ефективним у результаті впли-
ву на нього креативного менеджменту. Він ураховує 
низку елементів креативного менеджменту, наявність 
яких забезпечить сприяння активізації творчого по-
тенціалу персоналу організації. 

ОРГАНІЗАЦІЯ

Внутрішнє середовище Зовнішнє середовище 

Соціально-економічні зміни

позитивні негативні 

Організаційне середовище

КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(елементи)

Когнітивні 
� Знання
� Відкритість
� Досвід

Мотиваційні
Мотивація працівника

до роботи

Особистісні
� Сила волі, наполегливість, глибокий інтерес, ентузіазм
� Упевненість
� Точка контролю
� Емоційна сила
� Незалежність
� Завзятість
� Винахідливість

Навчання Сприятливі (креативні)
умови праці
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Перешкоджають активізації творчого потенціалу персоналу

Рис. Механізм активізації творчого потенціалу персоналу організації
Примітка. Розроблено автором
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Висновки
1. Для того, щоб правильно організувати про-

цес розвитку та активізації творчого потенці-
алу персоналу в організації, доцільно залучати 
креативних менеджерів, які володіють відпо-
відними знаннями і компетенціями.

2. У ході цього дослідження було виявлено, що 
для розвитку і стимулювання креативного 
мислення персоналу креативний менеджер по-
винен давати йому свободу діяльності, стиму-
люючи до роботи шляхом уточнення кінцевої 
мети та значущості її виконання.

3. Ефективне управління процесом розвитку кре-
ативності персоналу підприємства передбачає 
врахування кожного з компонентів креативних 

ресурсів працівника, пов’язаних з умовами 
внутрішньоорганізаційного середовища, когні-
тивними, особистісними, мотиваційними особ-
ливостями людини.

Таким чином, можна зробити висновок про те, 
що керівники можуть стимулювати творчу ініціати-
ву своїх підлеглих різними методами і способами, а 
для найкращого результату треба розробити систему 
мотивації та розвитку креативності персоналу, яка в 
комплексі буде базуватися на восьми типах працівни-
ків, що становлять творчий потенціал організації та 
враховуватиме складові його структури. Нагородою 
за їхні старання стане по-справжньому креативна 
компанія, де творчий підхід до справи – правило, а не 
виняток.
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МЕТАМОРФОЗА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОГО

Проаналізовано еволюційні зміни розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Визначено передумови виник-
нення науки «корпоративна соціальна відповідальність», що мали визначальний вплив на її сучасне розуміння в Україні. 
Наведено умовний поділ етапів розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Проведено аналіз заходів віт-
чизняних і міжнародних організацій, спрямованих на інтеграцію корпоративної соціальної відповідальності в сучасну 
систему менеджменту. Зазначено позитивні аспекти реалізації соціальної відповідальності для вітчизняної системи 
корпоративного управління, а також різних сфер життєдіяльності суспільства (економічної, екологічної, гуманітар-
ної та соціальної). Результати дослідження, що представленні у статті, припускають відкриття нових горизонтів і 
напрямів для проведення наукового аналізу змісту корпоративної соціальної відповідальності з метою об’єднання науки 
і практики, а також створення умов для її інтеграції в діяльність суб’єктів господарювання.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), еволюція КСВ, етапи розвитку КСВ.

Kalynets K. METAMORPHOSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY:  
FROM THE PAST TO THE PRESENT
In the article analyzes the evolutionary changes of corporate social responsibility. Determines the prerequisites emergence of 
science “corporate social responsibility”, which had a decisive influence on its current understanding in Ukraine. Submitted the 
conditional separation of stages of corporate social responsibility. Analyzed national measures and international organizations 
aimed at integrating of corporate social responsibility in the modern system of management. Indicated positive aspects of social 
responsibility for the national system of corporate governance, as well as various spheres of society (economic, environmental, 
humanitarian and social). Results of the research which are presented in the article suggest the opening of new horizons and 
areas for scientific content analysis of corporate social responsibility to bring together science and practice, and to create condi-
tions for its integration into the activities of economic entities.
Keywords: corporate social responsibility, evolution of CSR, stages of development of CSR.
JEL classification: Z 19

Постановка проблеми. Корпоративна соціальна 
відповідальність (КСВ) є одним із стандартних ме-
тодів ведення бізнесу в сучасних умовах господарю-
вання. Створення стратегії КСВ забезпечує конкурен-
тоспроможність компанії і передбачає налагодження 
спільної із зацікавленими сторонами діяльності, що 
інтегрує соціальні, екологічні, етичні, права людини 
або проблеми споживачів у бізнес-стратегію. Нині 
КСВ є всеохоплюючою і глобальною концепцією, яка 
інтегрувалась у діяльність корпорацій у світовому 
масштабі.

Починаючи із другої половини ХХ століття, ево-
люція КСВ кардинально змінила її ознаки з організа-
ційно-управлінської новизни глобальних корпорацій 
до стандартних технологій упровадження цього фе-
номену в практику організацій різноманітних форм 
власності і господарювання. Водночас для України 
система соціальної відповідальності компаній є від-
носно новим поняттям, яке зародилось наприкінці ХХ 
століття. Тому формування спеціалізованих відділів і 
проектних груп з упровадження системи КСВ, запро-
вадження етичних кодексів і корпоративної культури, 
розроблення проектів соціального інвестування, під-
готовки і публікації соціальних звітів – це напрями 

діяльності, які потребують додаткового вивчення та 
інтегрування у вітчизняну систему менеджменту ор-
ганізацій. За результатами досліджень, 2010 року у 
світі було опубліковано близько 4 000 звітів із соціаль-
ної відповідальності компаній, що більш як учетверо 
перевищує рівень 2000 року [1, c. 5]. Водночас дослі-
дження «Корпоративна соціальна відповідальність в 
Україні 2005–2010: стан і перспективи» доводить, що 
з 2005 до 2010 рр. інтенсивність упровадження соці-
альної відповідальності зросла з 31,3 до 55%. Однак 
в Україні аналогічний процес пов’язаний з необхід-
ністю надання звітів про соціальну відповідальність 
при виході підприємств на міжнародні ринки збуту [2, 
с. 103]. Разом з тим дослідження практики опубліку-
вання нефінансових звітів в Україні за 2005–2010 рр. 
дозволило встановити, що 91,5% усіх нефінансових 
звітів у країні не передбачають процедури проходжен-
ня аудиту. І лише 8,5% – звітів з КСВ українських ком-
паній відповідають GRI-стандарту [2, с. 105]. Розвиток 
вітчизняного бізнесу та інтеграція України у світову 
економічну систему ставить перед українськими ком-
паніями нові умови господарювання, що нерозривно 
пов’язані з корпоративною соціальною відповідаль-
ністю.
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З метою розуміння та вивчення напрямів практич-
ного застосовування КСВ важливим є огляд того, як 
вона зароджувалася, еволюціонувала і вдосконалю-
валась у світі та інтегрувалась у вітчизняну систему 
господарювання. 

Аналіз літературних даних і постановка пробле-
ми. Сучасна концепція корпоративної соціальної від-
повідальності об’єднала попередні теоретичні напра-
цювання в цій сфері та еволюціонувала як невід’ємна 
складова корпоративної відповідальності перед сус-
пільством. У зарубіжних дослідженнях КСВ, як стра-
тегічного напряму суспільного розвитку, висвітлено в 
монографічному дослідженні Говарда Боуена «Соці-
альна відповідальність бізнесмена», що дало початок 
розуміння змісту та значення концепції КСВ [3, с. 86]. 
Подальші дослідження КСВ були представлені К. Де-
вісом, Дж. Макгайром і С. Нетворком, які розшири-
ли поняття і визначити соціальну відповідальність як 
специфічну сферу діяльності суб’єктів господарюван-
ня [4, с. 316]. Значний внесок у дослідження поняття 
«корпоративна соціальна відповідальність» було здій-
снено Р. Фрідманом 1984 року, який увів поняття заці-
кавлених сторін соціальної відповідальності та провів 
аналіз і узагальнення впливу компанії на суспільство. 
Подальші дослідження зацікавлених сторін і визна-
чення пірамідальної структури КСВ були проведені 
відомим американським науковцем А. Кероллом [5, 
с. 510]. Завдяки цим напрацюванням КСВ стала особ-
ливим і невідворотним напрямом менеджменту ком-
паній у світовому масштабі.

Дослідження проблем корпоративної соціальної 
відповідальності у вітчизняній науковій літературі 
представили Н. Волосковець, О. Грішнова, Т. Ігна-
тенко, Р. Колишко, О. Лазоренко, Н. Супрун та інші 
вчені-дослідники [6–8]. Інтеграцію соціальної від-
повідальності в діяльність українських компаній 
проаналізували О. Мельниченко і В. Лоза [9, с. 20]. 
Л. Коршевна, В. Новіков і О. Никитюк у статті «Про 
якість влади в рамках концепції “стійкого розвитку” 
і “соціальної відповідальності”» дослідили ідеологію 
влади в різних сферах людської діяльності і значення 
держави в управлінні активним проектуванням сус-
пільства [10]. I. Савченко розкрив зміст багатофунк-
ціональної ролі соціальної відповідальності як інстру-
менту розв’язання соціальних проблем у суспільстві 
[11, с. 7]. Однак усе ще нерозв’язаними залишаються 
проблеми впливу передумов розвитку соціальної від-
повідальності на українське суспільство i можливості 
зміни негативних наслідків впливу підприємницької 
діяльності на навколишнє середовище.

Мета дослідження. Метою статті є аналіз особ-
ливостей розвитку корпоративної соціальної відпові-
дальності в Україні з позиції її метаморфозних пере-
творень у період становлення і розвитку системи кор-
поративного менеджменту.

Результати дослідження. Як було зазначено ра-
ніше, уперше термін «корпоративна соціальна відпо-
відальність» введено в систему менеджменту корпо-
рацій 1953 року відомим американським ученим-нау-
ковцем Гoвардом Р. Боуеном у монографії «Соціальна 
відповідальність бізнесмена». Праця висвітлила заса-

ди, рамки соціальної активності та напрями розвитку 
феномену соціальної відповідальності. Боуен визна-
чив соціальну відповідальність бізнесмена як реаліза-
цію корпоративної політики, заснованої на прийнятті 
рішень та додержанні поведінкової стратегії, заснова-
них на основі суспільних цінностей та цілей [3, с. 24]. 
Хоч Боуен дав початок розвитку науки корпоративної 
соціальної відповідальності, щоправда, її основи було 
закладено значно раніше, у період зародження і розвит-
ку корпоративного управління. Визначальне значення 
в розвитку соціальної відповідальності займали про-
мислова, демократична і освітня революції, що поча-
лися в Англії та знайшли своє відображення в розвитку 
американської системи корпоративного управління як 
спеціальна маркетингова стратегія [12, с. 499]. Про-
мислова революція була заснована на розвитку важ-
кої промисловості, що дозволило побудувати масив-
ну інфраструктуру національних господарств, як-от  
залізниця, дороги чи будівництво [13, с. 66]. 

На початку ХХ століття, під впливом технологічної 
революції, зазнали змін економіка, наукова, освітня і 
культурна сфери життя людей. Разом з тим загострили-
ся соціальні проблеми, зокрема виступи робітників за 
свої права, за підвищення заробітної плати. Зароджен-
ня соціальної відповідальності спричинило низку ре-
форм щодо врегулювання соціальних проблем [14]. У 
той період система КСВ набувала характеру гуманізму, 
філантропії та інтеграції бізнесу у сфери соціального 
спрямування. Основним завданням керівників компа-
ній було поєднання економічної діяльності із соціаль-
ними аспектами суспільного розвитку [12, с. 246]. 

Умовно виділяють такі етапи розвитку корпора-
тивної соціальної відповідальності.

Перший етап: 50–60-ті роки ХХ століття: засну-
вання наукових підходів та досліджень у сфері ме-
неджменту, що визначили «нову» роль бізнесу в сис-
темі господарювання.

Другий етап: 70–80-ті роки ХХ століття: поширен-
ня незадоволення діяльністю компаній серед місцевих 
громад у світовому масштабі.

Третій етап: 1990-ті роки: посилення глобаліза-
ційних процесів та розвиток технологічного розвитку, 
актуалізація питань захисту довкілля та розвиток но-
вої моделі стейкхолдерів.

Четвертий етап: початок ХХІ століття – просу-
вання ідеї стійкого розвитку і запровадження системи 
Глобальної ініціативи зі звітності (Global Reporting 
Initiative – GRI) [5, с. 514].

Започаткування і розвиток КСВ в Україні розпо-
чався на четвертому етапі світового розвитку КСВ. Ру-
шійними силами цього процесу стало запровадження 
економічних реформ, які інтегрували ринкову еконо-
мічну модель у всі сфери життєдіяльності суспільства. 
Модель передбачала активізацію нової форми менедж-
менту, що ґрунтувалася на основі взаємоврахування 
інтересів суспільства і бізнесу. Найбільш актуальною 
ціллю формування КСВ стало налагодження співпраці 
між компаніями та індивідуальними представниками 
бізнесу, визначення ступеня і міри відповідальності.

Значний вплив на формування корпоративної соці-
альної відповідальності нашої країни мали дореволю-
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ційні традиції ведення бізнесу, що й дотепер знаходять 
відображення в сучасній системі менеджменту органі-
зацій. Так, 1912 року вітчизняні підприємці сформу-
вали такі принципи ведення соціальної відповідаль-
ності, як: повага до влади, чесність і довіра, повага до 
приватної власності, вірність стратегії тощо [5, с. 516].

У Глобальний договір ОНН спільно з Центром 
«Розвиток КСВ» 2009 року звернувся до парламент-
ського Комітету з питань промислової та регуляторної 
політики та підприємництва з пропозицією розробити 
національну КСВ-стратегію. За підтримки вказаного 
комітету того ж року було проведено парламентські 
слухання. У результаті цього було створено робочу 
групу (раду стейкхолдерів) для розробки національної 
КСВ-стратегії. Глобальний договір ООН і Центр «Роз-
виток КСВ» стали співсекретарями Ради. До складу 
Ради увійшло 50 стейкхолдерів, які представляли біз-
нес, бізнес-асоціації, медіа, вищі навчальні заклади, 
громадські організації. Упродовж 2009–2010 років 
відбулися чотири зустрічі членів ради, одна навчаль-
на поїздка до Брюсселя і було організовано зустрічі 
з представниками департаментів ЄС, для вивчення 
контексту КСВ у ЄС. У результаті проект Концепції 
національної КСВ-стратегії розробили за підтримки 
парламентського комітету. З 2011 року його доопра-
цювали і схвалили члени ради [14].

Таким чином, Центр КСВ і Глобальний договір 
ООН в Україні, до яких приєднався Український союз 
промисловців та підприємців, розпочали громадську 
пропагандистську діяльність, спрямовану на зосе-
редження уваги органів влади на національній КСВ-
стратегії. У 2011–2012 роках було проведено низку за-
ходів: CSR marketplace, конкурс кейсів із КСВ, Форум 
«Національна стратегія КСВ», численні круглі столи 
та відкриті дискусії зі стейкхолдерами [14]. Однак, по-
при ці заходи, процес інтегрування КСВ в Україні не 
отримав очікуваного результату, а ухвалення Націо-
нальної політики з КСВ здебільшого ігнорували дер-
жавні органи влади.

Тільки в червні 2013 року Указом Президента 
України було підтверджено готовність до розроблення 
національної КСВ-стратегії за участі Координаційної 
ради з питань розвитку громадянського суспільства 
(Адміністрація Президента) і Кабінету Міністрів [14].

У вересні 2013 року Координаційна рада з питань 
розвитку громадянського суспільства (Адміністрація 
Президента) створила робочу групу, до якої ввійшло 
близько 30 представників міністерств, бізнесу, гро-
мадських організацій, вищих навчальних закладів, для 
розроблення проекту стратегії та подальшого затвер-
дження її указом Президента. Три партнери – Центр 
КСВ, Глобальний договір ООН і Союз промисловців 
та підприємців – стали учасниками робочої групи. Мі-
ністерство економіки запропонувало для обговорення 
перший проект, який базувався на Концепції, розроб-
леній 2011 року [14].

Незважаючи на стимулювання розвитку КСВ, в 
Україні й досі спостерігається відсутність співпраці 
між бізнесом, урядом і громадянським суспільством, 
що слід розглядати як бар’єр на шляху до подальшого 
поширення відповідальних ділових практик. З одного 

боку, попри зусилля організацій із КСВ (Глобальний 
договір ООН в Україні, Центр «Розвиток КСВ» та ін-
ших), значна кількість компаній так і не залучила від-
повідних бізнес-практик із КСВ. Таким чином, брак 
співпраці, напряму розвитку відповідальних практик 
бізнесу і викривлене розуміння КСВ обома сторонами 
(бізнесом та органами влади) зумовили необхідність 
розроблення національної політики, яка би сприяла 
поширенню КСВ в Україні.

Водночас Європейська комісія заохочує підприєм-
ства будувати власний підхід до корпоративної соці-
альної відповідальності на основі визнаних на міжна-
родному рівні принципів КСВ у різних їх варіаціях. У 
зв’язку з цим 2011 року було опубліковано нову полі-
тику у сфері КСВ, у якій розробка національних КСВ-
стратегій (для членів ЄС) зазначалась як альтернатив-
ний напрям розвитку для регіонів [14]. Однак політич-
на, економічна та соціальна кризи, які розпочались в 
Україні 2014 року, призупинили процес інтегрування 
КСВ у систему менеджменту організацій. На підтвер-
дження цього Стратегія ЄС із соціальної відповідаль-
ності зазначає, що «економічна криза та її соціальні 
наслідки деякою мірою зашкодили рівню довіри до 
бізнесу. Вони зосередили увагу громадськості на со-
ціальній та етичній діяльності підприємств. З віднов-
ленням зусиль зі сприяння КСВ зараз можна створити 
умови, сприятливі для стійкого економічного зростан-
ня, відповідальної поведінки бізнесу та стабільного 
створення робочих місць у середньостроковій і довго-
строковій перспективі» [14].

Незважаючи на складні умови розвитку корпорацій 
в Україні, варто зазначити, що впровадження КСВ у 
систему менеджменту компаній дозволить:

1) підвищити рентабельність і прибутковість че-
рез підвищення продуктивності, енергетичної 
і матеріальної ефективності та зниження ви-
трат;

2) акумулювати нові знання та інноваційні рішен-
ня через залученість громадських організацій 
у планування спільних проектів з компаніями, 
та інвестування у громади (на сьогодні лише 
0,5% компаній співпрацюють із громадськи-
ми організаціями під час реалізації соціальних 
проектів), що автоматично поліпшило б якість 
життя регіонів; 

3) підвищити мотивацію та причетність праців-
ників; 

4) залучити додатковий капітал із соціально від-
повідальних інвестиційних фондів. Адже про-
відні інвестиційні компанії, які працюють в 
Україні, – Європейський банк реконструкції й 
розвитку, Міжнародна фінансова корпорація 
– передбачають екологічні критерії щодо ін-
вестицій. Загальна сума інвестицій лише 2011 
року ЄБРР в Україні у приватний сектор еконо-
міки становила 800 млн дол. США [14]; 

5) знизити ризики і створити позитивний імідж 
компанії. За результатами міжнародних до-
сліджень, репутація компанії, що впроваджує 
КСВ, поліпшується у два рази, зокрема через 
підвищення якості продукції, зниження  енерго- 
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та матеріалоємності, поліпшення трудових від-
носин і соціального захисту. 

Водночас запровадження КСВ в Україні матиме 
значні позитивні наслідки для суспільства. Це стосу-
ється:

• економічної сфери: інвестиції в підвищення 
кваліфікації, безперервного навчання і праце-
влаштування; підвищення рівня зайнятості; 
поліпшення життя громад;

• екологічної сфери: раціональне використання 
природних ресурсів і зниження рівня забруд-
нень, шляхом інвестицій компаній в екоінно-
вації, а також створення системи екологічного 
менеджменту (цілеспрямовані екологічні акції, 
закупівлю енергоефективного обладнання, пе-
рехід на альтернативні джерела енергії тощо);

• гуманітарної сфери: повага до прав людини; 
співробітництво у сфері підтримки культурної 
політики в Україні та політики щодо збере-
ження історичної спадщини; співпраця у сфе-
рі громадян України з процесом консолідації 
та діалогу між соціальними партнерами в ЄС 
з метою подальшої інтеграції громадянського 
суспільства у політичні процеси в Україні;

• соціальної сфери: інтеграція до ринку праці та 
соціальної залученості, з огляду на прагнення 
підприємств залучати представників вразли-
вих груп населення; розвиток інновацій у соці-
альній сфері і створення умов праці, що спри-
ятимуть інноваційній діяльності; зменшення 
рівня бідності.

Як видно з тенденцій розвитку КСВ і її практич-
ного застосування, соціальна відповідальність має 
як етичну, моральну складову, так і бізнес-складову. 
У сучасному світі інтенсивної глобальної конкурен-

ції зрозумілим є те, що КСВ може бути стійкою лише 
доти, доки вона сприяє успіхові компанії. Водночас 
варто зазначити, що сучасне суспільство, яке відіграє 
визначальне значення в успіху бізнесу, і вимагає уваги 
до власних потреб та інтересів, зумовлює подальший 
розвиток КСВ у глобальній арені бізнесу. Тиск гло-
бальної конкуренції, безумовно, триватиме, однак це 
сприятиме тому, що «бізнес-кейс» КСВ завжди буде в 
центрі уваги.

Висновки
1. У сучасних умовах корпоративна соціальна 

відповідальність є невід’ємним елементом ді-
яльності суб’єктів господарювання. Благодій-
ність з обов’язку перетворилась на важливу 
складову корпоративної стратегії. Цьому знач-
ною мірою сприяла практика впровадження в 
діяльність компаній значної кількості обов’яз-
кових соціальних звітів. Доброчинність стала 
нормою корпоративної соціальної поведінки.

2. Ігнорування державою теми КСВ, неприйнят-
тя або неправильне розуміння цього питання 
може призвести до збільшення фіскального на-
вантаження на підприємства і втрату конкурен-
тоспроможності як окремого підприємства, так 
і країни в цілому.

3. У сучасних умовах економічного розвитку 
України КСВ може стати рушійною силою со-
ціальних інновацій, що сприятиме підвищенню 
інвестиційної привабливості країни на міжна-
родному рівні та пришвидшенню європейської 
інтеграції. Водночас завдяки реалізації заходів 
КСВ українські компанії зможуть сприяти під-
вищенню рівня своєї конкурентоспроможності 
на глобальному, регіональному та внутрішньо-
му ринках. 
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РОЛЬ CОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Розглянуто підходи у трактуванні соціального підприємництва, виявлено його базові ознаки та відмінності у порівнян-
ні з іншими формами господарської діяльності. Обґрунтовано важливість та актуальність започаткування соціальних 
підприємств для територіальних громад в умовах децентралізації. Визначено основні бар’єри i проблеми розвитку со-
ціального підприємства в Україні та запропоновано напрями їх усунення.
Ключові слова: територіальна громада, спроможність, соціальне підприємство.

Fitel O. THE SOCIAL ENTERPRISE ROLE IN PROVIDING ABILITY TERRITORIAL  
COMMUNITIES
The approaches in the definition of social entrepreneurship are considered. Its basic characteristics and differences in compari-
son with other forms of economic activity are revealed. The importance and urgency of launching social enterprises to local com-
munities in terms of decentralization are proved. The main barriers and problems of social enterprise in Ukraine are determined 
and directions for their removal are offered.
Keywords: local community, power, social enterprise.
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У наш час в Україні відбувається переосмислення 
значення територіальної громади в регіональних, дер-
жавних і глобальних соціально-економічних процесах. 
З 2015 року триває поетапна реалізація адміністратив-
но-територіальної реформи, яка супроводжується пе-
рерозподілом повноважень між державною владою i 
місцевим самоврядуванням, а також розмежуванням 
повноважень між органами місцевого самоврядуван-
ня різних рівнів. За умов децентралізації одночасно 
зі зростанням владних повноважень муніципалітетів 
збільшується сфера їх відповідальності щодо підви-
щення рівня життя населення. Територіальна громада, 
за умови успішного перебігу реформи, із переважно 
пасивного учасника соціально-економічного процесів, 
задоволення чиїх інтересів і потреб здійснювалося за 
принципом «згори – донизу, має стати базовим руші-
єм прогресу відповідної території. Серед завдань ад-
міністративно-територіальної реформи є формування 
спроможних територіальних громад, тобто таких, що 
здатні забезпечувати належний рівень освіти, культу-
ри, охорони здоров’я, стану житлово-комунального 
господарства, соціального захисту тощо, а також пла-
нувати і реалізовувати в перспективі програми власно-
го розвитку шляхом ефективного використання наяв-
них природних та людських ресурсів, інвестиційного 
та інфраструктурного забезпечення.

На державному рівні забезпечуються зовнішні 
чинники функціонування територіальних громад. Зо-
крема, частково здійснено зміни податкової системи, 
міжбюджетних взаємин, виборчого законодавства 
та інших важливих аспектів, які формують належ-
ні правові та економічні передумови функціонуван-
ня громад. Проте кожна громада унікальна у своїх 
географічно-просторових, соціально-демографічних, 

природних і ресурсних характеристиках, тому саме ді-
яльність органів місцевого самоврядування значною 
мірою визначатиме темпи економічного зростання да-
ної місцевості та рівень добробуту її населення.

На думку автора, спроможність громади визначаєть-
ся двома взаємозалежними внутрішніми чинниками – 
якістю і змістом управлінських процесів та наявними в 
розпорядженні ресурсами. Спроможна громада – це ба-
зова одиниця територіально-адміністративного устрою 
з прозорим і належним урядуванням, яка планує влас-
ний розвиток, ставить і досягає стратегічні цілі. Позаяк 
на територіальну громаду покладаються функції надан-
ня хоча б мінімального пакета соціальних та публічних 
послуг, економічною основою для їх виконання має 
стати накопичення та перерозподіл коштів усередині 
громади за пріоритетними напрямами функціонування 
та розвитку. В умовах економіки, що розвивається, а 
також з урахуванням соціального напруження, спричи-
неного російсько-українським військовим конфліктом, 
перед територіальними громадами стоять виклики не 
лише оптимального використання наявних ресурсів, а 
й генерування нових. Органи місцевої влади, громада 
і підприємницьке середовище вимушені шукати нові 
форми взаємодії для подальшого забезпечення соці-
альних стандартів та розвитку локальних спільнот. До-
свід зарубіжних країн і вже наявні успішні вітчизняні 
практики спонукають розглянути такий вид соціально-
економічної активності, як соціальне підприємництво, 
у контексті забезпечення фінансової спроможності те-
риторіальних громад, а також у площинні розв’язання 
актуальних соціальних проблем. 

Дослідженню феномену соціального підприємни-
цтва присвячено праці американця канадського похо-
дження Девіда Борнстейна (David Bornstein). У сво-
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їх роботах він вивчає досвід успішних інноваційних 
підприємницьких ініціатив, які сприяють суспільним 
перетворенням у різних куточках світу та мають чіт-
ку прив’язку до розв’язання соціально-економічних 
проб лем локальних спільнот. Незалежно від того, з 
якими труднощами стикаються мешканці територій, 
розкиданих світом (безробіттям, промисловим забруд-
ненням, експлуатацією дитячої праці, бідністю чи дис-
кримінацією), кожен окремий епізод слугує прикладом 
успішного поєднання людського капіталу, креативно-
го управління і сучасних комунікаційних мереж. Тан-
дем професорів Нью-Йоркського університету Джилл 
Кікал і Томаса Лайонса структурував світовий досвід 
у сфері соціального підприємництва, вивчаючи місію 
та можливі варіанти структури соціально орієнтованої 
компанії, інноваційні методи управління та взаємодії з 
групами зацікавлених сторін. Їхні праці лягли в осно-
ву навчальних програм міжнародних бізнес-шкіл для 
підприємців та управлінців. 

Ще один яскравий адепт ідеї соціально підприєм-
ництва – доктор Лорен Спіт. Маючи визначний досвід 
у розробленні, реалізації та дослідженні соціально ва-
гомих проектів, Спіт пропонує власну модель управ-
ління соціальним підприємством, яка базується на 
поєднанні різноманітних аспектів бізнесу, підприєм-
ницьких інновацій, включаючи профорієнтацію, пла-
нування, тренінг і практику управління з конкретним 
покроковим планом дій із втілення трансформаційних 
змін.

Вітчизняний дискурс щодо соціального підпри-
ємництва лише набирає обертів, проте й українські 
дослідники внесли свою лепту в його розвиток. І. Бе-
резняк структурувала цінний для України зарубіжний 
досвід і проаналізувала актуальний стан вітчизняного 
соціального підприємництва. А. Свинчук розглядає 
соціальне підприємництво як особливу форму органі-
зації господарської діяльності, досліджуючи його тео-
ретичні засади і передумови становлення. Н. Ільченко 
розглядає соціальне підприємництво як інструмент 
економічного та соціального розвитку територіальної 
громади, виокремлюючи, залежно від спрямованості 
та змісту діяльності, типові його моделі. 

Паралельно на вітчизняних теренах відбувається 
імплементація соціального підприємництва під егідою 
міжнародних фондів та організацій. Так, у співпраці з 
Британською радою (British Council) Фріром Спреклі 
розроблено курс планування соціального підприємни-
цтва, який охоплює історію розвитку, принципи вза-
ємодії основних груп зацікавлених сторін, маркетинг, 
фінанси, організаційну структуру, звітність та аудит, 
правові аспекти цього явища.

Можлива роль соціального підприємництва у за-
безпеченні спроможності самоврядних територіаль-
них громад потребує більш детального вивчення, 
адже, на думку автора, у ньому міститься значний по-
тенціал для розв’язання соціальних та економічних 
проблем локальних спільнот. За результатами дослі-
дження проблематики соціального підприємництва 
зарубіжними i вітчизняними експертами створено 
значний пласт теоретичних i прикладних студій, який 
стане цінним підґрунтям для проекції інституту соці-

ального підприємництва на базовий рівень соціально-
економічних процесів.

У цій статті автор ставить за мету дослідити по-
тенційну роль соціального підприємництва у забезпе-
ченні спроможності територіальних громад із позиції 
розв’язання нагальних соціальних проблем i генеру-
вання фінансових ресурсів.

Соціальне підприємництво в Україні залишаєть-
ся непопулярною формою господарської діяльності, 
проте саме в ньому економісти вбачають значний по-
тенціал розв’язання актуальних суспільних проблем i 
забезпечення зростання якості життя [1]. На відмінну 
від традиційного підприємництва, яке концентрується 
на генеруванні фінансового прибутку, метою соціаль-
ного підприємництва є формування i збільшення соці-
ального капіталу. Переважно соціальні підприємства 
функціонують у царині освіти, екології, прав людини, 
боротьби з бідністю та охорони здоров’я, то ж їхнiй 
розвиток i поширення є одним із шляхів виконання 
соціальних стандартів. Аналогічна місія покладаєть-
ся на органи місцевого самоврядування, що дозволяє 
розглядати активізацію соціального підприємництва 
важливим елементом політики самоврядування.

Сьогодні констатуємо загострення соціального на-
пруження в суспільстві під впливом таких несприят-
ливих чинників, як високий рівень безробіття, зокре-
ма і серед молоді, низький рівень доходів населення, 
нерівномірна економічна активність регіонів, поява 
нових соціально вразливих груп унаслідок російсько-
українського конфлікту, еміграція значної частини 
активного працездатного населення. Зняття цього на-
пруження неможливе лише традиційними загально-
державними програмами, а на місцях поки що не во-
лодіють достатніми для цього ресурсами. 

Соціальне підприємництво для багатьох країнах 
світу виявилося ефективним інструментом розв’язання 
актуальних соціально-економічних проблем на ло-
кальному рівні, тобто в межах певної територіальної 
спільноти людей. У таких країнах, як Італія, Іспанія, 
Португалія, Греція, Бельгія, Франція, соціальні під-
приємства виокремлені законодавчо i мають форму 
кооперативів, для яких характерними ознаками є де-
мократична форма правління та обов’язковий розпо-
діл акцій компанії між її засновниками, волонтерами 
i бенефіціарами. Натомість у США під соціальним 
підприємництвом здебільшого розуміють прибуткову 
діяльність громадських організацій [2]. 

У закордонній практиці існують різні моделі функ-
ціонування соціальних підприємств, які залежать від 
спрямованості та сфери діяльності організації, рівня 
зарегульованості з боку держави та форми управління 
і власності, проте спільними залишаються такі ознаки, 
як інноваційність, соціальний вплив, самоокупність i 
підприємницьких підхід [3].

Щодо шляхів реалізації своєї місії соціальні під-
приємства переважно поділяють на три основні кате-
горії:

 – орієнтовані на акумулювання коштів для 
розв’язання актуальних соціальних проблем, 
тобто метою підприємства є фінансування со-
ціальних програм з отриманого прибутку;
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 – орієнтовані на розв’язання актуальних соціаль-
них проблем безпосередньо шляхом реалізації 
статутної діяльності, тобто здійснюючи свою 
діяльність, підприємство вже розв’язує проб-
леми через працевлаштування вразливих груп 
населення, вирішення екологічних завдань, 
підвищуючи освітній і кваліфікаційних рівень 
населення тощо;

 – мішані, або гібридні, які поєднують характе-
ристики двох попередніх типів соціального 
підприємства.

Щодо змісту економічної діяльності соціальні під-
приємства можуть бути утворенні: 

 – для надання соціальних послуг;
 – сільськогосподарської діяльності;
 – виробництва i продажу продуктів харчування;
 – ремеслярства;
 – допомоги в хатньому господарстві тощо [2]. 

Ініціатива створення соціального підприємства 
може належати як органам самоврядування, так і 

представникам громади в особі громадських організа-
цій чи неформалізованій групі активістів, традиційні 
бізнес-структури через соціальне підприємництво мо-
жуть реалізовувати програми соціальної відповідаль-
ності, також провайдером можуть виступити зовнішні 
організації, проте його успіх залежать від взаємодії 
трьох основних груп внутрішніх зацікавлених сторін: 
громади, органів самоврядування i місцевого бізнесу.

У той час, коли зусилля центральної влади та бізне-
су переважно спрямовані в ті сфери та галузі, де пер-
шочерговим критерієм є обсяги майбутніх прибутків, 
тобто масштабність і висока маржинальність, вільною 
залишається ніша малого та середнього бізнесу, роз-
виток якого на соціально орієнтованій основі спро-
можний вирішити низку важливих питань в економі-
ці та суспільстві. Проаналізувавши досвід успішних 
українських соціальних підприємницьких ініціатив 
(табл.), бачимо, що поле діяльності як щодо економіч-
ного змісту, так і за сферою соціального спрямування 
тут надзвичайно широке.

Таблиця 
Приклади українських соціальних підприємств

Соціальне підприємство Зміст діяльності Соціальний ефект
Соціальна пекарня 
«Горіховий дім», Львів

Виготовлення і продаж печива. Прибуток спрямовується 
на підтримку Центру для жінок у кризових ситуаціях. Також 
жінки можуть тут працювати, отримуючи досвід і засоби 
існування

реабілітація та інтеграція соціально 
вразливих груп (жінок у складних 
життєвих обставинах)

Турклуб «Манівці», Львів Організація і проведення туристичних заходів: сплави, 
походи, свята, табори, фестивалі. Здійснюючи частину 
діяльності на комерційній основі, організація фінансує власні 
безоплатні заходи

-  промоція туризму і здорового способу 
життя;

-  інтеграція соціально вразливих груп 
(молодь із малозабезпечених родин)

Громадський ресторан 
«Urban Space 100», 
Івано-Франківськ

Заклад заснований сотнею інвесторів, які вклали кожен 
по 1 000 дол. США. Прибуток скеровується виключно 
на реалізацію міських проектів Івано-Франківська

-  формування соціального капіталу 
(ресторан став середовищем спілкування 
креативного прошарку);

- підтримка міських проектів розвитку
Селинська сироварня, 
Нижнє селище, 
Закарпатська область

Агропідприємство виготовляє сири твердих сортів 
за швейцарською технологією 

- створення робочих місць, сплата податків
-  розвиток і підтримка соціальної 

інфраструктури
Примітка. Сформовано автором за відкритими джерелами інформації.

Ураховуючи особливості такої форми господар-
ської діяльності, як соціальне підприємництво, на 
думку автора, для територіальної громади відкрива-
ється перспектива таких переваг:

 – часткового чи повного розв’язання проблеми 
інтеграції соціально вразливих груп населен-
ня через подолання соціальної ізольованості 
шляхом створення робочих місць для людей 
з обмеженими фізичними і психічними мож-
ливостями, тимчасово переміщених осіб, 
малозабезпечених, пенсіонерів, безробітних 
молодих фахівців, представників інших груп 
ризику;

 – реформування державних соціальних послуг 
чи надання інших видів сервісу, які залиша-
ються поза увагою звичайного бізнесу через 
незначну прибутковість, проте є затребувани-
ми суспільством;

 – зниження навантаження на місцеві бюджети в 
розв’язанні суспільних проблем, забезпечення 
його наповнення шляхом сплати місцевих по-
датків і зборів соціальними підприємства або 
його участь як альтернативного джерела фінан-

сування окремих програм розвитку для даної 
територіальної громади;

 – поява кадрового, організаційного, інтелекту-
ального, фінансового, інновативного і підпри-
ємницького підґрунтя для формування соці-
ального капіталу в межах даної територіальної 
громади та інших соціально-економічних про-
сторових категорій, елементом яких вона ви-
ступає.

Як бачимо, соціальне підприємництво для сучасної 
України може виявитися ефективним інструментом 
забезпечення спроможності територіальних громад, 
проте підприємці, громадські активісти та органи са-
моврядування суттєво обмеженні в його використанні.

Першою помітною перешкодою щодо розвитку со-
ціального підприємництва на вітчизняних теренах є 
відсутність належного інстутиційно-правового забез-
печення, яке б чітко визначало і регламентувало діяль-
ність соціальних підприємств та підприємців. Окремі 
положення, які опосередковано стосуються соціаль-
ного підприємництва, трапляються в законах про під-
приємницьку діяльність і про громадські організації, 
проте спроби розгляду та ухвалення закону про со-
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ціальне підприємництво поки що зазнали невдачі. У 
теперішніх умовах соціальним вважається те підпри-
ємство, яке здійснює комерційну діяльність, проте та-
кож має чітко прописану у засновницьких документах 
соціальну мету, а механізм розподілу прибутку перед-
бачає постійне спрямування певного відсотка коштів 
на її реалізацію. 

Плутанина з поняттями і відсутність чіткої право-
вої бази утруднює підтримку соціального підприєм-
ництва з боку міжнародних спеціалізованих фондів, 
банківських установ чи потенційних інвесторів, які 
у світовій практиці ефективно співпрацюють у сфері 
інвестиційного та кредитного фінансування підпри-
ємницьких соціальних ініціатив. Відсутність закріп-
леного правового статусу унеможливлює також ди-
версифікацію фіскальної політики, яка б забезпечила 
привабливіші передумови для започаткування і здій-
снення соціально орієнтованої підприємницької ді-
яльності. Станом на зараз маємо кілька призупинених 
і ще діючих проектів активізації розвитку соціального 
підприємництва в Україні, проте поки що рано гово-
рити про масштабність цього явища, а головне – ви-
мірність результатів. 

Брак вітчизняного досвіду у створенні успішних 
самоокупних соціальних проектів, відмінність соці-
ального підприємництва від традиційної комерційної 
діяльності чи діяльності громадських організацій, 
відсутність критичної кількості активних і компетент-
них представників громади, готових до організації та 
управління, можна визначити як складові другої пе-
решкоди – кадрово-організаційної. Варто зазначити, 

що для її мінімізації та подолання вже здійснюються 
просвітницькі, інформаційні та навчальні заходи, про-
те належного імпульсу розвитку соціального підпри-
ємства все ще не отримав. 

В умовах реалізації адміністративно-територіаль-
ної реформи пропонуємо розглядати соціальне під-
приємство одним з інструментів забезпечення зрос-
тання спроможності територіальних громад як ба-
зових самоврядних одиниць соціально-економічних 
процесів. Під спроможністю, перш за все, маємо на 
увазі здатність функціонувати і забезпечувати членам 
територіальної громади належний рівень освіти, куль-
тури, охорони здоров’я, стану житлово-комунального 
господарства, соціального захисту тощо, а також пла-
нувати і реалізовувати в перспективі програми власно-
го розвитку шляхом ефективного використання наяв-
них природних та людських ресурсів, інвестиційного 
та інфраструктурного забезпечення. 

Отже, соціальне підприємництво, як бізнес із соці-
альною місією, за певних умов може виступати ефек-
тивним інструментом забезпечення спроможності 
територіальних громад, позаяк поле його поширення 
– найважливіші сегменти соціальної сфери: освіта, 
культура, екологія, охорона здоров’я, правовий і со-
ціальний захист тощо. Також перспективною є роль 
соціального підприємства у фінансовому забезпеченні 
життєздатності локальних спільнот. Необхідна умова 
для появи, розвитку і впровадження підприємниць-
ких ініціатив соціального змісту – подолання наяв-
них інституційно-правових та кадрово-організаційних 
бар’єрів.
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ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ  
НА ДИНАМІКУ ВВП УКРАЇНИ

Проаналізовано літературні джерела за тематикою дослідження впливу результатів діяльності банківської сфери на 
розвиток економіки. Виявлено, що проблемі визначення специфіки впливу банківської діяльності на розвиток в економіці 
приділено недостатню увагу в літературних джерелах. Обґрунтовано необхідність проведення дослідження за визна-
ченою тематикою із використанням кореляції між показниками результатів діяльності банківської сфери i макро-
економічними індикаторами. Виявлено несподівано високий рівень кореляції між деякими агрегованими показниками 
результатів діяльності вітчизняних банків i ВВП України.
Ключові слова: ВВП, комерційні банки, банківський сектор, кореляція, показники банківської діяльності, вплив. 

Prohorenko V. P. THE INFLUENCE OF BANKS ACTIVITY TO THE DYNAMICS  
OF GDP IN UKRAINE
Literature sources in the field of correlation between results of banking industry and economic development dynamics were ana-
lyzed. It has been revealed, that the problem of correlation between banking activity and macroeconomics isn’t enough conside-
red. Necessity of conducting the research with using correlation between the results of banks activity and some macroeconomics 
indicators was proved. It has been discovered unexpectedly high correlation between some indicators of banks activity and GDP 
in Ukraine.
Keywords: GDP, commercial banks, banking industry, correlation, indicators of banking activity, influence.

Актуальність теми дослідження. Успішність 
функціонування фінансового сектору є однією з го-
ловних умов забезпечення зростаючої динаміки роз-
витку економіки. Це зумовлено тим, що фінансові 
інститути є постачальниками капіталу і фінансових 
ресурсів, які потрібні підприємствам для розроблення 
нових і вдосконалення наявних товарів, виходу на нові 
ринки, використання інновацій, аутсорсингу, упрова-
дження нових технологій та оновлення виробничих 
фондів. Рівень активності у сфері інвестиційної діяль-
ності зумовлює достатній рівень мобільності капіталу, 
що може виявитись вирішальним чинником для забез-
печення розвитку більшості сегментів економіки. 

В Україні спостерігаються несприятливі макро-
економічні тенденції, зумовлені нестабільним еконо-
мічним і політичним середовищем та які зумовлюють 
високу волатильність на ринку національної валюти, 
низький рівень інвестиційної активності та високу ін-
фляцію. Це може бути причиною значних збитків бан-
ківської галузі протягом останніх трьох років. Тому 
виникає необхідність дослідження, яким чином збит-
ковість і низький рівень фінансової та інвестиційної 
активності в банківській сфері впливає на розвиток 
економіки, а саме на динаміку макроекономічних ін-
дикаторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження впливу банківської галузі на формування ВВП 
України не розкрито достатнім чином у науковій літе-
ратурі. Науковці торкаються цієї теми з концептуаль-
ного і теоретичного погляду, ігноруючи практичний 
аспекти вимірювання впливу результатів діяльності 
банків на макроекономічні показники через вико-
ристання математичних засобів (кореляція, регресія 

тощо). До вчених, які приділяли увагу теоретичному 
розв’язанню проблеми, слід віднести таких, як: Є. Ма-
йовець, Х. Флюд [1], Ю. Вербицька [2], Ю. Герасимен-
ко [3], Л. Бушовська [4]. Зазначені науковці приділяли 
увагу впливовi фінансових відносин та інвестиційної 
активності у фінансовому секторі на економічне зрос-
тання країни. 

Деякі науковці здійснюють аналіз агрегованих по-
казників успішності функціонування певної сфери 
фінансових послуг. Так, Л. Шірінян, А. Шірінян [5], 
В. Фурман [6] i багато інших учених приділяють знач-
ну увагу аналізу динаміки страхового ринку, дослі-
джуючи його вплив на економічний розвиток України. 
Проте ці та інші науковці залишила поза увагою проб-
лему дослідження впливу результатів діяльності бан-
ківської галузі на макроекономічні показники, а саме 
на ВВП.

Виклад основного матеріалу. Функціонування 
банківської сфери в умовах високого рівня інфляції 
та нестабільності валютного курсу зумовлює високу 
можливість потенційних втрат на ринку депозитів та 
кредитів. Це, у свою чергу, може несприятливо відби-
ватися на результатах діяльності інших галузей еконо-
міки. Високі ставки на кредити і високий рівень ри-
зику на ринку депозитів, а також недовіра населення 
до вітчизняної банківської системи зумовлюють необ-
хідність упровадження регуляторних заходів з боку 
уряду і превентивних заходів з боку окремих суб’єктів 
господарювання. Це актуалізує необхідність дослі-
дження впливу результатів діяльності банківської га-
лузі на динаміку ВВП. 

Динаміка розвитку банківської сфери України про-
тягом 2000–2016 рр. була вкрай нестабільною. Можна 
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відзначити період з 2005 до 2008 рр., коли розвиток 
галузі супроводжувався зростанням активів, власного 
капіталу і нарощенням депозитів і кредитів. Проте вже 
2009 року відбувається значне погіршення показників, 
настільки несприятливе для галузі, що Асоціація бан-
ків України навіть не надає інформації за той рік. Як 
відомо, тоді відбулась девальвація гривні, найбільша з 
часів 1994–1996 рр. Знецінення національної грошової 

одиниці становило більше ніж 50% її попередньої вар-
тості. Цей та інші фактори зумовили зменшення ВВП і 
погіршення всіх сфер економіки, не тільки фінансово-
го сектору. З того часу розвиток фінансових інститутів 
відбувається нестабільно, значна частка українських 
банків є збитковими. На рис. 1 зображено динаміку 
обсягу зобов’язань вітчизняних комерційних банків за 
період з 2000 до 2016 рр., млн грн.
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Рис. 1. Динаміка сукупного обсягу зобов’язань українських банків  
за період з 2000 до 2016 рр., млн грн

Примітка. Побудовано за даними Асоціації банків України [8]

Динаміка сукупного обсягу зобов’язань вітчизня-
них банків протягом періоду з 2000 до 2016 рр. харак-
теризується нестабільною тенденцією і є зростаючою 
до 2014 року. З 2014 до 2016 рр. національна економі-
ка перебуває на етапі рецесії, що відбивається на ди-
наміці активності фінансових інститутів, у тому числі 
банків. 

Як бачимо з рис. 1, найбільші темпи зростання 
зобов’язань банківської сфери спостерігались протя-
гом періоду з 2005 до 2008 рр. включно. Саме на той 
період припадає найбільш «піковий» етап розвитку 
національної економіки. Динаміка росту зобов’язань 
у той період часу пов’язана зі ростанням економічної 

активності в України, і не тільки. Глобальна фінансова 
криза 2008–2009 років несприятливо позначилась на 
більшості індустріальних країн, проте якщо говорити 
про України, то для неї наслідки цієї кризи відчутні й 
досі, оскільки фінансова активність вітчизняних бан-
ків зменшується.

Вагомим показником, який характеризує успіш-
ність банківської сфери, є також власний капітал, ди-
наміка котрого відображає «приплив» або «відплив» 
багатства в цей сектор. Тому для більш повної картини 
на тлі розгляду динаміки зобов’язань доцільним є до-
слідити тенденції, що притаманні для власного капі-
талу (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка сукупного значення власного капіталу українських банків  
за період з 2000 до 2016 рр., млн грн

Примітка. Побудовано за даними Асоціації банків України [8]
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Якщо розглянути рис. 2, то можна відзначити, що 
між динамікою власного капіталу і зобов’язань спо-
стерігається висока кореляція, а це свідчить про те, 
що зниження активності вітчизняних банків призве-
ло до погіршення показників їх успішності. Так, об-
сяги власного капіталу українських банків зростають 
протягом періоду з 2000 до 2008 рр., а 2009 року агре-
гована інформація про цей показник не публікується. 
Проте найбільше значення обсягів власного капіталу 
спостерігається 2013-го, який, як це не дивно, не був 
роком найбільшої успішності для української еконо-
міки, адже в той час продовжувалась девальвація на-
ціональної грошової одиниці і відбувались військові 
дії на Сході України. Ураховуючи те, що гривня зне-
цінилась приблизно в чотири рази, можна підсуму-
вати, що сукупне значення обсягу власного капіталу 
українських банків 2016 року є меншим, ніж зна-
чення цього показника 2005-го. Таким чином, можна 
підсумувати, що протягом періоду з 2009 до 2016 рр. 
відбувається «відплив» капіталу з банківської сфери 
в Україні.

Серед причин спаду економічної активності у 
сфері банківської діяльності в Україні слід назвати 
таке:

1) девальвація національної грошової одиниці;
2) зменшення фінансової активності суб’єктів 

господарювання в умовах економічної стагна-
ції та нестабільного політичного середовища;

3) монополізація багатьох галузей вітчизняної 
економіки, що зумовлено скороченням актив-
ності підприємств і збільшенням впливу ве-
ликого бізнесу через посилення концентрації 
ресурсів і капіталу;

4) високий рівень недовіри населення до сфери 
фінансів, що зумовлено несприятливим для 
нього досвідом співпраці з банками у 1990-х 
роках.

Погіршення макроекономічного становища не-
гативно відобразилося на ВВП України. Так, за ана-
лізований період з 2003 до 2015 рр. динаміка ВВП 
України була нестабільною, але корельованою з ди-
намікою зміни банківських показників (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка ВВП України  
за період з 2003 до 2015 рр., млрд дол. США

Примітка. Побудовано на основі даних Світового банку [7]

Проведені дослідження дають підстави говорити 
про наявність високої кореляції між ВВП і деякими, 
поки що не врахованими в цій роботі показниками ре-
зультатів діяльності вітчизняних комерційних банків. 
Це обумовлює необхідність розрахунку коефіцієнтів 
кореляції між динамікою ВВП і таких показників ді-
яльності українських банків: 1) сумарний розмір ак-
тивів, грн; 2) сукупний розмір власного капіталу, грн; 
3) загальний обсяг зобов’язань, грн; 4) сукупний обсяг 
виданих кредитів, грн; 5) загальний обсяг інвестицій у 
цінні папери, грн; 6) розмір статутного капіталу, грн; 
7) розмір депозитів фізичних осіб, грн; 8) обсяг депо-
зитів юридичних осіб, грн; 9) сумарний фінансовий 
результат, грн. 

Інформацію за цими показниками зібрано на осно-
ві звітів Асоціації банків України за період з 2000 до 
2015 рр. Дані про динаміку ВВП отримано на основі 
даних Світового банку. На рис. 4 відображено коефі-
цієнти кореляції між досліджуваними показниками і 
ВВП.

Тому можна зазначити, що значну залежність 
між сукупним обсягом активів, власного капіталу і 
зобов’язань банків та ВВП, і водночас значення інвес-
тицій у цінні папери, впливає значно слабше на ВВП, 
ніж обсяги виданих кредитів і прийнятих депозитів, а 
це свідчить про те, що головні результати фінансової 
діяльності банків визначаються їхньою основною ді-
яльністю, надходження від інвестиційної діяльності 
не є визначальним.

Найбільшим впливом на ВВП України характери-
зується обсяг активів банків. Несподівано найменший 
вплив на динаміку ВВП чинить фінансовий результат 
діяльності банків, що зумовлено його нестабільністю 
і тривалим скороченням протягом останніх років. За-
гальний обсяг збитків за 2016 рік для вітчизняних бан-
ків становив 147,12 млрд грн, що в шість разів біль-
ше ніж попереднього, 2015 року. Негативна динаміка 
сукупного фінансового результату банківської галузі 
зменшує її участь у створенні ВВП, що і відобража-
ється на основі розрахованих коефіцієнтів кореляції.
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Рис. 4. Значення коефіцієнтів кореляції між ВВП і сукупними показниками діяльності банків України
Примітка. Побудовано на основі даних Світового банку [7] і Асоціації банків України [8]

Висновки. Проведене дослідження показало, що 
рівень кореляції між динамікою показників банків-
ської діяльності і ВВП є несподівано високим для дея-
ких показників і дуже низьким для інших. Так, розмір 
банківських активів, власного капіталу і зобов’язань 
значно більше впливає на ВВП України, ніж динаміка 
фінансового результату їхньої діяльності. Це дає під-
стави зробити такі висновки:

• пряма участь банківської галузі у формуванні 
ВВП в Україні є незначною;

• розмір і структура активів комерційних банків 
впливають на динаміку грошової маси, що, у 
свою чергу, значно впливає на величину ВВП;

• регулювання банківської сфери з метою за-
безпечення економічного зростання не тільки 
цієї галузі, а й інших має бути спрямоване не 
на короткострокові фінансові результати, а на 
довгострокову стратегію нарощення власного 
капіталу банків і поліпшення їхньої ліквід-
ності.
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВІРИ СПОЖИВАЧІВ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Досліджено наукову категорію довіри як індикатора ефективного функціонування і розвитку ринку фінансових по-
слуг. Визначено чинники впливу на рівень довіри споживачів фінансових послуг на макро- та мікрорівні. Запропоновано 
основні шляхи забезпечення довіри споживачів фінансових послуг як ключового елементу стабільності та розвитку 
фінансового ринку.
Ключові слова: довіра споживачів; рівень довіри; чинники, які формують довіру; відновлення довіри до фінансової 
системи.

Dudynets L. WAYS OF PROVIDING CONSUMER TRUST IN FINANCIAL SERVICES
The paper studies the scientific category of trust as an indicator of the effective functioning of the financial market. The level of 
trust of users to the banks and certain factors of influence is analysed on it on macro- and mikrolevels. The article gives theoreti-
cal points of providing consumer trust in financial services. 
Keywords: trust of users; users of bank products; level of trust; factors, which form a trust; proceeding in a trust to the financial 
system.

Постановка проблеми. Важливим аспектом ста-
більності та розвитку фінансового ринку є довіра спо-
живачів фінансових послуг до фінансових установ. 
Разом з тим слід констатувати, що фінансові кризи 
останнього десятиріччя дуже негативно вплинули на 
рівень довіри споживачів у всьому світі, особливо в 
Україні, де останні політичні та економічні події при-
звели до кризи довіри в банківському секторі, наслід-
ками чого стало суттєве погіршення ліквідності бан-
ківського сектору та окремих банківських установ. 
Крім того, останні соціологічні опитування продемон-
стрували, що, попри деяке відновлення економічного 
зростання після кризи, ставлення українців до фінан-
сових інститутів і системи державного регулювання 
фінансових ринків характеризується недовірою та пе-
симізмом. Така ситуація негативно впливає на розви-
ток ринку фінансових послуг і вимагає пошуку шляхів 
відновлення довіри споживачів фінансових послуг у 
довгостроковій перспективі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід за-
значити, що, ураховуючи події останніх років на світо-
вому фінансовому ринку, проблема довіри споживачів 
фінансових послуг стала предметом активних диску-
сій як вітчизняних, так і зарубіжних науковців і прак-
тиків – Б. Бернанке, Р. Мертона, П. Мессона, Дж. Пі-
склі, Н. М. Внукової, Т. Е. Белялова, Д. В. Кондратен-
ка, Г. В. Миськів, Н. В. Куць та ін. Однак недостатньо 
висвітленими та обґрунтованими залишаються питан-
ня стосовно визначення шляхів відновлення втраченої 
під час кризових явищ в економіці довіри споживачів 
до фінансової системи.

Метою статті є визначення основних чинників, які 
впливають на рівень довіри споживачів фінансових 
послуг і визначення інструментів її забезпечення.

Основні результати дослідження. На нашу дум-
ку, двома основними факторами, які безпосередньо 
пов’язані з розвитком фінансового сектору та є основ-
ними складовими економічного зростання, є довіра 
громадян до фінансових установ і власне фінансові 
ресурси, що їх акумулює та перерозподіляє фінансо-
вий сектор. За браку відсутності довіри до фінансових 
посередників суб’єкти господарювання і домогоспо-
дарства змушені зберігати заощадження в готівковій 
формі, що, у свою чергу, призводить до зменшення 
інвестиційних ресурсів банків і взагалі стримує роз-
виток економіки держави. Тому відновлення довіри 
споживачів до фінансового сектору, що призведе до 
появи додаткових внутрішніх інвестицій, сьогодні є 
так необхідною економіці.

Звертаючись до теоретичних аспектів забезпечен-
ня довіри споживачів фінансових послуг, ми пого-
джуємося з думкою О. А. Ковтун про те, що залежно 
від об’єкта довіри її слід розглядати на трьох рівнях, 
а саме: на макроекономічному – інституційна довіра 
до інституцій фінансового ринку, що втілена в діяль-
ності регуляторів ринку; на мікрорівні – економічна 
довіра до фінансових інститутів; на нанорівні – персо-
ніфікована довіра, що формується безпосередньо кон-
кретною фінансовою установою відповідно до своїх 
ринкових позицій та спеціалізації [1, с. 134].

Як відомо, довіра споживачів фінансових послуг 
залежить від багатьох чинників, які формуються на 
рівні держави (на макрорівні) i на рівні банківської 
установи (на мікрорівні). Розглянемо ці чинники 
більш детально. До чинників, які впливають на довіру 
споживачів на макрорівні, слід віднести:

 – політичну і соціальну стабільність;
 – курсову стабільність i низький рівень інфляції;
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 – наявність ефективної системи захисту прав 
споживачів;

 – державні гарантії вкладникам банків;
 – доступність i правдивість інформації про еко-

номічну ситуацію в державі;
 – відсутність негативного інформаційного сере-

довища щодо стану фінансової системи.
До чинників, які впливають на рівень довіри спо-

живачів на мікрорівні, слід віднести:
 – репутацію фінансової установи;
 – рейтинг фінансової установи та фінансові ре-

зультати її діяльності;
 – інформаційну прозорість i спектр пропонова-

них послуг;
 – професійність персоналу;
 – комунікаційну політику фінансової установи;
 – участь у Фонді гарантування вкладів (для 

банків);
 – маркетингові підходи до просування комплек-

су послуг (фінансових продуктів).
Чинники зміни, що впливають на рівень дові-

ри, можуть мати конструктивний характер, тобто 
сприяти позитивному векторові зміни рівня довіри, 
коли споживач сприймає нові фінансові інструмен-
ти, розуміє їх особливості та механізми застосуван-
ня на ринку, а можуть спричиняти й деструктивний 
вплив, тобто коли споживач відторгає новації та змі-
ну об’єкта довіри через об’єктивні та суб’єктивні 
фактори – фактори інертності, негативного досвіду, 
страху тощо.

З огляду на вищезазначене, не менш важливим 
чинником, який впливає на рівень довіри споживачів, 
є досвід використання ними певних фінансових по-
слуг. Однак, як свідчать результати опитування, кожен 

четвертий український споживач мав негативний до-
свід користування фінансовими послугами. При цьо-
му тільки 16% респондентів вважає, що в разі виник-
нення непорозуміння між споживачем і фінансовою 
установою конфліктну ситуацію буде врегульовано на 
користь першого [2].

Суттєвим індикатором проблем, що турбують 
споживачів фінансових послуг, є динаміка звернень 
громадян з питань порушення правил надання фінан-
сових послуг до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг (Нацкомфінпослуг) як державного регулятора, 
спроможного захистити їхні законні права на небан-
ківському фінансовому ринку.

За даними Нацкомфінпослуг, типові питання, які 
порушувались у зверненнях громадян до комісії за 
останні роки, стосувались:

 – виплат страхового відшкодування внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод;

 – урегулювання договірних відносин із фінансо-
вими установами;

 – повернення вкладів і відсотків за вкладами не-
банківськими фінансовими установами;

 – виплат коштів недержавними пенсійними фон-
дами;

 – питань укладення кредитних договорів;
 – питань наявності конфлікту інтересів між осо-

бами, що входять до складу органів управління 
фінансових установ;

 – відсутності фінансових установ за місцезнахо-
дженням [3].

Кількість звернень зі скаргами до Нацкомфінпо-
слуг щодо конфліктів із фінансовими установами у 
2012–2016 рр. представлено у табл.

Таблиця 
Звернення зі скаргами до Нацкомфінпослуг  

щодо конфліктів із фінансовими установами у 2012–2016 рр.
Вид звернення 2012 2013 2014 2015 2016 Примітка

Звернення з питань надання 
страхових послуг 
страховими компаніями

3 479 6 615 7 466 4 226 4 660 Більшість звернень від споживачів зазначеного виду 
послуг надійшло з питань: порушення строків виплати 
або зменшення суми страхового відшкодування, 
відмови у виплаті пені за несвоєчасне страхове 
відшкодування страховими компаніями, безпідставної 
відмови страхової компанії у виплаті страхового 
відшкодування, визначення розміру відшкодування 
витрат, пов’язаних із пошкодженням транспортного 
засобу, не відповідно до порядку, встановленого 
законодавством

Звернення з питань надання 
кредитних послуг

1 286 1 285 603 439 572 У зверненнях (скаргах) споживачами порушувалися 
питання щодо повернення депозитних вкладів 
кредитними спілками, більшість із яких на сьогодні 
не перебуває в Державному реєстрі фінансових 
установ і має невиконані зобов’язання перед 
вкладниками. У зверненнях (пропозиціях) 
порушувалися питання щодо включення інформації 
до реєстру вкладників проблемних кредитних спілок

Звернення щодо 
врегулювання відносин  
з фінансовими компаніями  
та іншими фінансовими 
установами

256 541 394 453 645 Більшість споживачів скаржилася на порушення 
або невиконання договірних зобов’язань фінансовими 
установами

Звернення щодо невиплати 
коштів недержавними 
пенсійними фондами

12 189 932 137 69 -

Примітка. Складено автором за [3].
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За результатами розгляду звернень громадян 2016 
року було складено 394 акти про правопорушення, вчи-
нені на ринку фінансових послуг, у т. ч. 338 – у страхо-
вих компаніях, 37 – у кредитних спілках, 8 – в інших 
кредитних установах, 9 – у фінансових компаніях, 2 – в 
юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але 
надають окремі фінансові послуги [3].

Виходячи з окресленої проблеми запропонуємо шля-
хи відновлення довіри споживачів фінансових послуг на 
вітчизняному ринку. 

На нашу думку, формування довіри можливе лише 
за наявності захисту прав споживачів. Система захисту 
прав споживачів на ринках фінансових послуг повинна 
ґрунтуватися на таких принципах: 

 – забезпечення неупередженого і справедливого 
ставлення до споживачів на всіх етапах надання 
фінансових послуг і під час урегулювання спо-
рів, що виникають у зв’язку з цим; 

 – визначення органів державного регулювання 
і нагляду, на яких покладатиметься функція зі 
здійснення контролю у сфері захисту прав спо-
живачів на ринках фінансових послуг; 

 – забезпечення неухильного дотримання вимог 
щодо розкриття інформації фінансовими устано-
вами і належної їх прозорості; 

 – забезпечення відповідальної ділової поведінки і 
високих стандартів надання фінансових послуг 
фінансовими установами, юридичними і фізич-
ними особами, що провадять допоміжну діяль-
ність на ринках фінансових послуг; 

 – забезпечення комплексного захисту споживачів 
фінансових послуг від шахрайських та інших 
незаконних дій; 

 – забезпечення захисту персональних даних спо-
живачів фінансових послуг і таємниці їхньо-
го приватного життя; застосування механізмів 
оскарження або відмови від подальшого отри-
мання фінансової послуги і відшкодування збит-
ків; 

 – формування сучасного інструментарію захисту 
прав споживачів фінансових послуг; 

 – забезпечення належного рівня конкуренції на 
ринках фінансових послуг [4; 5].

Значна кількість конфліктів між фінансовими уста-
новами і споживачами фінансових послуг, тривалість 
розгляду спорів у судах є спонукальним чинником не-
обхідності запровадження альтернативного механізму 
врегулювання спорів в Україні, який би дозволив роз-
глядати скарги споживачів до постачальників фінансо-
вих послуг без застосування складної і тривалої судової 
процедури.

Механізмом забезпечення захисту прав споживачів, 
який уже давно довів свою ефективність у розвинених 
країнах, є створення інституту фінансового омбудсме-
на – незалежної особи, яка в позасудовому порядку 
врегульовує суперечки між фінансовими установами та 
їхніми клієнтами. Зважаючи на наведені вище обстави-
ни, запровадження інституту фінансового омбудсмена в 
Україні є своєчасним і необхідним. Зазначимо, що фі-
нансовий омбудсмен має доповнювати роботу чинних 
регуляторів ринку фінансових послуг, які встановлюють 

правила ведення підприємницької діяльності для фінан-
сових установ, як ефективного інструменту контролю 
за реалізацією цих правил у договірних відносинах між 
організацією, що надає фінансові послуги, і споживачем 
фінансових послуг.

Важливим напрямом формування довіри спожива-
чів фінансових послуг є реалізація соціально-марке-
тингових заходів, до яких слід віднести: розроблення 
соціальної піар-кампанії для відновлення довіри насе-
лення до банків; пропагування заощаджувальної моделі 
поведінки населення; запровадження відповідальності 
політиків, посадових осіб і засобів масової інформації 
за створення негативного інформаційного середовища; 
упровадження програм із фінансової грамотності в на-
вчальних закладах і через ЗМІ для широкого загалу на-
селення [6].

Ще одним аспектом формування довіри спожива-
чів фінансових послуг є комунікаційна політика самих 
фінансових установ, адже «взаємовідносини з клієнта-
ми, турбота про його інтереси, чесність і прозорість є 
набагато важливішими для клієнтів, ніж продуктові та 
цінові атрибути» [7, c. 313]. У цьому аспекті важливим є 
дотримання фінансовими установами таких принципів: 
швидке обслуговування; професіоналізм і компетент-
ність; прозорість діяльності; стійкі взаємовідносини; 
ввічливість і турбота [8, с. 464]. 

Варто наголосити, що дуже важливим є проактив-
ний підхід, який передбачає впровадження механізмів і 
здійснення заходів, спрямованих на уникнення факторів 
і ситуацій, що можуть у майбутньому призвести до зни-
ження довіри.

Оскільки чинна в Україні модель функціонування фі-
нансового сектору є банкоцентричною, тобто саме бан-
ківська система є домінуючою серед інших сегментів 
фінансового сектору, то варто звернути особливу увагу 
на забезпечення довіри споживачів до банків. У цьому 
аспекті суттєвих змін потребують загальнокорпоратив-
ні стратегії банків, основною метою яких є отримання 
прибутку будь-якими засобами і методами. Іншим еле-
ментом відновлення довіри є рівень культурологічної 
готовності персоналу банку, а саме його підготовленість 
щодо надання банківських продуктів та послуг клієнтам 
відповідної якості, перш за все для забезпечення довго-
тривалих відносин з ними. Тут погоджуємось із думкою 
Р. де Фенікс і Р. Певерелли,  які зазначають, що «довіра 
не виникає автоматично. Вона є наслідком великої кіль-
кості актів взаємодії. Лише після того, як клієнт кілька 
разів отримає позитивні враження від спілкування з бан-
ком, довіра почне відновлюватися, а споживачі – посту-
пово робити кроки назустріч банку» [9, с. 51].

Що стосується банківської системи, то криза остан-
ніх років і ситуація, яка склалася, вказують на те, що 
відновлення довіри до банківської системи стосується 
таких аспектів. По-перше, необхідним є якісний моні-
торинг. Тут мається на увазі здійснення постійного мо-
ніторингу діяльності банків з боку регулятора для забез-
печення своєчасного виявлення проблемних питань у їх-
ній поточній роботі та своєчасне реагування на виклики 
і загрози. Необхідною є комплексна діагностика якості 
активів банків та оцінка достатності їхнього капіталу. 
По-друге, сьогодні є необхідним оздоровлення банків-
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ської системи, що передбачає виконання роботи з пошу-
ку та реалізації проблемних активів, розкриття інфор-
мації про кінцевих власників фінансових установ і кре-
дитування пов’язаних осіб, практичного впровадження 
відповідальності за доведення банків до банкрутства.

Висновки. Отже, вищезазначені аспекти є необ-
хідними і важливими кроками для підвищення довіри 
споживачів до суб’єктів фінансового ринку, що спри-
ятиме забезпеченню більш ефективного розвитку фі-
нансового ринку в Україні.
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Досліджено сучасний стан і проблеми розвитку національних рейтингових агентств в Україні. Визначаються вимоги 
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Grudzevych U. Y. ESTIMATION OF BANKS BY NATIONAL RATING AGENCIES
The modern state and problems of development of national rating agencies in Ukraine were investigated. Requirement to activity 
of the national rating agencies were determined. Problems and methods of rating evaluation of banks’ activity and reliability of 
deposits by national rating agencies are considered.
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Постановка проблеми. На даний час як за кордо-
ном, так і в Україні є безліч підходів до оцінки фінан-
сового стану банківських установ, які передбачають 
оцінку надійності, економічного потенціалу, фінансової 
стійкості. Проте важливою проблемою залишається 
регулювання та визначення підходів до розроблення 
відкритих рейтингів діяльності банківських установ, 
які забезпечують прозорість банківської системи і за-
доволення інформаційних потреб клієнтів банків. Саме 
такі відкриті рейтинги публікують як загальновизнані 
лідери ринку Standard & Poor’s, Мoody’s, Fitch, так і від-
носно молоді національні рейтингові агентства. В Укра-
їні статус уповноваженого рейтингового агентства (РА) 
станом на 2017 рік мають такі агентства: Кредит-Рей-
тинг, Рюрік, «ІВІ-Рейтинг», «Експерт-Рейтинг» і «Стан-
дарт-Рейтинг». Кожне із цих рейтингових агентств при 
оцінці діяльності банків розробляє власну методику. Ці 
методики відрізняються набором показників і критеріїв 
оцінки банків. Хоча в подальшому отримані результати 
переводять у Національну шкалу, яка включає довго-
строковий і короткострокові кредитні рейтинги, а ті, у 
свою чергу, поділені на рейтинги інвестиційного та спе-
кулятивного класу. Окрім того, національні рейтингові 
агентства визначають рейтинги надійності банківських 
депозитів, використовуючи при цьому також різні ме-
тодики, а результати аналізу трансформують у рейтинг, 
який має п’ять (шість) рівнів. 

Окрім того, на нинішній день в усіх країнах Єв-
росоюзу кредитні рейтинги використовуються при 
визначенні вимог до капіталу. Орієнтиром слугують 
вимоги Базельського комітету з банківського нагляду, 
згідно з якими при розрахунку регулятивного капіталу 
треба враховувати кредитний рейтинг, який показує 
рівень кредитних ризиків активів, у які розміщується 
капітал. Тому роль діяльності рейтингових агентств у 
цьому питанні важко переоцінити.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. У віт-
чизняній науковій літературі дослідженню питань 
рейтингової оцінки діяльності банків присвячено пра-
ці таких науковців: В. Батковського, В. Вітлінського, 
І. Гумен, Л. Долінського, Г. Карчевої, О. Колодізєва, 
М. Лапішко, А. Мазаракі, Р. Набока, А. Незнамова, 
Б. Пшика, І. Парасій-Вергуненко, Л. Примостки і бага-
тьох інших. Проте вважаємо, що й надалі залишають-
ся не повною мірою розкриті питання особливостей 
рейтингової оцінки банків національними рейтинго-
вими агентствами, а саме питання методологічного і 
аналітичного характеру.

Метою статті є виявлення основних підходів до 
методології рейтингової оцінки діяльності банків на-
ціональними рейтинговими агентствами та аналіз ак-
тивності національних рейтингових агентств до оцін-
ки діяльності банків.

Виклад основного матеріалу. Ідея створення на-
ціонального рейтингового агентства в Україні виникла 
1997 року. З ініціативи Світового банку велися пере-
говори з головою наглядової ради УМВБ Вадимом 
Гетьманом щодо створення РА, однак у той час проект 
продовження не отримав. Ідея була реалізована лише 
2004 року, коли були ухвалені рішення Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку «Про за-
провадження системи обов’язкового рейтингування 
суб’єктів та інструментів фондового ринку» (№ 542 
від 08.12.2004) і Методичні рекомендації НКЦПФР 
зі створення і розвитку незалежних інформаційних і 
рейтингових агентств, які спеціалізуються на наданні 
інформаційних послуг на фондовому ринку України 
(№ 370 від 31 серпня 2004). 

На той час, згідно з вимогами ДКЦПФР, національ-
ні рейтингові агентства повинні були відповідати та-
ким вимогам: бути резидентами України; спеціалізу-
ватися виключно на наданні послуг, пов’язаних із ви-
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значенням кредитного рейтингу, використовувати для 
визначення рейтингу національну шкалу кредитних 
рейтингів; володіти інформаційною інфраструктурою, 
достатньою для ефективного збору і обробки даних, 
та засобами для оголошення даних про присвоєний 
кредитний рейтинг; мати досвід роботи не менше ніж 
два роки. Відповідність вищевказаним критеріям мала 
бути підтверджена експертними висновками Світово-
го банку або МВФ, або ЄБРР.

Оскільки єдиним національним агентством, яке на 
той час відповідало всім вимогам, було РА «Кредит-
Рейтинг», то йому і було присвоєно статус уповнова-
женого. На ринку рейтингових послуг існував певний 
монополізм, оскільки працювало одне національне РА, 
а згодом рейтингову оцінку стали присвоювати три 
міжнародні рейтингові агентства (S&P, Moody’s, Fitch). 
Згідно із світовою практикою вважається доцільним 
існування 5–6 національних рейтингових агентств для 
подолання монополізму і більш раціональної рейтин-
гової оцінки як суб’єктів господарювання, так і банків.

Ця ситуація тривала досить довго і вирішилась 
2010 року після кризи, коли були видані свідоцтва про 
включення до Державного реєстру уповноважених 
рейтингових агентств РА «ІВІ-Рейтинг», НРА «Рюрік» 
(12 квітня 2010 р.) і РА «Експерт-Рейтинг» (09 червня 
2010 р.). 

У березені 2011 року НКЦПФР позбавила РА 
«Кредит-Рейтинг» статусу уповноваженого, а вже 
10.04.2012 до Державного реєстру уповноважених 
РА включено ТОВ «Рейтингове агентство «Стандарт-
Рейтинг», ТОВ «Українське кредитно-рейтингове 
агентство» і РА «Кредит-Рейтинг». У травні 2016 року 
Українське кредитно-рейтингове агентство виключе-
но з реєстру. Таким чином статус уповноваженого РА 
на даний час має п’ять агентств.

Разом з тим змінились і вимоги до уповноважених 
рейтингових агентств. Окрім чинних вимог 2015 року, 
згідно з Положенням НКЦПФР «Про конкурс з ви-
значення уповноважених рейтингових агентств», до-
дали / змінили такі вимоги: РА повинні мати офіційні 
веб-сайти в мережі «Інтернет» з вільним доступом 

користувачів; досвід роботи – не менше ніж один рік 
у зазначеній сфері діяльності та перелік визначених 
і оприлюднених кредитних рейтингів національним 
суб’єктам господарювання; внесений статутний капі-
тал у розмірі не менше ніж 2 500 мінімальних заро-
бітних плат, не менше ніж 50% якого внесено у гро-
шовій формі; не мають серед пов’язаних осіб тих, що 
пов’язані з учасниками ринків фінансових послуг, та 
не визначають їхні кредитні рейтинги [1]. 

У березні 2017 року НКЦПФР схвалила проект 
Положення про порядок проведення конкурсу з ви-
значення уповноважених рейтингових агентств і по-
рядок ведення Державного реєстру уповноважених 
рейтингових агентств, згідно з яким установлюється, 
що уповноважене рейтингове агентство, крім іншого, 
має проявляти й усувати будь-які наявні або потенцій-
ні конфлікти інтересів, які можуть впливати на роботу 
і висновки його рейтингових аналітиків, працівників 
і будь-яких інших фізичних осіб, послугами яких ко-
ристується рейтингове агентство, або які залучені у 
процес присвоєння кредитних рейтингів, або ствер-
джують кредитні рейтинги. 

За останні півроку cпостерігається тенденція від-
мови вітчизняних банків від послуг більш строгих і 
дорогих міжнародних агентств, мотивуючи це від-
сутністю потреби випуску облігацій. Від S&P пішов 
останній клієнт серед українських банків. Загалом, 
міжнародними рейтинговими агентствами станом на 
кінець квітня 2017 року присвоєно рейтинг позичаль-
ника 12 банкам і п’ять банків мають рейтинги борго-
вих зобов’язань. Причому всі присвоєні рейтинги за 
міжнародною шкалою відносять до спекулятивного 
класу, а за національною шкалою рейтинги Укрек-
сімбанку, Ощадбанку, Укрсоцбанку, Правекс-Банку, 
банку Креді Агріколь, Альфа Банку і ПроКредитбанку 
віднесені до інвестиційного класу. Рейтинговими по-
слугами міжнародних рейтингових агентств користу-
ються переважно банки з державною часткою і банки 
іноземних банківських груп. Тільки один банк із при-
ватним капіталом – АБ «Південний» – має рейтингову 
оцінку Fitch і Moody’s (табл.).

Таблиця
Рейтингова оцінка діяльності банків  

міжнародними і національними рейтинговими агентствами

Банк Вид 
рейтингу

S&P Fitch Moody’s
«Кредит-
Рейтинг» Рюрік Стандарт-

Рейтинг
ІВІ-

Рейтинг
Експерт-
Рейтинг

за 
міжнар. 
шкалою

за нац.
шкалою

за 
міжнар. 
шкалою

за нац.
шкалою

за 
міжнар. 
шкалою

за нац.
шкалою

Банки з державною часткою
АТ «Укрек-
сімбанк» РП В-/стаб AA

/стаб. Ca/стаб

АТ «Ощад-
банк» РП В-/стаб AA

/стаб Са/стаб Caa2.ua
/стаб

ПАТ КБ 
«Приват-
Банк»

РП SD/NM RD ВВ/
в розв С/стаб uaAA/ 

стаб

АБ «Укргаз-
банк» РП

РНД
uaAА+/ 

стаб
r5

uaA+/ 
стаб
5+

uaAА+/ 
стаб

Банки іноземних банківських груп
ПАТ 
«Промін-
вестбанк»

РП
РНД WD WD Са/стаб Caa2.ua/

стаб
ua AA/

стаб
ua 1
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Банк Вид 
рейтингу

S&P Fitch Moody’s
«Кредит-
Рейтинг» Рюрік Стандарт-

Рейтинг
ІВІ-

Рейтинг
Експерт-
Рейтинг

за 
міжнар. 
шкалою

за нац.
шкалою

за 
міжнар. 
шкалою

за нац.
шкалою

за 
міжнар. 
шкалою

за нац.
шкалою

ПАТ 
«Укрсоц-
банк»

РП В-/стаб AA/стаб

АТ «Райф-
файзен Банк 
Аваль»

РП
РНД Са/стаб В2.ua/

стаб

uaAAА/ 
стаб

uaK1/стаб
ua1

ПАТ 
«ВТБ Банк»

РП
РНД

ua AA-/ 
стаб ua1

ПАТ «Кре-
добанк» РП РНД

uaAAА/ 
стаб

uaK1/стаб 
ua1

ua AAА/ 
позитив

ПАТ 
«БТА банк»

РП
РНД

ua A/
стаб 5

ПАТ «ВіЕс 
Банк» РП РНД uaA+/ 

у розв 5-
ПАТ «Мар-
фін Банк» РП РНД uaA/ 

стаб 5
АТ «Укр-
Сиббанк» РП ua AАА/ 

стаб
ПАТ «Ідея 
Банк» РП uaA+/ 

стаб
ПАТ КБ 
«Правекс-
Банк

РП В-/нега-
тивний 

AA+/
негатив-

ний
ПАТ «Креді
Агріколь» РП В-/стаб AAA/

стаб
uaAАА/ 

стаб
АТ 
«ПІРЕУС 
Банк МКБ»

РП РНД uaA/
стаб 5

ПАТ «Аль-
фа Банк» РП В-/стаб АА/стаб uaAАА/ 

стаб
ІНГ Банк 
Україна РП uaAAA/ 

стаб
АТ ОТП 
БАНК РП uaA+/ 

стаб
ПроКредит-
банк РП В-/стаб AAA/

стаб
ПАТ «Сбер-
банк» РП

РНД Са/стаб В2.ua/
стаб

uaAA+/
негат 

5+
ПАТ «Банк 
Форвард» РП РНД uaA-/ 

стаб 5+
ПАТ 
«Кредит-
інвестбанк»

РП
РНД

uaAA/ 
стаб 5

Банки з приватним капіталом
АТ «Таском-
банк» РП uaAA+/

стаб
АБ «Пів-
денний» РП ССС Са/стаб В2ua/ 

стаб
uaA+/ 

cтаб 4+
ПАТ ПУМБ РП uaAA-/ 

стаб 5
ПАТ «Мега-
банк» РП uaAA-/ 

стаб
ПАТ 
«Універсал 
Банк»

РП 
РНД

uaАА/ 
стаб 5

ПАТ «Банк 
Восток» РП uaAA-/ 

стаб
Примітка. Складено за даними [2–9].

Слід зазначити, що за останні роки зростає зна-
чимість рейтингової оцінки, яку надають вітчизняні 

рейтингові агентства. Більшість банків із приватним 
капіталом мають рейтингову оцінку одного з націо-

Закінчення табл.
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нальних РА. Загалом, національними рейтинговими 
агентствами станом на кінець квітня 2017 року надано 
рейтингову оцінку позичальника 71 банку, 34 банкам 
присвоєно рейтинг надійності депозитів і трьом бан-
кам – рейтингову оцінку боргових інструментів. 

Характерною ознакою методик оцінки діяльності 
банків усіх рейтингових агентств є використання та-
ких показників, як якість активів, достатність капіта-
лу, ліквідність, прибутковість, ризики. Таким чином 
практично всі рейтингові агентства використовують 
ті самі показники, що і НБУ при оцінці фінансового 
стану банків за системою CAMELSO.

Так, рейтингове агентство (РА) «Кредит-Рейтинг» 
при визначенні кредитного рейтингу банків здійснює: 
1) аналіз ефективності управлінського менеджменту, 
що, у свою чергу, включає оцінку становища банку 
на ринку та регулювання ринку, аналіз банківської 
клієнтури, організаційної структури банку та стра-
тегію і тактику його розвитку; 2) аналіз фінансового 
менеджменту: аналіз капіталу, прибутковості, ліквід-
ності і характеристику ресурсів, управління ризиками, 
диверсифікацію і гнучкість фінансової діяльності бан-
ку [10].

Загалом, зазначеним РА присвоєно кредитний рей-
тинг позичальника 23 банкам, із них найвищі оцінки 
на рівні uaAAA отримали Авангард-банк, ІНГ-Банк 
Україна; uaAA+ отримав ТАСКОМБАНК, uaAA – Уні-
версал Банк та uaAA отримали ПУМБ і Банк «Вос-
ток». Крім того, ТАСКОМБАНКу присвоєно кредит-
ний рейтинг боргових зобов’язань.

Крім кредитного рейтингу РА, «Кредит-Рейтинг» 
оцінює надійність банківських депозитів, при цьому 
враховує ліквідність, ресурсну базу, диверсифікацію 
і якість активів, ефективність діяльності, чутливість 
до несприятливих факторів і можливість залучення 
ресурсів. Шкала «Кредит-Рейтингу» включає оцінки 
від 1 до 5, де 5 – найвища, а 1 – низька надійність бан-
ківських депозитів. На даний час присвоєно рейтин-
ги депозитів восьми банкам, у т. ч. оцінку 5 отримали 
Альтбанк, Марфін Банк, ПУМБ, ПІРЕУС Банк МКБ, 
Універсалбанк та ВіЕсБанк [2–4].

На другому місці за кількістю присвоєних кре-
дитних рейтингів банкам є рейтингове агентство ІВІ-
Рейтинг. Рівень кредитного рейтингу позичальника 
ІВІ-Рейтинг визначає на основі комплексного кредит-
но-рейтингового аналізу, який базується на визначенні 
трьох груп показників [11].

1. Аналіз зовнішнього середовища діяльності, 
який передбачає оцінку нормативної бази, що 
регулює діяльність; статистичних даних і тен-
денцій розвитку банківської системи; ринкової 
позиції; оцінку конкурентоспроможності.

2. Аналіз внутрішнього середовища, який, у свою 
чергу, включає: аналіз системи менеджменту, 
що полягає у вивченні системи управління та 
ухвалення рішень, досвіду і репутації вищо-
го керівництва, відкритості та прозорості по-
зичальника / емітента і його персоналу); ана-
ліз фінансового профілю (аналіз структури та 
якості активів, структури зобов’язань, достат-
ності капіталу, рівня ліквідності, фінансових 

результатів та ефективності діяльності); управ-
ління ризиками.

3. Аналіз на встановлення ознак фіктивності.
Цікавим моментом методології є те, що рейтингове 

агентство не використовує певного вагового коефіці-
єнта для кожного з рейтингових факторів або за різни-
ми складовими в рамках кожного з факторів, оскільки 
вважає що відповідна вага може змінюватись залежно 
від конкретних обставин. 

ІВІ-Рейтинг визначає рейтинг надійності банків-
ських вкладів і його шкала включає шість рівнів: від «6» 
– виключна надійність до «1» – наднизька надійність.

Це агентство 2017 року присвоєло сім кредитних 
рейтингів, у т. ч. рейтинг uaAА – Сбербанку, uaA – 
БТА-Банку. Загалом, кредитний рейтинг цього агент-
ства присвоєно 17 банкам, 15 банкам рейтинг відкли-
кано і трьом призупинено. Рейтинг надійності банків-
ських вкладів присвоєно також 17 банкам, найвищі 
оцінки на рівні 5+ отримали Сбербанк, Укргазбанк і 
банк «Форвард», рейтинг 5 присвоєно Кредитінвест-
банку, АКБ «Львів», БТА банку [5]. 

РА «Рюрік» при визначенні кредитного рейтин-
гу банків акцентує увагу на таких показниках, як 
загальний стан банку, стан банківської системи, ди-
наміка і оцінка якості активів, аналіз і оцінка якості 
зобов’язань, аналіз власного капіталу та характерис-
тика емісії облігацій банку і фінансовий аналіз ви-
пуску облігацій [12]. Кредитний рейтинг позичаль-
ника цього агентства мають 10 банків, у т. ч. рейтинг 
uaAA+ присвоєно ПАТ АБ «Укргазбанку». Рейтинго-
вим агентством двом банкам АБ «Кліринговий дім» і 
ПАТ «Банк Альянс» 2017 року присвоєно нові рейтин-
ги позичальника і надійності депозитів [6]. 

При оцінці надійності депозитів агентство викорис-
товує 17 основних показників діяльності банківської 
установи, які характеризують його ліквідність і плато-
спроможність, якість ресурсної бази, якість активів, 
капіталізацію та ефективність діяльності. Залежно від 
вагомості показника їм присвоюється відповідний бал, 
на підставі сумарного балу рівню надійності депозитів 
присвоюється рейтинг. Рейтингова шкала, як і в агент-
ства «Кредит-Рейтинг», містить п’ять рівнів – від r5 
(дуже високий рівень) до r1 (дуже низький). Рейтинг 
надійності депозитів на рівні r5 присвоєно ПАТ АБ 
«Укргазбанк», ще п’ятьом банкам («Вернум Банку», 
Полікомбанку, банкам «Альянс», «Центр» і «Клірин-
говий дім» присвоєно рейтинг на рівні r4 (високий) [7].

РА «Стандарт-Рейтинг» визначає кредитний рей-
тинг і рі-рейтинг банків, використовуючи підхід 
CAMELS, що передбачає оцінку достатності капіталу 
і підтримки акціонерів, якості активів, якості управ-
ління, прибутковості, ліквідності та частки банку на 
національному ринку. Крім цих показників, рейтин-
гове агентство визначає так звані «сплячі» критерії, 
зокрема відносини банку з регулятором, Фондом га-
рантування вкладів фізичних осіб, податковими орга-
нами, Держфінмоніторингом і т. д. Крім того, РА ви-
значає рейтинги надійності депозитів, які поділені на 
шість рівнів [13]. 

Це агентство більшою мірою спеціалізуєть-
ся на присвоєнні рі-рейтингів, а кредитні рейтинги 
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 присвоєні лише шести банкам. Зокрема, найвищий 
рейтинг позичальника (uaAAA) отримали ПАТ «Кре-
добанк» і ПАО «Райффайзен Банк Аваль». Рейтинг 
надійності депозитів присвоєно трьом банкам [8].

Методика оцінки банків РА «Експерт-Рейтинг» 
включає такі показники, як адекватність капіталу, лік-
відність, якість активів, дохідність операцій банку, від-
носини банку з акціонерами, взаємовідносини з вла-
дою, частка ринку і конкурентне середовище, валют-
ний і процентний ризик, додаткові фактори, політика 
при врахуванні зовнішньої підтримки від акціонерів. 
При оцінці надійності депозитів агентство використо-
вує шість рівнів рейтингу, де ua1 – найвищий із мож-
ливих рівень надійності депозиту, а ua6 – недостатній 
рівень надійності депозиту [14]. Це агентство присво-
їло кредитний рейтинг позичальника 12 банкам (най-
вищі оцінки на рівні uaAAA у Креді Агріколь банку, 
УкрСиббанку, Альфа-банку, Кредобанку), два кредитні 
рейтинги боргових зобов’язань (Альфа-банку і ВТБ 
Банку), чотири рейтинги надійності депозитів [9]. Од-
нак 2017 року це рейтингове агентство не присвоювало 
і не оновлювало рейтинг жодному з банків в Україні.

Висновки. На сучасному етапі спостерігається 
стійка тенденція до зростання ролі кредитних рейтин-
гів, рейтингів надійності депозитів, рейтингів корпора-

тивного управління. Усе більше банків отримують рей-
тингові оцінки хоча б одного з рейтингових агентств 
національного чи міжнародного, на даний час лише 10 
банків мають оцінки декількох рейтингових агентств, 
переважно ці банки відносять до груп державних або 
до банків іноземних банківських груп. Банки з приват-
ним капіталом переважно мають оцінку лише одного 
з національних рейтингових агентств, здебільшого, 
більшість із них має оцінку на інвестиційному рівні.

Якість діяльності рейтингових агентств перевіря-
ється тільки часом. Загалом визнано, що з моменту ор-
ганізації агентства до початку його повномасштабної 
діяльності проходить приблизно п’ять-шість років. Ві-
тчизняні рейтингові агентства є достатньо молодими і 
постійно перебувають у пошуку нових підходів і мето-
дик оцінки суб’єктів господарювання і банків. 

Попри те, що більшість РА у 2015–2016 рр. оновили 
методології оцінки банків, основними проблемами, які 
вимагають розв’язання, залишаються питання постій-
ного вдосконалення методології, ураховуючи тенден-
ції розвитку ринку банківських послуг. А розв’язати 
проблему об’єктивності присвоєних рейтингів можна 
лише за повної незалежності рейтингового агентства 
від державних органів, регуляторів, об’єднань учасни-
ків ринку.
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СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОЇ АДАПТАЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ: 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Розкрито сутність системи антикризової адаптації банків та окреслено теоретичні  підходи до її дослідження. Об-
ґрунтовано функціональну структуру системи антикризової адаптації банків в Україні та принципи її побудови.
Ключові слова: антикризова адаптація, банк, система антикризової адаптації.

Mamedov S. ANTI-CRISIS ADAPTATION SYSTEM BANKS IN UKRAINE: THEORETICAL ASPECTS
The article reveals the essence of anti-crisis adaptation banks and outlines the theoretical approaches to its study. Grounded 
functional structure of anti-crisis adaptation banks in Ukraine and the principles of its construction.
Keywords: anti-crisis adaptation, the bank’s anti-crisis system adaptation.
JEL classification: E 440

Постановка проблеми. У період соціально-еко-
номічних перетворень, наслідків світової економічної 
кризи проблематика забезпечення стабільного розвит-
ку банківської системи та стійкості банків набуває 
особливої актуальності, ураховуючи, що їх функціо-
нування в сучасних умовах ускладнюється появою 
криз у різних сферах економіки. Результати діяльності 
банків стосуються майже всіх сфер економіки, їх не-
вдачі і досягнення можуть призвести до руйнування 
або значних негативних зрушень в економічній систе-
мі загалом. За таких умов постає об’єктивна необхід-
ність формування і впровадження ефективної системи 
антикризової адаптації, яка спрямована на уникнення 
кризових явищ, подолання наслідків кризи і стабілі-
зацію діяльності кожної без винятку установи банку. 
Така система повинна мати постійний характер і здій-
снювати моніторинг стану банківської діяльності, що 
сприятиме надійності банківського сектору, зміцнен-
ню фінансової безпеки і зростанню економіки, захис-
ту вкладів клієнтів. Саме тому дослідження проблем 
формування дієвої системи антикризової адаптації 
банків в Україні є актуальною і своєчасною.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження проблем, пов’язаних із 
реструктуризацією банків, зробили такі вітчизняні 
вчені: О. Вовчак, З. Васильченко, Л. Кузнєцова, В. Мі-
щенко, В. Опарін, С. Реверчук, В. Федосов та ін. Од-
нак недостатньо висвітленими залишаються питання 
визначення сутності поняття «система антикризової 
адаптації банків», побудови структури і вибору меха-
нізмів її функціонування. Загалом, ця тема є недостат-
ньо розробленою в силу того, що вона є відносно но-
вою з позиції як наукових, так і практичних розробок. 

Мета статті – обгрунтування сутності та складо-
вих системи антикризової адаптації банків в Україні.

Основні результати дослідження. Серед інстру-
ментів методології наукових досліджень необхідно 
виділити системний підхід, який спрямований на 
розв’язання відповідної проблематики, а саме: 1) ви-
значення змісту системи та її об’єктів як систем ниж-

чого порядку; 2) методологічні аспекти класифікації 
систем; 3) аналіз їхніх функцій у системних дослі-
дженнях. Системний підхід базується на понятті «сис-
тема» (від грецького systeme) – ціле, складене з окре-
мих частин, і означає сукупність елементів, які пере-
бувають у відносинах один з одним. Тобто системи 
складаються з певного комплексу взаємопов’язаних 
елементів, котрі можна виокремлювати та аналізува-
ти. Наведемо декілька визначень поняття «система»: 
комплекс взаємодіючих елементів або єдине ціле, що 
складається з частин, які між собою взаємодіють; су-
купність елементів, які перебувають у взаємодії між 
собою; наукова категорія певного рівня абстракції, 
що служить засобом розв’язання тих чи інших про-
блем; сукупність, що складається зі з’єднаних частин, 
множини елементів, які є неподільними, відповідни-
ми і перебувають у взаємозв’язках один із одним та 
утворюють визначену цілісність, тобто єдність певної 
структури, яка із зовнішнім середовищем взаємодіє як 
єдине ціле [1, c. 372].

Сформулюємо такі основні системні принципи, 
якими можна охарактеризувати будь-яку систему: ба-
гатокомплексність (сукупність елементів – складо-
вих системи); динамічність (взаємна залежність кож-
ного елементу системи від іншого, а також залежність 
властивостей цих елементів у системі від їх розташу-
вання в системі в цілому, функцій та інших параметрів 
усередині цілого); емерджентність або цілісність 
(принципова незвідність властивостей системи до 
суми властивостей усіх її елементів, тобто невизна-
чення з властивостей складових елементів властивос-
тей системи в цілому); структурність (яка характе-
ризує залежність поведінки системи від поведінки її 
окремих елементів, їхніх властивостей і структури); 
ієрархічність системи (кожна ланка системи, з одно-
го боку, виступає у формі більш обмеженою структур-
ною системою, а з другого – є частиною, компонентом 
більш ширшої системи); множинність підходів до ви-
вчення кожної системи через принципову складність 
їх структури і властивостей; залежність системи від 
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факторів середовища (внутрішнього і зовнішнього), 
під впливом яких система проявляє і змінює свої влас-
тивості.

Необхідність розвитку теорії адаптивного управ-
ління в рамках економічної наукової думки обумовле-
на передусім функціональною, структурною, органі-
заційною складністю банку як соціально-економічної 
системи та об’єкта управління, що, по-перше, діє в 
умовах невизначеності параметрів мінливого ринко-
вого середовища, а по-друге, ендогенно характери-
зується неможливістю отримання адекватної моделі 
його функціонування.

Поняття «адаптація» (від лат. adapto – пристосу-
вання) як інструменту впливу на керований об’єкт 
генеалогічно набуло свого поширення з області біо-
логії та соціології в область кібернетики, математич-
них і технічних наук через розвиток теорії управління 
об’єктами за значної апріорної невизначеності умов їх 
функціонування і факторів впливу на них.

Сьогодні існує багато визначень цих понять, що 
свідчить про різнобічність їхнього використання, 
однак згідно зі системним підходом загалом термін 
«адаптація» може виступати у трьох аспектах [2]: 
адаптація як властивість системи пристосовуватися до 
можливих змін функціонування; адаптація як сам про-
цес пристосування адаптивної системи; адаптація як 
метод, заснований на накопиченні й обробці інформа-
ції та пристосований для досягнення деякого критерію 
оптимізації. Об’єднання цих трьох аспектів виражен-
ня адаптації дозволяє досліджувати категорії «адапта-
ція» (як процес), «адаптивне управління» (як функція, 
що поєднує процес і механізми адаптації), «система 
адаптації» (як синергічне об’єднання принципів, зако-
нів адаптації в системі управління з реалізацією мето-
дів, алгоритмів і моделі адаптивного управління).

Проведені дослідження поняття «адаптація» до-
зволяють запропонувати систематизоване визначення 
з позиції його прояву в економіці, зокрема в управ-
лінні складними соціально-економічним системами 
– підприємствами. Адаптація банку – це процес ці-
леспрямованої зміни параметрів і структури банку як 
системи, який здійснюється на основі визначення кри-
теріїв її функціонування, а також наявної інформації 
щодо прояву і мінливості екзогенних факторів впливу 
на банківську діяльність. Наше визначення  допомагає 
зрозуміти сутність цієї категорії, яка відіграє важливу 
роль у розвитку сучасної банківської діяльності через 
те, що в сучасних умовах господарювання адаптація 
банків є обов’язковою умовою і головним критерієм 
ефективності господарської діяльності.

Тому метою процесу адаптації є створення дієвого 
механізму, основним завданням якого має бути забез-
печення швидкого реагування суб’єкта господарюван-
ня на дію зовнішніх загроз. Основними елементами 
такого механізму мають стати такі чинники, як ре-
структуризація, модернізація, реінжиніринг, управлін-
ня на основі внутрішніх і зовнішніх сигналів.

У період соціально-економічних перетворень, на-
слідків світової економічної кризи 2007–2008 рр. за-
вдання забезпечення стабільного розвитку банківської 
системи та стійкості банків набуває особливої акту-

альності, ураховуючи, що їх функціонування в сучас-
них умовах ускладнюється появою криз у різних сфе-
рах економіки. Найбільших проблем остання світова 
криза завдала банківському секторові, який виявився 
нездатним протистояти її викликам, мобільно при-
стосуватись до постійних змін у ринковому середови-
щі, через проблему «поганих» активів банки зазнали 
знач них збитків. За таких умов банкам потрібно орі-
єнтуватися на формування й упровадження ефектив-
ної системи антикризового менеджменту, застосувати 
спеціальний антикризовий механізм для уникнення 
кризових явищ, подолання наслідків кризи і стабіліза-
цію діяльності банку.

Економічний механізм антикризового управління 
має бути складовим елементом управління банком і 
складатися з трьох підсистем: підсистема забезпечен-
ня, функціональна і підсистема управління проблем-
ними активами. Перша підсистема включає компо-
ненти організаційного, методичного, нормативного, 
фінансового, інформаційного та технічного забезпе-
чення. Друга підсистема об’єднує функції управління 
кризовими ситуаціями і являє собою комплекс еконо-
мічних і організаційних методів, які сприяють вирі-
шенню завдань діагностики банку, аналізу, контролю 
і своєчасного запобігання кризовим ситуаціям, що 
наближаються. Третя – це підсистема обліку, оцінки, 
фінансового оздоровлення i подолання інших проблем 
[3, c. 324].

Антикризове управління діяльністю банку – комп-
лекс заходів щодо виявлення факторів, які спричиня-
ють кризу, профілактики, діагностики, попередження 
і нейтралізації кризових явищ, спрямований на до-
сягнення цілей діяльності банку, реалізацію стратегії, 
прогресивний розвиток. 

Умовою адекватного i поглибленого вивчення сис-
теми антикризової адаптації банків є застосування 
комплексу сучасних наукових підходів та методів на-
укових досліджень.

По-перше, діяльність банківських установ є чутли-
вою до змін внутрішнього і зовнішнього середовища. 
Так, наприклад, ефективність діяльності банків зале-
жить від умов конкурентного середовища, загально-
економічної та військово-політичної ситуації, попиту і 
пропозиції на фінансові ресурси. Тому банки особли-
во чутливi до кризових процесів.

По-друге, важливу роль у розвитку кожної без ви-
нятку установи банку відіграє адаптація, оскільки в 
сучасних умовах вона виступає обов’язковою умовою 
забезпечення ефективності банківської діяльності, 
особливо в період кризових явищ та процесів.

По-третє, з метою адаптації банків до внутрішніх і 
зовнішніх умов банківської діяльності переважно ви-
користовується механізм реструктуризації, який про-
являється через такі її напрями, як трансформація, ре-
організація, реформування та реінжиніринг.

По-четверте, діяльність кожного банку має бути 
спрямована на недопущення та уникнення виникнен-
ня кризових ситуацій на мікрорівні. Антикризові за-
ходи можуть i повинні застосовуватись не тільки при 
настанні кризи, але і на всіх етапах життєвого циклу 
банківської установи, тому що кожній фазі циклу 
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 можуть відповідати свої специфічні антикризові захо-
ди. Тобто антикризове управління – це неперервний 
набір дій у різних структурах банку, які спрямовані на 
те, щоб не допустити виникнення кризових явищ бан-
ку на будь-якій життєвій фазі банку.

По-п’яте, якщо йдеться про антикризову адаптацію 
банківської системи загалом, то в такому разі застосову-
ється антикризове регулювання як сукупність конкрет-
них дій з боку урядів, центральних банків та інших упо-
вноважених органів з метою відновлення платоспро-
можності та ліквідності банківської системи держави.

По-шосте, процес антикризової адаптації банків 
має постійний характер (особливо у вітчизняних ре-
аліях) і потребує належного інструментального за-

безпечення, а використовувані інструменти мають за-
безпечувати належну гнучкість адаптивним змінам за 
рахунок їх максимальної універсалізації.

Отже, виходячи із вищевикладених міркувань, ми 
пропонуємо розглядати систему антикризової адап-
тації банків як сукупність економічних суб’єктів, які 
взаємодіють між собою на базі використання відпо-
відного інструментарію реструктуризації, що дає змо-
гу отримати кінцевий результат антикризових заходів, 
який полягає в досягненні установою банку постав-
лених цілей з огляду на стабілізацію факторів впливу 
внутрішнього і зовнішнього середовища. Функціо-
нальну структуру системи антикризової адаптації 
 банків в Україні наведено на рис.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ
АНТИКРИЗОВОЇ АДАПТАЦІЇ БАНКІВ

Принципи: 
об’єктивності, комплексності, відповідності, контролю, оптимальності, 

основної ланки, законності, ефективності,  інноваційності,  
цільової спрямованості, перманентності, зацікавленості, стратегічності 

Суб’єкти антикризової адаптації банків 
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НБУ ФГВФО 

Об’єкти антикризової адаптації банків

Система управління Активи, зобов’язання, капітал Організаційна структура Якість персоналу

Інструментарій реструктуризації банків

Трансформація Реорганізація Реформування Реінжиніринг 

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Фінансове оздоровлення 

Рис. Функціональна структура системи антикризової адаптації банків в Україні
Примітка. Розробка автора

Суб’єктами системи антикризової адаптації банків 
в умовах ринкової економіки є, по-перше, безпосеред-
ньо банківські установи, які самостійно реалізують за-
ходи антикризового управління на макрорівні і пред-
ставлені такими зацікавленими суб’єктами, як заснов-
ники, власники, акціонери, керівництво і персонал 
банку. По-друге, органи державної влади, централь-
ний банк та інші уповноважені органи (наприклад, в 
Україні – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
– ФГВФО), які координують діяльність і розвиток ко-
мерційних банків, у тому числі й здійснюють прямий 
або непрямий вплив на реалізацію антикризових за-
ходів на макрорівні.

Національний банк України за наявності ознак 
нестійкого фінансового стану банківської системи, 

виникнення обставин, що загрожують стабільнос-
ті банківської та/або фінансової системи країни, має 
право визначати тимчасові особливості регулювання 
і нагляду за банками або іншими особами, які можуть 
бути об’єктом перевірки Національного банку Украї-
ни, у тому числі особливості підтримання ліквідності 
банків, застосування економічних нормативів, фор-
мування та використання резервів для відшкодуван-
ня можливих втрат за активними операціями банків, 
запроваджувати обмеження на їх діяльність, у тому 
числі обмежувати або забороняти видавати кошти з 
поточних і вкладних (депозитних) рахунків фізичних 
та юридичних осіб, а також обмежувати або тимча-
сово забороняти проведення валютних операцій на 
території України, зокрема операцій із вивезення, пе-
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реказування і пересилання за межі України валютних 
цінностей [4, c. 13].

Основним завданням ФГВФО є забезпечення 
функціонування системи гарантування вкладів фі-
зичних осіб і виведення неплатоспроможних банків 
з ринку. Відповідно до статті 4 Закону України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб» ФГВФО 
здійснює процедуру виведення неплатоспроможних 
банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тим-
часової адміністрації та ліквідації банків, організовує 
відчуження всіх або частини активів і зобов’язань не-
платоспроможного банку, продаж неплатоспроможно-
го банку або створення і продаж перехідного банку.

Об’єктом системи є низка характеристик банків-
ської діяльності – система управління банку, його ор-
ганізаційна структура, фінансова структура (активи, 
зобов’язання, капітал), якість персоналу.

Зазначимо, що поряд з об’єктом і суб’єктом до сис-
теми антикризової адаптації банків належать і прин-
ципи, під якими розуміють основні правила її функ-
ціонування. До найважливіших системних принципів, 
які визначають загальні вимоги до організації систе-
ми антикризової адаптації банків, належать: принцип 
законності (знання, використання і неухильне до-
тримання зазначеними працівниками норм чинного 
законодавства та підзаконних нормативно-правових 
актів у процесі антикризового управління установою 
банку); принцип об’єктивності (урахування сутнос-
ті і механізмів виникнення та поглиблення кризових 
явищ, орієнтацію управлінського впливу на зовнішні 
прояви кризи і глибинні першопричини виникнення 
кризових явищ з метою локалізації або усунення); 
принцип комплексності (необхідність системного під-
ходу, розроблення антикризових рішень з усіх напря-
мів функціонування банківського сектору та його вза-
ємодії із зовнішнім середовищем); принцип контролю 

(здійснення постійного моніторингу за реалізацією за-
ходів з метою постійної їх адаптації до мінливих умов 
зовнішнього і внутрішнього середовища); принцип 
оптимальності, який передбачає оптимальне спів-
відношення оперативних, тактичних і профілактич-
них антикризових заходів з урахуванням стадії кризи; 
принцип ефективності (максимально можливе вико-
ристання антикризового потенціалу як об’єкта, так і 
суб’єкта процесу адаптації до формування обґрунто-
ваної програми антикризових дій, мінімізація витрат 
на антикризову адаптацію); принцип інноваційності 
(реалізація антикризових заходів шляхом використан-
ня нових технологій, сучасного інструментарію і ме-
тодів менеджменту) та ін.

Висновки. Систему антикризової адаптації бан-
ків слід розглядати з позицій сукупності економічних 
суб’єктів, які взаємодіють між собою на базі викорис-
тання відповідного інструментарію реструктуризації, 
що дає змогу отримати кінцевий результат антикри-
зових заходів, який полягає в досягненні установою 
банку поставлених цілей з огляду на стабілізацію фак-
торів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища.

З огляду на функціональну, структурну та організа-
ційну складність банку як об’єкта управління і склад-
ну соціально-економічну систему, що діє в умовах 
невизначеності параметрів мінливого ринкового сере-
довища та характеризується неможливістю отримання 
адекватної моделі його функціонування, метою функ-
ціонування системи антикризової адаптації є створен-
ня дієвого механізму, основним завданням якого має 
бути забезпечення швидкого реагування банку на дію 
зовнішніх загроз. Основними елементами такого ме-
ханізму мають стати такі чинники, як реструктуриза-
ція, модернізація, реінжиніринг, управління на основі 
внутрішніх і зовнішніх сигналів, дослідження яких є 
предметом для подальшого дослідження.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

Ппроаналізовано наявні визначення фінансової безпеки комерційного банку і виділено основно підходи до розуміння суті 
цієї фінансово-економічної категорії. На підставі проведеного аналізу сформульовано авторське визначення поняття 
«фінансова безпека комерційного банку». Охарактеризовано основні внутрішні і зовнішні загрози фінансової безпеки 
комерційного банку. 
Ключові слова: фінансова безпека банку, фінансовий стан, захист, загрози.

Lisnyak A. THEORETICAL APPROACHES TO INTERPRETATION  
FINANCIAL SAFETY OF BANK
The article analyzed the existing determinations of financial safety of bank, and on the basis of it author determination of this 
concept is formulated. Analysis and systematization of economic literature allowed determining the most typical internal and 
external threats to the financial safety of the bank as the basis for the development of methodology to ensure its assessment.
Keywords: financial safety of bank, financial state, defense, national safety, threats.

Постановка проблеми. Комерційні банки, як і інші 
суб’єкти національної економіки, здійснюють свою 
діяльність в умовах невизначеності та в умовах на-
пруженої і нестабільної ситуації у країні. На розвиток 
банківських установ здійснюють вплив такі негативні 
фактори, як нестабільна політична і соціально-еконо-
мічна ситуація у країні, недосконалість законодавства, 
низький рівень довіри населення до комерційних бан-
ків, погіршення структури балансів через неповернен-
ня виданих кредитів, зростаючі показники шахрайства 
в банківській сфері, недобросовісна конкуренція та 
ін. Усе це загострює проблему забезпечення безпеки 
банків, оскільки банківська система є основною скла-
довою фінансової системи, і саме питання фінансової 
безпеки банків виходять сьогодні на перший план. За-
безпечення фінансової безпеки комерційних банків та 
їхніх установ є дуже важливим ще й тому, що підрив 
довіри до кредитних інститутів завдає збитків фінан-
совій безпеці всієї країни.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Проб-
леми дослідження фінансової безпеки банків зна-
йшли відображення в наукових працях вітчизняних 
учених, таких як: О. Барановський, Т. Болгар, Ю. Го-

лобородько, А. Єпіфанов, Н. Євченко, Н. Зачосов, 
М. Зубок, А. Ткаченко, О. Підхомний, О. Хитрін та ін. 
Серед зарубіжних учених доцільно відмітити В. Гам-
зу, В. Окейна, І. Ткачука, І. Шумпетера та ін. Високо 
оцінюючи їхній вклад у розв’язання проблем забезпе-
чення фінансової безпеки на різних рівнях і в різних 
сферах економіки, зазначимо, що питання фінансової 
безпеки банків усе ще залишаються недостатньо ви-
вченими. Зокрема, потребують більш детального роз-
гляду теоретичні основи забезпечення фінансової без-
пеки банку в умовах структурних змін в економіці.

Метою статті є узагальнення наукових поглядів на 
зміст поняття «фінансова безпека», виявлення супе-
речностей і відмінностей у них, обґрунтування змісту 
поняття «фінансова безпека банків».

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в науко-
вих джерелах не існує єдиного підходу до визначен-
ня поняття фінансової безпеки банку. Кожен з авторів 
пропонує та обґрунтовує свій підхід до визначення 
цього поняття, тому, попри деякі суперечності, варто 
розглянути основні з них. Систематизацію підходів до 
трактування поняття «фінансова безпека» представле-
но в табл. 

Таблиця
Визначення поняття «фінансова безпека банку»

Автор, джерело Визначення
Фінансова безпека як стан

Барановський О. І. [1] Фінансова безпека комерційного банку – це сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового 
стану комерційного банку дії чи обставини попереджені чи зведені до такого рівня, за якого вони не здатні 
завдати шкоди встановленому порядку функціонування банку, збереженню й відтворенню його майна 
та інфраструктури і перешкодити досягненням банком статутних цілей; стан захищеності фінансових 
інтересів комерційного банку, його фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує.

Вовк В. Я. [2] Фінансова безпека банку – це такий стан банку, що характеризується здатністю протистояти можливим 
зовнішнім і внутрішнім загрозам банківської діяльності для забезпечення нормального функціонування 
та розвитку в умовах дестабілізуючого впливу навколишнього середовища та захищеності фінансових 
інтересів зацікавлених сторін (власників, клієнтів, працівників, керівництва, держави), а основною метою 
безпеки банку є забезпечення конкурентоспроможності як окремого банку, так і банківської системи в цілому 
на ринку банківських послуг та недопущення можливості отримання збитків або втрати частини прибутків 
унаслідок реалізації внутрішніх та зовнішніх загроз».
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Автор, джерело Визначення
Єпіфанов А. О. [3],
Болгар Т. [4],

Фінансова безпека банку – це стан банківської установи, що характеризується збалансованістю і стійкістю 
до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, його здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній 
обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку.

Голобородько Ю. О. [5] Фінансова безпека банківських установ – такий її стан, який характеризується оптимальним рівнем 
залучення розміщення ресурсів при мінімізації загроз та негативних явищ і характеризує здатність банків 
до саморозвитку і підвищення ефективності та конкурентоздатності.

Євченко Н. Г.,
Криклій О. А. [6]

Фінансова безпека банку – це такий його фінансовий стан, який характеризується збалансованістю системи 
фінансових показників, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, що дозволяє своєчасно та в повному 
обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання, а також забезпечує ефективний розвиток банку в поточному 
та наступних періодах.

Хитрін О. І. [7] Фінансова безпека банку – динамічний стан, за якого він юридично і технічно здатний виконувати і реально 
виконує властиві йому функції; забезпечує стійкий захист життєво важливих соціально-економічних інтересів 
громадян, господарських суб’єктів, суспільства та держави від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх 
загроз; володіє потенціалом як для кількісного, так і для якісного зростання і має у своєму розпорядженні 
механізми для реалізації даного потенціалу.

Побережний С. М. [8] Фінансова безпека банку – це важлива складова фінансової, а тому і національної безпеки; це такий стан 
банківської установи, який характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх 
загроз, її здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для 
забезпечення стійкого розвитку.

Фінансова безпека як захист
Дмитров С. О. [9] Фінансова безпека банку – це захист фінансових інтересів банку, його фінансової стійкості і середовища, 

в якому він функціонує.
Коковіхіна О. О. [10] Під фінансовою безпекою банку розуміти рівень захисту його стабільного функціонування від внутрішніх 

та зовнішніх загроз, підґрунтям чого є певний стан захищеності фінансових інтересів комерційного банку.
Фінансова безпека як сукупність умов

Горалько О. В. [11] Фінансова безпека банку – сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану 
комерційного банку дії чи обставини, попереджені чи зведені до такого рівня, за якого вони не здатні 
завдати шкоди встановленому порядку функціонування банку, збереженню й відтворенню його майна 
та інфраструктури і перешкодити досягненням банком статутних цілей; стан захищеності фінансових 
інтересів комерційного банку, його фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує.

Примітка. Складено автором.

Аналіз наявних визначень показав, що більшість 
науковців під фінансовою безпекою розуміють стан 
банківської установи. При цьому безпека банку перед-
усім виступає якісною його характеристикою і харак-
теризує його стан як такий, за якого відсутні небезпе-
ки. Окремі дослідники наголошують на рівні захисту 
комерційного банку. На наш погляд, усі ознаки є зна-
чущими для того, щоб їх урахувати при формуванні 
більш повного визначення фінансової безпеки банку. 

Слід звернути увагу, що стан банку, який харак-
теризується збалансованістю і стійкістю до впливу 
зовнішніх і внутрішніх загроз, повинен бути забезпе-
ченим постійно та безперервно. Звідси виплаває, що 
більш доречним є визначення фінансової безпеки як 
динамічного стану. У цьому ми погоджуємось із дум-
кою О. І. Хитріна [7], однак вважаємо, що пропоно-
ване ним визначення є надто загальним і передбачає 
виконання банками функцій захисту «життєво важли-
вих соціально-економічних інтересів громадян, гос-
подарських суб’єктів, суспільства та держави від не-
гативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз», що, 
на нашу думку, не зовсім коректно з огляду на мету 
існування банків як економічних суб’єктів. Погоджу-
ємося, що питання безпеки банку є актуальними не 
лише безпосередньо для банків, а також і для решти 
учасників ринкових відносин. Однак власники банку, 
його акціонери перш за все турбуються про розвиток 
свого бізнесу і несуть за нього матеріальну, моральну 
і соціальну відповідальність.

Ми пропонуємо трактувати зміст поняття «фінан-
сова безпека банків» як динамічний фінансовий стан 

банку, що характеризується стабільною захищеністю 
його фінансових інтересів від ідентифікованих ендо-
генних і екзогенних загроз та здатністю забезпечува-
ти реалізацію своїх фінансових інтересів, місії і за-
вдань, а також власний розвиток достатніми обсягами 
фінансових ресурсів.

При дослідженні сутності фінансової безпеки бан-
ку доцільно також визначити її особливості, які по-
лягають у такому:

 – забезпечує рівноважний і стійкий фінансовий 
стан банку;

 – сприяє ефективній діяльності банку;
 – дозволяє на ранніх стадіях визначити проб-

лемні місця в діяльності банку;
 – нейтралізує кризи і запобігає банкрутствам [3, 

с. 9].
Фінансова безпека комерційного банку обумовле-

на рівнем підтримання ліквідності, упровадженням 
фінансових інновацій, охороною інформації, збере-
женням активів, забезпечення прибутковості.

Основною метою фінансової безпеки банку є за-
безпечення конкурентоспроможності як окремого 
банку, так і банківської системи загалом на ринку 
банківських послуг і недопущення можливості отри-
мання збитків або втрати частини прибутків унаслі-
док реалізації внутрішніх і зовнішніх загроз. Тобто 
вона полягає в забезпеченні організаційно-управ-
лінських, технічних і профілактичних заходів, які 
гарантують якісний захист прав та інтересів банку, 
зростання статутного капіталу, підвищення ліквід-
ності активів, забезпечення поворотності кредитів, 

Закінчення табл.
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збереження фінансових і матеріальних цінностей 
тощо. 

Фінансова безпека банку визначається стабіль-
ністю і стійкістю фінансового стану банку; ступенем 
ефективності фінансово-економічної діяльності; рів-
нем контролю за зовнішніми і внутрішніми ризиками; 
рівнем достатності власного капіталу; ступенем захи-
щеності інтересів акціонерів.

Фінансова безпека банку може порушуватися вна-
слідок впливу різного роду загроз. Такими загрозами 
є наявні чи потенційно можливі явища або чинники, 
що створюють небезпеку для реалізації фінансових 
інтересів банку. На сьогодні немає єдиного підходу до 
визначення загроз фінансовій безпеці банку. Аналіз і 
систематизація економічної літератури [12; 13] дозво-
лили визначити найбільш характерні загрози фінансо-
вій безпеці банку, які традиційно поділяються на дві 
групи – зовнішні і внутрішні загрози. 

До зовнішніх належать загрози, що містять факто-
ри, які є результатом впливу зовнішнього середови-
ща на банк, зокрема діяльність держави, економічна 
кон’юнктура у країні та світі, конкуренти та ін. До 
внутрішніх загроз належать фактори, які або безпо-
середньо генеруються банком, або є частиною його 
внутрішнього середовища [3, c. 11].

До внутрішніх загроз слід відносити: недоскона-
лість організації системи фінансового менеджменту 
в банку; неефективність проведення основних бан-
ківських операцій; недотримання банком показників 
ліквідності; зловживання і некомпетентність службов-
ців банку (шахрайство у сфері бухгалтерського обліку, 
фальсифікація витрат, привласнення доходів тощо); 
слабкість маркетингової політики банку; неефективна 
система фінансового моніторингу в банку; наявність 
каналів витоку інформації з банку; низький рівень ка-
піталізації банків; низький рівень залучення іноземної 
валюти і готівки в національній валюті, що є в насе-
лення, тощо. 

Зовнішніми загрозами фінансовій безпеці банків є: 
несприятливі макроекономічні умови, ринкові ризики 
і глобальні банківські кризи; відсутність стабільності 
податкової, кредитної та страхової політики; низький 
рівень довіри до банків; конкуренція в банківському 
середовищі; недостатня фінансова стійкість банків-
ського сектору; недосконалість банківського нагляду 
і регулювання, у тому числі механізму використання 
монетарних інструментів; високий ступінь залежнос-
ті банків від зовнішніх джерел фінансування; значні 
коливання курсу національної валюти відносно інших 
валют (інфляція, дефляція); відкритість (доступність) 
міжбанківського ринку; волатильність цін на енер-
горесурси; політична і геополітична нестабільність; 
негативні зміни процентних ставок (наприклад, об-
лікової ставки тощо); високий рівень проблемності 
активів; можливість знецінення майна, що перебуває 
як забезпечення за кредитними операціями банків (зо-
крема, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу 
окремих галузей економіки тощо); участь банківської 
системи в тіньовій діяльності та її криміналізація; не-
достатнє законодавче врегулювання банківської діяль-
ності; недостатній контроль за діяльністю комерцій-

них банків з боку Національного банку України тощо 
[2, с. 203].

Слід зазначити, що найбільшу небезпеку, здебіль-
шого, становлять зовнішні загрози, які не піддають-
ся виявленню і прогнозуванню. Водночас усунення 
внутрішніх загроз належить до компетенції органів 
управління банком.

На нашу думку, класифікацію загроз фінансовій 
безпеці банку слід доповнити за такими ознаками, як: 
за формою збитку, тривалістю дії, з можливістю здій-
снення, за ступенем негативного впливу наслідків.

За формою збитку слід виділяти загрози, реалізація 
яких завдає прямого збитку, і загрози, реалізація яких 
призведе до упущеної вигоди.

За тривалістю дії загрози слід поділяти на тимча-
сові, які діють протягом обмеженого періоду часу, і 
постійні, які діють протягом усього періоду існування 
системи фінансової безпеки банку.

За можливістю здійснення загрози фінансовій без-
пеці слід поділяти на реальні та потенційні. Реальні 
загрози існують об’єктивно в досліджуваний період 
часу або з достатньо великою ймовірністю здатні 
виникнути в наступні періоди, тобто їх реалізація є 
неминучою. Потенційні загрози можуть настати під 
час реалізації певних суб’єктивних чи об’єктивних  
умов.

За ступенем негативного впливу наслідків слід 
виділяти загрози з високою, значною, середньою і 
низькою важкістю наслідків. Висока важкість наслід-
ків означає, що реалізація цих загроз може призвести 
до різкого погіршення фінансового стану банку, що 
спричинить припинення його діяльності або завдасть 
таких втрат, результатом яких стане ліквідація банку 
в короткій перспективі. Значний рівень важкості на-
слідків реалізації загроз передбачає ймовірність на-
несення банку таких фінансових втрат, які негативно 
відобразяться на його діяльності в майбутньому і для 
подолання яких потрібні значні витрати часу та ресур-
сів. Середній ступінь важкості означає, що для подо-
лання наслідків реалізації цих загроз фінансовій без-
пеці необхідні витрати, які співвимірні з поточними 
витратами (результатами діяльності) банку і наслідки 
яких можна подолати в короткостроковому періоді. 
Наслідки реалізації загроз фінансовій безпеці, що ха-
рактеризуються низьким ступенем важкості, істотно 
не впливають на поточну діяльність банку, його пози-
цію на ринку.

Ураховуючи різноманітний прояв загроз фінансо-
вій безпеці, одну і ту саму загрозу можна одночасно 
відносити до різних груп класифікації.

Висновки. Проведене дослідження, присвячене 
обґрунтуванню змісту поняття «фінансова безпека 
банків», дало змогу зробити такі висновки.

1. Ми пропонуємо трактувати зміст поняття «фі-
нансова безпека банків» як динамічний фінансовий 
стан банку, що характеризується стабільною захище-
ністю його фінансових інтересів від ідентифікованих 
ендогенних і екзогенних загроз та здатністю забезпе-
чувати реалізацію своїх фінансових інтересів, місії і 
завдань, а також власний розвиток достатніми обсяга-
ми фінансових ресурсів.
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2. Найбільш характерними загрозами фінансовій 
безпеці банку є зовнішні (містять фактори, які є резуль-
татом впливу зовнішнього середовища на банк) і внут-
рішні (фактори, які або безпосередньо генеруються 
банком, або є частиною його внутрішнього середови-
ща) загрози. Розроблення дієвого механізму підвищен-

ня рівня фінансової безпеки банків має базуватися на 
оцінці загроз цій безпеці. Від адекватної оцінки наяв-
ного рівня банківської безпеки багато в чому залежать 
повнота, своєчасність і результативність управлінсь-
ких заходів із ліквідації, попередження і запобігання 
наявним і потенційним загрозам банківській системі.
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Актуальність теми дослідження. Розвиток мережі 
«Інтернет» і цифрових технологій змінили комунікацій-
ну політику компаній, пріоритети споживачів, швид-
кість обробки інформації. Зазначені тенденції не обі-
йшли і банківський сектор. Зокрема, упродовж остан-
ніх десятиліть на ринку з’являються віртуальні банки, 
які не використовують класичних відділень. Дедалі 
більш поширеним явищем стає сплата різних платежів 
через месенджери соціальних мереж, що, безперечно, 
спонукатиме банки передбачити можливість входу в 
системи онлайн-банкінгу та мобільного сервісу через 
акаунти в соціальних мережах. Проте такий розвиток 
подій у майбутньому може призвести до зникнення до-
датків онлайн-банкінгу і перетворення банків у простий 
транс акційний канал для руху фінансових ресурсів. У 
зазначеній ситуації для банків, що хочуть успішно 
функціонувати в майбутньому, необхідною є адаптація 
їхньої діяльності до вимог сучасної цифрової епохи. 

Упровадження наукових досягнень і винаходів в 
організацію банківського обслуговування забезпечує 
постійне вдосконалення банківських продуктів і за-
стосовуваних нових технологій обслуговування спо-
живачів. Саме тому дослідження проблем, пов’язаних 
з інноваційною діяльністю вітчизняних банків, не 
втрачає актуальності упродовж останніх років.

Аналіз останніх публікацій. Проблеми розвитку 
інноваційних технологій у банках, поняття банків-

ських інновацій та їхню класифікацію, практику дис-
танційного обслуговування клієнтів розглядали у сво-
їх працях такі вітчизняні науковці, як М. С. Деменков, 
Х. О. Засадна, Я. М. Кривич, Т. А. Медвідь, В. І. Огі-
єнко, Т. В. Шевчук та інші.

Значна увага питанню інновацій у фінансовій 
сфері приділяється у працях виликого числа зарубіж-
них учених, серед яких варто виокремити Д. Клозе, 
А. Кульмана, Дж. Фінерті, Дж. Сінкі, Дж. Хемпела, 
А. Шермана та інших.

Проте швидкі темпи розвитку фінансових іннова-
цій у банківському і небанківському секторах, а також 
поширення пов’язаних із такими інноваціями ризиків 
зумовлюють потребу для перманентних наукових до-
сліджень у сфері функціонування віртуальних банків, 
специфіки їх взаємодії з клієнтами, застосування зва-
жених на ризик підходів при здійсненні нагляду за ді-
яльністю таких установ тощо. 

Метою статі є дослідження новітніх фінансових 
електронних технологій і перспектив розвитку вір-
туальних банків у контексті глобалізації фінансового 
ринку та зростання конкуренції на вітчизняному рин-
ку банківських послуг.

Виклад основного матеріалу. Виникнення бан-
ківських інновацій обумовлене безперервним рухом 
підприємницької думки, прагненням обійти конку-
рентів, інформацією, що надходить про банківські 
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 нововведення зарубіжних країн, а також кризами, що 
періодично виникають у фінансовому секторі (загаль-
ними чи локальними). 

Банківська інновація проявляється тільки у проце-
сі своєї реалізації на фінансовому ринку або всередині 
банку, а попит на інноваційний банківський продукт чи 
послугу визначає ступінь його новизни.

Підвищення ефективності діяльності за рахунок 
упровадження інновацій створює основу для визначен-
ня необхідного періоду часу, матеріальних, фінансових, 
трудових, інформаційних ресурсів. Зазначимо, що роз-
роблення нових банківських продуктів чи послуг – це, 
насамперед, процес зміни стратегії банківської діяль-
ності, складовою якої є інноваційна політика банку, 
оскільки саме вона чинить неабиякий вплив на конку-
рентну позицію банку на ринку.

Історично першим етапом розвитку дистанційного 
банківського обслуговування стало запровадження тех-
нології home-banking, яка дозволяла клієнтові, не від-
відуючи банківського офісу, отримувати банківські по-

слуги щодо фінансової інформації, а також здійснення 
з їхньої ініціативи різних банківських операцій із пере-
данням інформації телефонними каналами, двосторон-
ньою системою кабельного телевізійного зв’язку тощо.

Дистанційне банківське обслуговування – це надан-
ня банківських послуг за запитом клієнта без безпосе-
редньої взаємодії клієнта зі співробітником банку.

Завдяки можливостям сучасних способів дистан-
ційного доступу клієнта до банку сьогодні стали звич-
ними поняття: direct banking – прямі банківські опера-
ції; phonebanking, telebanking – дистанційні операції те-
лефоном; handyipocketbanking – операції за допомогою 
мобільного телефону; faxbanking – операції факсом; 
PC-banking – операції через персональний комп’ютер.

Сьогодні дистанційне банківське обслуговування в 
Україні надають багато фінансових установ. Найбільш 
успішними і технологічними учасники ринку вважа-
ють інтернет-сервіси ПриватБанку, Ощадбанку, Альфа-
Банку, VTB Банку, ПУМБ, Райффайзен Банку Аваль, 
УкрСиббанку та Укрсоцбанку (табл. 1).

Таблиця 1
Найбільш технологічні інтернет-сервіси банків

Назва банку Перелік електронних банківських послуг з дистанційного обслуговування клієнтів
ПриватБанк «Клієнт-банк»; Інтернет-Клієнт-банк; мобільний банкінг; «Приват-24 Corporate»
Ощадбанк Інтернет-банкінг; мобільний банкінг; термінали для здійснення платежів

Альфа-Банк «Інтернет-банкінг + SMS-банкінг + e-mail-банкінг», пакет послуг «Альфа-Престиж»
VTB Банк Клієнт-банк, GSM-банкінг, інтернет-банкінг VTBOnline

ПУМб банкомати, термінали для здійснення платежів, GSM-банкінг, інтернет-банкінг ПУМБ Online
Райффайзен Банк Аваль Інтернет банкінг + мобільний банкінг + Аваль-телевойс

УкрСиббанк комбінація «Інтернет-банкінг + SMS-банкінг + e-mail-банкінг»

Укрсоцбанк Інтернет-банкінг UkrsotsbankOnline, Мобільний банкінг, SMS-банкінг, Контакт-центр, 
система миттєвих платежів Portmone

Примітка. Складено авторами за даними [1].

Популярність онлайн-розрахунків у країні що-
року зростає. За даними консалтингової компанії 
McKinsey & Company, сьогодні за допомогою комп’ю-
терів і гаджетів українці проводять близько 40% розра-
хунків. У Польщі ж, наприклад, через цифрові канали 
проходить 96% роздрібних платежів і переказів коштів.

Найбільше інтернет-банкінгом користуються 
люди віком 25–34 роки, серед них активних корис-

тувачів – 43%. У решті вікових категорій їхня частка 
не перевищує 22% [2]. Водночас частка користувачів 
Інтернету серед різних вікових категорій є вищою і 
має стабільну тенденцію до зростання (рис.). Зазна-
чена тенденція, безумовно, свідчить про значні пер-
спективи для розвитку цифрового банкінгу і дозволяє 
спрогнозувати загострення конкуренції в цьому сег-
менті ринку. 
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Рис. Частка користувачів Інтернету серед різних вікових груп в Україні
Примітка. Складено авторами за даними [2]
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У високотехнологічних країнах розвиток техно-
логій призводить до того, що з’являються устано-
ви, які повністю відмовляються від традиційного 
банкінгу. Наприклад, 2012 року в Польщі з’явився 
Mbank – онлайн-структура з високотехнологічною IT-
платформою, що має понад 200 функцій. Тобто поль-
ський універсальний комерційний mBank, заснований 
1986 року з головним офісом у Варшаві, спеціалізу-
ється на роздрібному сегменті банківського ринку, во-
лодіє найпопулярнішим на сьогодні у країні інтернет-
банкінгом та електронною платіжною системою. Та-
кож mBank належить однойменний віртуальний опе-
ратор мобільного зв’язку. Цей приклад свідчить про 
ефективне поєднання як прямих продажів банківських 
продуктів, так і застосування дистанційного банкінгу.

Однією з перешкод стрімкому розвиткові інтернет-
банкінгу в Україні є високий рівень недовіри клієнтів 
до банків загалом, що зумовлений кризовими явища-
ми останніх років, та до новітніх фінансових послуг 
зокрема. За даними компанії B2B International, 46% 
користувачів Інтернету в Україні вважають, що відві-
дування традиційного банківського відділення безпеч-
ніше, ніж інтернет-банкінг [3].

Іншою ключовою перешкодою на шляху глобаль-
ної інтернетизації банкінгу в Україні є законодавча 
вимога проводити очну ідентифікацію клієнта у від-
діленні. В Україні неможливо придбати валюту або 
відкрити рахунок у банку через Інтернет – в обох варі-
антах потрібно особисто звертатися до співробітника 
фінустанови. Для того, щоб обійти цю вимогу, банки 
вигадали схему, за якою клієнт може зареєструватися, 
відкрити вклад або взяти кредит онлайн, а потім доку-
менти для підпису привозить кур’єр. Але це все одно 
сповільнює процес.

Попри зазначене, можна стверджувати, що мобіль-
ний та інтернет-банкінг в Україні неминуче розвива-
тимуться. Головний напрям діяльності, що прискорює 
розвиток інтернет-банкінгу сьогодні, – це роздрібна 
торгівля. Наприклад, у лютому 2015 року ПриватБанк 
створив майданчик для інтернет-торгівлі ПриватМар-
кет. Це сервіс, де є електронна база постачальників то-
варів і послуг для бізнесу і де можна купувати, прода-
вати, залишати заявки на тендери і брати в них участь.

Новинкою в Україні стало запровадження 2017 
року можливості безконтактних розрахунків клієнтів 
за допомогою Android-смартфонів із підтримкою тех-
нології NFC. NFC-гаманець – це цифровий безкон-
такт ний гаманець на платформі Mastercard Enablement 
Digital Service (MDES). Уже два українські банки 
(КредоБанк і ПриватБанк) запустили такий проект ра-
зом із компанією Mastercard [4].

Ще одним перспективним напрямом розвитку мо-
більного банкінгу має стати онлайн-ідентифікація 
для отримання різних фінансових послуг, наприклад 
оформлення кредитів і депозитів. Підтвердити осо-
бу клієнта стане можливим не тільки через Інтернет 
за допомогою цифрового підпису, а й за допомогою 
відеозв’язку у платіжних терміналах або банкоматах.

Варто зазначити, що можливість здійснювати бан-
ківські операції через Інтернет наразі коштує для спо-
живачів відносно недорого, а саме плата за підклю-

чення і абонплата для фізичних осіб – відсутні. Проте 
якщо інтернет-банкінг безоплатний, це не означає, що 
банк на ньому не заробляє. Основним джерелом дохо-
ду для банків стають комісії за міжбанківські перекази 
коштів.

Як визнають банкіри, ключовим аргументом про-
сування інтернет-банкінгу є те, що собівартість таких 
операцій набагато нижча, ніж операцій, що викону-
ються у відділеннях. Проте зручна для споживачів 
ситуація може тривати недовго – можна прогнозувати 
введення банками плати за обслуговування інтернет-
банкінгу або підвищення чинних розцінок. На думку 
фахівців, платними віртуальні послуги банків стануть 
при підвищенні рівня поширення інтернет-банкінгу 
до 15–25% від загальної кількості користувачів Інтер-
нету. Згідно з дослідженнями компанії Touchpoll, 22% 
користувачів Інтернету є користувачами інтернет-бан-
кінгів. У найближчий рік цифровим банкінгом мають 
намір скористатися ще 11% інтернет-користувачів і 
близько 38% – ще не визначилися зі своїм наміром. 
Тобто близько 8–10% українців сьогодні користуються 
системами цифрового доступу до банківських серві-
сів. Ця цифра постійно зростає, утім, як і число корис-
тувачів Інтернету загалом [2].

За результатами дослідження чиказької організації 
BAI, яка займається наданням фінансових сервісів, а 
також консолідацією інформації, потрібної для впро-
вадження інновацій у банківській сфері, було виявле-
но, що 95% із 400 опитуваних респондентів зазначили, 
що клієнти банку можуть перевіряти баланс свого ра-
хунку за допомогою мобільного телефону. Протягом 
найближчих років 34% опитуваних американських 
банкірів готові впровадити p2p платежі, 25% – можли-
вість віддаленого переказу коштів між рахунками різ-
них банків, ще 25% – послугу відкриття рахунку через 
мобільні додатки [4]. 

Зазначене дозволяє говорити про наявність ґрун-
товних підстав для розвитку цифрових банків, хоча 
на сучасному етапі вони функціонують переважно в 
гібридній формі, поєднуючи традиційний і цифровий 
банкінг. Основи цифрової обробки даних і дистанцій-
ного банкінгу заклав 1996 року ще NetBank, і в цьому 
напрямі йдуть Fidor (ФРН), Atom (Великобританія), 
LHV Pank (Естонія) і DBS Digibank (Сінгапур). Подіб-
ні банки використовують прицільно спроектовану IT-
інфраструктуру, яку на 60–80% дешевше реалізувати 
і на 30–50% дешевше підтримувати, ніж інфраструк-
туру класичного банку [5]. Однак цифрові гібриди все 
ще застосовують централізовані бази даних, хмар-
ні сховища і примітивні протоколи взаємодії – свого 
роду міст між традиційними, класичними банками і 
повністю цифровими інтернет-банками.

Згідно з дослідженнями Массачусетського тех-
нологічного інституту (Massachusetts Institute of 
Technology), до числа цифрових відносять банки, що 
використовують новітні інформаційні технології і 
тісно інтегруються з повсякденним життям сучасних 
людей віку 50 років і молодше [6]. Нові банки відмов-
ляться від єдиного централізованого сховища даних, 
яке легко може стати метою для зловмисників, на ко-
ристь безпечних зашифрованих розподілених сховищ 
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і будуть використовувати біометрію для контролю до-
ступу до цінної інформації.

Ключові вимоги до банків майбутнього слід роз-
глядати з позиції споживача, інвестора і самого банку, 
його ІТ-архітектури. З погляду клієнта до цифрового 

банку майбутнього ставитимуться такі основні ви-
моги, як інтерактивний і інтуїтивно зрозумілий огляд 
руху його грошей зокрема і, в більш широкому сенсі, 
застосування біометрії як засобу доступу та автомати-
зація всіх платіжних розрахунків (табл. 2).

Таблиця 2
Основні вимоги до цифрового інтернет-банку 

З позиції клієнта З позиції інвестора З позиції банку
Цілісний споживчий досвід Повністю цифрові платежі Гнучка ІТ-інфраструктура
Біометрія Цифрові гаманці Нові сховища цифрових даних
Мобільність Автоматизація продажу продуктів 

та їх створення
Розширена аналітика

Повністю цифрові процеси (безпаперові) Мультиканальність Штучний інтелект
Електронна кредитна картка Фінансове планування, робоедвайзинг Комплексна бізнес-модель
Підтримка p2p-переказів і краудфандингу, 
включаючи p2p-кредитування

Підтримка середнього і малого бізнесу Безпека

Примітка. Складено авторами за даними [6].

З позиції інвестора цифровий банк майбутнього по-
винен мати можливість створювати нову вартість за до-
помогою інструментів на основі штучного інтелекту, 
що піклуються про фінансовий стан клієнта і стежать за 
його бюджетом та обов’язковими платежами; цифрових 
гаманців, які дуже важливі для реалізації послуг із дода-
ною вартістю; цифрових платформ продажу тощо. З по-
зиції самого банку, як свого роду технологічного містка 
між фінансово-технологічними компаніями і класични-

ми фінансовими інститутами, новий цифровий банк по-
винен змінити підходи до проектування і використання 
сховищ цифрових даних, швидкість реагування на нову 
інформацію, модель управління та контролю.

Загалом взаємодія учасників системи цифрового 
банкінгу сприятиме підвищенню якості фінансових 
послуг і рівня обслуговування клієнтів банків, проте, 
безперечно, може зумовити певні загрози і труднощі 
як для банків, так і для їхніх клієнтів (табл. 3).

Таблиця 3
Переваги і недоліки цифрового банківського обслуговування
Переваги Недоліки
Для банку Для банку

Економить час працівників фронт-офісу на приймання та обробку 
документів клієнтів

Потребує витрат на придбання або створення системи, 
її впровадження та навчання співробітників банку

Дозволяє уніфікувати роботу з документами клієнтів та забезпечує 
їх різною довідковою інформацією

Потребує витрат на обслуговування (у т. ч. каналів зв’язку 
з високою пропускною спроможністю при обслуговуванні великої 
кількості клієнтів)

Виступає потужним фактором у конкурентній боротьбі за клієнтів 
і дозволяє продавати додаткові послуги 

Ризик здійснення шахрайств через онлайн-банкінг

Дозволяє отримувати додаткові доходи шляхом оплати 
за використання системи клієнтами

Розбіжності в законодавстві щодо ідентифікації клієнтів  
через дистанційні канали доступу

Скорочує адміністративні витрати: на персонал,  
приміщення тощо

Для клієнта Для клієнта
Дозволяє працювати зі своїми рахунками не виходячи з дому, 
офісу тощо

Іноді потребує додаткового обладнання та більш високої 
кваліфікації користувачів електронних пристроїв

Дозволяє отримувати різноманітну довідкову інформацію з банку 
в єдиному зв’язаному вигляді

Зазвичай, банки стягують плату за використання такої системи

Дозволяє обрати банк, не звертаючи особливої уваги на його 
територіальне розміщення

Ризик втрати коштів від різного роду шахрайських операцій

Економить час на обслуговування
Примітка. Розробка авторів.

Висновки. Дистанційне банківське обслуговуван-
ня давно вже перейшло з розряду додаткових послуг 
банківської установи в основні. Проте розроблення 
та впровадження систем онлайн-обслуговування ви-
магає чималих капіталовкладень, що часто є бар’єром 
для українських банків. Основними перешкодами до 
розвитку електронних банківських послуг є недовіра 
частини клієнтів до онлайн-банкінгу, шахрайства та 
недосконалість і розбіжності в українському законо-
давстві щодо онлайн-ідентифікації для отримання до-
ступу до фінансових послуг.

Водночас глобальні тенденції на ринку фінансо-
вих послуг поширюються і на український ринок, і 

наявним його учасникам для збереження своєї част-
ки на ринку в майбутньому слід адаптувати свої по-
літики до об’єктивних реалій. Окремі банки вже 
розпочали активну боротьбу в сегменті цифрового 
банкінгу, інші перебувають на початковому етапі. За 
умови подальшої стабілізації української економіки 
варто очікувати входження на ринок потужних зару-
біжних банків, що зробить конкуренцію на ньому до-
сить гострою. Кращі шанси стати переможцями в та-
кій конкурентній боротьбі матимуть ті установи, що 
зможуть закріпитися на ринку цифрового банкінгу і 
перенести більшу частину своїх операцій в онлайн-
сегмент.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ КЛІРИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ 
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Наведено обґрунтування необхідності розрахункових операцій на світовому фінансовому ринку і в Україні. Проведено 
оцінку зростання ринку фінансового клірингу в економічно розвинених країнах. Наведено види і розкрито сутність клю-
чових ризиків при здійсненні клірингових платежів фінансових установ в умовах збільшення обсягів безготівкових опера-
цій та посилення зв’язків між банками і небанківськими фінансовими установами у процесі безготівкових розрахунків.
Виявлено основні перспективи розвитку безготівкових фінансових операцій у процесі клірингу за участі вітчизняних 
банків. Запропоновано сучасні напрями регулювання ризиків, що виникають під час здійснення клірингових операцій  
фінансових установ в умовах глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, фінанси, кліринг, платежі, ризики, системні ризики, кліринг, безготівкові розрахунки, клі-
ринговий дім.

Sloboda L., Tsiluiko D. PROSPECTS AND RISKS IN CLEARING PAYMENTS FINANCIAL INSTITUTIONS: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UKRAINE
In the article present the necessity of the clearing payments of operations in the financial market in the world and Ukraine has 
been substantiated. The key objectives of the scientist article were to provide financial market participants with insights on 
risks in financial clearing payments to raise volume in non-cash transactions and to link improvements in the banking sector to 
broader efforts to revitalize Ukraine’s financial sector. The main prospects, the key steps to boost the adoption of immediate pay-
ments and types of the risks arising during the clearing transactions in the financial institutions have been discovered. 
Keywords: globalization, finance, clearing, payments, risks, systemic risks, transmitting, settlement, clearinghouse.
JEL classification: F 65; G 21; G 32

The financial market is changing in a fast and dramatic 
way, and the forces of globalization, combined with the cur-
rent restructuring of the financial services sector, demand 
continuous improvement and development. Globalization 
and innovation are two main factors which cause the ap-
pearance and transform the nature of the payment instru-
ments. Innovations are the key factor affecting the cost of 
financial operations, risks and benefits of developing new 
approaches to the interaction of payment services users 
and providers. Improvements that reduce the user costs of 
payments for commercial and financial transactions and 
increase the opportunities for making these transactions 
in a more efficient and secure way determine demand and 
supply of new payment instruments and services. At the 
same time, globalization and increased cross-border ac-
tivities create opportunities for the rapid dissemination 
of these innovations worldwide and growing interdepen-
dence of payment systems. 

Due to the global economic crisis, payments clearing 
becomes a tool in resolve the problems, such as balance 
of payments imbalances, high inflation, currency restric-
tions and lack of reserves. Traditional regulatory instru-
ments are outdated and are not adapted to modern reali-

ties. Today, we have the world, which need speed, low 
coast and in the same time high efficient. Traditional pro-
cesses in the bank cannot provide all customers’ require-
ments, that why they need to be improved and upgraded. 
Discovery the new way of running banking business, 
will improve not only quality service, but also engage 
more customers and will have a major impact on the in-
ternational economic relations and the economy in the  
whole.

Analysis of sources and publications shows that 
despite the emergence of clearing payments system in 
the world and Ukraine insufficient attention is paid to 
theoretical aspects of this problem in scientific works. The 
scientific and practical aspects of problem incoming non-
cash payments trends and clearing models with banking 
and non-banking financial institutions prepared by 
European, American and Ukrainian scientists. The most 
famous researches in Ukrainian authors are S Stasinevych, 
A. Blagodatnyi, O. Prystupko and others. By the way, 
S. Stasinevych and Blagodatnyi studied improvement of 
clearing and settlement activities in the securities market 
of Ukraine, A. Prystupko researched this topic in terms of 
legislative regulation Ukrainian’s stock market.
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One of the most authoritative publication in this area 
is working paper which was wrote by Kim McPhail 
from Canada with topic «Managing Operational Risk in 
Payment, Clearing, and Settlement System» [1].

Also, international institutions like The Clearing 
House and Federal Reserve Financial Services prepared 
report about how clearing payments are important for 
B2B Wire Transfer payments [2]. This topic is new in the 
world scientific area, and today scientific research answer 
the question: why is so important and how to use clearing 
payments in economy, but no one pay attention to the 
prospects risks in clearing payments industry.

The main purposes of the article are research actual 
trends in global payment industry, show the main types of 
risks that arise in the process of clearing payments, present 
key steps to boost the adaption of immediate payments 
and develop recommendations to prospects in financial 
clearing payments for practical activity Ukrainians’ 
financial institutions. 

Theoretical and practical researches show us, that 
financial services – is a socio-economic category, 
associated with the transformation of resources into 
money-capital businesses and individuals in the banking, 
insurance and investment markets, as well as other financial 
services. The object of financial services – is what leads 
to the service, ie securities, insurance, non-cash payments, 
bank loans and the like. The subjects of financial services 
– is financial market participants: one with the customer, 
ie, consumers of financial services, and the second – the 
financial institutions (legal and natural persons), which 
provide financial services. Logically assume that the sale 
of financial services should be carried out on the financial 
services market [3]. 

The global financial market with institutional point 
of view – is a collection of banks, non-banking financial 
institutions, specialized financial companies, stock 
exchanges, due to which the traffic moves the world 
financial flows and which are the mediators of redistribution 

of financial assets between creditors and borrowers, buyers 
and sellers of financial resources. As already noted, the 
global financial market consists of national markets and 
the countries of the international financial market.

Participation of national monetary, credit and capital 
markets operations in the world market is determined by 
such factors:

• place the country in the world’s economy and its 
monetary and economic situation;

• the existence of a developed credit system and a 
well-organized stock exchange;

• abstinence taxation;
• benefits of currency legislation, which allows 

access to foreign borrowing to the national market 
and international securities for stock quotes;

• geographical location and geopolitical risks;
• a relatively stable political environment and 

others.
One of the main role in global financial services play 

banking and non-banking financial institutions, which 
involve in international clearing payment systems globally. 

Clearing is the actual process of transmitting, 
reconciling and, in some cases, confirming transfer orders 
prior to settlement, potentially including the netting 
of orders and the establishment of final positions for 
settlement. Sometimes this term is also used (imprecisely) 
to cover settlement [4]. For the clearing of futures and 
options, this term also refers to the daily balancing of 
profits and losses and the daily calculation of collateral 
requirements. There are two types of clearing: bilateral 
clearing and central clearing. In bilateral clearing, the 
parties to the transaction undergo the steps legally 
necessary to settle the transaction. Central clearing uses a 
third-party – usually a clearinghouse – to clear trades [5].

The major currencies which involve in clearing are 
world currencies – dollar and euro, but experience shows 
that in euro are interested only in EU area, otherwise 
dollar are interested in the whole world [6].
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Figure 1. Number in Non – cash Transactions in the Top 10 Markets  
(in Billion) during 2013–2014*

* based on Capgemini Financial Services Analysis sources [6]

Figure 1 show us, that among the Top-10 non-cash 
markets China surpassed the UK and South Korea for 

the first time to become the fourth largest non-cash 
transaction volume market, behind the USA, Eurozone 
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and Brazil. With volumes of 23.4 billion in 2013–
2014. China high growth rate was driven by strong 
e-commerce. If the current growth trends continue, non-
cash transaction volumes in China are expected to surpass 
those in Eurozone by 2021, spacing the country second 
of the USA [assumption is based on all regions growing 
at the perspective 2004–2014 compound annual growth 
rates (CAGR)] [6, p. 7]. Also, you can see in Table global 
distribution of payment during 2013–2014 and it growth 
rates in Figure 2.

Table 
Global distribution of payment and growth rate

# Countries / Economies CAGR (%) Growth (%)
1 Global 8.1% 10.1%
2 CEMEA (Central Europe, 

Middle East and Africa) 15.5% 15.7%

3 Latin America 9.3% 9.3%
4 Emerging Asia 25.3% 31.9%
5 Mature Asia-Pacific 11.1% 11.6%
6 Europe (including Eurozone) 5.2% 6.0%
7 North America 4.2% 5.1%

Figure 2. Compound Annual Growth Rates (CAGR)  
and Growth Rates Trends by Countries in the World (%)*

* based on Capgemini’s 2016 World Payments Report [6]

As a result, in CEMEA, Emerging Asia and Latin 
America regions we can see developing in 16.7%, but in 
Mature Asia-Pacific, Europe and North America mature 
consist 6.0%.

Researches show, that with strong value proposition, 
immediate payments have potential as an alternative to 
checks and cash for retail and corporate customers, and 
could drive further growth on non-cash transactions. 
The main benefits of immediate payments include 
instant credit availability, irrevocability of transactions, 
the ability to make urgent payments, ease of use, and 
increased transparency of the payments process. The 
U.S. Fed, SWIFT and the Australian Payments Clearing 
Association also believe immediate payments have 
the potential to replace checks and cash to a certain  
extend.

In Western countries, clearing is done through banks 
or created settlement centres – clearinghouses. In some 
markets, they are known as central (clearing) counterparty 
or CCP. In the last it if banks agree not to make immediate 
payment for each individual payment order and collect 
their requirements and obligations for a certain period 
of time – clearing cycle. After the end of the incoming 
and outgoing payments are offset, and banks are to pay 
only the amount of its net liabilities. Test carried out 
on payment accounts bank that performs calculations. 
Typically, it is the central bank of the country. However, 
net calculations can be performed also on NOSTRO 
accounts, a commercial bank [6].

Developing clearing globally show us a lot of benefits 
to using this payments, such us [7–9]:

• the reduction of risk exposure by providing a 
prime counterparty. CCPs are backed by a series 
of capital buffers (in the form of initial margins, 
default fund, reserves and equity) and a risk-
sharing arrangement among CCP members. 
CCPs are also subject to a special regulatory 
regime. Consequently, CCPs are deemed to be 
low-risk counterparties, for which reason, they 
can benefit from reduced regulatory risk capital  
charges;

• multilateral netting of risk exposures;
• more rigorous risk management practices than 

many market users;
• the reduction of balance sheets through netting;
• operational efficiencies from the netting of 

payments and transfers;
• the potential for enhancing market transparency, 

given that CCPs collect data on transactions and 
are therefore in a position to publish aggregated 
price and volume data.

Evolving global payments landscape see banks 
embracing Fintechs and «Regtechs» too. Capgemini’s 
2016 World Payments Report found that global non-cash 
payments volumes grew by a record 8.9% during 2014, 
reaching USD 387.3 billion. That is the largest year-over-
year volume increase since Capgemini began publishing 
the report 12 years ago. Figure 3 show the Number of 
world-wide non-cash transactions by regions during 
2010–2014 (Billion).

A key finding of the report is that banks should find 
ways to accelerate their efforts in developing a proactive 
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and collaborative compliance mind-set. The researches 
indicates that banks can partner with Fitches that focus on 

regulatory to accelerate the internal execution of holistic 
compliance strategies.
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Figure 3. Number of world-wide non-cash transactions by countries during 2010–2014 (in Billion)*
* Capgemini’s 2016 World Payments Report [6]

So, clearing payments in banking and client’s transac-
tions issued some potential risks, which must be regulate. 
The main types of these risks can be classified as fol-
lows: systemic risk, credit risk; liquidity risks; operational 
risks, compliance and legal risks, country risks, customers 
(KYC) risks and currency risks (Figure 4).

Currency Risks  

Types of Risks in Clearing process

Systemic Risks  Credit Risks 

Operational Risks Country Risks 

Compliance and Legal Risks  Liquidity Risks  

Customers (KYC) Risks  

Figure 4. The Key Types of Risks 
in Clearing payments*

* create by authors

However, with passive defines capabilities include 
clearing organization to create a system asset management, 
which do not threaten the existence of organizations such as:

• contribution margin clearing element used not 
only in the futures market, but at the conclusion of 
Agreements spot;

• guarantee Fund deposits by clearing participants;
• many of the payments system to insure their risks 

with leading insurance companies that cover the 
losses from the default of a clearing member;

• the reserve fund is formed from retained earnings 
clearing organization;

• equity clearing of shareholders;
• improve compliance requirements.
Conclusions. Diverse trends are driving deep 

structural changes across the global payments industry. 
On the corporate side, a new generation of solutions 
raises hopes among corporate treasurers of improved 
transparency and predictability of payments and the 
steady reduction of costly obstacles, especially in cross 
border payments, where liquidity is trapped in document-
heavy processes.

Summarizing common and distinctive features in the 
clearing payments involving banking and non-banking 
payment institutions, first of all it should be noted, that 
the process of clearing important in that it provides not 
only transactions between participants in a clearing, but 
also includes a mechanism guarantees the obligations of 
the parties in the market, thus improving the quality of 
the market increases its liquidity and maintains integrity. 
The clearinghouse is the guarantor of the obligations 
under the Agreement. Contractual obligations entered 
into with the clearing house and not each other. This 
reduces the costs of transactions and allowing markets 
to operate effectively. Researches prospects and risks 
in clearing will help to understand their effective use to 
overcome the crisis and avoid negative consequences. 
Also, using clearance reduces risks in the securities 
market. Given that the stock market in Ukraine is not 
developed, clearing can be applied as one of the main 
instruments of development.
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Проаналізовано критерії Національного банку України при розподілі банків на кластери і запропоновано кластерний 
підхід до оцінки зовнішніми стейкхолдерами ефективності діяльності банків з урахуванням ризиків. Такий підхід до-
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Постановка проблеми. Перманентна фінансово-
економічна нестабільність і кризові прояви в банків-
ському секторі України свідчать про його уразливість 
перед сучасними зовнішніми і внутрішніми викликами 
та загрозами. За даними Національного банку України 
[1], сумарні збитки працюючих і неплатоспроможних 
банків станом на 1 січня 2017 року становили 195,7 
млрд грн. Динамічний процес консолідації банківсько-
го сектору відповідно до Стратегії розвитку банківської 
системи України [2] надає шанс розширення діяльності 
для банків, що залишаться на ринку. Проте супрово-
джується ризиками втрати довіри до банків, подальшо-
го відпливу депозитів, збільшення видатків на кредиту-
вання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб тощо.

Специфіка банківського сектору полягає в тому, що 
ризики його функціонування часто суттєво вищі, ніж 
в інших галузях, і можуть мати критичні наслідки для 
економічної безпеки суб’єктів господарювання всіх 
рівнів. Тому оцінка ефективності діяльності банків з 
урахуванням ризиків постійно перебуває в центрі ува-
ги кожної групи стейкхолдерів і визначають її вони 
виходячи з власних інтересів і наявних інформацій-
них можливостей здійснення такої оцінки. При цьо-
му стейкхолдери здебільшого використовують методи 
класифікації та кластеризації для аналізу й оцінки ді-
яльності банків, які дозволяють групувати і в подаль-
шому порівнювати банки із собі подібними. 

Так, Національний банк України щороку визначає 
актуальну мету і методику розподілу банків на групи, 
використовуючи різні види та граничні межі класифі-
каційних факторів [3]. Методичні підходи Національ-

ного банку України, що перебувають у відкритому 
доступі, можуть бути використані іншими стейкхол-
дерами для аналізу діяльності банків. Наприклад, По-
ложення про порядок визначення системно важливих 
банків [4] містить критерії віднесення банків до клас-
тера системно важливих. Поряд з цим. Національний 
банк застосовує й інші – внутрішні методики класифі-
кації банків із більш детальним виокремленням їхніх 
кластерів, зберігаючи в таємниці критерії та розподіл 
банків щодо відповідних кластерів. Це стосується, зо-
крема, переходу Національного банку України з 2015 
року на кластерний підхід щодо нагляду за банками на 
базі оцінки ризиків відповідно до «Засад стратегічно-
го реформування державного банківського сектору» 
[5], визначивши ознаки здійснення банком ризикової 
діяльності [6]. До кожного з наглядових кластерів 
(окремих груп з особливими ознаками щодо структу-
ри власників, оцінки бізнес-моделей, профілів ризику, 
характеру здійснюваних операцій тощо) визначаються 
специфічні режими нагляду і виділяються відповід-
ні наглядові групи. Проте інформація про належність 
банку до такого наглядового кластера залишатиметься 
банківською таємницею. У листопаді 2016 року Прав-
ління Національного банку України ухвалило рішення 
«Про схвалення процедур інспектування» [7], у якому 
визначено порядок і затвердження рейтингової оцінки 
банку за рейтинговою шкалою CAMELSO. Ця мето-
дика, на відміну від стандартної CAMELS, ураховує 
операційний ризик банку (O). Однак сама методика 
оцінки і рейтингування, як і результати її застосу-
вання, є власністю Національного банку України та 
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 конфіденційною інформацією і не підлягає опубліку-
ванню в засобах масової інформації. 

Таким чином, спостерігається як підвищений ін-
терес з боку стейкхолдерів до кластерного аналізу і 
оцінки діяльності банків, так і недоступність для зов-
нішніх заінтересованих осіб відповідних офіційних 
методик та критеріїв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Класте-
ризації в банківському секторі останнім часом приді-
ляють велику увагу вітчизняні та закордонні науковці 
і практики, зокрема: Т. Васильєва і О. Заруцька, О. До-
рошенко і О. Ярмак, М. Капулло, В. Рашкован і Р. Кор-
нилюк, Д. Покідін, Б. С. Бодла і Р. Верма, Р. Ферстл і 
Р. Д. Серес та інші. У більшості робіт застосовуються 
різні математичні методи кластеризації, зокрема на 
основі самоорганізаційних карт Кохонена [8–11]. Це 
дозволяє не тільки ефективно здійснити поділ даних 
на однорідні групи, а й наглядно їх представити. Про-
те практичне застосування пропонованих підходів ви-
магає високої кваліфікації аналітиків та обробки вели-
ких масивів даних для кластеризації банків. 

Для зовнішніх стейкхолдерів, які не мають доступу 
до внутрішньобанківських даних, потрібних для визна-
чення показників ефективності з урахуванням ризику 
(RORAC i RAROC), а також обмежені в інформації На-
ціонального банку щодо рейтингової оцінки діяльності 
банків з урахуванням ризику, потрібен простий метод 
поділу банків на групи, який би враховував як ефектив-
ність функціонування, так і відповідний ризик. 

Мета статті. Проаналізувати критерії Національ-
ного банку України при розподілі банків на кластери і 
запропонувати кластерний підхід до оцінки зовнішні-
ми стейкхолдерами ефективності діяльності банків з 
урахуванням ризиків.

Виклад основного матеріалу. Кластеризація – це 
завдання розбити множини об’єктів на групи, які на-
зиваються кластерами. Усередині кожної групи повин-
ні бути «схожі» об’єкти, а об’єкти різних групи повин-
ні бути якомога більш відмінні. За чіткої кластериза-
ції кожен об’єкт належить тільки одному кластерові. 
Нечіткі алгоритми відносять кожен об’єкт до різних 
кластерів із певною ймовірністю. Перевагою кластер-
ного підходу є те, що він працює навіть за малої кіль-
кості даних, а також при невиконанні вимоги нормаль-
ності розподілів випадкових величин та інших вимог 
класичних методів статистичного аналізу. 

Трактування терміна «кластер» в економіці, його 
опис і еволюція кластерного підходу достатньо глибо-
ко висвітлені в роботах вітчизняних і закордонних до-
слідників. При аналізі банківської системи кластери-
зація має низку переваг [12], зокрема дозволяє: розро-

бити єдині для кожної виділеної групи свої ефективні 
механізми управління; аналізувати зміни в діяльності 
банку, коли він мігрує з групи в групу, і за трендом 
прогнозувати можливі успіхи або проблеми не тільки 
одного банку, а й інших у даній групі.

Аналізуючи відповідні постанови Правління НБУ 
[3], можна помітити, що за останні 10 років мета роз-
поділу банків на групи кардинально змінилася від 
«відстеження динаміки розвитку банків, визначення 
їх значимості і ступеня впливу на стабільність банків-
ської системи» і «здійснення порівняльного аналізу 
діяльності банків та розподілу наглядових функцій і 
обов’язків між центральним апаратом і територіаль-
ними управліннями Національного банку України» 
у 2006–2015 роках до «аналізу для визначення за-
гальних тенденцій банківської системи України (та-
кий розподіл не використовується безпосередньо для 
нагляду за банками і не впливає на вимоги до їх ді-
яльності)» 2016 року, а також «виключно для пред-
ставлення результатів діяльності банківської системи 
України (групування не застосовуватиметься для на-
глядових цілей)» 2017-го. Змінилися кількість і види 
класифікаційних факторів: від одного (розміру акти-
вів) до трьох, а також кількість класифікаційних груп 
(від чотирьох до трьох). Фактично така класифікація 
не містить інформації про діяльність банків і основні 
характеристики (ефективність, ризиковість тощо). Її 
застосування не дозволяє оцінити тенденції функціо-
нування і розвитку банківської системи.

Для стейкхолдерів найважливішими показниками 
ефективності діяльності банків є скореговані на ри-
зик показники результативності RAPM (risk adjusted 
performance measures). Основною проблемою, яка 
з’являється при спробах розрахунку таких показників 
зовнішніми стейкхолдерами, є труднощі з доступом до 
даних, що дозволяють визначити для різних видів ді-
яльності банку частку економічного капіталу і розра-
хувати очікуваний рівень втрат. Скористатись резуль-
татами ризик-орієнтованої кластеризації, що здійсню-
ється Національним банком, також немає можливості 
через їх відсутність у відкритому доступі. 

У цій ситуації пропонується методичний підхід до 
кластеризації банків на основі тривимірної моделі за 
показниками ефективності ROE, ROA і ризику їх ді-
яльності (волатильності ROE), значення на яких по-
рівнюються з відповідними медіанами MeROE, MeSD та 
MeROA їхніх показників для множини досліджуваних 
банків {Bi}. 

У результаті отримаємо систему з вісьмома спів-
відношеннями показників, яким відповідатимуть ві-
сім кластерів банків:

IF{(ROEBi >MeROE ˄ ROABi > MeROA ˄ SDROEi ≤ MeS} THEN Bi ∈ cluster 1; 
IF{(ROEBi >MeROE ˄ ROABi > MeROA ˄ SDROEi ≤ MeS} THEN Bi ∈ cluster 2; 
IF{(ROEBi >MeROE ˄ ROABi > MeROA ˄ SDROEi ≤ MeS} THEN Bi ∈ cluster 3; 
IF{(ROEBi >MeROE ˄ ROABi > MeROA ˄ SDROEi ≤ MeS} THEN Bi ∈ cluster 4; 
IF{(ROEBi >MeROE ˄ ROABi > MeROA ˄ SDROEi ≤ MeS} THEN Bi ∈ cluster 5; 
IF{(ROEBi >MeROE ˄ ROABi > MeROA ˄ SDROEi ≤ MeS} THEN Bi ∈ cluster 6; 
IF{(ROEBi >MeROE ˄ ROABi > MeROA ˄ SDROEi ≤ MeS} THEN Bi ∈ cluster 7; 
IF{(ROEBi >MeROE ˄ ROABi > MeROA ˄ SDROEi ≤ MeS} THEN Bi ∈ cluster 8.

Примітка. Власна розробка
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Тут ROEBi та ROABi – середні значення ROE та ROA, 
SDROEi – стандартне відхилення (standard deviation) 
ROE для банку Bi, розраховане на основі щомісячних 
або щоквартальних даних за період T – один або де-
кілька календарних (фінансових) років. 

Такий підхід дозволить стейкхолдерам, включно 
з Національним банком, достатньо детально дифе-
ренціювати банки за вісьмома кластерами за рівнем 
ефективності та ризиковості їхньої діяльності (рис.) і, 
відповідно, формулювати напрямок і механізми змін, 
які повинні бути реалізовані в банках, що належать до 
кожного з цих восьми кластерів. 

Рис. Розподіл на кластери  
за тривимірною моделлю оцінки  

ефективності банків з урахуванням ризику
Примітка. Власна розробка

Банки, що належать до першого кластера, можна 
вважати найбільш ефективними. Вони досягають ви-
щої за середню рентабельності власного капіталу та 
рентабельності активів, а ризик, прийнятий для отри-
мання такої рентабельності, мають нижчий за серед-
ній серед усіх досліджуваних банків.

Банки з восьмого кластера мають найгірші показ-
ники щодо ефективності та ризиковості діяльності і 
потребують особливої уваги як з боку банківського 
нагляду регулятора, так і з боку власників та менедж-
менту.

Пропонований підхід на основі тривимірної моделі 
складається з таких процедур.

1. Установлення критерію для вибору елементів 
множини досліджуваних банків {Bi}, напри-
клад за величиною власного капіталу і активів, 
або за однією з методик Національного банку 
розподілу банків на групи чи кластери.

2. Вибір елементів множини досліджуваних бан-
ків {Bi} за встановленим критерієм.

3. Розрахунок для кожного з банків Bi параметрів: 
ROEBi, ROABi, SDROEi, MeROE, MeSD та MeROA на 
основі щомісячної або щоквартальної доступ-
ної для стейкхолдерів звітності.

4. Розподіл банків на вісім кластерів.
5. Аналіз динаміки функціонування банків з ура-

хуванням ризику (побудова часових графіків).
6. Формування рекомендацій щодо напрямку та 

механізмів змін, які повинні бути реалізовані 
в банках, що належать до конкретного клас-
тера.

Висновки дослідження. Поділ більш як 90 бан-
ків України тільки на чотири кластери не дозволяє з 
достатньою для аналізу та управління точністю згру-
пувати банки за критерієм подібної ефективності з 
урахуванням ризику, а значить – їх діяльності за схо-
жими бізнес-моделями і поведінкою на конкурентно-
му ринку. 

Запропонований методичний підхід на основі три-
вимірної моделі аналізу ефективності банків з ураху-
ванням ризику дозволяє комплексно оцінити та до-
статньо детально класифікувати діяльність банків за 
рахунок урахування зв’язку прийнятого ризику з ре-
зультатами їхньої фінансової діяльності. Проведений 
аналіз буде корисним для стейкхолдерів і, перш за все, 
для акціонерів, менеджменту банків, а також для На-
ціонального банку України. 

Перспективи подальших розвідок у досліджува-
ному напрямі передбачають формування підходів до 
прогнозування трендів міграції банків між кластерами 
залежно від зовнішніх регулятивних і внутрішніх ке-
руючих чинників. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РИЗИКІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розглянуто проблему управління ризиками корпоративного управління на світовому фінансовому ринку i в Україні. 
Окреслено роль системи управління ризиками в управлінні банківським капіталом, особливості та основні принципи 
організації. Представлено спектр ключових факторів та перспектив регулювання ризиків корпоративного управління в 
банківській сфері. Визначено основні методи ідентифікації основних власників бенефіціарів у банківському секторі еко-
номіки України. Розроблено класифікацію ризиків корпоративного управління в банківському секторі та представлено 
ключові критерії оцінки ділової репутації для власників істотної участі та керівників банків.
Ключові слова: банки, корпоративне управління, ризик-менеджмент, ризики в корпоративному управлінні, власники 
істотної участі, репутаційний ризик.

Golub G., Sloboda L. REGULATION RISKS OF CORPORATE GOVERNANCE  
IN THE BANKING SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY
In the article the problem of Corporate Governance Banking Risk-management globally and in Ukraine are considered. The ac-
tual role of risk-management system in Banking Governance, special characteristics and main principles of its organization are 
defined. Spectra of key factors and prospects of regulation corporate governance risks in banking are presented. The key methods 
to Identify Ultimate Beneficiary Owners (UBO) in Ukrainian banking sector are defined. The main types of banking corporate 
governance risks and key indicators of Low – level Business reputation for Chief Executive Officer (CEO) are investigated.
Keywords: banking, corporate governance, risk-management, risks in corporate governance, Ultimate Beneficiary Owners, 
reputation risk.
JEL classification: G 21; G 28; G 32

Постановка проблеми. Сучасні умови інтеграції 
України в європейський і світовий фінансовий простір 
пов’язані з необхідністю трансформації банківського 
сектору економіки та забезпечення її функціонування 
на умовах транспарентності, відкритості до впрова-
дження високотехнологічних фінансових операцій, 
прозорості структури власності банків та відновлення 
їхніх функцій щодо кредитно-інвестиційного забез-
печення сталого розвитку національної економіки. У 
цих умовах особливої актуальності набувають питан-
ня щодо регулювання ризиків корпоративного управ-
ління банків, упровадження міжнародних вимог щодо 
прозорої структури власності, відновлення ділової ре-
путації власників і керівників банків, зміни підходів 
до ліцензування, належного розвитку системи комп-
лайєнсу вітчизняних банків. Гострої необхідності тео-
ретико-методологічного обґрунтування і практичного 
вирішення ці питання набувають у зв’язку з проце-
сами реформування банківського сектору економіки 
України за вимогою Міжнародного валютного фонду, 
а також активними процесами входження українських 
банків у систему глобального електронного банкінгу, 
зокрема у сфері розрахункових операцій фінансових 

установ через технології клірингових розрахунків та 
забезпечення якості й відповідності процедур ком-
плайєнсу міжнародним стандартам.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. 
Актуальність дослідження корпоративного управління 
ризиками банків підтверджується особливою увагою 
до цих питань міжнародних регуляторів, вітчизняних 
і зарубіжних науковців, аналітиків, практиків, аргу-
ментованими публікаціями міжнародних аналітичних 
центрів. Зокрема, питання практики корпоративного 
ризик-менеджменту банку, визначення його характер-
них особливостей та принципів організації лежать на 
перетині вивчення корпоративного управління і ри-
зик-менеджменту як окремих напрямів наукових до-
сліджень, що й визначає складність їх науково-теоре-
тичного поєднання та прикладного застосування.

Вагомим внеском у розвиток теоретичних основ 
корпоративного управління в організаціях стали пра-
ці таких зарубіжних і вітчизняних учених: М. Аоки, 
Л. Абалкіна, В. Бобиля, В. Беседіна, І. Бондар, Ю. Він-
слава, А. Володіна, В. Гейця, В. Голікова, Н. Глусь, 
Б. Губського, Л. Довгань, П. Друкера, О. Денис, 
Т. Деккера, В. Євтушевського, А. Жуплева, О. Кібенко, 
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В. Корнєєва, В. Кондратьєва, В. Пастухової, М. Пор-
тера, Дж. Саллівона, Л. Федулової, М. Чумаченка та 
інших. Питання вивчення сутності та інструментарію 
управління банківськими ризиками є предметом до-
слідження таких вітчизняних і зарубіжних науковців 
– В. Вітлінського, Г. Великоіваненка, Х. Ван Грюнінга, 
А. Єпіфанова, В. Міщенка, О. Заруби, С. Козьменка, 
В. Кочеткова, Д. Левандовскі, С. Мочерного, Т. Оси-
пенка, Г. Панової, Л. Примостки, М. Пуховкіної, П. Ро-
уза, С. Савчука, Дж. Сінкі-мол., Т. Севрука, А. Сандер-
са і багатьох інших.

Нерозв’язана частина загальної проблеми. Не-
зважаючи на теоретичні розробки щодо розвитку кор-
поративного управління, зокрема в банківському сек-
торі економіки країни, питання корпоративного управ-
ління ризиками, як чітко інтегрованої складової кор-
поративного управління, ще не повністю висвітлені, і 
в наукових доробках вітчизняних учених залишається 
недостатньо дослідженими низки як практичних, так 
і теоретичних аспектів. Недостатню увагу приділено 
обґрунтуванню змісту корпоративного ризик-менедж-
менту в банках, визначенню характерних особливос-
тей та принципів організації, фрагментарно дослідже-
ні і потребують подальшого наукового обґрунтування 
види ризиків, що виникають у процесі корпоративно-
го управління в банку.

Метою статті є дослідження теоретико-методич-
них основ і прикладних аспектів регулювання ризи-
ків корпоративного управління в банківському секто-
рі економіки України та розроблення рекомендацій з 
урахуванням міжнародних стандартів комплайєнсу в 
розвитку глобального банкінгу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кор-
поративне управління як система, що дає змогу підви-
щити ефективність діяльності, поліпшити репутацію, 
полегшити доступ до міжнародних джерел капіталу, 
здешевити вартість залученого капіталу, збільшити 
ринкову вартість організації та сприяти підвищенню 
інтересу інвесторів до неї, набуває свого активного 
розвитку і в банківському секторі України [1]. Відпо-
відно до визначення Базельського комітету з банків-
ського нагляду та регулювання, корпоративне управ-
ління – це «спосіб, у який акціонери, Спостережна 
рада, Правління та інші зацікавлені особи впливають 
на те, як банки визначають корпоративні цілі, про-
водять щоденну операційну діяльність, враховують 
інтереси зацікавлених осіб, приводять корпоративну 
діяльність та поведінку у відповідність із очікування-
ми суспільства, захищають інтереси вкладників» [2]. 
Базельський комітет з банківського нагляду та регу-
лювання, а також Міжнародна фінансова корпорація 
Світового банку визначають корпоративне управління 
як систему відносин між менеджментом компанії, її 
наглядовою радою, акціонерами та іншими «стейк-
холдерами», що включає структуру таких відносин 
для досягнення цілей компанії та моніторингу їх ви-
конання [2]. Водночас цілями ефективного корпо-
ративного управління Базельський комітет визначає 
«забезпечення збалансованого співвідношення між 
ризиком та вигодою для захисту інтересів акціоне-
рів та інших зацікавлених осіб і належне визначення 

стратегії управління ризиками (на відміну від повно-
го уникнення ризиків), що підвищує динамізм роботи 
банку» [2]. Виходячи з цих положень, ключовою під-
системою, чітко інтегрованою в корпоративне управ-
ління як на поточному, так і на стратегічному рівнях, 
є корпоративний ризик-менеджмент. Адже тільки на 
основі формування та функціонування в банку систе-
ми управління ризиками, яка включає інформаційне 
забезпечення, процедури та методологію ідентифіка-
ції, класифікації, оцінки, аналізу, моніторингу, регу-
лювання та контролю за рівнем апетиту до ризиків, 
можливим є досягнення цілей, зазначених у положен-
нях міжнародних регуляторів банківської діяльності.

Узагальнення наукових та інформаційних джерел 
[3–5] дають змогу трактувати банківський ризик-ме-
неджмент як багатогранний систематичний процес 
управління банківською організацією з урахуванням 
впливу ризиків на основі обраної моделі їхнього ви-
явлення (ідентифікації), оцінювання величини, здій-
снення моніторингу, вибору і використання методів 
регулювання їхнього впливу, обміну інформацією 
про ризики і контролю результатів застосування об-
раних методів регулювання. Банки як організації, що 
створені у формі акціонерних публічних товариств і 
функціонують відповідно до інтересів акціонерів та 
зацікавлених осіб, мають активно працювати в напря-
мі формування корпоративного ризик-менеджменту. 
У системі корпоративного ризик-менеджменту фун-
даментальним принципом є розроблення політики 
управління ризиками з формалізацією чіткого визна-
чення ризиків у діяльності банків, регулювання ризи-
ків і побудови стратегії толерантності до ризиків згід-
но з кодексом корпоративною корпоративного управ-
ління та концепцією бізнесу індивідуально в кожному 
банку. Зміст корпоративного управління банківськи-
ми ризиками визначатиметься не тільки принципами 
та інструментарієм управління фінансовими ризика-
ми, що традиційні для банківської справи, а й ризика-
ми, що притаманні системі корпоративного управлін-
ня банку. Сучасні банки, як об’єкти корпоративного 
управління, у своїй діяльності стикаються із низкою 
традиційних ризиків, які виникають при управлінні 
капіталом, активами і пасивами банків, кредитно-ін-
вестиційним портфелем, відносинами банків з інши-
ми суб’єктами на ринку. Фінансові та функціональні 
ризики, що виникають у корпоративній практиці, мо-
жуть негативно вплинути на грошові потоки самих 
банків та спровокувати втрату капіталу, порушення 
ліквідності, погіршення репутації на ринку. Нато-
мість об’єктами корпоративного ризик-менеджменту 
є система ризиків, які умовно можна класифікувати 
на традиційні ризики банківської діяльності та ри-
зики, зумовлені розвитком системи корпоративного 
управління банків (рис.).

До основних ризиків корпоративного управління, 
що потребують регулювання в банках України, нале-
жать [6]: ризик комплайєнсу, ризик конфлікту інте-
ресів, ризик розкриття інформації, ризик визначення 
прав і обов’язків правління банків, ризик залежності 
функцій контролю. Таким чином, якісна та прозора 
система корпоративного управління дає змогу підви-
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щити ефективність діяльності, поліпшити репутацію, 
полегшити доступ до міжнародних джерел капіталу, 
здешевити вартість залученого капіталу, збільшити 

ринкову вартість організації та сприяти підвищенню 
інтересу інвесторів до неї, набуває свого активного 
розвитку і в банківському секторі економіки України.

Об’єкти корпоративного ризик-менеджменту в банку 

Ризики, традиційно притаманні 
банківській діяльності  

Ризики корпоративного управління  
в банках 

Ризики, які піддаються 
кількісній оцінці 

Ризики, які неможливо 
кількісно виміряти 

Кредитний ризик  

Ризик ліквідності  

Валютний ризик 

Процентний ризик 

Ринковий ризик 
Операційно-

технологічний ризик 

Стратегічний ризик  

Ризик репутації 

Юридичний ризик  

Комплайєнс-ризик 

Ризик конфлікту 
інтересів  

Ризик розкриття 
інформації 

Ризики визначення  
прав та обов’язків 
правління банку 

Ризик залежності 
функцій контролю 

Рис. Класифікація ризиків корпоративного управління банків
Примітка. Власна розробка [1]

У період глобалізації та активного входження 
українських банків у європейські та світові фінансові 
потоки найбільшої ваги у структурі ризиків корпора-
тивного управління набувають ризики комплайєнсу. 
Зарубіжні аналітики комплайєнс-ризик пов’язують із 
можливими невідповідностями у діяльності банків і 
визначають його як «існуючий та потенційний ризик 
виникнення втрат прибутку чи капіталу банку внаслі-
док недотримання законодавства, правил, регулятив-
них норм, внутрішніх процедур, політики, корпора-
тивної етики» [4; 5]. До цих ризиків також належать 
виявлення непрозорої структури власності банків і 
порушення вимог дотримання правил ліцензування в 
діяльності. Структура власності банків вважатиметься 
прозорою, якщо вона дозволяє визначити усіх власни-
ків істотної участі банків (Ultimate Beneficiary Owners 
– UBO), усіх ключових учасників банків і всіх ключо-
вих учасників – юридичних осіб у ланцюгу володін-
ня корпоративними правами банку, а також характер 
взаємозв’язків між цими особами. 

Найбільш гостро ці питання постали в сучасному 
середовищі діяльності банків України, що зумовило 
зміни до макропруденційного регулювання з боку На-
ціонального банку України (НБУ) щодо виявлення ре-
альних власників українських банків та кінцевих ви-
годонабувачів діяльності фінансових установ. У про-
цесі ідентифікації ризиків корпоративного управління 
банків України упродовж 2015–2016 рр. регулятором 
було встановлено основні форми формування непро-
зорої структури власності діючих банків, а саме [6]:

• штучне розділення акцій між акціонерами так, 
щоб частка кожного була менше ніж 10%, та-
ким чином потрібно щонайменше 11 осіб;

• дуже складні структури власності з перехрес-
ними, циклічними або іншими ускладненими 
корпоративними відносинами;

• використання іноземних трастових структур 
для приховання реального бенефіціарного 
власника;

• застосування довіреності як спосіб приховати 
кінцевого власника;

• використання підставних осіб з офшорних 
юрисдикцій;

• наявність у структурі власності людей з неві-
домою репутацією, браком досвіду роботи у 
фінансовому секторі.

Так, за результатами перевірки НБУ структури 
власності банків України у 2015–2016 рр. виявлено [6]: 
на початку 2015 року 44% банків України мали непро-
зору структуру власності, з цієї причини шість банків 
було виведено з ринку. Наслідком цього став початок 
реформування системи корпоративного управління 
банків України, а також розподіл відповідальності за 
регулювання ризиків корпоративного управління між 
власниками банків і регулятором на засадах узгоджен-
ня з публічними інтересами клієнтів та вкладників 
банків на постійній основі. Головним завданням дер-
жавного регулювання ризиків комплайєнсу і розкриття 
інформації стає усунення дефектів саморегулювання 
банків задля забезпечення ефективного моніторингу 
учасниками ризиків корпоративного управління.

Основними формами регулювання ризиків корпо-
ративного управління в банківському секторі націо-
нальної економіки визначено:

• переосмислення функцій ліцензування в 
Національному банку України на основі 
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 диверсифікації бізнес-моделей банків і видачі 
окремих ліцензій для універсальних, роздріб-
них, корпоративних, корпоративних із роз-
дрібним фінансуванням, банків, що займають-
ся обмеженим кредитним посередництвом;

• дотримання принципів ділової репутації влас-
ників і керівників банків (відсутність репутації 
підтверджується такими умовами, як звільнен-
ня на вимогу НБУ або іншого органу; заборона 
суду обіймати певні посади; судимість за певні 
злочини та адміністративні правопорушення; 
присудження санкцій в Україні чи за кордо-
ном; включення в перелік осіб, пов’язаних із 
тероризмом; порушення фінансових та неви-
конання податкових зобов’язань; невиконання 
обов’язку щодо капіталізації банку; володіння 
істотною участю або керівництво неплатоспро-
можним або ліквідованим банком);

• запровадження нових підходів до банківсько-
го нагляду з вектором руху до європейських 
стандартів (Supervisory review and evaluation 
process, SREP), методологією яких передба-
чено проведення комплексної оцінки ризиків 
корпоративного управління одночасно із сис-
темою CAMELSO.

Висновки і рекомендації. Підсумовуючи резуль-
тати дослідження, зазначимо, що корпоративний ри-
зик-менеджмент банків, його принципи, практика 
прозорості, позитивний досвід функціонування в роз-
винених країнах світу є важливою основою для ство-
рення надійних, спрямованих на прогнозування сис-
тем управління ризиками в банках України. Базовими 
принципами формування системи корпоративного ри-
зик-менеджменту індивідуально для сучасних банків є:

 – теоретико-методологічні – упровадження те-
оретичних засад управління ризиками в рамках 
корпоративного управління, удосконалення 
системи управління банківською організацією, 
модернізація організаційної структури банку, 
чіткий розподіл прав, повноважень, відпові-
дальності та функцій контролю, формування 
стратегії корпоративного ризик-менеджменту, 

вибір і застосування моделей оцінки та регу-
лювання ризиків відповідно до потреб часу, 
складності бізнес-процесів банків;

 – економічні – економічна обґрунтованість засто-
сування інструментарію управління ризиками, 
децентралізація фінансових ресурсів, ураху-
вання ринкової кон’юнктури, підвищення рів-
ня капіталізації, фінансової стійкості та прозо-
рості діяльності банків відповідно до міжна-
родних стандартів капіталу;

 – правові – дотримання законодавчих і норматив-
них положень, правил міжнародних стандартів 
та рекомендацій, оптимізація внутрішніх про-
цедур і політики банків у напрямі уніфікації 
відповідно до систем комплайєнсу міжнарод-
них банків;

 – технологічні – забезпечення широкого спектра 
банківських послуг, продуктів, фінансових ін-
струментів, застосування сучасних інформа-
ційних технологій у бізнес-процесах, оптимі-
зація фінансової звітності, ефективне викорис-
тання інформаційної бази даних.

Таким чином, сучасні проблеми низької якості 
управління ризиками корпоративного управління бан-
ків України потребують розв’язання на регуляторному 
рівні, зокрема завдяки активним діям з боку фахівців 
Національного банку України щодо забезпечення про-
зорості функціонування банків. Це зумовлено тим, що 
на ринкові методи саморегулювання ризиків корпора-
тивного управління негативно діють такі чинники, як 
незацікавленість власників у впровадженні прийнятих 
стандартів, значна асиметрія інформації щодо чинни-
ків ризиків, практична відсутність біржового моні-
торингу корпоративного управління емітентів акцій. 
Отже, визначення основних елементів формування 
системи корпоративного ризик-менеджменту i забез-
печення її ефективного функціонування є ключовою 
складовою якості корпоративного управління та по-
тенційною конкурентною перевагою вітчизняних бан-
ків на міжнародному фінансовому ринку, що підвищує 
рівень транспарентності та довіри до банківського 
сектору економіки України загалом.
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Розглядаються теоретичні основи формування кредитного портфеля банку, визначено сутність проблемного кредиту, 
зазначено основні причини і наслідки появи проблемної кредитної заборгованості, досліджено сучасний стан проблем-
них кредитів у банківській системі України. Показано наслідки простроченої заборгованості для банківської систе-
ми та економіки. Для виявлення резервів підвищення ефективності кредитних операцій необхідний аналіз кредитного 
портфеля.
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In article deals with the theoretical basis of the formation of the bank’s loan portfolio, considers the essence of distressed loan; 
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portfolio of Ukraine The effects of outstanding debt on the banking system and the economy are shown. There fore, in order to 
identify the reserves for increasing the efficiency of credit operations be an analysis of the loan portfolio.
Keywords: bank, bank credit portfolio, distressed loans, distressed indebtedness, credit risk.

Постановка проблеми. Проблеми забезпечення 
фінансової стійкості банків постають на сьогодні як 
ніколи гостро, а отже, і кредитні операції, які є основ-
ним джерелом доходів для вітчизняних банків. В еко-
номічних умовах, що склалися в Україні, одним із най-
важливіших завдань управління кредитною діяльністю 
вважаємо формування та аналіз кредитного портфеля 
комерційного банку, в загальному обсязі якого значну 
частину займає прострочена заборгованість. Для по-
ліпшення якості кредитного портфеля існує потреба в 
постійному його аналізі та в ефективному управлінні 
ним. Кожний банк тією чи іншою мірою стикається 
з проблемною заборгованістю. Тому головне питання 
полягає в розробленні та використанні сучасних під-
ходів до управління нею. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню питань формування кредитного портфеля 
банків присвячено чимало праць таких учених, як: 
С. Г. Арбузов, Ю. В. Бугель, В. М. Голуб, Е. Дж. Долан, 
О. Литовченко, О. І. Лаврушин, Г. С. Панова, В. А. Чел-
ноков та інші. Щодо питання управління проблемною 
заборгованістю та сутності проблемних кредитів, до-
слідження їх стану завжди цікавили як зарубіжних, 
так і вітчизняних учених. Великий внесок у вивченні 
цієї проблеми зробили такі науковці, як: В. Д. Базиле-
вич, Н. Є. Єгорова, О. Д. Вовчак, І. О. Барановський, 
Л. О. Примостка, М. І. Савлук, Р. А. Слав’юк та ін. 

Проте вплив проблемних активів на поточний стан 
функціонування банківських установ у сучасних умо-
вах потребує більш детальнішого аналізу та дослі-
дження.

Метою статті є оцінка особливостей формуван-
ня кредитного портфеля банків в Україні; визначен-
ня зов нішніх і внутрішніх причин появи проблемної 
кредитної заборгованості банків та дослідження на-
слідків простроченої заборгованості для банківської 
системи та економіки.

Виклад основного матеріалу. Сутність проблем-
ного кредиту досліджується широко в економічній лі-
тературі, проте єдине трактування цього поняття від-
сутнє. Найчастіше проблемний кредит і прострочену 
заборгованість використовують як слова-синоніми, 
інші наголошують на низькій можливості погашен-
ня кредиту з різних причин. Автори [1] у своїх до-
слідженнях щодо суті поняття «проблемний кредит» 
зазначають, що найбільш повними є трактування, в 
яких ідеться про неможливість повернення кредиту 
та відсотків за його користування з будь-яких причин 
(зниження ринкової вартості забезпечення, погіршен-
ня фінансового стану позичальника та ін.) або настала 
ситуація прострочення за кредитом. 

Згідно з даними Міжнародного валютного фонду, 
проблемний кредит – це зобов’язання, повне пога-
шення якого сумнівне внаслідок неадекватного фінан-
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сового стану позичальника чи забезпечення за цим 
зобов’язанням, а також спостерігається прострочення 
сплати основного боргу і / або відсотків за ним більше 
ніж на 90 днів. Це визначення є найбільш поширеним 
і змістовним, відображає не лише суть ситуації, а й 
потенційну загрозу часткової або повної втрати для 
банку його коштів за кредитними зобов’язаннями 
боржника.

Слід відмітити, що зростання частки проблемних 
позик у кредитному портфелі українських банків при-
зводить до зростання непрацюючих активів та скоро-
чує можливості кредитування національної економіки.

 За підсумками 2016 року, чисті активи банківської 
системи України збільшились несуттєво. Їхній обсяг 
станом на 01.01.2017 відповідав 1,256 млрд грн проти 
1,254 млрд грн на початок 2016-го. Одним із ключових 
чинників коливання обсягу активів банківської сис-
теми в досліджуваному періоді виступала динаміка 
курсу національної валюти, поряд із виведенням час-
тини комерційних банків з ринку, рухом клієнтських 
коштів і скороченням кредитних портфелів. Високий 
вплив коливання курсу національної валюти на обсяг 
активів банківської системи пояснюється значною 
часткою активів в іноземній валюті в загальному об-
сязі (41,8% станом на початок 2017 року) [2].

Проте цей показник може значно змінитись через 
пропозицію Національного банку від 15.03.2017 за-
стосувати санкції щодо українських банків із росій-
ським державним капіталом на виконання рішення 
Ради національної безпеки і оборони України. За-
стосування таких санкцій передбачає заборону на 
здійснення будь-яких фінансові операції цих банків 
на користь пов’язаних з ними осіб, зокрема материн-
ських структур. У тому числі вводиться заборона: на 
пряме та опосередковане здійснення будь-яких ак-
тивних операцій (надання міжбанківських кредитів, 
депозитів, субординованих боргів, придбання цінних 
паперів, розміщення коштів на коррахунках тощо); 
виплату дивідендів, процентів, повернення міжбан-
ківських кредитів / депозитів, коштів із коррахунків, 
субординованого боргу; розподіл прибутку; розподіл 
капіталу.

Загалом на зміну обсягу активів банківської систе-
ми протягом 2014–2016 рр. впливає не тільки динамі-
ка курсу національної валюти, а й виведення частини 
комерційних банків з ринку, і як наслідок – рух клі-
єнтських коштів і скорочення кредитних портфелів. 

Протягом 2016 року обсяг клієнтського кредитно-
го портфеля скоротився на 0,4% (3,85 млрд грн) і ста-
ном на 01.01.2017 відповідав 1 005,92 млрд грн про-
ти 1 009,77 млрд грн на початок 2016-го. Скорочення 
загального обсягу кредитного портфеля відбувалося 
внаслідок зменшення протягом року суми кредитів, 
наданих фізичним особам. За підсумком 2016 року, 
їхній обсяг знизився на 10,43% – до 847,09 млрд грн. 
Кредити, надані суб’єктам господарюванням, за під-
сумком року, навпаки, збільшилися на 1,98%. Водно-
час валютні кредити в доларовому еквіваленті знизи-
лися на 11% [3].

Кредитний портфель виріс тільки в державних 
банків на 2,0% з початку року, в інших груп зафіксова-
но падіння. Здешевлення фінансового ресурсу призве-
ло до зниження кредитних ставок. Великий вплив на 
вартість гривневих кредитів для бізнесу мала масш-
табна реструктуризація, у рамках якої нові гривневі 
ставки були ближче до доларових, аніж до гривневих. 
Серед основних факторів, що гальмують відновлення 
кредитування, виступають високий рівень невизна-
ченості щодо подальшого економічного розвитку та 
обмежене коло надійних позичальників. 

 Знецінення гривні зумовило погіршення фінан-
сового становища багатьох компаній та значне зрос-
тання боргового навантаження. У 2014–2015 роках у 
більшості галузей показник «Чистий борг / EBITDA» 
перевищив прийнятний рівень 2,5–3,0. Завдяки по-
жвавленню економіки фінансові показники поліпши-
лися: у сільському господарстві, транспорті, добувній 
та легкій промисловості боргові метрики уже повер-
нулися до прийнятних рівнів. Проте в більшості сек-
торів рівень боргового навантаження дотепер залиша-
ється високим, що обмежує кредитування.

Частку простроченої заборгованості у кредитному 
портфелі банків протягом 2008–2016 рр. проаналізо-
вано в табл.

Таблиця
Частка простроченої заборгованості у кредитному портфелі банків протягом 2008–2016 рр.

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Кредитний портфель, млрд грн 792,2 747,3 755,0 825,3 815,3 911,4 1 006,4 965,1 1 005,92
Темпи зростання кредитного потрфеля, % - -5,7 1,0 9,3 -1,2 11,8 10,4 -4,1 4,2
Прострочена заборгованість, млрд грн 18,2 700,3 84,6 79,2 72,6 70,2 135,9 213,3 222,9
Темпи зростання простроченої заборгованості, % - 285,5 20,4 -6,3 -8,4 -3,3 93,6 57,0 4,5
Частка простроченої заборгованості у кредитному 
портфелі, % 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 22,1 30,5

Джерело: [4].

В Україні частка проблемних кредитів 2016 року 
збільшилася з 22,1%, або на 8,4 в. п., до 30,5% [2] Збе-
рігається значний розрив у визнаних проблемними 
кредитах між банками I та ІІ груп (близько 13% порт-
феля) і банками з іноземним капіталом (38% портфе-
ля). Це свідчить, що частина банків з українським ка-
піталом зволікає з визнанням кредитів проблемними 
та відповідним формуванням резервів. 

На думку автора [5], проблемні кредити в більшості 
випадків не виникають раптово. На практиці існує ба-
гато сигналів, які свідчать про погіршення фінансово-
го стану позичальника і про підвищення ймовірності 
неповернення кредиту. Завдання кредитних працівни-
ків полягає у виявленні таких сигналів якомога раніше, 
перш ніж ситуація вийде з-під контролю і втрати ста-
нуть неминучими. Попри те, що кожний проблемний 
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кредит має свої особливості, про виникнення трудно-
щів у позичальника свідчать однакові факти:

 – припинення контактів з працівниками банку;
 – подання фінансової звітності із затримками, 

які не пояснюються; 
 – несприятливі зміни цін на продукцію пози-

чальника;
 – наявність збитків протягом одного або декіль-

кох звітних періодів;
 – негативні зміни показників ліквідності, спів-

відношення власних і залучених коштів, діло-
вої активності;

 – відхилення обсягу реалізації продукції та гро-
шових потоків від тих, які планувались при ви-
дачі кредиту;

 – різкі зміни залишків на рахунках клієнта, які не 
очікувались і не пояснені.

Основні причини виникнення проблемної забор-
гованості в банку можна класифікувати на зовнішні 
(макроекономічне середовище) і внутрішні (мікроеко-
номічне середовище) фактори.

До зовнішніх факторів у економічній літературі 
відносять:

• економічну та політичну ситуацію у країні;
• зміни в законодавстві; 
• чинну податкову систему і рівень оподатку-

вання;
• рівень кредитоспроможності позичальників;
• конкурентне середовище;
• підвищення рівня безробіття; 
• підвищення рівня інфляції;
• рівень захисту економічних інтересів банків-

ської системи і кожного окремо взятого банку, 
передбачений законодавством країни.

На зовнішні чинники (фактори) комерційні бан-
ки безпосереднього впливу не мають, в основному 
вони можуть тільки до них адаптуватись. Внутрішні 
ж чинники, які впливають на виникнення проблемної 
заборгованості, пов’язані з діяльністю самого банку 
або позичальника. Внутрішні можна класифікувати 
на пов’язані з діяльністю позичальників і банківські 
чинники, які безпосередньо пов’язані з кредитною по-
літикою банку і на які банківський менеджмент може 
чинити вплив.

За висновками експертів [6], до першої групи мож-
на віднести:

• недобросовісну поведінку власників і мене-
джерів банку, яка проявлялась у злочинній змо-
ві з позичальниками, унаслідок якої кредитні 
кошти не поверталися, застава замінялася на 
неліквідну або нижчої вартості, а банк ставав 
неплатоспроможним;

• приховування інформації про реальний стан 
виконання встановлених економічних норма-
тивів для банківської установи, у результаті 
чого банки неправильно (неправдиво) відобра-
жають свою балансову вартість. Тобто в силу 
різних обставин банки не хочуть визнавати та 
оприлюднювати погіршення їхнього кредитно-
го портфеля, показуючи формально, що вони 
прибуткові;

• використання злочинних схем для виведен-
ня коштів (подрібнення великих депозитів, 
що дозволить отримати кошти збанкрутілого 
банку через Фонд гарантування вкладів фі-
зичних осіб; продаж заставного майна під-
ставним компаніям за заниженими цінами з 
подальшим перепродажем за ринковими ціна-
ми тощо);

• рівень професійності менеджменту бан-
ку (наявність помилок або зловживань) при 
формуванні кредитного портфеля щодо про-
гнозованості коротко- та середньострокових 
перспектив і здійснення ризикових операцій, 
при оцінюванні кредитоспроможності пози-
чальників і забезпеченості кредитів, а також 
при структуруванні кредитів (щодо термінів, 
сум, процентів).

Чинники, пов’язані з діяльністю позичальників, 
що спричиняють до неможливості, а подекуди неба-
жанням повертати кредити, слід віднести: 

• для суб’єктів господарювання: недостатній 
рівень управління на підприємстві позичаль-
ника в умовах економічної кризи; втрата чи 
погіршення якості заставного майна внаслі-
док неочікуваних обставин (збройного кон-
флікту на Сході України); погіршення фінан-
сового стану позичальника через економічну 
кризу (особливо через проблеми з веденням 
господарської діяльності – недотримання 
контр агентами умов контрактів, порушення 
логістики, втрата ринків збуту – в Криму, До-
нецькій і Луганській областях); неефектив-
ність реалізації та неокупність кредитного 
проекту; зловживання, пов’язані з небажан-
ням повертати кредит (у т. ч. змова з банківсь-
кими  менеджерами та власниками) тощо;

• для фізичних осіб: втрата джерел доходів 
унаслідок втрати роботи і зниження реальної 
заробітної плати, що супроводжується інфля-
цією та девальвацією гривні, призводить до 
ускладнень з обслуговування раніше отри-
маних кредитів (особливо в іноземній валю-
ті); сподівання на можливість неповернення 
кредитів в умовах ліквідації банку (особливо 
в Криму, де так звана влада закликає до неви-
конання зобов’язань перед українськими бан-
ками); смерть позичальника тощо [6].

Європейський банк реконструкції й розвитку оці-
нює рівень проблемних кредитів у банківській сис-
темі України у 30%. Ситуація потребує масштабних 
кроків не тільки з боку Національного банку, а й роз-
роблення комплексної програми щодо проведення 
фінансової реструктуризації в банківській системі.

Зазначимо, активи 70 банків, які ліквідуються, не-
залежні експерти оцінили всього в 94 млрд грн, при-
тому що «на папері» їхня вартість перевищувала 418 
млрд грн. Загалом, 80% активів неплатоспроможних 
банків – це кредити. Практично весь кредитний порт-
фель (90%) – це проблемні кредити, які не обслуго-
вуються. Майже половина кредитного портфеля (на 
суму близько 180 млрд грн) видана 600 великим 
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бізнес-групам, половина з яких – особи, пов’язані з 
банками, які не обслуговують свої зобов’язання. Час-
тина позичальників та об’єктів у заставі розміщені в 
Криму і в зоні АТО. Більше ніж 10% від загального 
кредитного портфеля банків (37 млрд грн) – кредити, 
запорукою яких виступають цінні папери, що мають 
«нульову» вартість.

У зв’язку з цим Фонд гарантування вкладів фізич-
них осіб пропорційно розподілив проблемні кредити 
63-х банків серед 11 акредитованих компаній, що на-
дають послуги зі стягнення простроченої заборгова-
ності (537,55 тис. кредитів) на загальну суму забор-
гованості 17,36 млрд грн.

За інформацією Фонду, розподіл між учасника-
ми конкурсу проходив публічно шляхом жеребку-
вання, у результаті якого кожен учасник отримав у 
роботу кредитний портфель із середньою сумою за-
боргованості 1,6 млрд грн і зі середньою кількістю 
кредитів 48 тисяч, розподіл лотів проходив за двома 
категоріями – авто- і беззаставні кредити. Загалом, 
Фонд гарантування передасть колекторам 530,9 тис. 
беззаставних кредитів на суму заборгованості 14,58 
млрд грн і 6,68 тис. автокредитів на загальну суму 
2,78 млрд грн. Оплата послуг колекторів залежатиме 
від обсягу повернутих коштів. Винагорода від над-
ходжень становитиме 8–25% для беззаставних кре-
дитів (залежно від терміну прострочення кредиту) і 
9% – для автокредитів.

Проблемні кредити призводять до негативних на-
слідків у банківській системі, зокрема це:

• загроза неплатоспроможності банку;
• формування ризику іміджу банку; 
• погіршення якості активів банку;
• зростання стресових активів;
• зниження потенційних можливостей кредиту-

вання національної економіки;
• фінансові збитки від недоотримання суми 

кредиту і від недоотримання відсотків за кре-
дитом; 

• необхідність відволікання банками коштів від 
основної діяльності у нарощування резервів 
(у т. ч. переоцінка у гривневий еквівалент 
проблемних валютних кредитів, під які теж 
треба доформувати резерви);

• загроза відпливу з банку висококваліфікова-
них працівників через зниження можливос-
тей їхнього матеріального стимулювання; 

• зменшення власного капіталу банку внаслі-
док падіння ринкової вартості його акцій.

У зв’язку із ситуацією, яка склалася, необхідно 
запроваджувати активні дії щодо зниження рівня 
проблемної заборгованості в банківських установах. 
Тому важливим кроком є запровадження від початку 
2017 року нових правил оцінки банками кредитного 
ризику. Новий документ розроблено з метою усунен-
ня низки суттєвих прогалин, які давали змогу банкам 
суттєво занижувати частку проблемних кредитів та 
обсяги кредитного ризику за активами. За попередні-
ми оцінками НБУ, ефект нової постанови буде макси-
мально близьким до результатів діагностичного об-
стеження 60-ти банків, проведеного протягом 2015 

та 2016 років. Наведені оцінки кредитного ризику за 
новими правилами несуттєво зменшаться, оскільки 
НБУ внесе до остаточної версії Постанови № 351 
низку змін за результатами консультацій із банками, 
проведених після публікації документа [7].

Загалом, до методів управління проблемними 
кредитами, які застосовуються державою, належать: 
розроблення рекомендацій банківським установам, 
затвердження положень з основних проблем щодо 
збору проблемних боргів і запровадження тимчасо-
вих адміністрацій у проблемні банківські установи. 

Для мінімізації обсягів проблемних кредитів у 
більшості випадків використовують два методи. 
Перший полягає в рекапіталізації банків, які мають 
суттєву частку проблемних кредитів у структурі 
загальних активів. Достовірна і повна ідентифіка-
ція обсягу проблемної заборгованості потрібна для 
адекватної оцінки потреби банку в додатковій капі-
талізації. Другим методом є «розчищення» балансу 
банку шляхом передання проблемних кредитів спе-
ціалізованим відокремленим інститутам. Це дає змо-
гу зменшити витрати на формування резервів і ви-
вільнити капітал для виконання нормативних вимог 
регулятора. Оптимальним вважається поєднання цих 
методів [8].

Обґрунтованими в цьому напрямі є дослідження 
[5], де автор зазначає, що новим шляхом у роботі з 
проблемними кредитами є створення банками ситу-
аційних центрів управління проблемною заборгова-
ністю за кредитними операціями. Завдання ситуацій-
ного центру – це, насамперед, чітке регламентування 
процесу підготовки, розгляду варіантів рішень, їх 
наукове обґрунтування на етапі підготовки, викорис-
тання наукових підходів до оцінювання альтернатив-
них варіантів, прогнозування результатів, ризиків 
упровадження рішень під час урегулювання проб-
лемної заборгованості.

Висновки. Для підвищення якості кредитного 
портфеля банку потрібно: проводити помірковану 
кредитну політику банками України, за якої пито-
ма вага кредитного портфеля банку не перевищує 
35–50% активів банку; здійснювати постійний мо-
ніторинг банків, які проводять агресивну кредитну 
політику на банківському ринку; проводити опера-
тивний моніторинг фінансового стану позичальни-
ка для контролю за динамікою обсягів проблемних 
кредитів у банку; переоцінювати кредитний порт-
фель банку на основі реальної (ринкової) вартості; 
підвищувати кваліфікацію працівників, що відпові-
дальні за залучення та аналіз кредитоспроможності 
клієнтів банку, задля зменшення кредитного ризику 
та попередження про клієнтів, щодо яких існують 
сумніви у кредитоспроможності чи можливостей 
шахрайства; активно використовувати маркетинго-
ві дослідження для оцінки стану ринку банківських 
послуг і попередження або скорочення можливих 
збитків від кредитної діяльності; комерційним бан-
кам виважено підходити до вибору зовнішнього 
ауди тора, щоб не допускати проявів фальсифікації 
і не допускати як аудитора афілійовану з банком  
особу.
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РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Пропонується здійснювати рейтингову оцінку підприємства як у просторі, так і в часі через застосування відносних 
показників, залучаючи при цьому як джерело інформації фінансову звітність. Визначено і обґрунтовано вибір найваго-
міших показників для рейтингової оцінки фінансового стану. 
Розроблено систему показників, за допомогою яких можна однозначно визначити стан фінансових ресурсів підприєм-
ства за певний період або віднести це підприємство на відповідне місце у групі суб’єктів господарювання.
Визначено простий і точний алгоритм розрахунку рейтингової оцінки з обмеженою кількістю показників за двома під-
ходами. Проведений логічний економічний аналіз із його математичним обґрунтуванням вказує, що обидва варіанти 
прийнятні для практичного застосування.
Ключові слова: рейтингова оцінка, фінансові ресурси, підприємство, аналіз, фінансовий стан.

Shurpenkova R. K., Kalaitan T. V. RATING EVALUATION OF FINANCIAL RESOURCES
In the article carry a rating company both space and time through the use of ratios, engaging with the media as a source of 
financial statements. And determined the choice of the most important indicators for the rating of financial condition.
The system of indicators by which to uniquely define the state of financial resources for a certain period or the enterprise include 
the appropriate place in the group businesses.
Defined simple and accurate algorithm for calculating the rating with a limited number of indicators for the two approaches. 
Conducted logical economic analysis of its mathematical justification indicates that both acceptable for practical use.
Keywords: grade, financial resources, business analysis, financial condition.

Постановка проблеми. Потреба в рейтингу під-
приємства зумовлена бажанням учасників ринку 
орієнтуватися і мати інтегральну оцінку фінансової 
позиції інших учасників. У результаті рейтингу на 
визначену дату отримують оцінку стану фінансових 
ресурсів підприємств за шкалою низки диференційо-
ваних і особливим чином обчислених інтегральних 
показників. Шляхом рейтингової оцінки досягається 
відкритість бізнесу для його учасників.

Міра відкритості будь-якого ринку визначаєть-
ся рівнем розвиненості ринку інформаційних по-
слуг. Високорозвиненим ринкам притаманна добре 
структурована система рейтингових інформаційних 
послуг, що орієнтовані на професійні інтереси його 
учасників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія 
фінансового аналізу розглядає поняття «стійкий фі-
нансовий стан» не тільки як якісну характеристику, а 
й як кількісне явище. Такий підхід дозволяє побуду-
вати загальні підстави для створення обґрунтованої 
методики оцінки стану фінансів підприємства.

При розгляді цих проблем нерідко спостеріга-
ються термінологічні розбіжності та невизначеність. 
Наприклад, пишуть про аналіз фінансового стану, 
аналіз фінансових ресурсів, аналіз фінансового ста-
новища, аналіз становища фінансів підприємства 

й ін. Щодо підсумкових показників, то, наприклад, 
К. В. Ізмайлова акцентує на визначенні узагальню-
вального показника фінансового стану підприємства 
[1, с. 104] і рейтингу підприємств за критерієм «суми 
місць» [1, с. 105]; Л. А. Лахтіонова мовить про ін-
тегрований показник фінансового стану [2, с. 309]; 
А. Д. Шеремет пише про підсумкову рейтингову 
оцінку [3, с. 179]; І. Д. Фаріон – про порівняльний 
аналіз економічних показників одного підприємства 
з іншим [4, с. 274].

Якщо спробувати об’єднати ці висловлювання, 
можна зробити висновки, що йдеться про різні під-
ходи до такої проблеми.

Метою статті є розроблення системи показників 
або одного синтетичного показника, за допомогою 
якого можна однозначно визначити стан фінансових 
ресурсів підприємства за певний період або віднести 
це підприємство на відповідне місце у групі суб’єктів 
господарювання.

Виклад основного матеріалу. Варто враховувати, 
що кожний синтетичний показник – це сума впливу 
дрібніших чинників (другого, третього та інших по-
рядків). Кількісне співвідношення екстенсивності та 
інтенсивності економічного розвитку підприємства 
виявляється в показниках використання фінансових 
ресурсів. Показниками екстенсивності розвитку є 
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кількісні показники наявності фінансових ресурсів: 
вартість авансованих засобів виробництва (основних 
та обігових); інтенсивності розвитку – якісні показни-
ки використання фінансових ресурсів, тобто кількість 
оборотів обігових коштів, рентабельність власного ка-
піталу й ін.

Л. А. Лахтіонова [2, с. 309] пропонує розрахову-
вати аналогічний показник щодо віднесення банком 
підприємства-позичальника залежно від стану пла-
тоспроможності та фінансової стійкості до одного з 
п’яти класів, які, на її думку, характеризують його на-
дійність (табл.).

Таблиця
Визначення класу підприємства відповідно до рейтингової шкали

Клас Величина інтегрованого 
показника

Фактичне значення 
інтегрованого показника Коментар

А Понад 220 х Підприємство з дуже стійким фінансовим станом
Б Від 160 до 220 х Підприємство зі стійким фінансовим станом
В Від 135 до 160 х Підприємство має ознаки фінансового напруження
Г Від 110 до 135 х Підприємство підвищеного ризику
Д Менше ніж 110 х Підприємство з незадовільним фінансовим станом

Для віднесення підприємства-позичальника до того 
чи іншого класу треба визначити інтегрований показ-
ник його фінансового стану, який розраховується на 
підставі відповідних коефіцієнтів, їхніх вагових зна-
чень і вагових коефіцієнтів.

У принципі можна користуватись класами і значен-
нями інтегрованих показників, наведених в табл. Але 
виникає питання: до якого класу віднести те чи інше 
підприємство, якщо величина інтегрованого показни-
ка в нього буде, наприклад, рівною 165 або 135. Таким 
чином, можемо стверджувати, що ця таблиця має певні 
недоліки.

1. Інтервали ряду розподілу значення інтегровано-
го показника відкриті.

2. Нерівномірність інтервалів ряду розподілу зна-
чення інтегрованого показника.

Крім того, подібна методика містить громіздкі роз-
рахунки, змушуючи замислитись практичного праців-
ника над доцільністю її впровадження.

Докладне вивчення цієї та інших варіантів методик 
і позицій дасть підстави констатувати: вони всі мають 
відносно штучний характер, тому що і склад коефіцієн-
тів, і вагові значення з певних міркувань установлюють 
або автори, або ж експерти-аналітики.

Розглянемо ще й дещо інший підхід. Наприклад, 
К. В. Ізмайлова вважає: «оскільки є об’єктивна потреба 
в постійній актуалізації результатів рейтингу підпри-
ємств, методика розрахунку рейтингової оцінки має 
бути формалізована і запрограмована» [1, с. 101]. З 
цією позицією ніхто не сперечається. Але знову постає 
питання: скільки і яких саме фінансових показників 
потрібно для побудови подібної методики і розрахунку 
рейтингового числа.

У своїй роботі К. В. Ізмайлова дає перелік із 27-ми 
фінансових показників, розташованих у шести групах, 
відмічаючи при цьому: «Наведених у групах показни-
ків достатньо для визначення загального інтегрального 
показника фінансового стану підприємства. У разі по-
треби кількість показників можна коригувати.

Експертним оцінюванням визначають вагомість 
груп показників, а також вагомість показників у гру-
пах... Вагомість можна коригувати» [1, с. 103].

Інакше кажучи, якщо і кількість показників мож-
на коригувати, і вагомість також, і все це залежить від 
експертного оцінювання, то за відповідного досвіду та 

фантазії можна запропонувати скільки завгодно варі-
антів методики розрахунку узагальнювального показ-
ника і рейтингової оцінки фінансового стану підпри-
ємства!

Усе це дає підставу висловити нам власний погляд 
на виявлену проблему.

1. Методика розрахунку узагальнювального по-
казника фінансових ресурсів повинна розгля-
дати підприємство як об’єкт, який характери-
зується численними характеристиками, серед 
яких можна обрати п’ять-шість найголовніших.

2. Для практичного використання методика по-
вин на мати простий алгоритм розрахунку по-
казників, зрозумілий практичним робітникам.

3. Методика має опиратись тільки на офіційну 
пуб лічну звітність.

З урахуванням викладеного можна сформулювати 
вимоги, яким повинна відповідати система фінансо-
вих коефіцієнтів щодо практичного використання для 
загальної рейтингової оцінки фінансових ресурсів під-
приємства.

1. За економічним змістом фінансові показники 
повинні мати односторонню направленість, 
тобто зростання коефіцієнта вказує на поліп-
шення фінансового стану підприємства.

2. Фінансові показники мають бути максимально 
відомими як науковцям, так і практичним пра-
цівникам. Крім того, вони повинні бути інфор-
маційними аби надавати уявлення про загальну 
картину фінансових ресурсів підприємства.

3. Усі фінансові коефіцієнти повинні мати точно 
позначені оптимальні (нормативні) величини, а 
також межу мінімально задовільного рівня.

4. Фінансові коефіцієнти можуть бути розраховані 
тільки на підставі показників, які зафіксовано у 
формах офіційної річної звітності підприємств.

5. Відібрані фінансові коефіцієнти повинні дава-
ти можливість проводити загальну рейтингову 
оцінку одного підприємства як щороку, так і за 
ряд періодів (рейтингова оцінка в часі), а також 
у порівнянні рейтингових оцінок різних підпри-
ємств (рейтингова оцінка у просторі).

На нашу думку, слід обмежити кількість показників 
(не більше ніж п’ять) і вказати простий точний алго-
ритм їх розрахунку.
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Ми також вважаємо, що при побудові методики з 
обмеженою кількістю показників можливі два підходи.

1. Перший ґрунтується на припущенні, що ми 
нібито абстрагуємось від галузевої специфіки, 
виду продукції, яку виробляє підприємство. 
Тоді фінансові коефіцієнти розраховуватимуть-
ся тільки на підставі показників Балансу і ма-
тимуть певні нормативні значення. Це дозволяє 
використати їх для розрахунку загального рей-
тингового числа фінансового стану підприєм-
ства. Тобто за першого підходу можна порівню-
вати різнорідні підприємства.

2. Другий – ураховує як особливості галузі, так і 
окремого підприємства. Тому необхідний варі-
ант, коли ми змушені будемо використовувати 
коефіцієнти, які не мають нормативних значень. 
Тому другий підхід дозволяє порівнювати між 
собою тільки однорідні підприємства, тобто ті, 
які мають схожий асортимент продукції, в яких 
аналогічна цінова політика, ринки збуту і т. д.

Таким чином, виникає необхідність у розробленні 
двох варіантів методики розрахунку узагальнювально-
го рейтингового числа фінансового стану підприємств. 
Одна методика повинна вдовольняти вимоги першого 
підходу, друга – відповідно другого.

Для першого варіанта методики, в якому інформа-
ційною базою є Баланс, ми пропонуємо для відібра-
них коефіцієнтів підібрати такі вагові коефіцієнти, які 
за повної відповідності фінансових коефіцієнтів їхнім 
оптимальним значенням давали б рейтинговий показ-
ник фінансового стану рівним одиниці. Тоді, коли за 
результатами проведених розрахунків рейтинговий по-
казник фінансового стану становитиме одиницю, вва-

жатимемо, що фінансовий стан такого підприємства за-
довільний. За значеннях показника нижче від одиниці 
вважатимемо фінансовий стан незадовільним.

Дослідження теорії та опитування практичних пра-
цівників дозволяють запропонувати таку систему по-
казників для визначення рейтингової оцінки:

1. Коефіцієнт забезпечення оборотних активів 
власними коштами.

2. Коефіцієнт поточної ліквідності.
3. Коефіцієнт фінансової стійкості.
4. Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кре-

диторської заборгованості.
5. Коефіцієнт співвідношення позикового і влас-

ного капіталу (фінансового ризику, левериджу).
Запропонований вибір показників обґрунтовується 

тим, що перші два показники виступають ніби індика-
торами для Агентства з питань запобігання банкрут-
ству підприємств та організацій. Третій – загальний 
для всіх підприємств, і він перегукується з такими 
показниками, як коефіцієнт фінансової незалежності 
та коефіцієнт концентрації позикового капіталу. Чет-
вертий показник характеризує здатність підприємства 
розраховуватись з усіма контрагентами господарської 
діяльності. Важливе значення і п’ятого показника: він 
характеризує не лише наявні фінансові ресурси підпри-
ємства, а й свідчить про його залежність від позиково-
го капіталу, а також дає можливість керівникам різних 
рівнів спостерігати за співвідношенням позикового і 
власного капіталу.

На підставі складу показників, їхніх нормативних 
значень і підібраних вагових коефіцієнтів можна про-
демонструвати схему розрахунку рейтингового показ-
ника (рис. 1).
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Рис. 1. Схема розрахунку рейтингового показника  
за методикою першого варіанта

Що стосується другого варіанта методики, в якому 
інформаційна база представлена Балансом (Звітом про 
фінансовий стан) і Звітом про фінансові результати 
(Звітом про сукупний дохід), то при ньому склад кое-
фіцієнтів змінюється, оскільки тут вже проявляються 
особливості діяльності підприємств промисловості, 
які виробляють однорідну продукцію. Тому перші 
три коефіцієнти залишаються без змін, а четвертий 
і п’ятий показники будуть: четвертий – коефіцієнт 
трансформації (ресурсовіддача), який вказує, скільки 
отримано чистої виручки від реалізації продукції на 

одиницю коштів, інвестованих в активи; п’ятий – кое-
фіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, що 
показує, скільки витрат припадає на одиницю позико-
вих коштів.

Оскільки з цих показників відсутні нормативні або 
оптимальні значення, ми пропонуємо для визначення 
рейтингового показника брати фактичні значення всіх 
коефіцієнтів, а величину показника вважати сумою 
всіх значень коефіцієнтів. Відповідно до такого скла-
ду показників схема розрахунку рейтингового показ-
ника буде такою, як це показано на рис. 2.
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Рис. 2. Схема розрахунку рейтингового показника  
за методикою другого варіанта

Розрахувавши рейтинговий показник підприємства 
за другим варіантом методики, кращим вважатиметься 
фінансовий стан суб’єкта господарювання, яке матиме 
вищий результуючий показник.

Висновки. Вивчення даних дозволяє зробити ви-
сновки, що запропонована методика допомагає роз-
містити підприємства за певними місцями щодо стану 
їхнiх фінансових ресурсів. Такий підхід дає можли-
вість проводити подібні ранжирування як у просторі 

(порівняння різних підприємств між собою), так і в 
часі (встановлення динаміки розвитку одного й того 
самого підприємства за обраний період аналітичного 
дослідження).

Вважаємо, що запропоновані нами методики дозво-
лять суб’єктам господарювання працювати не лише у 
звичайному ритмі, а й у режимі експрес-аналізу фінан-
сового стану підприємства, оскільки в умовах ринкової 
економіки гасло «гроші – час» залишається актуальним.
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