
ISSN 1818-5754

www.financeworld.com.ua

Науковий журнал 
Тернопільського національного економічного університету

Тернопіль
ТНЕУ 2015

ВИПУСК 2
2015 рік

У НОМЕРІ:
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 
І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ



Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації 
КВ № 12264–1148 ПР від 1 лютого 2007 р.

Видання Тернопільського національного економічного університету

Науковий журнал
Заснований у травні 2004 року

Журнал входить до переліку фахових 
видань у галузі економічних наук 

(постанова ВАК України 
№ 1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.)

Затверджено рішенням Вченої ради ТНЕУ,  
протокол № 11 від “10” червня 2015  р.

Світ фінансів
Випуск 2 
2015 рік

Здано до друку 29.06.2015 р. Формат 70х100/16.
Папір офсетний. Друк офсетний. 

Ум. друк. арк. 10,4. Обл. вид. арк. 14,8.
Тираж 500 прим.

Адреса редакції: 46009, м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 11 (кафедра фінансів)
Тел. (0352) 47-50-50*11-328
E-mail: tneu.svitfi n@ukr.net
http://www.fi nanceworld.com.ua

Передплатний індекс – 99827

Усі права захищені. Передрук і переклади 
дозволяються лише зі згоди автора та 
редакції. Редакція не завжди поділяє 

думку автора й не відповідає за фактичні 
помилки, яких він припустився.

© Тернопільський національний 
    економічний університет, 2012

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð 

КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович, , 
доктор економічних наук, професор 

Çàñòóïíèêè 
ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà

КИРИЛЕНКО Ольга Павлівна, , 
доктор економічних наук, професор 

ДЕСЯТНЮК Оксана Миронівна,
доктор економічних наук, професор

Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ

Дем’янишин В. Г., доктор економічних наук, професор

Алексеєнко Л. М., доктор економічних наук, професор

Андрущенко В. Л., доктор економічних наук, професор

Гончаренко В. В., доктор економічних наук, професор

Гуцал І. С., доктор економічних наук, професор

Дзюблюк О. В., доктор економічних наук, професор

Козюк В. В., доктор економічних наук, професор

Луців Б. Л., доктор економічних наук, професор

Лютий І. О., доктор економічних наук, професор 

Кізима Т. О., доктор економічних наук, професор

Кравчук Н. Я., доктор економічних наук, доцент

Мартинюк В. П., доктор економічних наук, професор

Адамик Б. П., кандидат економічних наук, доцент

Іващук О. Т., кандидат економічних наук, доцент

Квасовський О. Р., кандидат економічних наук, доцент

Кнейслер О. В., доктор економічних наук, професор

Адамов Величко, доктор економічних наук, доцент

Дімітріос Ж. Маврідіс, доктор суспільних та 
економічних наук, професор

Вноровскі Генрік, доктор габ., професор



Ñâ³ò ô³íàíñ³â 2 / 2015 3

ЗМІСТ

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Олександр ДЗЮБЛЮК,
Проблеми інфляційного таргетування в сучасній економіці 7

Володимир ЛАНОВИЙ
Аналіз операцій Національного банку України на відкритому ринку 19

Юрій ГАНУСИК
Особливості застосування інструментарію антиінфляційного 
регулювання за умов нестабільності фінансових ринків 32

Олена МАЛАХОВА, Марія МАРУСИН
Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми 46

Наталія ШПИГОЦЬКА
Ефект витіснення та його вплив на масштаби  
кредитування економіки банківською системою України 61

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ольга КНЕЙСЛЕР, Лілія МАРИНЧАК
Інновації як вектор розвитку та модернізації депозитної діяльності 
банківських установ 72

Наталія ТКАЧЕНКО 
Актуалізація взаємодії страховиків та асистанських компаній у сучасній економіці  83

Оксана ВОДОЛАЗСЬКА
Систематизація видів андеррайтингу в страхуванні 94

Наталя НАЛУКОВА, Марія БАДИДА
Фінансова діяльність страховика: концептуальні засади теорії і практики 105

Юрій КЛАПКІВ
Концептуалізація регресів та суброгації у страхуванні  118

Світ фінансів
Випуск 2
2015 рік

ЗМІСТ

Щоб створити надійний фундамент під сучасний 
економічний світ, необхідно усвідомити тонкий баланс 
між ринками і владою. Ринки найкраще працюють не 
там, де держава слабка, а там, де вона сильна. До 
економічного процвітання і стабільності можна при-
йти, застосовуючи різні комбінації інституціональних 
механізмів у фінансах, в корпоративному управлінні, 
соціальному забезпеченні та інших сферах…

Дені Родрік
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ПРОБЛЕМИ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ 
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Розглянуто теоретико-методологічні засади та ключові аспекти механізму прак-
тичного застосування інфляційного таргетування як режиму монетарної політики. 
Відзначено основні макроекономічні передумови запровадження інфляційного таргету-
вання, а також його головні переваги та недоліки для країн із перехідною економікою. 
Обґрунтовано необхідність оптимізації процесу вибору монетарного режиму з ураху-
ванням тих викликів, як постають перед економікою України та Національним банком.

Ключові слова: інфляційне таргетування, режим монетарної політики, валютний 
курс, грошова маса, інфляція, монетарне регулювання.

Олександр ДЗЮБЛЮК

УДК 336.711

Александр ДЗЮБЛЮК
Проблемы инфляционного таргетирования в современной экономике
Рассмотрено теоретико-методологические принципы и ключевые аспекты меха-

низма практического применения инфляционного таргетирования в качестве режима 
монетарной политики. Отмечено основные макроэкономические предпосылки внедре-
ния инфляционного таргетирования, а также его главные преимущества и недостат-
ки для стран с переходной экономикой. Обоснована необходимость оптимизации про-
цесса выбора монетарного режима с учетом тех вызовов, которые возникают перед 
экономикой Украины и Национальным банком.

Ключевые слова: инфляционное таргетирование, режим монетарной политики, 
валютный курс, денежная масса, инфляция, монетарное регулирование.

Oleksandr DZYUBLYUK
The Problems of the Infl ation Targeting in a Modern Economy
Introduction. Аrticle reviews the major problems of right choosing by the central bank, the 

instruments and regime of monetary policy. The choice of strategic aims of monetary policy is 
connected with the achievement of ultimate goals of state economic policy, such as economic 
growth, high employment, low infl ation and equilibrium of balance of payments. To achieve 
these goals the central bank has to choose most suitable instrument among the intermediate 
aims of monetary policy, such as monetary supply, interest rate and currency exchange rate. 
In accordance with it that purpose the central bank has to choose the most optimal regime of 
monetary policy, known as so-called targeting.

Purpose. The purpose of this paper is to analyze the problems of modern monetary policy 
in Ukraine under conditions of economic crisis and those tasks, which the central bank has to 
solve, choosing the most acceptable regime of monetary regulation.



8 Ñâ³ò ô³íàíñ³â 2 / 2015 ð.

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Results. The article discusses theoretical approaches to main advantages and failings 
of infl ation targeting. The article defi nes the total combination of main factors, which are 
necessary for the successful implementation of the infl ation targeting regime. Among them are 
the following: high level of the independence of the central bank; availability of a wide resources 
for government’s internal and external borrowing on the fi nancial markets; existence of effective 
monetary transmission channels; availability of highly developed fi nancial market; monetary 
power’s refusing of the targeting the other macroeconomic goals.

A choice of the optimum regime of monetary policy is the main initial condition of effective 
application of regulative instruments by the National Bank, as the effectiveness of all measures 
of state economic policy depends on a trust to the banking system and to a national currency. 
The absolute priority of the purpose to support price stability and submission to it all other 
aims and tasks of monetary policy have been declared in Ukraine in the last period. But there 
are many limitations, which do not help the National Bank of Ukraine to establish such regime 
successfully. These limitations includes: relatively low infl ation; high level of fi nancial stability 
of the banking system; the achievement of sustainable economic growth; demonopolization of 
the economy and the refusal of administrative price controls; transition to new technological 
structures with an increase in value added in the structure of domestic production; providing of 
the balanced profi ts and charges of budget; a small part of foreign trade in GDP; improving the 
competitive advantage of domestic production on foreign markets; low level of dollarization of 
the economy; high level of central bank independence.

Conclusion. The results of infl ation targeting are quite diffi cult for being foreseen because of 
exchange rate instability, ineffectiveness of percent channel of monetary transmission and price 
asymmetry. In connection with this necessity it follows to count the smooth change of having a 
special purpose aims of monetary regulation by establishment of certain transitional period during 
which it follows to use the necessary facilities of infl uence on the dynamics of rate of exchange 
as a key parameter of stability of Ukrainian economy and effective functioning of the bank sector 
of the country.Key words: fi scal rules, public debt, budget defi cit, fi scal policy, macroeconomics.

Keywords: infl ation targeting, monetary policy regime, rate of exchange, monetary supply, 
infl ation, monetary regulation.

JEL Classіfіcatіon: E31, E42, E52

Постановка проблеми. Одним із голо-
вних завдань центрального банку в процесі 
реалізації грошово-кредитної політики є ви-
бір правильних цільових орієнтирів задля 
реалізації ключових завдань державного 
впливу на перебіг економічних процесів мо-
нетарними засобами. За таких обставин ви-
никає проблема ефективного застосування 
наявного у центрального банку інструмента-
рію монетарного регулювання для того, щоб 
стимулювання притоку кредитних ресурсів у 

реальний сектор не стало фактором розгор-
тання інфляційних процесів і дестабілізації 
грошового ринку країни. Однак вибір стра-
тегічних цілей монетарної політики тісно 
пов’язаний із досягненням доволі супереч-
ливих кінцевих цілей державної економіч-
ної політики загалом, таких як: підтримання 
стійкого економічного зростання, високої за-
йнятості, низьких темпів інфляції і рівноваги 
платіжного балансу. Можливості досягнення 
цих цілей визначаються конкретним наяв-
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ним у центрального банку набором інстру-
ментів, сфера реалізації яких обмежена уже 
такими тактичними цілями, як грошова маса 
в обігу, рівень процентних ставок на ринку та 
валютний курс. Відповідно до цього обира-
ється режим монетарної політики у вигляді 
так званого таргетування, тобто утримання 
динаміки певного макроекономічного показ-
ника на проголошеному рівні протягом ви-
значеного проміжку часу.

Таргетування грошових агрегатів, ва-
лютного курсу або інфляції є нині головни-
ми напрямами вибору центральним банком 
того номінального якоря монетарної політики 
(загалом одного із трьох), що визначає осо-
бливості впливу на головні макроекономічні 
параметри та напрями практичного застосу-
вання інструментів грошово-кредитного ре-
гулювання. Очевидно, що якщо монетарне 
і курсове таргетування застосовуються для 
регулювання проміжних цілей грошово-кре-
дитної політики, то інфляційне таргетування 
направлене на кінцеву мету економічної по-
літики держави. Слід також наголосити, що 
як кінцева мета інфляційного таргетування 
виступає саме стабільність цін. Так, в Україні 
в “Основних засадах грошово-кредитної по-
літики на 2015 рік”, зокрема, зазначається, 
що пріоритетною метою грошово-кредитної 
політики є досягнення та підтримка цінової 
стабільності в державі, головним критерієм 
чого розглядається досягнення та підтриман-
ня в середньостроковій перспективі (від 3 до 
5 років) низьких стабільних темпів інфляції, 
що вимірюються індексом споживчих цін у 
межах 3–5% на рік [1].

Чи можна вважати інфляційне таргету-
вання доволі оптимальним режимом моне-
тарної політики, особливо якщо ідеться про 
країни із ринками, що розвиваються? Ціл-
ком очевидно, що як і будь-яке рішення у 
сфері економічної політики, а особливо тієї 
її частини, яка стосується грошово-кредит-
ного регулювання, необхідно в найбільш 

ретельний спосіб зважувати усі його мож-
ливі наслідки і форми практичного вияву в 
економіці і соціальній сфері, позаяк грошо-
ва система охоплює діяльність усіх без ви-
нятку економічних агентів, а ефективність 
її функціонування є чи не найголовнішим 
індикатором довіри до влади (в т. ч. і в осо-
бі центрального банку) з боку суспільства.

Постановка завдання. Вищезазначене 
означає необхідність всебічного розгляду 
іманентних ознак інфляційного таргетуван-
ня як режиму монетарної політики для того, 
щоб з’ясування його позитивних і негатив-
них сторін сприяло найбільш виваженим 
рішенням щодо реалізації грошово-кредит-
ного регулювання Національним банком 
України з огляду на ту величезну сукупність 
проблем, із якими зіштовхується вітчизняна 
економіка упродовж останнього періоду, що 
виявляється, зокрема, у стрімкому падінні 
обсягів виробництва у реальному секторі, 
наростанні інфляційних процесів, загострен-
ні кризи у банківській системі і на валютному 
ринку, падінні реальних доходів населення 
та відповідно зниженні загального життєво-
го рівня. Вибір оптимального режиму моне-
тарної політики за таких обставин є однією 
з головних умов ефективного застосування 
регулятивних інструментів Національним 
банком, оскільки від довіри до банківської 
системи і національної валюти вирішаль-
ною мірою залежить успішність всіх заходів 
державної економічної політики щодо подо-
лання кризових явищ в економіці.

Виклад основного матеріалу. Потріб-
но зазначити, що в Україні в останній пері-
од для вибору режиму монетарної політики 
була заявлена безумовна пріоритетність 
цілі щодо цінової стабільності та підпоряд-
кування їй усіх інших цілей і завдань грошо-
во-кредитної політики [1]. Таким чином, було 
обрано режим інфляційного таргетування, 
хоча можливості його застосування мали 
би передбачати всебічний аналіз як зару-
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біжного досвіду його запровадження, так і 
попередню оцінку його головних переваг та 
недоліків, особливо стосовно умов розвитку 
вітчизняної економіки за останній період та 
з урахуванням тих викликів, які постають пе-
ред центральним банком. Йдеться, зокрема, 
про такі виклики, як: суттєвий відплив капіта-
лу та зростання попиту на іноземну валюту 
на обох сегментах валютного ринку; скоро-
чення зовнішнього товарообороту; усклад-
неність доступу до ринків капіталу; значний 
квазіфіскальний дефіцит і фіскальне до-
мінування; зростання вартості обслугову-
вання валютних кредитів унаслідок стрімкої 
девальвації національної валюти; збільшен-
ня частки недіючих кредитів; скорочення ре-
сурсної бази банків через значний відплив 
депозитів; втрата платоспроможності окре-
мими банками [2, с. 58–59].

За таких обставин вибір інфляційного 
таргетування як режиму монетарної політи-
ки в Україні мав би засновуватись на оцінці 
усіх можливих ризиків, пов’язаних із поточ-
ною макроекономічною ситуацією, а також 
враховувати позитивні й негативні аспекти 
досвіду інших країн щодо запровадження 
цього режиму.

Щодо зарубіжного досвіду, то потрібно 
зазначити, що політика інфляційного тарге-
тування вперше була застосована у Новій 
Зеландії в 1990 рі. Зовні привабливі позитив-
ні риси цього монетарного режиму сприяли 
тому, що він за короткий час набув популяр-
ності у багатьох розвинутих країнах – Канаді, 
Австралії, Великобританії, Швеції та Ізраїлі. 
Пізніше цю політику перейняли держави Ла-
тинської Америки (Бразилія, Чилі, Мексика, 
Колумбія і Перу) й інші країни з економікою, 
що розвивається (зокрема Південна Африка, 
Південна Корея, Індонезія, Таїланд і Туреччи-
на). На сьогодні режим інфляційного таргету-
вання застосовують 28 країн (табл. 1). Крім 
того, режим, що застосовується Європей-
ським центральним банком, також близький 

до інфляційного таргетування, хоча й офіцій-
но його таким не проголошено.

Головні дискусії щодо практичного за-
стосування тих або інших режимів монетар-
ної політики точилися передусім в останню 
третину ХХ ст., коли після краху у 1970-ті рр. 
Бреттон-Вудської валютної системи націо-
нальні економіки розвинутих країн отрима-
ли ряд викликів щодо уповільнення темпів 
зростання й виробничого спаду, наростання 
інфляційних процесів, а також зовнішньоеко-
номічної розбалансованості. Можна спосте-
рігати послідовне використання центральни-
ми банками усіх трьох таргетів, у результаті 
чого кращий із них було обрано емпірично. 
Якщо спершу, у 1980-ті рр. розвинуті країни 
використовували таргетування грошових 
агрегатів згідно з монетаристськими рецеп-
тами регулювання, а наприкінці 80-х – на 
початку 90-х рр. перейшли до управління ва-
лютним курсом як номінальним якорем, то в 
подальшому спостерігається вже тенденція 
до використання інфляції як головного тарге-
та грошово-кредитної політики. 

У більшості країн подібна еволюція 
стратегії центральних банків стала природ-
нім наслідком незадовільного практично-
го досвіду реалізації монетарної політики 
саме за допомогою грошових агрегатів або 
фіксованого обмінного курсу як номіналь-
ного якоря. Так, зокрема під час валютних 
криз 1990-х рр. став очевидним провал по-
літики управління обмінними курсами через 
неспроможність центральних банків спра-
витися з атаками валютних спекулянтів. 
Таргетування грошових агрегатів вияви-
ло свою неефективність ще раніше через 
низьку інформативність для суспільства 
та недостатні можливості контролю з боку 
центрального банку за динамікою широких 
грошових агрегатів (М2 і М3). Природно, що 
за таких обставин інфляційне таргетуван-
ня сприймалось як таке, що найбільшою 
мірою відповідає завданням монетарної 
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влади із підтримання макроекономічної 
стабільності – передусім у сенсі контролю 
цінової динаміки.

Згідно з економічною теорією інфляційне 
таргетування є доволі простою процедурою. 
Суть її полягає в наступному: центральний 
банк прогнозує майбутню динаміку інфляції; 
прогноз порівнюється з цільовими значен-
нями інфляції, якої бажано досягти; різниця 
між прогнозом і метою вказує на те, наскіль-

ки повинна бути скорегована грошово-кре-
дитна політика. Інфляційне таргетування 
означає, що монетарна влада встановлює 
плановий рівень інфляції і використовує всі 
засоби, щоб його досягти [3, с. 89].

Інакше кажучи, інфляційне таргетування 
передбачає встановлення центральним бан-
ком кількісного показника допустимого рівня 
інфляції і забезпечення зростання цін у меж-
ах встановленого діапазону з метою впливу 

Таблиця 1
Особливості застосування режиму таргетування інфляції в різних країнах [6]

Країна Період початку за-
стосування режиму 

Темп інфляції в момент почат-
ку застосування режиму, %

Цільовий показник інфляції 
в сучасний період, %

1 Нова Зеландія 1990 3.30 1 - 3
2 Канада 1991 6.90 2 +/- 1
3 Великобританія 1992 4.00 2
4 Австралія 1993 2.00 2 - 3
5 Швеція 1993 1.80 2
6 Чеська Республіка 1997 6.80 3 +/- 1
7 Ізраїль 1997 8.10 2 +/- 1
8 Польща 1998 10.60 2.5 +/- 1
9 Бразилія 1999 3.30 4.5 +/- 1

10 Чилі 1999 3.20 3 +/- 1
11 Колумбія 1999 9.30 2 - 4
12 Південна Африка 2000 2.60 3 - 6
13 Таїланд 2000 0.80 0.5 - 3
14 Угорщина 2001 10.80 3 +/- 1
15 Мексика 2001 9.00 3 +/- 1
16 Ісландія 2001 4.10 2.5 +/- 1.5
17 Південна Корея 2001 2.90 3 +/- 1
18 Норвегія 2001 3.60 2.5 +/- 1
19 Перу 2002 –0.10 2 +/- 1
20 Філіппіни 2002 4.50 4 +/- 1
21 Гватемала 2005 9.20 5 +/- 1
22 Індонезія 2005 7.40 5 +/- 1
23 Румунія 2005 9.30 3 +/- 1
24 Сербія 2006 10.80 4 - 8
25 Туреччина 2006 7.70 5.5 +/- 2
26 Вірменія 2006 5.20 4.5 +/- 1.5
27 Гана 2007 10.50 8.5 +/- 2
28 Албанія 2009 3.70 3 +/- 1
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на інфляційні очікування суб’єктів господа-
рювання і населення. Вважається, що для 
успішної реалізації режиму таргетування 
інфляції, перш за все, потрібні обов’язкове 
вільне курсоутворення і використання ко-
роткострокової процентної ставки як осно-
вного інструмента грошово-кредитної полі-
тики. Щодо регулювання процентних ставок, 
то потрібно наголосити, що механізм їхнього 
застосування було обґрунтовано ще у кейн-
сіанській теорії дискретного регулювання 
відповідно до завдань центрального банку 
реагувати на зміну фаз ділового циклу. Змі-
на самих процентних ставок має зворотній 
вплив на динаміку грошової пропозиції, а 
відтак і на сукупний попит та інфляційні про-
цеси. Використовуючи цей механізм, цен-
тральні банки за допомогою інструментів 
грошово-кредитної політики мають можли-
вість впливати на обсяг ліквідних ресурсів 
в економіці загалом, контролювати ринкові 
ставки процента, а відтак стимулювати ін-
вестиції й інші складові сукупного попиту. 
Утім, найбільш ефективно дія процентного 
каналу монетарної трансмісії виявляється в 
економіці країн із добре розвинутим фінан-
совим ринком, де фінансування реального 
сектору здійснюється переважно через ри-
нок цінних паперів (наприклад, в економіці 
США).

Достатньо важливим параметром ре-
жиму таргетування інфляції є наявність 
меж коливання цільового орієнтиру інфля-
ційного показника. Йдеться про певний на-
перед визначений діапазон, у рамках яко-
го коливання змінної величини цільового 
орієнтиру інфляції зазвичай вважаються 
допустимим. Водночас не виключається 
можливість виходу інфляції за межі цього 
інтервалу. Проте центральний банк пови-
нен відразу виступити з поясненням при-
чин такого відхилення і вказати заходи, за 
допомогою яких інфляція може бути повер-
нена в межі цільового орієнтиру. 

Очевидно, що перехід багатьох країн 
світу до інфляційного таргетування зумов-
лений передусім його перевагами порівня-
но із альтернативними режимами монетар-
ної політики. Насамперед йдеться про такі 
переваги, як: 
– підвищення рівня інформативності моне-

тарної політики центрального банку для 
суспільства і зростання довіри населен-
ня до його дій;

– зниження інфляційних очікувань з боку 
економічних агентів з огляду на чіткість 
проголошених намірів центрального 
банку щодо обмеження цінової динаміки;

– розширення можливостей проведення 
самостійної грошово-кредитної політики 
із реалізацією завдань щодо вирішення 
внутрішніх проблем економіки;

– зростання рівня гнучкості в процесі реа-
лізації монетарного регулювання і мож-
ливостей більш активно реагувати на 
зміну макроекономічної ситуації;

– створення умов для збалансованого роз-
витку усіх секторів і галузей економіки, а 
не лише тих, які пов’язані із зовнішньое-
кономічними відносинами.
Водночас режим таргетування інфляції 

має недоліки, що визначають необхідність 
виваженого, обережного підходу під час 
його запровадження, особливо в країнах 
із ринками, що розвиваються. До недоліків 
слід насамперед віднести такі:
– вплив на динаміку інфляції факторів, які 

не контролюються центральним банком, 
що може суттєво знизити ефективність 
інструментів грошово-кредитної політи-
ки, призвести до значного відхилення 
фактичних інфляційних показників від 
запланованих, а відтак підірвати довіру 
до монетарної влади з боку суспільства;

– обмеження можливостей досягнення 
інших стратегічних цілей монетарної 
політики, зокрема стимулювання еконо-
мічного зростання і зниження рівня без-
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робіття, позаяк надходження кредитних 
ресурсів задля активізації виробництва 
і бізнес-процесів стримується завдання-
ми із корегування цінової динаміки;

– зростання волатильності валютного кур-
су, що в умовах підвищення впливу гло-
балізаційних процесів на національну 
економіку, зростання рівня взаємозалеж-
ності господарств різних країн призво-
дить до макроекономічної і фінансової 
нестабільності та негативно впливає на 
динаміку внутрішнього виробництва;

– існування проблеми вибору конкретного 
індексу цін як цільового параметру мо-
нетарної політики, причому достатньо 
суперечливими є спроби використання 
показників так званої «базової інфляції», 
очищеної від впливу факторів нерівномір-
них змін цін, викликаних шоками пропо-
зиції та адміністративним регулюванням, 
що може призвести до значних розбіж-
ностей таких «скорегованих показників» 
із реальною динамікою цін на ринку;

– потреба у наявності в центрального бан-
ку серйозного апарату прогнозування і 
адекватної статистичної бази, оскільки 
прогноз показників інфляції має здійсню-
ватись на постійній основі для корегу-
вання грошово-кредитної політики та ін-
струментарію, який використовується, а 
також для контролю відповідності прове-
дених заходів монетарного регулювання 
поставленим цілям;

– існування доволі тривалого часового лагу 
між здійсненням тих чи інших заходів у 
сфері монетарного регулювання і досяг-
ненням кінцевого результату у вигляді зру-
шень у ціновій динаміці, що є особливо не-
безпечним в умовах загострення кризових 
явищ в економіці, коли необхідні опера-
тивні й адекватні дії грошової влади у від-
повідь на зміну економічної кон’юнктури.
Окрім зазначених переваг та недоліків, 

важливим аспектом розгляду цього режиму 

монетарної політики є також оцінка сукуп-
ності тих важливих передумов, наявність 
яких обов’язкова для запровадження ін-
фляційного таргетування. Головними серед 
таких передумов є наступні.

По-перше, центральний банк має во-
лодіти достатнім ступенем незалежності, 
що визначає його політичну нейтральність 
і автономію рішень щодо вибору цілей та 
інструментів грошово-кредитної політики. 
Ключовим при цьому є позбавлення діяль-
ності центрального банку від фіскально-
бюджетного домінування з боку уряду, коли 
існує небезпека активних урядових запо-
зичень і використання для цього емісійних 
механізмів, що призводить до монетизації 
державного боргу.

По-друге, що випливає із попереднього, 
наявність в уряду країни широкої дохідної 
бази і відсутність проблем із внутрішніми 
та зовнішніми запозиченнями для покриття 
дефіциту державного бюджету, що визна-
чає недоцільність власне самого залучення 
для цієї мети емісійних можливостей цен-
трального банку.

По-третє, наявність чітких, ефективно ді-
ючих каналів монетарної трансмісії, зокрема 
процентного і кредитного, що визначає по-
тенціал активного впливу з боку централь-
ного банку на перебіг економічних процесів 
та його можливості наявними інструментами 
контролювати обраний таргет – інфляцію.

По-четверте, відмова грошової влади 
від таргетування інших макроекономічних 
параметрів, передусім валютного курсу, що 
визначається принципом однієї цілі грошо-
во-кредитної політики (інфляції) і одного ін-
струмента її досягнення (процентної став-
ки), створюючи передумови для контролю 
центрального банку саме за інфляцією.

По-п’яте, наявність добре розвинуто-
го фінансового ринку із широким колом 
інструментів управління ризиком, а також 
стабільне функціонування банківської сис-
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теми країни, що характеризує можливості 
центрального банку здійснювати ефектив-
ну передачу монетарних імпульсів грошо-
во-кредитного регулювання на економіку.

Потрібно наголосити, що запроваджен-
ня режиму інфляційного таргетування у тій 
чи іншій економіці має ґрунтуватися, окрім 
зазначених вище базових макроекономічних 
й політичних передумов, ще й на національ-
них особливостях економічного розвитку 
конкретної країни, що не завжди врахову-
ється у процесі прийняття рішень монетар-
ною владою. Так, розвинуті й орієнтовані 
переважно на внутрішній ринок економіки 
функціонують принципово інакше, аніж не-
великі країни, що розвиваються, із висо-
ким рівнем відкритості національного гос-
подарства. Якщо перші можуть дозволити 
собі абстрагуватися від динаміки обмінного 
курсу і орієнтуватися переважно на темпи 
інфляції й економічного зростання, то дру-
гі – ні. Відмінності у характері монетарного 
регулювання визначаються також вибором 
інструменту (або проміжної мети) грошово-
кредитної політики. Центральні банки розви-
нених країн переважно використовують для 
цього процентні ставки. Країни, що розвива-
ються, і країни з перехідною економікою, як 
і раніше, багато в чому спираються на конт-
роль грошової пропозиції і валютного курсу, 
що пов’язано із недостатнім рівнем розвитку 
їх фінансових ринків і банківських систем у 
цих країнах.

Що стосується вітчизняних умов еко-
номічного розвитку, то потрібно наголоси-
ти, що успішне запровадження на практиці 
(а не декларативно) режиму інфляційного 
таргетування є можливим за умови забез-
печення реалізації певних макроекономіч-
них передумов, найбільш важливими серед 
яких є такі: 
– порівняно низькі темпи інфляції; 
– високий рівень фінансової стійкості бан-

ківської системи; 

– досягнення стабільних темпів економіч-
ного зростання; 

– демонополізація економіки і відмова від 
адміністративного контролю цін;

– перехід до нових технологічних укладів 
із збільшенням частки доданої вартості в 
структурі вітчизняного виробництва;

– забезпечення збалансованих доходів і 
витрат бюджету; 

– незначна частка зовнішньоторговельно-
го обороту у структурі ВВП; 

– підвищення конкурентних переваг націо-
нального виробництва на зовнішніх ринках;

– низький рівень доларизації економіки; 
– високий рівень незалежності централь-

ного банку.
Цілком очевидно, що недотримання 

зазначених умов ставить під сумнів саму 
доцільність переходу до режиму інфляцій-
ного таргетування, а відтак і ефективність 
монетарного впливу центрального банку на 
економіку. Так, інфляція в Україні набула 
загрозливих вимірів і за 2014 р. становила 
24,9% приросту споживчих цін, однак уже 
за станом на квітень 2015 р. за даними НБУ 
сягнула 60,9% у річному вимірі. Водночас 
практика переходу до інфляційного тарге-
тування розвинутих країн свідчить, що в 
більшості випадків такий перехід було здій-
снено в умовах низьких темпів інфляції. 

Щодо стабільності банківської системи 
країни, то слід нагадати про майже 50 бан-
ків, виведених з ринку за період 2014–
2015 рр., а також про відплив у 2014 році 
вкладів із банківських установ у розмірі 
126 млрд. грн. Збитки банків у 2014 р. ста-
новили 52,9 млрд. грн., а тільки за січень-
квітень 2015 р. – вже 82,6 млрд. грн. Вало-
вий внутрішній продукт України знизився за 
підсумками 2014 р. на 6,8%, тоді як розви-
нуті країни перейшли до режиму таргету-
вання інфляції переважно у фазі економіч-
ного підйому. Дефіцит Зведеного бюджету 
України у 2014 р. зріс до 72 млрд. грн. по-
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рівняно із 63,6 млрд. грн. у 2013 р., що ство-
рює постійний попит на позичені ресурси з 
боку держави на фінансовому ринку, спри-
чиняючи як ефект витіснення, так і додатко-
вий інфляційний тиск на економіку. 

Щодо зовнішньоторгового обороту, тоб-
то сукупного обсягу експорту (51,6% від 
ВВП) й імпорту (55,5% від ВВП), то його 
сукупна величина, як бачимо, перевищує 
у 2014 р., як і в попередні періоди, ВВП 
країни. Крім того, в Україні надзвичайно ви-
сокий рівень доларизації економіки. Так, у 
2014 р. частка депозитів в іноземній валюті 
становила 45,9% від загального обсягу за-
лучених банками депозитів. 

Щодо незалежності центрального банку, 
то вона характеризується такими негатив-
ними тенденціями, як квазіфіскальний де-
фіцит (виявом чого є спрямування ресурсів 
на НАК “Нафтогаз України“, ФГВФО, рекапі-
талізацію банків) і фіскальне домінування, 
що виявлялись через суттєві перерахуван-
ня НБУ до державного бюджету та монети-
зацію внутрішнього боргу (у 2014 р. част-
ка ОВДП у портфелі НБУ збільшилась на 
171 млрд. грн., або зросла з 58,3 до 69,5% 
від ОВДП, які знаходяться в обігу [2]).

Як бачимо, умови переходу до режиму 
інфляційного таргетування в Україні далекі 
від ідеальних, тобто від тих, які необхідні 
для ефективної реалізації центральним 
банком своїх функцій як головного регу-
лятора економічних процесів у монетарній 
сфері. Цілком очевидно, що проблеми пе-
реходу до інфляційного таргетування зу-
мовлені не лише невиконанням важливих 
макроекономічних передумов для такого 
кроку центрального банку, а й його від-
мовою від таргетування іншого важливого 
параметру економічного розвитку – обмін-
ного курсу національної валюти, тобто її 
зовнішньої вартості. Потрібно наголосити, 
що однією із головних проблем переходу 
до режиму інфляційного таргетування, на 

наш погляд, є саме необхідність відступу 
від таргетування інших економічних по-
казників. Цільові орієнтири інфляції мають 
домінувати над рештою цілей грошово-кре-
дитної політики і з цієї ж причини спроби 
підтримки валютної стабільності в країні 
можуть докорінно суперечити заявленим 
Національним банком принципам інфля-
ційного таргетування.

Однак практика країн із ринками, що 
розвиваються, у яких було запроваджено 
інфляційне таргетування, свідчить про по-
ступову, а не різку відмову від режиму тар-
гетування обмінного курсу, Оскільки навіть 
після переходу до режиму таргетування 
інфляції динаміка валютного курсу відіграє 
важливу роль у прийнятті економічних рі-
шень. Значне підвищення волатильності 
обмінного курсу є небажаними як для гро-
шового, так і для товарного ринків, позаяк 
зумовлює різкі коливання кон’юнктури, дес-
табілізуючи макроекономічну ситуацію. 

Оптимальним варіантом дій централь-
ного банку під час переходу від режиму 
таргетування валютного курсу до таргету-
вання інфляції слід було би вважати по-
ступове розширення коридору, в рамках 
якого відбувається коливання обмінного 
курсу, за одночасного посилення контр-
олю за рівнем інфляції. Зарубіжний досвід 
свідчить, що упродовж перехідного періоду 
для підтримання стабільності національної 
валюти цілком прийнятним є застосування 
центральним банком інтервенцій на валют-
ному ринку. Відповідно, в Україні остаточно-
му переходу до використання інфляційного 
орієнтира як головної цілі грошово-кредит-
ної політики має передувати певний пере-
хідний період, що передбачає створення 
макроекономічних, фінансових та інститу-
ційних умов, серед яких: макроекономічна 
і фінансова збалансованість, достатній рі-
вень розвитку ринку цінних паперів, транс-
місійних механізмів, комунікації централь-
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ного банку із суб’єктами господарювання 
і населенням, а також поступовий перехід 
до режиму вільного плавання обмінного 
курсу, а не різка відмова центрального бан-
ку від підтримки курсової стабільності. 

Відсутність цих умов лише посилить іс-
нуючі недоліки режиму інфляційного тарге-
тування та зумовить зниження ефективності 
грошово-кредитної політики Національного 
банку України як дієвого інструменту макро-
економічного регулювання. Більше того, пе-
рехід Національного банку України до тар-
гетування інфляції може значно підвищити 
рівень ризиків макроекономічної нестабіль-
ності, пов’язаних передусім із різкими ко-
ливаннями обмінного курсу гривні та зрос-
тання впливу зовнішніх шоків на механізм 
реалізації грошово-кредитної політики.

Потрібно наголосити, що забезпечення 
валютно-курсової стабільності є життєво важ-
ливим для української економіки саме з огля-
ду на рівень її відкритості та інтегрованості у 
зовнішньоекономічне глобальне середови-
ще, значний вплив цін імпортованих товарів 
на динаміку внутрішньої інфляції, надмірний 
рівень доларизації економіки і залежності фі-
нансової стабільності банківського сектору і 
його ресурсної бази від довіри населення до 
національної валюти, що дуже швидко ніве-
люється розгортанням панічних настроїв у 
випадку дестабілізації валютного ринку, як це 
відбувалось упродовж 2014 р. після початку 
курсових коливань і різкої девальвації гривні 
та на початку 2015 р. після демонстративної 
відмови Національного банку від підтриман-
ня валютного курсу.

Однак слід розуміти, що збереження 
упродовж певного перехідного періоду ва-
лютного курсу як номінального якоря мо-
нетарного регулювання значно більшою 
мірою, аніж декларативне проголошення 
інфляційного таргета, сприяє підтриманню 
цінової стабільності, оскільки фіксує темп 
інфляції для товарів та послуг і, таким чи-

ном, сприяє безпосередньому контролю 
над інфляцією. Це пояснюється високим 
рівнем інформативності цієї політики для 
суспільства, особливо для такої доларизо-
ваної економіки, як українська, оскільки ва-
лютний курс – це той «номінальний якір», 
за яким порівняно легко спостерігати. Інак-
ше кажучи, таргетування валютного курсу 
має важливу перевагу щодо простоти і чіт-
кості, що робить цей режим зрозумілим для 
громадськості, визначаючи високу довіру 
суб’єктів господарювання до макроеконо-
мічних показників. 

Небажаність різкої відмови Національ-
ного банку України від режиму керованого 
плавання валютного курсу на користь ін-
фляційного таргетування пов’язана ще та-
кож дією інших важливих причин: по-перше, 
суттєве знецінення гривні дестабілізує ма-
кроекономічну ситуацію і банківський сектор 
країни; по-друге, це не сприяє активізації 
внутрішнього виробництва і не призводить 
до підвищення зовнішніх переваг для екс-
портерів; по-третє, відбувається зменшення 
привабливості активів, номінованих в іно-
земній валюті, що визначає зростання кур-
сових ризиків для потенційних інвесторів; 
по-четверте, коливання обмінного курсу не-
гативно позначаться на динаміці внутрішніх 
цін через вплив імпортованої інфляції.

Отже, умовою успішного переходу до 
режиму інфляційного таргетування є, на 
наш погляд, збереження певного перехідно-
го періоду, протягом якого мало б здійснюва-
тись паралельне таргетування як інфляції, 
так і обмінного курсу. Запровадження влас-
не таргетування інфляції як режиму моне-
тарної політики, що діє за принципом однієї 
цілі, слід відкласти на більш віддалену пер-
спективу – до досягнення макроекономічної 
і фінансової стабілізації, а також збалансо-
ваності у зовнішньоекономічній сфері.

Окрім негативних наслідків для еконо-
міки валютно-курсової нестабільності, про 
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що йшлося вище, існують важливі фактори, 
що визначаються особливостями розвитку 
вітчизняної економіки та є несприятливими 
для запровадження режиму інфляційного 
таргетування.

По-перше, якщо вести мову про процент-
ну ставку як головний інструмент грошово-
кредитної політики при режимі інфляційного 
таргетування, то необхідною умовою є висока 
дієвість процентного каналу трансмісійного 
механізму. Однак в Україні відсутня статистич-
но підтверджена залежність темпів інфляції 
від зміни реальних ставок. Принаймні про-
центний канал монетарної трансмісії суттєво 
поступається ефективністю курсовому кана-
лу. Крім того, збільшення Національним бан-
ком України обсягів рефінансування комерцій-
них банків мала своїм наслідком спотворення 
дії процентного каналу монетарної трансмісії, 
позаяк кон’юнктура грошового ринку почала 
складатись виходячи із наслідків прийняття 
відповідних адміністративних рішень, а не 
ринкових засад формування попиту і пропо-
зиції на кредитні ресурси. За таких обставин 
офіційна облікова ставка центрального банку, 
котра і за нормальних умов економічної діяль-
ності не визначалася значною ефективністю, 
в період кризових явищ була нівельована як 
інструмент монетарного регулювання, а від-
так її нинішня ефективність як головного мо-
нетарного інструменту при режимі інфляцій-
ного таргетування є сумнівною.

По-друге, значна роль регульованих 
державою цін і тарифів, котрі перебувають 
за межами впливу грошової сфери і Націо-
нального банку України у формуванні індек-
су споживчих цін, робить перехід до повно-
цінного режиму таргетування інфляції доволі 
проблематичним. Це ще без урахування вже 
існуючого недоліку цього режиму навіть у 
розвинутих економіках, що визначається 
ефектом асиметрії у змінах рівня цін та від-
повідних цінових індексів, тобто існування 
негнучкості цін у бік зниження як явища, за 

якого підвищення загального рівня цін відбу-
вається легше і швидше, аніж його зниження. 
Йдеться не лише про негнучкість заробітної 
плати, рівень якої контролюється профспіл-
ками і становить значну частку загальних 
видатків підприємств, а й про монопольну 
владу окремих економічних агентів на пев-
них ринках, що дає їм можливість протидія-
ти зниженню рівня цін у період спаду попиту. 
Нееластичність цін у бік зниження визначає 
нерівноважний стан відповідних ринків, а від-
так суттєво обмежує можливості впливу гро-
шово-кредитної політики центрального банку 
на цінову динаміку загалом.

Висновки. Таким чином, інфляційне 
таргетування відображає головні аспекти 
неокейнсіанської теорії щодо можливості 
застосування центральним банком дис-
кретного регулювання з метою забезпе-
чення цінової стабільності за помірного 
зростання грошової маси в обігу. Однак 
можливості його практичного застосування 
у практиці реалізації монетарної політики 
Національним банком України суттєво об-
межені дією ряду об’єктивних чинників і ма-
кроекономічних передумов, а результати є 
важкопрогнозовані через валютно-курсову 
нестабільність, недієвість процентного ка-
налу монетарної трансмісії та цінову аси-
метрію. У зв’язку із цим необхідним слід 
вважати плавну зміну цільових орієнтирів 
грошово-кредитного регулювання шляхом 
встановлення певного перехідного періоду, 
упродовж якого слід використовувати необ-
хідні засоби впливу на динаміку обмінного 
курсу як ключового параметра стабільності 
вітчизняної економіки й ефективного функ-
ціонування банківського сектору країни.
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АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 
УКРАЇНИ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ

Проаналізовано ефекти здійснення Національним банком України операцій на від-
критому ринку з I кварталу 2010 року до І кварталу 2015 року. Запропоновано удоскона-
лений підхід до аналізу обсягів здійснення операцій відкритого ринку, який ґрунтується 
на визначені середньоденного значення обсягів операцій Національного банку України 
на противагу абсолютним значенням обсягів операцій. За результатами дослідження 
встановлено місце цих операцій в інструментарії Національного банку України та ви-
значено ефективність їх застосування при досягненні цілей монетарної політики.

Ключові слова: інструменти грошово-кредитної політики, банківська система, 
міжбанківській кредитний ринок, операції відкритого ринку, операції з рефінансування, 
депозитні сертифікати Національного банку України.

Володимир ЛАНОВИЙ

УДК 338.242

Владимир ЛАНОВОЙ
Анализ операций Национального банка Украины на открытом рынке
Изучены изменения к бюджетному законодательству Украины, которые внесены 

в части проведения реформы местного самоуправления и совершенствования его 
финансового обеспечения. Проанализирован зарубежный опыт мобилизации налога на 
прибыль предприятий в государственный и местные бюджеты, а также определены 
возможности его адаптации к отечественной практике. Рассмотрены неблагоприят-
ные факторы налогообложения прибыли предприятий на местном уровне. Обоснованы 
теоретические и практические подходы к распределению этого налога между разны-
ми уровнями бюджетной системы.

Ключевые слова: инструменты денежно-кредитной политики, банковская систе-
ма, межбанковской кредитный рынок, операции открытого рынка, операции по рефи-
нансированию, депозитные сертификаты Национального банка Украины.

Volodymyr LANOVYI
Analysis of operations of the National Bank of Ukraine on the open market
Introduction. By carrying out openmarket operations the National Bank of Ukraine directly 

affect the key indicators that characterize the banking system: its liquidity and interest rates. 
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Purpose. According to the agreed with international fi nancial institutions goals, for the 
purpose of reforming its activities, the National Bank of Ukraine took the responsibility to transfer 
to the regime that is based on price stability – infl ation targeting in 2015.

Methods. This article is to carry out analysis of the current trends in NBU’s openmarket 
operations for further estimation of their effectiveness and determination of main directions of 
their improvement.

Results According to the analysis’ results one can state that outright transactions with the 
government bonds continue to dominate among operational instruments of NBU’s monetary policy. 
It allowed the NBU to increase capital ratio of Ukrainian lending market and ensured money’s secure. 
In addition, since 2012, the amounts and maturities of the tender refi nancing operations dramatically 
increased, which were in fact alternative to the central bank’s operations of bond purchase. For 
urgent purposes of current situation improvement NBU used large-scale mobilization operations. 
Such alternation of large amounts of refi nancing and deposit operations caused destabilization of 
normal (market) resource allocation and balanced supply and demand for commercial loans.

Conclusion. It can be noted that during the research Ukrainian central bank failed to achieve 
the main monetary policy objectives. In many cases it was the result of non-comprehensive 
approach when for specifi c non-market liquidity providing operations the balance of demand and 
supply on monetary assets was undermined and extensive interference in market processes 
were conducted.

Keywords: monetary policy instruments, the banking system, the interbank lending market, 
open market operations, refi nancing operations, certifi cates of deposit of the National Bank of 
Ukraine.

JEL Classіfіcatіon: E43, E52, E58, G10.

Постановка проблеми. Відповідно 
до поставлених цілей, узгоджених з між-
народними фінансовими організаціями, 
з метою реформування своєї діяльності, 
Національний банк України взяв на себе 
обов’язок перейти до режиму інфляційного 
терґетування у 2015 р. Як вже було доведе-
но провідними світовими фахівцями з мо-
нетарного регулювання, такий режим, окрім 
іншого, передбачає провідну роль операцій 
відкритого ринку за реалізації центральним 
банком монетарної політики.

Національний банк України, здійсню-
ючи операції відкритого ринку, безпосе-
редньо впливає на ключові показники, що 
характеризують стан банківської системи: 
ліквідність та процентні ставки. Різні інстру-
менти операційного регулювання грошо-

во-кредитного ринку Національного банку 
більшою або меншою мірою впливають на 
ставки міжбанківського ринку, пропозицію 
кредитних ресурсів та курс національної 
грошової одиниці відносно іноземних ва-
лют. Зазначені вище змінні впливають на 
роздрібні ставки на фінансовому ринку, 
інвестиції, заощадження, споживання, чис-
тий експорт і, як наслідок, на темпи зрос-
тання ВВП, інфляцію, рівень безробіття та 
платіжний баланс.

Таким чином, аналіз здійснення НБУ 
операцій відкритого ринку, з метою визна-
чення їх місця в операційному інструмента-
рії провадження монетарної політики та по-
дальшого визначення необхідних напрямків 
вдосконалення їх складу та механізмів про-
ведення, набуває особливої актуальності.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченню проблематики монетарного 
регулювання шляхом здійснення операцій 
на відкритому ринку присвячені наукові пра-
ці таких відомих вітчизняних та зарубіжних 
вчених, як: У. Біндсейл, А. Бонара, С. Грей, 
Р. Дерксен, Н. Дурнбоз, Т. Коуен, Р. МакДо-
нальд, Р. МакКогрін, Р. Мерфі, Ф. Мішкін, 
В. Міщенко, С. Моісєєв, К. Найборг, А. Со-
мик, А. Табарок, Н. Талбот, С. Фулвілер, 
А. Шейо, А. Шочтер. Крім того, численні ро-
боти на тему практичного використання опе-
рацій відкритого ринку пропонують наукові 
центри провідних світових центробанків та 
міжнародних фінансових організацій. 

Постановка завдання. Метою статті є 
аналіз сучасних тенденцій здійснення Націо-
нальним банком України операцій на відкри-
тому ринку для подальшої оцінки їх ефектив-
ності та основних напрямів вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Від-
повідно до Положення про регулювання 
Національним банком України ліквідності 
банків України [4] до інструментарію грошо-
во-кредитної політики Національного банку 
України належать: 1) операції з регулюван-
ня ліквідності банків, в т. ч: тендер кредитів 
рефінансування; операції прямого та зво-
ротного репо; операції купівлі-продажу дер-
жавних облігацій України; емісія власних 
боргових зобов’язань; постійна діюча лінія 
рефінансування для надання банкам кре-
дитів овернайт; 2) нормативи обов’язкового 
резервування.

До операцій відкритого ринку Національ-
ного банку України, відповідно до їх сутності, 
будемо відносити: операції купівлі-продажу 
цінних паперів, операції прямого та зворотного 
репо, емісію депозитних сертифікатів НБУ (за 
винятком депозитних сертифікатів овернайт), 
а також тендер кредитів рефінансування. 

Операції репо та прямі операції купівлі-
продажу цінних паперів України, на відміну 
від тендеру кредитів рефінансування, здій-

снюються НБУ через укладання двосторон-
ніх договорів з ініціативи суб’єктів ринку за 
необхідності та нерегулярно.

Впродовж останніх 4-х років обсяг опе-
рацій під забезпечення (кредити овернайт 
під забезпечення, операції репо та тендер 
кредитів рефінансування) має постійну тен-
денцію до зростання [2]. Наявність забез-
печення за операціями НБУ насамперед, 
означає зменшення їх ризикованості для 
регулятора ринку, оскільки, здійснюючи опе-
рації відкритого ринку, центробанк завжди 
бере на себе ризик невиконання контраген-
тами своїх зобов’язань за такими операція-
ми. Це спричинено тим, що НБУ як кредитор 
останньої інстанції надає рефінансування, 
зокрема ненадійним банкам. Таким банкам, 
можливо, відмовляють у наданні кредитних 
ресурсів на міжбанківському кредитному 
ринку. Збитки НБУ, які можуть бути спричи-
нені такими діями контрагентів, неодмінно 
негативно впливають на баланс центробан-
ку, спричиняючи зменшення його капіталу. 
Такий негативний ефект нівелюється пере-
важним використанням НБУ забезпечених 
операцій з рефінансування. 

Незважаючи на значне зростання обсягу 
зворотних операцій (операцій прямого/зво-
ротного репо та тендерів з надання кредитів 
рефінансування) Національного банку Украї-
ни, питома вага прямих операцій купівлі-про-
дажу цінних паперів України все ще залиша-
ється на високому рівні (рис. 1, 2). Основною 
причиною значних обсягів викупу НБУ цінних 
паперів на відкритому ринку є підтримання 
структурної ліквідності банків України з ме-
тою розширення грошової пропозиції, що 
спрямовуватиметься на задоволення на-
гальних державних потреб (фінансування 
Нафтогазу та ФГВФО шляхом монетизації 
ОВДП з його власності переважно протягом 
2013–2015 рр.), а також фінансування по-
треб Уряду шляхом участі на аукціонах з роз-
міщення ОВДП (у 2010–2013 рр.).
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За даними рис. 1 спостерігаємо, що по-
чинаючи з ІІ кварталу 2014 р., простежується 
тенденція до скорочення операцій прямого 
репо та зростання обсягів операцій з надання 
ліквідності банку шляхом проведення тенде-
ра з рефінансування, що викликана перехо-
дом Національного банком до більш тран-
спарентних та доступних ширшому загалу 
банківських установ механізмів постачання 
грошових коштів. Крім того, такий механізм 
забезпечує більш ефективне розподілення 
емісійних коштів напряму банкам, у яких є 
нагальна необхідність отримання додаткової 
ліквідності для забезпечення безперервного 
стабільного функціонування на ринку.

Як можна відслідкувати на рис. 1, на-
прикінці 2010 – в середині 2011 р. Націо-
нальний банк почав проводити операції 
зворотного репо. Це рішення обумовлено 
такими факторами:
– надлишком ліквідності у банківській 

системі, який сформувався через зна-

чні вливання коштів центробанком у 
І кварталі 2010 р. шляхом здійснення 
операцій купівлі цінних паперів;

– значним зростанням ризикованості по-
зичальників як на міжбанківському рин-
ку, так і на ринку роздрібних кредитів і, як 
наслідок, скороченням таких операцій;

– посиленням комерційними банками за-
ходів зі зниження ризикованості своїх 
операцій.
З ІV кварталу 2011 р., Національний 

банк не проводив зворотних операцій з цін-
ними паперами з метою абсорбування лік-
відності з ринку, а обсяги зворотних опера-
цій з постачання ліквідності значно зросли.

Як свідчать дані рис. 2, сальдо опера-
цій купівлі-продажу цінних паперів Націо-
нальним банком України у 2010–2012 рр. 
має постійну тенденцію до збільшення. 
Вона зумовлена тим, що банківський сек-
тор України вимагав постійного вливання 
грошових ресурсів для збільшення його 
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Рис. 1. Квартальні обсяги здійснення НБУ зворотних операцій1 
з цінними паперами України, млрд. грн.

1 Зворотні операції (reverse transactions) – це операції, за яких центральний банк купує або продає активи 
на підставі угоди репо або здійснює кредитні операції під забезпечення [8, c. 237].
Примітка: побудовано автором на основі [2].
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ліквідності та активізації кредитування 
економіки. Проте ці кредитні вливання не 
давали очікуваного ефекту через неефек-
тивні, недостатньо конкурентні та транспа-
рентні механізми його розподілення серед 
суб’єктів ринку, що відобразилось у надан-
ні значних позичкових ресурсів, наприклад, 
для зведення великих інфраструктурних 
об’єктів. Інші господарські суб’єкти відчу-
вали гострий дефіцит фінансових ресурсів.

Особливо необхідними такі дії НБУ 
виглядають на фоні зниження темпів 
зростання ВВП, що простежувалось у 
2010–2013 рр., його зниження у 2014 р. та 
дефляції 2012 р.

Треба відмітити значні обсяги викупу 
Національним банком цінних паперів про-
тягом 2014 р. (загалом 181,06 млрд. грн.) та 
у І кварталі 2015 р. (27,9 млрд. грн.). Через 
кризові явища, які були в 2014 р. (соціаль-
но-політична криза, анексія частини терито-
рії України агресором, воєнні дії та окупація 
частини східних земель, стрімке падіння 

курсу національної грошової одиниці, бан-
крутство ряду фінансових установ, значне 
підвищення цін закупівлі імпортних енерге-
тичних ресурсів, відплив валютних коштів 
за межі України, зростання обсягів готів-
кових коштів поза банківською системою, 
падіння економічної активності суб’єктів 
господарювання, від’ємні значення темпів 
приросту ВВП тощо) Національним банком 
були прийняті кроки на вливання значних ко-
штів у банківську систему через фондовий 
емісійний канал. Переважно ця емісія була 
абсорбована НБУ шляхом продажу інвалю-
ти на виконання суб’єктами господарювання 
своїх зобов’язань за контрактами з нерези-
дентами (наприклад, закупівля Нафтогазом 
необхідних обсягів природного газу).

На рис. 2 можна спостерігати, що у 2010 – 
І кварталі 2011 р. НБУ активно проводив 
операції з продажу цінних паперів зі свого 
портфеля. Ця активність викликана як над-
мірними обсягами купівлі цінних паперів 
центральним банком у І кварталі 2010 р., так 
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Рис. 2. Квартальні обсяги здійснення НБУ прямих операцій 
купівлі-продажу цінних паперів України та їх сальдо, млрд. грн.

Примітка: побудовано автором на основі [2].
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і необхідністю запровадження нового меха-
нізму двостороннього котирування держав-
них облігацій України. Він полягає у продажі 
з портфеля Національного банку України 
державних облігацій України за номіналь-
ною вартістю (з урахуванням накопиченого 
купонного доходу (НКД), який склався на 
дату продажу) із зобов’язанням їх зворот-
ного викупу у будь-який час у майбутньому 
за номінальною вартістю (з урахуванням 
НКД, який склався на дату зворотного ви-
купу). Треба зазначити, що увесь випуск 
цінних паперів, з якими проводяться такі 
операції мав бути попередньо викуплений 
центральним банком у повному обсязі та не 
повинен передбачати дорозміщення такого 
випуску емітентом. За економічною сутніс-
тю подібний інструмент можна розглядати 
як операцію безпроцентного безстрокового 
зворотного репо, проте цінні папери, які є 
предметом такого механізму, можуть мати 
вільний обіг на ринку та бути викуплені НБУ 
у будь-якого учасника такого ринку. Значні 
обсяги операцій зі зворотної купівлі Націо-
нальним банком державних цінних паперів 
у межах механізму двостороннього котиру-
вання, як можна побачити з рис. 2, тривали 
протягом 2011, 2012 та 2014 рр.

Якщо проаналізувати структуру кредит-
них та депозитних операцій Національного 
банку України [2], то можна побачити, що у 
2010–2011 рр., на відміну від 2012 р., НБУ пе-
реважно здійснював операції з абсорбування 
банківської ліквідності. Такі операції у 2010 р. 
перевищували обсяги операцій з надання 
ліквідності у 48 разів, у 2011 р. цей показник 
знизився до 6. Проте, у 2012 р. цей показних 
виявився протилежним: обсяги операцій з 
постачання ліквідності банків перевищили 
обсяги операцій з її абсорбування у 6 разів.

Починаючи з ІІ кварталу 2013 р. спо-
стерігається значне зростання обсягів роз-
міщення депозитних сертифікатів. Це пояс-
нюється чотирма факторами: зростанням 

ліквідності банківської системи, стабіліза-
цією на відносно низькому рівні міжбанків-
ських процентних ставок, запровадженням 
з 20 червня 2013 р. постійно діючої лінії 
проведення тендерів з розміщення депо-
зитних сертифікатів овернайт та потенцій-
ною можливістю починаючи з 27 червня 
2013 р. торгувати депозитними сертифіка-
тами на фондових біржах [6].

Також починаючи з ІV кварталу 2013 р. 
спостерігається значне зростання опера-
цій з постачання ліквідності, що досягло 
свого максимального значення у ІV квар-
талі 2014 р. На фоні значного збільшення 
вкладів у депозитні сертифікати можна 
зробити висновок, що через кризові соці-
ально-політичні явища, які почались напри-
кінці 2013 р. і спричинили турбулентність 
в економічному середовищі, відбувалась 
сегментація банківської системи на банки 
з профіцитом та дефіцитом ліквідності. Ця 
сегментація порушила трансмісійний меха-
нізм монетарної політики через закриття лі-
мітів одним сегментом банківської системи 
іншому. Як наслідок, одні банки відчувають 
постійну нестачу ліквідності та постійно 
компенсують її за рахунок операцій цен-
трального банку, інші – роблять вкладення 
у депозитні сертифікати НБУ. 

Однак наведені вище показники слід 
скоригувати, оскільки операції з випуску 
депозитних сертифікатів фактично мають 
значно менші терміни порівняно з іншими 
інструментами і не можуть бути привабли-
вим фондовим засобом. Так, середньо-
зважений термін до погашення депозитних 
сертифікатів, які розміщувались Національ-
ним банком у 2010 р., складав – 18,63 днів, 
у 2011 р. – 16,51 днів, у 2012 р. – 11,42 днів, 
у 2013 р. – 5,92 днів, у 2014 – 2,26 днів, а у 
І кварталі 2015 р. – 2,25 днів. Водночас за 
іншими інструментами з постачання ліквід-
ності строки були значно вищим (табл. 1).



Ñâ³ò ô³íàíñ³â 2 / 2015 25

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Якщо привести наведені у таб. 1 дані до 
спільного знаменника, а саме – вирахувати 
середньоденне значення обсягу операцій 
за інструментами ( t

dV ) за формулою 1:

365
* cp

ddt
d

TV
V = ,                      (1)

де d – рік;
dV  – обсяг операцій з фінансовим ін-

струментом у році d;
cp

dT
 – середньозважена строковість 

операцій з фінансовим інструментом, то 
отримаємо більш об’єктивні показники, на-
ведені у табл. 2. 

Результати розрахунків, наведені у 
табл. 2, можна пояснити такими чинниками: 
– починаючи з 2010 р. розрахункове се-

редньоденне значення обсягу розмі-
щення депозитних сертифікатів знижу-
валося значними темпами та у 2012 р. 
поступилося за абсолютним значенням 
відповідному показнику операцій з по-
стачання ліквідності. Така ситуація обу-
мовлювалась порушеннями у трансмі-

сійному механізмі монетарної політики, 
які виявлялися у надмірному попиті на 
іноземну валюту на міжбанківському 
ринку. З цієї самої причини у 2012 р. НБУ 
не проводив операцій зворотного репо;

– після запровадження інструменту роз-
міщення депозитних сертифікатів НБУ 
овернайт, у 2013 р. значно зросло роз-
рахункове середньоденне значення об-
сягу операцій з їх розміщення з 0,52 у 
2012 р. до 4,36 у 2013 р.;

– після введення в дію довгострокових 
тендерів з рефінансування банків до 
360 днів у 2012 р. розрахункове серед-
ньоденне значення обсягу розміщених 
коштів через тендер з рефінансування 
зросло більш ніж у 32 рази порівняно 
з аналогічним показником у 2011 р. та 
зростало у 2013 р.;

– після збільшення максимального термі-
ну здійснення операцій прямого репо у 
2012 р. з 30 до 90 днів розрахункове се-
редньоденне значення обсягу розміще-

Таблиця 1
Середньозважена строковість операцій Національного банку України 

у 2010–2015 рр., днів.

Вид операції
рік

2010 2011 2012 2013 2014 I кв. 2015
Розміщення депозитних сертифікатів НБУ 18,63 16,51 11,42 5,92 2,26 2,25
Тендер з рефінансування 21,43 25,35 217 211,99 118,75 24,28
Пряме репо 30 24,9 33,91 79,52 81,77 78,18
Зворотне репо 15,53 3,2 – – – –

Примітка: побудовано автором на основі [1].

Таблиця 2
Розрахункове середньоденне значення обсягу операцій 

за фінансовими інструментами НБУ, млрд. грн.

Вид операції
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 I кв. 2015
Розміщення депозитних сертифікатів НБУ 12,56 7,82 0,52 4,36 9,12 16,54
Тендер з рефінансування 0,03 0,22 7,10 8,01 18,08 2,53
Пряме репо 0,01 1,61 5,26 7,84 4,58 1,13
Зворотне репо 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Примітка: розраховано автором
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них коштів через проведення операцій 
прямого репо зросло більш ніж у 3 рази 
порівняно з аналогічним показником у 
2011 р. до 5,26 млрд. грн. та зростало у 
2013–2014 рр.
З огляду на отримані дані (табл. 2) мо-

жемо спостерігати ще один доказ сегмен-
тації банківської системи, яка відбулась 
наприкінці 2013 р., на банки з профіцитом 
та дефіцитом ліквідності. Так, у 2010 та 
2011 р. чітко спостерігається структурний 
надлишок ліквідності у банківській системі 
обсягом 12,61 та 6 млрд. грн. відповідно, 
що переріс у зв’язку з проведенням НБУ у 
2012 р. політики “дорогих” грошей та над-
мірним попитом на валюту з боку банків 
та населення у структурний дефіцит лік-
відності обсягом 11,82 млрд. грн. У 2013 р. 
одночасно виникли структурний надлишок 

та структурний дефіцит ліквідності у банків-
ській системі обсягами 15,85 та 4,36 млрд. 
грн. відповідно, що може свідчити про сег-
ментацію банківської системи, яка поглиби-
лася у 2014 р. (22,66 та 9,12 млрд. грн.) та 
І кварталі 2015 р. (3,66 та 16,54 млрд. грн.).

Загалом місце операцій відкритого рин-
ку в операційному інструментарії НБУ з 
2010 по І квартал 2015 р. має такий вигляд 
(рис. 3). 

Після впровадження постійно діючої лі-
нії тендерів з розміщення депозитних сер-
тифікатів овернайт, яка не є інструментом 
відкритого ринку, на відміну від тендерів з 
розміщення більш тривалих депозитних сер-
тифікатів, частка операцій відкритого ринку 
в структурі операцій з абсорбування ліквід-
ності знизилася зі 100% (до травня 2013 р. 
включно) до середнього значення у 14,7% 
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Частка операцій відкритого ринку з постачання ліквідності

Частка операцій відкритого ринку з абсорбування ліквідності  
Рис. 3. Динаміка зміни обсягів та частки операцій відкритого ринку 

в структурі операцій НБУ, млрд. грн.
Джерело: побудовано автором на основі: [2]
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(з червня 2013 р. по березень 2015 р.), до-
сягаючи свого мінімального значення у бе-
резні 2014 р. (0,03%). Такі низькі значення 
пояснюються закриттям значною кількістю 
банків лімітів на операції, що перевищують 
строк овернайт через турбулентність ситуа-
ції на фінансових ринках, що виникла після 
соціально-політичної кризи 2014 р. та на-
ступним очищенням банківської системи. 
Частка операцій відкритого ринку в структурі 
операцій з постачання ліквідності у 2010 – 
І квартал 2015 р. складала приблизно 
79,1%. З них 58% займали операції з купівлі 
цінних паперів, 29% – операції прямого репо 
та 14% – кредити, отримані шляхом участі у 
тендері з рефінансування банків.

Стосовно середньозважених про-
центних ставок за операціями з рефінан-
сування та мобілізаційними операціями 
НБУ (рис. 4) можна відмітити, що з початку 
2010 р. по кінець 2013 р. їх загальний рі-
вень знизився на 6 п. п. Порівняно з січнем 
2010 р. максимальне зростання середньо-
зважених процентних ставок за операціями 
з рефінансування та зниження за мобілі-

заційними операціями НБУ за цей період 
було зафіксовано у листопаді 2011 р. – на 
2,1 п. п. та 7,7 п. п. відповідно. Це призвело 
до того, що максимальний спред між цими 
середньозваженими ставками у листопаді 
2011 р. склав 15 п. п. Мінімальний спред за 
такими ставками за цей період було зафік-
совано у липні 2012 р. (1,09 п. п.), зокрема 
через зростання попиту на більш тривалі 
депозитні сертифікати НБУ з вищою дохід-
ністю. Проте його значення на початок та 
кінець досліджуваного періоду майже не 
змінилося (5,2 п. п. проти 5,21 п. п.).

З початку 2014 р. спостерігалось по-
ступове підвищення ставок за активними 
і пасивними операціями НБУ. Так, за ста-
ном на березень 2015 р. середньозважена 
ставка за операціями з рефінансування 
становила 30,43% (відбулось підвищення 
на 23,59 п. п., або у 4,45 разів), а за мо-
білізаційними операціями НБУ – 20,27% 
(відбулось підвищення на 18,25 п. п., або 
у 10,03 разу), таким чином, спред між ними 
збільшився у 2,11 разу: з 4,82 п. п. у січні 
2014 р. до 10,16 п. п. у березні 2015 р. з 
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Рис. 4. Динаміка середньозважених процентних ставок за операціями 
з рефінансування та мобілізаційними операціями НБУ (за щомісячними даними)

Джерело: побудовано автором на основі [1]
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максимальним значенням у 13,73 п. п. у бе-
резні 2014 р. 

Таке значне підвищення ставок було 
насамперед викликане:
– переходом НБУ на використання підходів, 

які підвищували доступність використан-
ня інструментів з постачання ліквідності 
для банків, а отже, збільшували їх обсяги і 
підвищували інфляційний тиск;

– тенденціями у фінансовому секторі, 
які характеризувались значним підви-
щенням кредитних ризиків фінансових 
установ, зростанням ставок, надмір-
ним попитом на інвалюту та відпливом 
вкладів з банківської системи.
Наразі можемо також стверджувати про 

недостатню ефективність грошово-кредит-

них ринків, оскільки процентна політика На-
ціонального банку України не має значного 
впливу на міжбанківську кредитну ставку 
овернайт. На рис. 5 показана динаміка се-
редньозваженої ставки міжбанківського рин-
ку овернайт України щодо основних ставок 
НБУ (облікової, за кредитами овернайт, за 
тендером з рефінансування, за тендером 
з розміщення депозитних сертифікатів НБУ 
овернайт). В ефективних грошово-кредит-
них системах ставки овернайт центробанку 
є “стелею” і “підлогою” для міжбанківських 
кредитних ставок овернайт. В українських 
реаліях можна стверджувати або про не-
достатню ефективність самих інструментів 
грошово-кредитної політики НБУ (напри-
клад: адміністративне обмеження кількості 
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Примітка: Побудовано автором на основі [1, 3]
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звернень окремого банку за отриманням 
кредиту овернайт на місяць, що призвело до 
пробиття у 2011–2012 рр. “стелі”), або про 
порушення трансмісійного механізму гро-
шово-кредитної політики, або про неефек-
тивність розподілення залучених від НБУ 
ресурсів на міжбанківському ринку.

У 2014 р. ситуація трохи покращилася у 
зв’язку з переходом НБУ на використання 
більш прозорих та ефективних для регулю-
вання банківської системи тендерних механіз-
мів при розподіленні ліквідності між банками.

Наприкінці 2013 – початку 2014 рр. мо-
жемо спостерігати інший прорив міжбанків-
ськими ставками овернайт “стелі”, що було 
викликано невизначеністю фінансових рин-
ків через загострення соціально-політичної 
кризи.

Інший прорив “стелі” для міжбанків-
ських ставок овернайт відбувся наприкінці 
2014 р., до чого призвела значна кількість 
банкрутств фінансових установ, зокрема: 
ПАТ “Укрбізнесбанк”, ПАТ “Банк Камбіо”, АТ 
“Банк Золоті Ворота”, ПАТ “ВіЕйБі Банк”, 
ПАТ “Міський Комерційний Банк”, ПАТ 
“Легбанк”, ПАТ “БГ Банк” та ПАТ “Всеукра-
їнський банк розвитку”, що спричинило під-
вищення ризикованості здійснення опера-
цій іншими комерційними установами і, як 
наслідок, зростання міжбанківських кредит-
них ставок овернайт.

Висновки. За результатами досліджен-
ня зроблено висновок, що в політиці НБУ 
серед операційних інструментів відкритого 
ринку домінує торгівля державними облі-
гаціями України. Це дає змогу збільшувати 
фондомісткість кредитного ринку країни та 
гарантувати його матеріальну забезпече-
ність грошової маси.

Проте паралельно з цими інструмента-
ми НБУ почав збільшувати обсяги операцій 
із забезпечення ліквідності через кредитні 
і депозитні операції. Так, абсолютні обсяги 
операцій з депонування ліквідності в окремі 

роки (2010, 2011, 2013, 2014 рр.) у багато 
разів перевищували обсяги операцій НБУ 
з купівлі-продажу цінних паперів. Водночас 
не було сталих тенденцій і в депозитно-кре-
дитних операціях регулятора: в окремі роки 
відбувалося багатократне перевищення 
обсягів з надання ліквідності, в інші – дис-
баланс був у бік операцій з її абсорбування.

Окрім того, починаючи з 2012 р., різко 
зросли строки та суми кредитування банків 
за допомогою тендерів з їх рефінансуван-
ня, які фактично були альтернативою для 
операцій центробанку з купівлі цінних папе-
рів. Обсяги таких кредитів були пов’язані із 
наявністю заставного майна у комерційних 
банків, з високою часткою недостатньо лік-
відних активів. Тому насичення економіки 
подібними коштами було у значній частині 
надлишковим. В результаті це могло при-
вести до девальвації і зниження монетиза-
ції, а отже, і до погіршення ліквідності бан-
ківської системи.

Для термінового виправлення ситуації 
НБУ використовував механізм масштабних 
мобілізаційних операцій, і таке чергування 
великих обсягів кредитного рефінансуван-
ня та депонування коштів банків не могло 
не спричинити дестабілізацію ринкового 
розподілу ресурсів та розбалансування 
попиту і пропозиції на комерційні кредити. 
Саме у такі періоди, як наприклад, у чет-
вертому кварталі 2012 р., спостерігалось 
різке підвищення процентних ставок за 
гривневими комерційними кредитами та 
кредитами овернайт на міжбанківському 
ринку, а також погіршення вільної ліквід-
ності банків (навіть до досягнення нею 
від’ємних значень).

Іншим наслідком дестабілізації стало 
суттєве зменшення комерційного кредиту-
вання через зростання його ризикованості та 
нестачу платіжних засобів в економіці, коли 
ставки овернайт перевищували ставки за 
основними операціями Національного банку.
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Можна констатувати, що в період до-
слідження НБУ не вдалося досягти голо-
вних цілей грошово-кредитної політики. 
У багатьох випадках це було результатом 
некомплексного підходу, коли заради окре-
мих цільових операцій з надання ліквід-
ності підривалася збалансованість попиту-
пропозиції на грошово-кредитні засоби та 
здійснювалися масштабні втручання регу-
лятора у ринкові процеси. Очевидно, відбу-
вався перерозподіл кредитних ресурсів на 
користь окремих комерційних установ, від 
чого страждав процес досягнення цільових 
параметрів грошово-кредитної системи.

Таким чином, кредитний дисбаланс і 
подальші фінансово-валютні потрясіння, 
які відбувались в Україні у 2014 р., були 
обумовлені окремими неефективними ді-
ями центробанку. По-перше, він змінив 
структуру операцій регулювання грошової 
маси і банківської ліквідності в бік прямого 
кредитного рефінансування банків, що дало 
змогу штучно збільшити кредитні ресурси і 
потребувало масового депонування остан-
ніх з грошово-кредитної системи, аби різко 
не підвищився валютний курс та суттєво не 
посилились інфляційні процеси; наслідком 
стали нестача ресурсів та висока їх вартість.

По-друге, збільшення вертикальних 
потоків грошово-кредитних ресурсів супро-
воджувалося скороченням ринкових (гори-
зонтальних) потоків, зокрема надходження 
до банків депозитів і кредитів інших кредит-
них установ і підприємств та фізичних осіб; 
це ще більше посилило дефіцит власних 
ресурсів банківської системи та скоротило 
кредитування юридичних і фізичних осіб. 
Наслідком цього стало поглиблення кризи 
реального сектору економіки.

Дослідження свідчить про непослідов-
ність і непередбачуваність регулювальних 
процедур, які використовував Національний 
банк: майже щорічно змінюються інструмен-
ти, напрямки та масштаби централізованих 

втручань у ситуацію на грошово-кредитних 
ринках. Вони фактично представляють со-
бою адміністративне маніпулювання гро-
шовими потоками, що не сприяє нагрома-
дженню ринкових фондів, ефективному 
розподілу ресурсів між учасниками ринків і 
досягненню рівноваги на них. Загальна роз-
балансованість протягом досліджуваного 
періоду монетарної політики НБУ, не дозво-
ляла сформувати необхідні передумови для 
максимально ефективного застосування 
інструментів відкритого ринку. Однак про-
блема оцінки ефективності цих інструментів 
потребує окремого дослідження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
АНТИІНФЛЯЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Проаналізовано практику використання механізмів застосування інструментарію 
антиінфляційного регулювання в умовах нестабільності фінансових ринків європейських 
країн, США, пострадянських країн та України. Систематизовано напрямки антиінфляцій-
ної політики, що довели свою ефективність у кризовий період 2008–2009 рр. Запропонова-
но інструменти регулювання інфляції у сучасних умовах в Україні. Відстежено застосуван-
ня державними регуляторами широкого набору методів та інструментів стримування 
інфляційних процесів, а також виокремлено нетривіальне використання традиційних ме-
ханізмів регулювання інфляції, що в умовах фінансової стабільності є недоцільним.

Ключові слова: інфляція, антиінфляційне регулювання, фінансовий ринок, анти-
інфляційна політика.

Юрій ГАНУСИК

УДК 336.748.12:336.76

Юрий ГАНУСИК
Особенности применения инструментария антиинфляционного регулирова-

ния в условиях нестабильности финансовых рынков
Проанализирована практика использования механизмов применения инструмента-

рия антиинфляционного регулирования в условиях нестабильности финансовых рын-
ков европейских стран, США, постсоветских стран и Украины. Систематизированы 
направления антиинфляционной политики, доказавшие свою эффективность в кри-
зисный период 2008-2009 годов. Предложены инструменты регулирования инфляции 
в современных условиях в Украине. Рассмотрены способы применения государствен-
ными регуляторами широкого набора методов и инструментов сдерживания инфля-
ционных процессов, а также отмечено нетривиальное использование традиционных 
механизмов регулирования инфляции в условиях финансовой стабильности.

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционное регулирование, финансовый ры-
нок, антиинфляционная политика.

Yuriy GANUSYK
Peculiarities of the instruments usage for the anti-infl ationary regulation in the conditions 

of fi nancial markets instability
Introduction The practice of using the mechanisms of the anti-infl ationary regulation 

instruments in the conditions of fi nancial markets instability in the European countries, the USA, 
Post-Soviet Union countries and Ukraine has been analyzed in the article. The directions of the 
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JEL Classіfіcatіon: E 310.

anti-infl ationary policy, having proved its effectiveness during the crisis period of 2008-2009 
years, have been systematized. The tools for the infl ation regulation in the current conditions in 
Ukraine have been suggested.

Purpose The author proves the thesis that it is best to consider the anti-infl ationary policy, 
which is implemented by the National Bank of the state, during the deployment of the country’s 
economy crisis. Such a situation could have been observed in the economy of Ukraine during 
2008-2009, and now, at the beginning of 2015, there is a tendency of increasing the volatility in 
the fi nancial markets. 

Methods In such conditions it is possible to track the application by state regulators of a wide 
set of methods and tools to restrain infl ation, and also to note the non-trivial use of traditional 
mechanisms to regulate infl ation, which in the conditions of fi nancial stability is impractical.

Results Thus, it is established that in the conditions of instability of fi nancial markets, which 
were characteristic of the economies of most countries in 2008-2009, governments of European 
countries, the USA, former Soviet countries and Ukraine have used such mechanisms to the 
application of anti-infl ationary tools of regulation, as the policy of equity funding and quantitative 
easing, the transition to the quantitative expansion of the Central Bank balance sheet, fi nancial 
support of commercial banks, the acquisition on the balance sheet of Central banks long-term 
government bonds, reduce of the fi scal defi cit, the increase in refi nancing rates, and reservations, 
«the sterilization of excess liquidity in the banking system, as well as the infl ation targeting.

Conclusion The article substantiates the statements that the instruments of monetary policy, 
as a rule, are not suffi cient to manage demand and supply infl ation in the conditions of fi nancial 
markets instability, and the anti-infl ationary regulation should be an integral part of the fi nancial 
and economic policy of the state. The effectiveness of the anti-infl ationary policy largely depends 
on the correct estimation of a complicated economic situation, the choice of the most effective 
measures of the impact on the economy, the ability to calculate the results of the infl ation regulation.

Key words: infl ation, anti-infl ation regulation, fi nancial market, anti-infl ationary policy.

Постановка проблеми. За останні де-
сятиліття українська економіка кілька ра-
зів пережила потрясіння фінансових криз, 
остання із яких розпочалась у 2014 р. і три-
ває досі, демонструючи загрозливі тенден-
ції на фінансових ринках. Кризові явища, 
що мають фінансову природу, зазвичай міс-
тять у своїй основі причини або монетарно-
го походження, або спричиняють наслідки 
монетарного характеру. Для кризи, що нині 
панує на фінансових ринках України, ката-
лізатором стали політичні та воєнні події, а 
її наслідки виражаються в економічній та 
соціальній площині через надзвичайно ви-

сокий рівень інфляції, для зниження якого 
традиційних механізмів застосування ін-
струментарію класичного антиінфляційного 
регулювання уже вочевидь не достатньо. 

Звісно, ринкова економіка є інфляцій-
ною за своєю суттю. Відсутність інфляції 
можливе тільки в теоретичних моделях. 
Тому державна антиінфляційна політика як 
в умовах відносної стабільності фінансових 
ринків, так і у кризові періоди повинна бути 
орієнтована не на викорінення інфляції як 
економічного явища, а на досягнення по-
мірного зростання цін. За допомогою дер-
жавного регулювання необхідно впливати 
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на фактори, що викликають макроеконо-
мічну нестабільність. Метою державного 
антиінфляційного регулювання є досяг-
нення збалансованої інфляції в країні, яка 
незначно перевищує світовий інфляційний 
фон з одночасною компенсацією населен-
ню його інфляційних втрат. Проте механізм 
реалізації цієї мети у різних умовах функ-
ціонування економічних систем не може 
бути однаковим, і нестабільність фінансо-
вих ринків вимагає нетривіальних підходів 
до державного антиінфляційного регулю-
вання, що робить обрану для дослідження 
тему особливо актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Інфляційні процеси та питання їх регу-
лювання протягом тривалого періоду часу є 
предметом вивчення зарубіжних і вітчизня-
них вчених. Розробка нових методик антиін-
фляційного регулювання була обумовлена 
трансформаціями у світовій економіці. Су-
часні економічні теорії є основою економіч-
них політик і використовувалися до настан-
ня чергової кризи. Криза зумовила появу 
нових теорій, застосування удосконалених 
механізмів корекції фінансових систем. 

Окремими проблемами функціонуван-
ня вітчизняних суб’єктів господарювання 
в умовах нестабільності фінансових рин-
ків займаються такі вітчизняні дослідни-
ки, як: О. О. Косточка [1], В. П. Левченко 
[2], Є. В. Редзюк [3], Ю. М. Сапачук [4], 
І. В. Шкодіна [5], а питання мінімізації та 
контролю рівня інфляції на державному рів-
ні висвітлюють у своїх працях такі вчені, як: 
В. М. Варгас [6], С. М. Колач [7], О. П. Мель-
ник [8], І. В. Пасічник [9], О. В. Половцев 
[10], М. В. Поплавський [11]. Незважаючи 
на досягнення економістів у сфері вирі-
шення проблем зниження інфляції, сучасні 
інструменти антиінфляційного регулюван-
ня недостатньо ефективні. Глобалізація 
світової економіки, інтернаціоналізація фі-
нансових ринків, нестабільність світової 

фінансової системи обумовлюють необхід-
ність розробки нових методів стримування 
інфляції або переосмислення традиційних 
напрямків антиінфляційної політики та їх 
трансформації з огляду на реалії сучасної 
економічної дійсності. Недостатня вивче-
ність і актуальність питання підвищення 
ефективності механізмів застосування ін-
струментарію антиінфляційного регулю-
вання в умовах нестабільності фінансових 
ринків зумовили вибір теми дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є 
виявлення особливостей механізму засто-
сування інструментарію антиінфляційного 
регулювання за умов нестабільності фінан-
сових ринків.

Виклад основного матеріалу. На сьо-
годні зниження рівня інфляції є однією з 
найважливіших програмних цілей вітчизня-
ної економічної політики. У сучасних умовах 
інфляція як економічна категорія якісно змі-
нюється, набуває глобальних масштабів і 
має постійний характер. Вектор інфляційно-
го впливу спрямований насамперед у країни 
з економіками, що розвиваються. Глобальні 
процеси виступають каталізатором інтер-
націоналізації виробництва, прискорюють 
розвиток зовнішньоекономічних зв’язків. 
Все це сприяє посиленню впливу зовнішніх 
факторів на внутрішню інфляцію всіх країн 
світогосподарської системи. Сучасна світо-
ва економіка характеризується високим ін-
фляційним фоном, однією з найважливіших 
причин якого є неконтрольована світовим 
економічним співтовариством емісія дола-
ра США. Саме із США почалася фінансова 
криза 2008–2009 рр., яка охопила увесь світ. 
Інфляція в середині країн безпосередньо 
пов’язана з глобальною інфляцією, тому й 
інструменти боротьби із нею та механізми їх 
ефективного застосування необхідно шука-
ти у практиці різних країн світу.

Протягом багатьох років регулятори 
фінансових ринків розвинених країн у ролі 
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механізмів застосування інструментарію 
антиінфляційного регулювання проводили 
політику жорсткого монетаризму, закли-
каючи інші країни до мінімізації втручання 
держави в економіку. Антиінфляційна полі-
тика ґрунтувалася на принципі виняткового 
значення грошової стабільності для стійко-
го функціонування економіки. Центральні 
банки підтримували стійкість приросту гро-
шової маси незалежно від циклічного руху 
господарської кон’юнктури.

Однак у період світової фінансово-
економічної кризи 2008–2009 рр. невисо-
ка ефективність традиційних інструментів 
антиінфляційного регулювання змусила 
центральні банки до використання нетра-
диційних заходів регулювання інфляції, в 
тому числі: прямого кредитування приват-
ного сектору і держави; надання додаткової 
ліквідності комерційним банківським уста-
новам; кількісного розширення балансу 
центрального банку і грошової бази.

Таким чином, в умовах нестабільності 
фінансових ринків регуляторні органи схиль-
ні застосовувати нетрадиційні механізми 
антиінфляційного контролю, проте вони не 
завжди можуть виявитись ефективними. 
Тому у контексті цього дослідження доціль-
но провести аналіз механізмів застосування 
інструментарію антиінфляційного регулю-
вання в умовах нестабільності фінансових 
ринків, найкращий приклад якої можна було 
простежувати у 2008–2009 рр. Варто також 
зазначити, що нині, на початку 2015 р., на ві-
тчизняних ринках фінансових послуг також 
спостерігається розгортання кризових тен-
денцій, породжених нестабільністю держав-
ної фінансової системи. Тому ретроспектив-
ний та критичний погляд на досвід минулих 
років щодо регулювання інфляційних проце-
сів може мати вагоме значення для вирішен-
ня сучасних і майбутніх проблем у цій сфері.

В умовах фінансової нестабільності 
для підтримки фінансової сфери, подо-

лання економічного спаду та контролю ін-
фляційних коливань монетарна влада США 
активно вик  ористовувала механізм емісій-
ного фондування і кількісного пом’якшення.

Зокрема, баланс Федеральної резерв-
ної системи (ФРС) США збільшився з серп-
ня по грудень 2008 р. в 2,4 разу, приблизно з 
930 млрд. дол. до 2,2 трлн. дол. США. Прямий 
кредит ФРС банкам, вкладення ФРС у комер-
ційні папери та інші форми емісійного фонду-
вання досягли в грудні 2008 р. цифри, більшої 
за 1 трлн. дол. США, хоча ще роком раніше 
такі вкладення ФРС не здійснювалися. Таким 
чином, ці дії регулятора можна характеризува-
ти як спробу стримати інфляцію у період не-
стабільності на фінансових ринках. 

Для регулювання інфляції у Європі в 
2008–2009 рр. також було обрано політику 
кількісного пом’якшення, яку Європейський 
центральний банк (ЄЦБ) почав проводи-
ти у вересні 2008 р. У результаті цього до 
грудня 2008 р. баланс банку збільшився в 
1,4 разу і досяг понад 2 трлн. євро. Кредит 
ЄЦБ комерційним банкам за цей період 
збільшився майже в два рази – з 536 млрд. 
євро до 1 трлн. євро наприкінці року.

Подібну тактику щодо регулювання ін-
фляції обрав уряд Великобританії. Про пе-
рехід до кількісного розширення балансу 
Банк Англії повідомив у березні 2009 р. За 
угодою з Казначейством Банк Англії викупив 
державні облігації в обсязі 75 млрд. фунтів 
стерлінгів і витратив на підтримку ринкових 
фінансових інститутів 150 млрд. фунтів.

Загалом антиінфляційні заходи, на які 
пішли центральні банки більшості країн 
світу в цей період, є безпрецедентними, в 
тому числі придбання на баланс централь-
них банків довгострокових державних облі-
гацій, що дало змогу певною мірою змен-
шити бюджетний дефіцит без додаткової 
емісії грошових коштів.

У сукупності провідні центральні банки 
промислово розвинених країн, у тому числі 
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ФРС, ЄЦБ, Банк Англії і Банк Японії, в період 
з серпня 2008 р. по березень 2012 р. збіль-
шили свої баланси на 4,5 трлн. дол. США. 
Тому основним механізмом державного ан-
тиінфляційного регулювання в умовах не-
стабільності фінансових ринків є збільшення 
балансів центральних банків з метою стабілі-
зації банківської системи, припинення паніки 
серед населення та зупинення відпливу фі-
нансових активів з комерційних банків.

За оцінками експертів Міжнародного 
валютного фонду на подолання кризових 
явищ, у тому числі й інфляції та її наслідків, 
у період 2008–2009 рр. в усьому світі було 
спрямовано близько 11 трлн. дол. США, що 
становило майже 16% вартості світового 
ВВП. В тому числі, розвинені країни виді-
лили на підтримку фінансових інститутів і 
реалізацію антикризових заходів загалом 
близько 9200 млрд. дол. США, інші країни 
направили на ці цілі майже 1,6 трлн. дол.

Не варто забувати, що деякі інструмен-
ти антиінфляційного регулювання варто 
застосовувати лише у кризові періоди, бо 
на стабільних фінансових ринках вони мо-
жуть чинити деструктивний вплив на еко-
номічні процеси. Так, політика кількісного 
пом’якшення нині перетворилася на своє-
рідну залежність. Емісійні інститути розвине-
них країн світу друкують грошові кошти, вони 
надходять на ринки, викликаючи фінансову 
ейфорію. Коли закінчуються гроші, почина-
ється паніка, що спричиняє новий стрибок 
інфляційного зростання, який супроводжу-
ється тим, що інвестори починають виводити 
активи за кордон, рейтингові агентства зни-
жують рейтинги, банки погрожують масови-
ми банкрутствами у випадку, якщо не буде 
нових фінансових вливань, загострюються 
соціальні конфлікти. За таких умов біржові 
ціни вже не є адекватним сигналами про стан 
розвитку тієї чи іншої галузі економіки. Ринки 
капіталу припиняють ефективний перерозпо-
діл коштів від менш прибуткових сегментів 

до потенційно більш високоприбуткових [12]. 
Розпочинається новий етап нестабільності 
на фінансових ринках.

Напрями антиінфляційних заходів на 
період нестабільності фінансових ринків 
були узгоджені на самітах G20 у Нью-Йорку 
та Лондоні й представляли комбінацію з 
кейнсіанських і монетаристських варіантів. 
У процесі здійснення антиінфляційного ре-
гулювання можна виділити декілька напря-
мів їх реалізації.

По-перше, проводились державні ін-
вестиції у створення та оновлення інф-
раструктури національних економік (бу-
дівництво та ремонт доріг, житла, шкіл), 
державна підтримка ринку праці.

По-друге, відбувалось стимулювання 
споживчого попиту за рахунок субсидій, 
податкових пільг, зниження базових про-
центних ставок за кредитами і банківськими 
депозитами (для стимулювання, з одного 
боку, витрат і покупок, з іншого – скорочен-
ня заощаджень); стимулювання попиту на 
ключових ринках; стимулювання внутріш-
нього попиту.

По-третє реформування (модернізація) 
системи глобальних фінансів, включаючи ін-
ститути та інструменти. На самітах G20 була 
досягнута важлива домовленість про збіль-
шення ресурсів МВФ (від 430 до 739,0 млрд. 
дол. США). Погоджено також утримання від 
протекціоністської політики з боку держав і 
від виплати великих фінансових бонусів ви-
щим менеджерам у транснаціональних ком-
паніях і транснаціональних банках.

По-четверте, допомога фінансовим ін-
ститутам і обраним промисловим компані-
ям (з великими розмірами часток ринку, в 
національній економіці, але з проблемами 
в менеджменті, виявленими в умовах фі-
нансової нестабільності і негативними про-
гнозами на посткризовий період). У рамках 
цього напрямку планувалася підтримка 
Центральним Банком ліквідності націо-
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нальних фінансових інститутів, включаючи 
входження держави в капітал; націоналі-
зацію. Під націоналізацію потрапили аме-
риканські іпотечні компанії (FreddieMac, 
FannieMae, бельгійський банк Fortis). 
Було проведено продаж банків-банкрутів 
(Merrill Lynch купив Bankof America, від-
повідно: Wachovia–Citigroup, Washington 
MutualInc–JP Morgan Chase, Lehman 
Brothers–BarclaysPlc, HBOS Plc–Loyds 
Bank, Bradford&Bingley–Banco Santander). 
Здійснювалися також такі заходи, як викуп 
державою неякісних зобов’язань; державні 
субсидії, кредити промисловим компаніям; 
придбання державою пакетів акцій промис-
лових компаній; зниження процентних ста-
вок. Процентні ставки в результаті цієї полі-
тики знизилися в Японії до 0,1%, в США та 
Швейцарії – до 0,25%, в Англії – до 0,5%, в 
Єврозоні – до 1,3%, а Австралії – до 3,25%, 
в Росії – до 10%. Таким чином, практику-
валося придушення інфляції; проведення 
небезпечної, але рятівної для виходу з фі-
нансової кризи дефляційної політики.

Націоналізація, придбання державою 
проблемних активів, підтримка зайнятос-
ті та попиту, соціальні програми – це при-
клади класичних кейнсіанських рецептів. 
Податкові пільги, використання облікових 
і процентних ставок, недопущення інфля-
ції за рахунок регулювання грошової маси 
можна розглядати як інструменти монета-
ристської політики того часу [13].

Розглянемо досвід антиінфляційного 
регулювання в умовах нестабільності фі-
нансових ринків на прикладі країни, еко-
номіка якої більш подібна до вітчизняних 
реалій, ніж країн Європи та США. Так, ан-
тиінфляційна політика Національного бан-
ку Молдови (НБМ) в 2008–2009 рр. була 
спрямована на продовження зниження рів-
ня інфляції з використанням інструментів 
грошової політики. У 2008 р. було затвер-
джено зміни в законодавстві, згідно з якими 

базисна ставка Національного банку стала 
ставкою для основних короткострокових 
грошово-кредитних операцій, і повинна 
була використовуватись як максимальна 
ставка в операціях зі “стерилізації” надлиш-
кової ліквідності і, відповідно, як мінімальна 
ставка рефінансування банків. 

Впродовж 2008–2009 рр. спостерігали-
ся два основних етапи у змінах базисної 
ставки. Перший етап – до травня місяця 
2008 р., коли річна інфляція склала 16,9%. 
З метою зміни тренда і стримування ін-
фляції на рівні 10,0% Національний банк 
Молдови збільшив утричі базисну ставку з 
13,5% до 18,5%. Також, для посилення гро-
шової політики НБМ двічі збільшив норму 
обов’язкових резервів з 15,0% до 22,0%. 
Далі, одночасно зі зміною тренда інфляції 
та зниженням інфляційних очікувань Адмі-
ністративною радою Національного банку 
Молдови було прийнято ряд рішень щодо 
лібералізації грошово-кредитної політи-
ки. Починаючи з вересня 2008 р. базисна 
ставка була знижена у шість разів, з 18,5% 
до рівня 10,0%. Також була знижена норма 
обов’язкових резервів з 22,0% до 17,5%. З 
метою поглинання надлишкової ліквідності 
Національний банк Молдови використову-
вав як інструмент антиінфляційного регу-
лювання сертифікати Національного банку 
Молдови (СНБ). Для більш ефективного 
управління ліквідністю на грошовому рин-
ку НБМ уніфікував процентну ставку за ви-
пущеними НБМ сертифікатами зі ставкою 
грошової політики (базисною ставкою).

Заходи, спрямовані на стримування 
рівня інфляції, вжиті НБМ у травні-червні 
2008 р., а також дії, вжиті Урядом Молдови 
задля посилення бюджетно-податкової по-
літики, довели свою ефективність. Рівень ін-
фляції за станом на 31 грудня 2008р. склав 
7,3% порівняно з 13,1%, зареєстрованим на 
кінець 2007 р. У січні-травні 2009 р. в країні 
спостерігалась дефляція (-1,6%) [14].
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Антиінфляційний механізм стериліза-
ції, який активно у період нестабільнос-
ті на фінансових ринках використовував 
Національний банк Молдови, довів свою 
ефективність і в Росії. Так, у 2004–2008 рр. 
для нейтралізації інфляційного ефекту гро-
шової експансії, яка виникла внаслідок ви-
користання валютного каналу емісії, Банк 
Росії проводив політику стерилізації шля-
хом заморожування грошей на бюджетних 
рахунках уряду, а також у Стабілізаційно-
му фонді (з 2008 р. – в Резервному фонді і 
Фонді національного добробуту).

Загалом аналіз діяльності Банку Ро-
сії у напрямку регулювання рівня інфляції 
доводить, що він зазвичай під час еконо-
мічних криз та фінансової нестабільності 
(наприклад, під час криз 1998–1999 і 2008–
2009 рр.) знижував норму обов’язкових ре-
зервів, а підвищував норму резервування 
у період посилення інфляційних тенденцій 
(2006–2007 рр., тобто ще до моменту по-
чатку активної фази фінансової кризи). 
Таку антиінфляційну політику можна назва-
ти парадоксальною, оскільки під час кризи 
2008–2009 рр. Банк Росії змінював ставку 
рефінансування і норму обов’язкових ре-
зервів у різних напрямках. До кінця квітня 
2009 р. ставку рефінансування він підвищу-
вав, аби зменшити рівень інфляції, а норму 
обов’язкових резервів знижував, збільшую-
чи ліквідність банківської системи. З травня 
2009 р. регулятор змінив політику на проти-
лежну. Норма резервів використовувалась 
у рамках антиінфляційної політики як ін-
струмент корекції грошової маси, а ставка 
рефінансування – як інструмент активного 
впливу на вартість грошей [15].

Передвісником фінансової кризи в Укра-
їні був інфляційний сплеск 2007–2008 рр., 
в основі якого лежали як об’єктивні, так і 
суб’єктивні чинники: по-перше, загально-
світова тенденція стрімкого підвищення цін 
на продовольство й енергоносії; по-друге, 

проблеми у сфері державних фінансів; по-
третє, високий рівень інфляційних очіку-
вань, про який свідчив тривалий відплив 
депозитів [16]. 

У період кризи 2008–2009 рр. НБУ про-
водив стриману антиінфляційну політику, 
спрямовану на нівелювання монетарного 
чинника інфляції. Завданням Національно-
го банку було проведення відповідної зміни 
курсової політики, яка б допомогла обмеж-
ити зростання валютних дисбалансів та 
знизити надзвичайно високий інфляційний 
“податок” на населення та бізнес. У той час 
потрібен був перехід до більш гнучкого кур-
соутворення, який дав би змогу вирішувати 
поточні та майбутні економічні проблеми 
через можливість проведення власної не-
залежної монетарної політики.

Згідно зі світовою практикою, найкра-
щим часом для проведення корекції курсу 
вважається той період, у якому існує тиск 
на курс у бік ревальвації, оскільки це ро-
бить процес м’якшим, він супроводжується 
зниженням цін імпортованих товарів, зни-
женням інфляційних очікувань та відповід-
но зниженням самої інфляції.

Перехід до політики більш гнучкого об-
мінного курсу поряд з активними антиін-
фляційними заходами дозволив:
– знизити інфляцію, зокрема через її імпор-

товану складову (за оцінками експертів 
1% зміцнення курсу, за інших рівних умов 
призводить до зниження інфляції на 0,3 – 
0,5 в. п. за 1,5 – 2 роки). Висхідний інфля-
ційний тренд уже через місяць після за-
провадження такої антиінфляційної по-
літики змінився на низхідний, і на кінець 
III кварталу 2008 р. інфляція знизилася 
до 24,6% (з 31,1% у травні 2008 р.);

– знизити інфляційні очікування (до 
15,8% у III кварталі 2008 р. з 17,1% у 
II кварталі 2008 р.).
Національний банк, будучи занепокоє-

ним прискоренням інфляційних процесів, з 
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другої половини 2007 р. здійснив низку ан-
тиінфляційних заходів, зокрема:
– підвищення у березні 2007 р. норми ре-

зервування за кредитами, наданими в 
іноземній валюті;

– підвищення у липні 2007 р. вимог щодо 
оцінки якості кредитних операцій;

– введення з 20 листопада 2007 р. до 
складу зобов’язань банків, які підля-
гають обов’язковому резервуванню, 
коштів, залучених банками від бан-
ків-нерезидентів та фінансових орга-
нізацій-нерезидентів (цей захід також 
певним чином вплинув і на обсяг ліквід-
ності банківської системи);

– збільшення розміру облікової ставки з 
8% до 10% річних (з 1 січня 2008 р.) та 
до 12% (з травня 2008 р.);

– запровадження вимог щодо покриття 
регулятивним капіталом валютного ри-
зику та ризику довгострокової ліквід-
ності, які банки беруть на себе в про-
цесі своєї діяльності (набули чинності з 
13 лютого 2008 р.) [17, c. 25].
Такі заходи Національного банку Укра-

їни суттєво стримували інфляцію з боку 
попиту, але з огляду на природу поточної 
інфляції одних зусиль Національного банку 
було недостатньо. Тому під тиском Націо-
нального банку були розроблені та запро-
ваджувалися й інші антиінфляційні заходи.

Ще на початку 2008 р. Національний 
банк неодноразово наголошував, що ін-
фляція – це інерційний процес. Через це 
намагання знизити інфляцію виключно за 
допомогою інструментів монетарної політи-
ки у період нестабільності фінансових рин-
ків стало суттєвим гальмуючим фактором 
для економічного зростання.

Відповідно, важливими були такі захо-
ди та дії Національного банку: оперативне 
реагування через застосування всіх видів 
монетарних і пруденційних механізмів та 
інструментів відповідно до розвитку еконо-

мічних процесів; перехід до більш активної 
процентної політики з одночасним перехо-
дом до плаваючого обмінного курсу.

На початку 2015 р. тенденції 2008–
2009 рр. повторюються, проте супроводжу-
ються вони низкою додаткових негативних 
обставин, що інтенсифікують їх вплив на 
економіку України. У грудні 2014 р. спожив-
ча інфляція досягла 24,9% у річному вимі-
рі. Базова інфляція зросла до 22,8% і осо-
бливо прискорилася в останні три місяці. 
Основним чинником прискорення інфляції 
було знецінення обмінного курсу гривні вна-
слідок реалізації накопичених у минулі роки 
дисбалансів і погіршення очікувань через 
суспільно-політичні події та військовий кон-
флікт на Донбасі. Значний внесок у зростан-
ня споживчої інфляції був також зумовлений 
підвищенням адміністративно регульованих 
цін і тарифів через проведення необхідних 
економічних реформ [18, c. 2].

Отже, у річному вимірі інфляція зросла на 
початку 2015 р. до найвищого з 1997 р. рівня – 
34,5%, що, крім стрімкого знецінення гривні 
(тривало з початку 2014 р.), було зумовлено 
підвищенням тарифів на житлово-комунальні 
послуги (на 36,5% у річному вимірі; 4.0 в. п. – 
внесок у зміну індексу споживчих цін), зрос-
танням ставок на підакцизні товари тощо.

Суттєвий вплив на ціни мали також ви-
сокі інфляційні очікування, спровоковані кур-
совими коливаннями (зокрема, очікування 
домогосподарств щодо інфляції на наступні 
12 місяців у лютому 2014 р. підвищилися до 
21,7%). Як наслідок, прогнозоване підви-
щення собівартості або закупівельних цін на 
наступну партію товарів (послуг) також ура-
ховувалося під час ціноутворення.

Експерти зазначають, що нині неадек-
ватна антиінфляційна політика Нацбанку 
і, зокрема, монетарне посилення, може 
завдати економіці більше шкоди, ніж сама 
інфляція, оскільки не призведе до подаль-
шого її уповільнення. Кращим варіантом 
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експерти вважають структурні антиінфля-
ційні заходи, наприклад, зниження витрат 
і монопольного прибутку – при каналізації 
заходів монетарної політики на цільових 
напрямках, таких, як кредитування аграріїв, 
експортерів, малого бізнесу.

Високий темп інфляції погіршує інвес-
тиційний клімат в країні, знижує купівельну 
спроможність населення, перешкоджає біз-
нес-стратегуванню, ускладнює бюджетне 
планування. Природа сучасної інфляції в 
Україні обумовлена девальваційним зрос-
танням витрат при низькому рівні попиту. І 
це неодмінно потрібно враховувати, плану-
ючи антиінфляційну політику [19].

Із метою забезпечення прогнозованого та 
контрольованого розвитку ринкової ситуації 
Національний банк, ймовірно, застосовува-
тиме жорсткіше антиінфляційне регулюван-
ня. Зокрема, з 4 березня 2015 р. Національ-
ний банк України підвищив облікову ставку із 
19,5% до 30%. Це вже друге підвищення з по-
чатку 2015 р. – 6 лютого НБУ збільшив ставку 
із 14,0% до 19,5%. У 2014 р. НБУ збільшував 
цей показник тричі: із 15 квітня – із 6,5% до 
9,5%, із 17 липня – до 12,5%, із 13 листопада – 
до 14,0%. Найвищою облікова ставка була у 
кризовому 1994 р., коли вона сягнула 300%, 
а найнижчою у 2013 р. – 6,5% [20].

Основною причиною такого рішення 
було посилення інфляційних ризиків, що 
залишатимуться високими в найближчій 
перспективі, відображаючи насамперед 
значний рівень невизначеності щодо по-
дальшого розвитку подій на Сході України. 

Більш жорстка антиінфляційна політи-
ка Національного банку України сприятиме 
стабілізації грошово-кредитного ринку за-
вдяки збільшенню привабливості фінан-
сових інструментів у гривні та засвідчує 
рішучість Національного банку України 
виконувати пріоритетну ціль з досягнення 
та підтримки цінової стабільності в Украї-
ні. Підвищення процентних ставок разом 

з іншими стабілізаційними заходами уряду 
та Національного банку України в рамках 
нової програми з Міжнародним валютним 
фондом, ймовірно, сприятиме уповільнен-
ню темпів інфляції вже в першому півріччі 
2015 р. та забезпечить підґрунтя для по-
вернення інфляції до однознакового її рівня 
уже в 2016 р. За прогнозами Національного 
банку України, рівень споживчої інфляції на 
кінець 2015 р. становитиме 17,2%.

Аналіз ризиків для стабільності бан-
ківської системи внаслідок підвищення 
процентних ставок засвідчив, що вони є 
відносно низькими порівняно з ризиками 
подальшого знецінення гривні. Крім того, за-
гальне підвищення процентних ставок у бан-
ківській системі має стати одним із чинників 
відновлення припливу депозитів фізичних 
осіб з відповідним зниженням інфляційного 
тиску, чому також сприятиме й загальна ма-
крофінансова стабілізація в країні.

Разом із підвищенням рівня обліко-
вої ставки Національний банк України має 
намір суттєво посилити її роль як базової 
ставки антиінфляційної політики. Зокрема, 
процентні ставки за інструментами регулю-
вання ліквідності визначатимуться у тісній 
прив’язці до рівня облікової ставки. Таке 
рішення забезпечить синхронізацію всіх 
ставок, якими оперує Національний банк. 
Операційна система антиінфляційної по-
літики, наріжним каменем якої відтепер 
стане облікова ставка, буде простішою та 
прозорішою для учасників ринку.

Зазначимо, що облікова ставка є базо-
вою щодо інших процентних ставок НБУ. Об-
лікова ставка є орієнтиром вартості позич-
кових коштів – змінюючи її розмір, Нацбанк 
надає сигнал учасникам ринку про спрямо-
ваність антиінфляційної політики для вико-
нання однієї із основних своїх функцій – за-
безпечення стабільності гривні.

Популярним у всьому світі механізмом 
антиінфляційного регулювання нині є ме-
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ханізм інфляційного таргетування. Перехід 
до режиму монетарної політики, який ба-
зується на утриманні цінової стабільності 
(інфляційне таргетування) потребує у пе-
ріод нестабільності фінансових ринків крім 
монетарних засобів управління інфляцією, 
застосовувати і управління очікуваннями. 
Для цього центральному банку необхідно 
мати ефективний інструмент оцінки очі-
кувань населення та бізнесу щодо зміни 
цін, визначення факторів, які обумовлю-
ють очікування, оцінки рівня довіри до дій 
та сигналів центрального банку. Адекватна 
оцінка інфляційних очікувань дає змогу по-
будувати і дієві механізми підвищення дові-
ри до центрального банку.

Центральні банки світу одноосібно або 
за допомогою соціологічних компаній чи 
статистичних відомств досліджують інфля-
ційні очікування домогосподарств, підпри-
ємств та фінансових аналітиків. Національ-
ний банк України проводить дослідження 
інфляційних очікувань щоквартально за до-
помогою опитувань щодо ділових очікувань 
підприємств (розпочато у 2006 р.) та опиту-
вань банків щодо зміни умов кредитування 
клієнтів (з 2012 р.). З липня 2014 р. було 
запроваджене щомісячне дослідження ма-
кроекономічних очікувань фінансових ана-
літиків, які прогнозують економічний розви-
ток України. Також з липня на замовлення 
Національного банку України в щомі сячні 
опитування щодо споживчих настроїв насе-
лення, яке проводить GfK Ukraine, включені 
питання щодо оцінки інфляції та курсу в на-
ступні 12 місяців [18, c. 3].

Механізми застосування інструмента-
рію антиінфляційного регулювання в умо-
вах нестабільності фінансових ринків сис-
тематизовано на рис. 1.

Оскільки інфляційні процеси в умовах 
фінансової нестабільності, як правило, 
мають багато причин, для їх подолання 
потрібно діяти в різних напрямках. У рам-

ках антиінфляційної політики доцільно за-
стосовувати насамперед: дедоларизацію 
економіки; активізацію іпотеки, яка значно 
підвищить монетизацію економіки; забез-
печення зростання товарного покриття 
грошової одиниці; зміцнення курсу націо-
нальної валюти щодо паритету купівель-
ної спроможності; проведення виваженої 
структурної політики державою.

Підтримання інфляції на низькому ста-
більному рівні та приборкання зростання 
цін є складним питанням, яке потребує 
системного підходу до вирішення з боку 
всіх органів влади. Складові антиінфляцій-
ної політики, особливо у період нестабіль-
ності на фінансових ринках, повинні діяти 
скоординовано, як єдина система заходів, 
спрямованих на вирішення завдань еконо-
мічної діяльності в коротко- і довгостроко-
вому періоді. Тому закономірним є багато-
факторний підхід до розробки адекватного 
механізму антиінфляційного державного 
регулювання, складовими якого є не лише 
заходи грошово-кредитного, а й бюджет-
но-податкового, валютного, соціального, 
інституціонального, структурного та зо-
внішньоторговельного характеру. Наукові 
дослідження доводять, що саме взаємо-
узгодження та комплексність перелічених 
форм державного регулювання економіки у 
період розгортання кризових явищ забезпе-
чить вирішення проблеми інфляції та ста-
більність темпів економічною зростання.

У сучасних умовах фінансової неста-
більності обмежити інфляцію при наро-
щуванні грошової маси можна через до-
тримання балансу попиту та пропозиції, 
тобто оптимального її розподілу між ви-
робниками та населенням. Крім того, ко-
шти, що направляються виробникам, також 
повинні підлягати раціональному розпо-
ділу між галузями. Пропонований інстру-
мент розподілу заснований на введенні в 
практику державного регулятора, напри-
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клад, Центрального банку, системи базо-
вої і спеціальних ставок рефінансування. 
Спеціальні ставки мають бути пільговими 
і цільовими. Вони призначені для вида-
чі банками іпотечних та освітніх кредитів, 
кредитування сільськогосподарських коо-
перативів, медичних установ, будівельних 
компаній, тощо. Одним із найбільш дієвих 
способів підвищення купівельної спромож-
ності населення є збільшення зарплати, 
але зарплата обкладається податком на 
доходи фізичних осіб і єдиним соціальним 
податком, що не стимулює ні працівника, ні 
роботодавця до її підвищення. Відповідно, 
для підвищення розміру зарплати виникає 
необхідність у розробці спеціальних галу-
зевих нормативів, що представляють со-
бою співвідношення величин фонду оплати 
праці і доходу підприємства.

Держава повинна створювати умови 
для ефективної роботи ринкового механіз-
му з метою зниження рівня зростання цін. 
Впливати на економіку загалом і на інфля-

ційні процеси, зокрема, можна за допомо-
гою таких напрямків фінансової політики, 
як: податкова, бюджетна, інвестиційна. За-
ходи з управління інфляцією повинні бути 
складовою частиною кожного напрямку.

Висновки. Проведене дослідження 
дає змогу зробити такі висновки.

1. Найкраще розглядати антиінфля-
ційну політику, яку здійснює національний 
банк держави, у період розгортання в еко-
номіці країни кризових явищ. Таку ситуацію 
можна було спостерігати в економіці Украї-
ни впродовж 2008–2009 рр. та й на початку 
2015 р., простежуються тенденції до поси-
лення нестабільності на фінансових рин-
ках. У подібних умовах можна відстежити 
застосування державними регуляторами 
широкого набору методів та інструментів 
стримування інфляційних процесів, що по-
єднувалися із нетривіальним використан-
ням традиційних механізмів регулювання 
інфляції, що в умовах фінансової стабіль-
ності є недоцільним. 

 Інструменти антиінфляційного 
регулювання 

Емісійне фондування 

Кількісне пом’якшення 

Збільшення ставок рефінансування 

Очікуваний ефект від 
застосування 

Збільшення ставок резервування 

«Стерилізація» надлишкової 
ліквідності 

Збільшення активів на балансах 
центральних банків 

Зниження рівня інфляції, її контроль у майбутньому, зниження 
інфляційних очікувань, стабілізація фінансових ринків 

Підтримка фінансової стабільності 
комерційних банків 

Введення заздалегідь визначеної кількості 
грошей в економіку 

Удорожчання кредитів комерційних 
банків для населення 

Вилучення вільних фінансових активів у 
комерційних банків 

Зменшення обсягів готівки в обігу 

Підтримка стабільності національної 
грошової одиниці 

Рис. 1. Застосування інструментарію антиінфляційного регулювання 
в умовах нестабільності фінансових ринків

Примітка: складено автором із використанням [12–20].
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2. В умовах нестабільності фінансових 
ринків, що були характерними для еконо  мік 
більшості країн світу у 2008–2009 рр., уря-
ди європейських держав, США, пострадян-
ських країн та України використовували такі 
механізми антиінфляційного регулювання, 
як: політика емісійного фондування і кіль-
кісного пом’якшення, перехід до кількісного 
розширення балансу центрального банку, 
фінансова під  тримка комерційних банків, 
придбання на баланс центральних банків 
довгострокових державних облігацій, змен-
шення бюджетного дефіциту, збільшення 
ставок рефінансування і резервування, “сте-
рилізація” надлишкової ліквідності банків-
ської системи, інфляційне таргетування.

3. Інструментів грошово-кредитної полі-
тики, зазвичай, недостатньо для управління 
інфляцією попиту та інфляцією пропозиції 
в умовах нестабільності фінансових ринків, 
а антиінфляційне регулювання має бути 
невід’ємною частиною фінансової та еко-
номічної політики держави. Ефективність 
антиінфляційної політики багато в чому 
залежить від правильної оцінки складної 
економічної ситуації, від вибору найбільш 
ефективних заходів впливу на економіку, 
від можливості прорахувати наслідки про-
веденого інфляційного регулювання.
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

Проаналізовано стан валютного ринку України під впливом негативних зовнішніх і 
внутрішніх факторів. Розглянуто політику НБУ, зокрема щодо використання ним ме-
тодів валютного регулювання. Розкрито проблемні аспекти функціонування валютних 
ринків в умовах активізації процесів фінансової глобалізації, макроекономічних валют-
них ризиків та існуючих світових і вітчизняних фінансових криз. Визначено основні про-
блеми й можливі перспективи розвитку.

Ключові слова: валютний ринок, Національний банк України, валютно-курсова по-
літика НБУ, антикризове валютне регулювання, інтервенції, валютний курс, валютні 
операції, фінансова криза.

Олена МАЛАХОВА,
Марія МАРУСИН

УДК 336.71

Елена МАЛАХОВА, Мария МАРУСЫН
Валютный рынок Украины: современное состояние и проблемы
Исследовано состояние валютного рынка Украины за последний период под влиянием 

негативных внешних и внутренних факторов. Рассмотрена и проанализирована поли-
тика НБУ, в частности относительно использования им методов валютного регулиро-
вания. Раскрыты проблемные аспекты функционирования валютных рынков в условиях 
активизации процессов финансовой глобализации, макроэкономических валютных рисков 
и существующих мировых и отечественных финансовых кризисов. Определены основные 
проблемы и возможные перспективы развития.

Ключевые слова: валютный рынок, Национальный банк Украины, валютно-курсо-
вая политика НБУ, антикризисное валютное регулировании, интервенции, валютный 
курс, валютные операции, финансовый кризис.

Olena MALAHOVA, Mariya MARUSYN
Foreign exchange market of Ukraine: current state and problems
Introduction. The question about the further developing and improving of the scientifi c and 

methodological rules for the national currency market appears acutely enough in modern crisis 
conditions. Nowadays, the control of currency in the economy occupies an important place as 
it can stimulate an economical development in the country and, in accordance, affect on the 
status of the certain segments, industry and factories, and also, on the place of the state on the 
world market.
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Purpose – regulation of the main problems and development prospects of the currency 
market of Ukraine based on the analysis of its modern state in conditions of global crisis in bank 
system and economy by and large.

Results – the changes, which occurred in the fi nancial credit services of economy are 
determined. The main problems of functioning of the blight currency market and regulation by 
National bank of Ukraine are explored, the main tendencies of realization its adequate monetary 
policy are offered.

Conclusion – for stabilization of the situation on the monetary market, in our opinion, it is 
important to put the following measures, aimed at the overcoming of the existing problems on 
the currency market:

1. the reduction of the fi scal breach;
2. the course predictability:

1) the possibility of the NBU for outlet with interventions on the bank currency market at 
the expense of credit funds of the IMF;

2) the setting the course of the currency band of which the regulator should follow strictly;
3) communication and explanation (the introduction of regular briefi ngs for leaders of NBU 

in the form of weekly applications about the economy state. There is a possible spread 
of information in the form of video blogs).

Key words: foreign exchange market, the National Bank of Ukraine, exchange rate policy 
of NBU, currency crisis management, intervention, exchange rate, foreign exchange, fi nancial 
crisis.

Постановка проблеми. У сучасних 
кризових умовах доволі гостро постає пи-
тання щодо подальшої розробки та удоско-
налення науково- методичних засад функ-
ціонування національного валютного ринку, 
а його регулювання займає провідне місце 
в економічній політиці держави. Валютне 
регулювання може стимулювати економіч-
ний розвиток у країні та, відповідно, впли-
вати на стан окремих секторів, галузей і 
підприємств, а також на місце держави 
на світовому ринку. З огляду на зазначе-
не у результаті підвищення впливу проце-
сів глобалізації на економіку України та в 
умовах світової фінансової кризи питання 
підвищення ефективності функціонування 
вітчизняного валютного ринку набувають 

особливої актуальності. На перший план 
виходить проведення адекватної валютної 
політики, що повинна здійснюватися Націо-
нальним банком України.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вивченню теоретичних і методоло-
гічних засад, розробці практичних аспектів 
функціонування валютних ринків присвяче-
но наукові праці відомих зарубіжних учених, 
зокрема: Дж. Вільямсона, Дж. М. Кейнса, 
П. Самуельсона та ін. У вітчизняній еконо-
мічній літературі ці проблеми відображені 
у працях С. Боринця, О. Береславської, 
І. Бураковського, А. Гриценка, В. Міщенка, 
О. Плотнікова та інших. Необхідно окремо 
виділити проблеми валютно-курсової полі-
тики та регулювання валютного курсу, що 
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широко досліджені у працях О. Баранов-
ського, О. Дзюблюка, О. Береславської, 
А. Гальчинського, А. Грищенко, І. Крючко-
вої, О. Мозгового, О. Петрика, А. Шапова-
лова та інших. Проте в існуючих досліджен-
нях, на наш погляд, недостатньо розкрито 
проблемні аспекти функціонування валют-
них ринків в умовах існуючих фінансових 
криз, до того ж доцільним є узагальнення 
інформації щодо роботи міжбанківського та 
готівкового валютних ринків України в пері-
од, що передує фінансовій кризі та охоплює 
її, й проведення паралельного аналізу дій 
Національного банку України у сфері кур-
сової політики й валютного регулювання.

Виходячи з цього мета статті полягає у 
визначенні основних проблем і перспектив 
розвитку валютного ринку України на осно-
ві аналізу його сучасного стану в умовах 
глобальної кризи банківської системи та 
економіки загалом.

Виклад основного матеріалу. Сучас-
ний етап розвитку економіки України харак-
теризується зростанням невизначеності і, 
як наслідок, збільшенням ризиків у процесі 
реалізації державою економічної політики. 
В умовах активізації процесів фінансової 
глобалізації найбільшою мірою економіка 
потерпає саме від макроекономічного ва-
лютного ризику.

З макроекономічними валютними ризи-
ками держава зіштовхується у разі неочіку-
ваної зміни курсу валюти, паритету купівель-
ної спроможності або умов обміну валюти, 
навіть за незмінного курсу. Суттєву роль ві-
діграє державне управління такими ризи-
ками та ефективність заходів із запобігання 
їм і нейтралізації впливу на стан національ-
ної економіки. Валютно-курсова політика 
центрального банку держави є складовою 
частиною його грошово-кредитної політики, 
а отже, і загальної державної макроеконо-
мічної політики. Таким чином, передумовою 
проведення ефективної валютно-курсової 

політики є необхідність визначення факторів, 
які є ключовими в процесі валютного курсо-
утворення в Україні і водночас є факторами 
макроекономічних валютних ризиків [1].

Загалом протягом 2014 р. на валютнoму 
ринку тривало значне напруження: 
макроекoномічна нестабільність та військо-
ві дії на Схoді України зумовили потужний 
девальвaційний тиск та знецінення курсу 
гривні до долaра США на 63%. Необхiдність 
реагування на спекулятивні та панiчні на-
строї суб’єктів валютного ринку шляхом 
введeння Національним банком низки 
адмінiстративних заходів та обмeжень на 
валютному ринку мали побiчний наслідок – 
сформувався “чорний (тіньовий)” сегмент 
валютного ринку, виникла проблема мно-
жинності валютних кyрсів (розбіжність ва-
лютних кyрсів: офіційнoго, готівкoвого та 
міжбанкiвського; введено індикативний 
кyрс) та значної їх волатильнoсті.

Для емпіричного відображення про-
блем, з якими зіштовхнувся грошово-кре-
дитний ринок України, розрахуємо темпи 
приросту окремих показників (рис. 1).

Аналізуючи дані рис. 1, доводиться кон-
статувати, що особливо значні зміни показ-
ників відбулись саме протягом останнього 
півріччя. Так, з початку 2014 р. національна 
валюта знецінилась відносно долара США 
майже на 50%, золотовалютний резерв 
скоротився більш, ніж на 30% і майже на 
стільки ж зріс державний борг України.

У зв’язку з цим слід наголосити на 
тому, що бюджетний дефіцит здійснював 
різноспрямований вплив на курс гривні. З 
одного боку, основним джерелом покриття 
бюджетного дефіциту тривалий час висту-
пали зовнішні запозичення, що забезпе-
чувало приплив іноземної валюти на вну-
трішній валютний ринок України і діяло як 
фактор підвищення курсу гривні. З іншого 
боку, наслідком зовнішнього фінансування 
бюджетного дефіциту було зростання зо-
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внішнього державного боргу (рис. 2), необ-
хідність обслуговування і погашення якого 
підвищували попит на іноземну валюту на 
внутрішньому валютному ринку і обумов-
лювало зниження номінального курсу грив-
ні, що тим самим підвищило макроеконо-
мічні валютні ризики України.

На початок 2015 р. сукупний держав-
ний і гарантований державою борг України 

складає близько 69 млрд. дол. США. Більше 
60% цієї суми – валютні борги, які украй важ-
ко рефінансувати через низький кредитний 
рейтинг України. У таких умовах девальва-
ція національної валюти вмить призведе до 
стрімкого зростання співвідношення боргу 
до ВВП. Згідно з даними НБУ, за підсумками 
2014 р. держборг досяг 71,5% ВВП (для по-
рівняння: 40,3% роком раніше) [2].

Рис. 1. Динаміка основних макроекономічних показників України в 2009–2014 рр. 
Примітка: Складено автором за даними [ 2 ].
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Рис. 2. Динаміка державного гарантованого боргу України в 2007–2014 рр. (млрд. грн.) 
Примітка: складено за даними [3].
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Якщо рік тому уряд не мав особливих 
труднощів з обслуговуванням держборгу, 
то тепер останній став практично непідйом-
ним для держави. Подальше падіння курсу 
національної валюти призведе до того, що 
вже держборг складе 100% ВВП та про-
довжуватиме зростати, змушуючи Україну 
оголосити дефолт. 

Іншим, не менш важливим чинником, що 
чинить суттєвий вплив на формування валют-
ного курсу, є інфляція, оскільки основний вплив 
грошової маси на валютний курс характеризу-
ється через взаємодію інфляції та валютного 
курсу [1]. Інфляційна складова завжди коригує 
валютний курс до рівня реального валютного 
курсу. У 2014 р. відбулось стрімке зростання 
споживчої інфляції – до 24,9%, ціни виробни-
ків зрoсли на 31,8%. Оснoвним чинником тако-
го явища виступила корeкція обмiнного курсу 
гривні на 97,3% за рiк. Тиск посилився спочaтку 
у лютому – травні унаслiдок задовoлення 
відклaденого попиту, а починaючи з серпня – 
унаслiдок посилeння панiчних настроїв через 
ескалaцію військoвого конфлiкту.

Базoва інфляція зрoсла до 22,8%. Ціни 
на сирі продoвольчі товари збільшилися 
на 22,3%. Суттєво зрoсли адміністрaтивно 
регульовані ціни та тарифи – на 30,4% – 
насaмперед через підвищення тарифів на 
житлoво-комунальні послуги (на 34,3%) 
з метoю їх доведення до еконoмічно 
обґрунтoваного рiвня.

За офіційними даними, інфляція в 
Україні становить 28,5%, але справжній її 
рівень – 272%. Про це пише Метт О’Браєн 
у блозі на Washington Post, посилаючись на 
Стіва Ганке – професора американського 
Університету Джонса Гопкінса [4].

Додатковим фактором, що спонукає 
процес відпливу депозитів з банківської 
системи, є оподаткування доходів за депо-
зитами з 01 серпня 2014 р., оскільки ті від-
сотки, що нараховуються, не покривають 
рівня офіційної інфляції [5].

Важливо також відзначити, що ТОП-25 
банків, які контролюють 80% ринку депози-
тів фізичних осіб, за останні 4 місяці пере-
важно підвищували ставки саме на доларові 
класичні депозити, позаяк середня ставка за 
гривневими вкладами була незмінною. Окрім 
того, формуючи процентні платежі за депо-
зитами, банки повинні враховувати не тільки 
індекс інфляції, а й облікову ставку НБУ, що 
визначає вартість кредитних ресурсів. Коре-
ляційний взаємозв’язок аналізованих вище 
параметрів, що чинять вплив на валютний 
ринок в Україні, відображено на рис. 3.

З огляду на те, що ключовою ланкою 
грошово-кредитної системи є банківські 
установи, які відіграють основну роль у 
кредитно-фінансовому обслуговуванні еко-
номіки, вважається за необхідне дослідити 
зміни, що відбулися в цій сфері.

Як відомо, політична та військова не-
стабільність у 2014 р. негативно вплинула 
на банківську систему: відбувся значний 
відплив клієнтських коштів, якість клієнт-
ського портфеля впала. Зокрема, основни-
ми підсумками роботи банківської системи 
за 2014 р. можна назвати такі:
– збиток – більше 22 млрд. грн.;
– відплив депозитів у національній валюті – 

13,7%;
– відплив депозитів у іноземній валюті – 

37,2% ;
– залишки за кредитами в національній ва-

люті – скорочення на 8,6% ;
– залишки за кредитами у іноземній валюті – 

скорочення на 22,1%;
– рефінансування банків – 222, 3 млрд. грн.;
– кількість банків, визнаних неплатоспро-

можними – 3;
– частка простроченої заборгованості – 

більше 12%;
– активи Фонду гарантування вкладів фі-

зичних осіб – 16,9 млрд. грн. (за станом 
на 01.01.2015 р.);

– темп девальвації гривні – 97,3% [6].
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За таких обставин ситуація на валют-
ному ринку є ще вкрай напруженою. НБУ 
після суттєвого падіння валютних резервів 
з початку року відчутно знизив свою при-
сутність на валютному ринку і посилив ад-
міністративний контроль над курсоутворен-
ням, що фактично призвело до “розквіту” 
тіньового валютного ринку.

Слід зазначити, що з 7 лютoго 
2014 р. Націoнальний банк перейшов 
до встанoвлення офіцiйного курсу грив-
ні до долара США на рiвні його середньо-
зважених ринкoвих котирyвань. У з’язку 
з цим Правлiнням Націoнального бан-
ку було прийнято постaнову № 180 від 
31.03.2014, відповiдно до якої офіцiйний 
курс гривні до долара США визначaється як 
середньoзважений курс продaвців і покyпців, 
що склався поточного дня на міжбанкiвському 
валютному ринку Укрaїни. ПОС [ 7 ].

Протягом 2014 р. щодо стабілізації ва-
лютного ринку України були запропоновані і 
вжиті відповідні заходи НБУ. Розглянемо хро-
нологію головних подій на валютному ринку 
за початок 2015 р., який виявився особливо 

важким для банківської системи України, тим 
самим вимагав від НБУ прийняття певних рі-
шень регулярного характеру (табл. 1).

Як уже зазначалося вище, валютний 
курс є одним з найголовніших макроеконо-
мічних показників, оскільки через курс наці-
ональної валюти центральний банк впливає 
на стан платіжного балансу країни, а також 
використовує його як інструмент монетарної 
політики. Загальновідомо, що забезпeчення 
стабільнoсті національної грошoвої одини-
ці є одним із завдань грошoво-кредитної по-
літики держави. Однак з метою посилeння 
конкурентоспрoможності національної 
еконoміки та здатності фінaнсової сис-
теми протидiяти зовнiшнім шокам, на 
почaтку 2014 р. Націoнальним банком 
було запровaджено перехід до гнучкого 
валютнoго курсу, що одразу відобрaзилось 
на його динаміці (рис. 4).

Варто відзначити, що на тлі політичної 
та економічної нестабільності, ескалації 
військового протистояння у 2014 р. україн-
ська гривня посіла 1 місце серед найбільш 
недооцінених валют за даними агентства 

Рис. 3. Кореляційний взаємозв’язок параметрів, 
що чинять вплив на валютний ринок в Україні

Примітка: Складено за даними [2].
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Bloomberg. За 11 місяців цього самого року 
гривня майже вдвічі, а саме на 46%, зне-
цінилася щодо долара. Також це агентство 
опублікувало так званий “індекс нещастя”, 
за яким Україна зайняла 4 позицію серед 15 
найбільш нещасних економік світу в 2015 р. 

Нині населення втратило довіру до 
банків, що спричинило масовий відплив де-
позитів з банків, це призвело до дестабілі-
зації банківського сектору. Значна кількість 
доларової готівки утримується на руках 
населення, а за даними НБУ, на 2014 р. – 
це приблизно 83 млрд. дол. США, що спри-
чинило активізацію спекулянтів і нову ата-
ку на знецінення гривні. Також серед при-
чин варто відзначити посилення емісії, яка 

у 2012 р. становила лише 62 млрд. грн. 
при доході Держбюджету 346 млрд. грн., а 
у 2014 – 461 млрд. грн. при доході бюдже-
ту 356 млрд. Переважно ці гроші йшли на 
погашення боргу “Нафтогазу” та кредити 
банкам.

Банківська система України потягом 
2014 р. втратила 10 млрд. дол. США депо-
зитів, або 34% всіх депозитів в іноземній 
валюті. На відміну від відпливу депозитів у 
національній валюті, депозити в іноземній 
валюті мають негативну тенденцію до зни-
ження протягом всього року, як з рахунків 
фізичних осіб – на 8,3 млрд. дол. США, або 
37,7%, так і з рахунків юридичних осіб – на 
1,7 млрд. дол. США, або 23%.

Таблиця 1
Хронологія прийняття регуляторних заходів Національним банком України 

щодо стабілізації валютного ринку

Дата Заходи НБУ на валютному ринку

22.08.2014 Введено обов’язковий продаж 100% валютної виручки, а також обмежено термін розрахун-
ків за експортними та імпортними операціями періодом в 90 календарних днів.

08.09.2014 Запропоновано продаж валюти на валютних аукціонах.

22.09.2014 Знижено обов’язковий продаж валютної виручки з 100% до 75% комерційними банками, а 
також обмежено продаж валюти населенню в одні руки еквівалентом 3000 грн. в день.

03.10.2014 Введено обмеження на купівлю банківських металів на суму не вище 3000 грн. в день.

29.12.2014

Започатковано роботу Комітету з монетарної політики, який є колегіальним органом, відпо-
відальним за розроблення пропозицій щодо формулювання та реалізації грошово-кредитної 
політики, визначення необхідних монетарних інструментів. У тому числі він має право на 
внесення пропозицій щодо становлення та зміни облікової та інших процентних ставок Наці-
онального банку, визначення та здійснення валютно-курсової політики тощо. Очолюватиме 
КМП Голова Національного банку України.

14.01.2015 Національний банк України отримав право оприлюднювати інформацію про реальних влас-
ників банків та називати банки, що отримали рефінансування.

12.02.2015 МВФ оголошує про досягнуту на робочому рівні домовленість з Україною про нову угоду про 
розширене кредитування на суму 17,5 млрд. доларів США.

23.02.2015 Запроваджено заборону на здійснення уповноваженими банками купівлі валюти за дору-
ченням клієнтів, якщо для цього використовуються залучені клієнтами кредитні кошти.

04.03.2015

Прийняття закону про посилення відповідальності власників банків. Зокрема, запроваджено 
кримінальну відповідальність для керівників і пов’язаних з банком осіб за доведення банків 
до неплатоспроможності та зобов’язання їх компенсувати збитки від банкрутства фінансо-
вих установ. Умисне доведення банку до неплатоспроможності буде каратися обмеженням 
волі строком від 1 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з накладенням 
штрафу в розмірі 85–170 тис. грн. 

04.03.2015 Підвищено облікову ставку із 19, 5% до 30%

Примітка: складено на основі [2].
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Таке постійне зниження залишків депози-
тів в іноземній валюті призводить до знижен-
ня валютної складової ліквідності банківської 
системи та неможливості виконання банками 
своїх зобов’язань в іноземній валюті. Це під-
тверджує і практика роботи банківських уста-
нов протягом другої половини 2014 р. – ряд 
банків відчувають брак валют і затягують ви-
дачу депозитів або пропонують отримувати 
валютні депозити в національній валюті.

За станом на 1.02.2015 р. валютна струк-
тура загального депозитного портфеля Укра-

їни на 54% (357,9 млрд. грн.) складалась з 
гривневих вкладів, а 46% (301,4 млрд. грн.) 
становили вклади в іноземній валюті. Валют-
ні вклади падають настільки швидко, що на-
віть перерахунок на гривню за новим курсом 
не завжди допомагає збільшенню їхньої пи-
томої ваги. Реальний відплив валютних де-
позитів був більшим з огляду на зарегульо-
ваність валютного ринку і дефіцит валюти у 
більшості банків (рис. 5).

У депозитному портфелі юридичних 
осіб гривневі депозити випереджають об-
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Рис.4. Динаміка середнього офіційного курсу гривні 
щодо іноземних валют у 2010–2015 рр. [2]

Рис. 5. Структура депозитів за валютою деномінації за станом на 01.02.2015 р., млн. грн. 
Примітка: Складено за даними [2].
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сяг валютних, що пов’язано з відсутністю 
валютних доходів у більшості юридичних 
осіб-вкладників і високою часткою поточ-
них депозитів. Населення в умовах військо-
во-політичної невизначеності, дефолтів 
банків та девальвації національної валюти 
піддалося паніці (рис. 6). 

Отже, суттєве скорочення депозитів в 
іноземній валюті в банківській системі Укра-
їни призводить до браку валюти в економі-
ці країни. У результаті цього НБУ вдався 
до адміністративних дій щодо обмежен-
ня видачі депозитів в іноземній валюті з 
28.02.2014 р. Відтак діють адміністративні 
обмеження відповідно до постанови НБУ 
від 01.12.2014 № 758 “Про врегулювання 
ситуації на грошово-кредитному та валют-
ному ринках України” [8].

Проте такі обмеження не тільки не зупи-
нили відплив депозитів із банківської систе-
ми України, а навпаки, сприяли прискорен-
ню цього процесу та зростанню недовіри до 
банків, що підтверджується відповідними 
даними. Такі обмеження спонукають влас-
ників депозитів до вилучення готівкової 
валюти з банківської системи, а потенційні 
нові вкладники не ризикують вкладати свої 
кошти, оскільки потім потрібен буде вели-
кий проміжок часу на їх повернення.

Необхiдно зазначити, що окрiм від-
пливу депозитів у національній валю-
ті, девальвaції гривні, про порушeння 
стабільнoсті банківської системи свід-

чать і інші показники 2014 р.: зростан-
ня доларизaції депозитів з 37% до 41%; 
доларизації кредитів з 33,8% до 44,3%; 
зростaння частки проблeмних кредитів бан-
ків з 7,7% до 11,5%; введeння тимчасoвих 
адміністрацій та вивeдення з ринку 33 бан-
ків; зменшення рівня адекватнoсті капіта-
лу банків (за показником нормативу Н2) з 
18,26% до 15,96%; приріст готiвки в обігу 
поза банками (грошового агрегату М0) з 
17% до 28,8% та частки готiвки в грошовій 
масі з 26,2% до 29,1%.

Окрім того, за 2014 р. НБУ видав кре-
дитів на рефінансування на строк біль-
ше 30 днів на суму 121,8 млрд. грн., 
109 млрд. грн. з яких не повернуті. Мабуть, 
хибним кроком можна назвати відмову від 
валютного коридору НБУ і перехід до віль-
ного конвертування, який характерний для 
країн з сильною економікою і стабільною 
грошовою одиницею.

У 2014 р., як і в 2008–2009 рр. (період 
економічної кризи), обсяг кредитів рефі-
нансування, наданих НБУ для підтримання 
ліквідності комерційних банків, повністю 
покривав нестачу ресурсів, викликану від-
пливом депозитів із банківської системи 
(рис. 7).

З іншого боку, доволі знaчущу 
проблeму для еконoміки Укрaїни на 
нинiшньому етапі розвитку станoвить 
зростaюча “доларизaція”, що полягає у 
витісненні національної грошoвої одини-

Рис. 6. Депозити у розрізі строків та валют і диномінації за станом на 01.02.2015 р. [2]
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ці більш стабiльною іноземною валютою. 
Оснoвні сучасні форми вияву та причи-
ни долaризації в Україні узагальнено та 
предстaвлено на рис. 8 та рис. 9.

Зважaючи на тіньовий харaктер, 
рівeнь долaризації в країні загaлом можна 
визнaчити тільки приблизно, спирaючись 
на оцiнки експeртів та аналiтиків у цій галу-
зі. Проте для визнaчення рівня фінансoвої 
доларизації (яка в Укрaїні виявляється го-
ловним чинoм у доларизації депoзитів та 
кредитів) існує низка покaзників, що про-
писані, зокрeма, у метoдиці МВФ. Серeд 
таких покaзників можна виокремити такі: 
частка депoзитів в інозeмній валюті у 
грошoвій масі; чaстка депoзитів в інозeмній 

валюті у загальнoму обсязі залyчених бан-
ками депoзитів; частка крeдитів в інозем-
ній вaлюті в загальнoму обсязі банкiвських 
кредитів; грошoва маса в інозeмній валюті 
в загальнiй грошoвій мaсі та інші.

Долaризація – економічне явище, суть 
якoго полягає у замiщенні конвертoваною 
іноземною валютою націoнальної грошової 
одиниці внаслiдок неналeжного виконання 
нею функцій грoшей (засобу обiгу, платежу, 
заощaдження та нагромaдження). До фак-
торів, що зумoвлюють прoблему долариза-
ції еконoміки Укрaїни, належать: інфляцiйні 
очікування суб’єктів еконoміки та висoкий 
рівень фактичнoї інфляції; держaвні позики 
в інозeмній валюті; нерозвинyтість фінан-

Рис. 7. Динаміка обсягів рефінансування НБУ та відпливу депозитів 
з банківської системи України за 2014 р. [2]

 Фoрми вияву прoцесів долaризації в еконoміці 

I. Фoрма 
Долaризація пасивів та 
активів банків та ін, 
фінансово-кредитних 
установ (фінансова 

доларизація) 

II. Фoрма 
Збереження 

іноземної готівки 
поза межами 
банкiвської  
системи 

III. Фoрма 
Відкриття валютних 
депoзитів, придбання 

іноземних цінних паперів  
та інших видів негрошoвих 

активів за кордoном 

Рис. 8. Основні форми вияву доларизації економіки в Україні
Примітка: систематизовано автором за [10, 11, 12].
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сового ринку; недоскoналість законoдавчо- 
нормативнoї та методичнoї бази [ 13 ].

В Укрaїні поширена неофiційна долари-
зація, яка виявляється у таких фoрмах, як: 
фінансoва доларизація – наявність інозeмної 
валюти у депoзитній та у кредитній діяльнoсті 
банків; позабанківська доларизацiя – накопи-
чення іноземної вaлюти у населення поза 
банківською системою; неофіційна фінансо-
ва доларизація – наявнiсть розрахункoвих 
рахунків за кордoном та придбання інозeмних 
фінансoвих активiв [ 14 ].

Покaзники доларизації депoзитної та 
кредитної діяльнoсті банків Укрaїни (за да-
ними НБУ) предстaвлено у табл. 2.

З огляду на приведені в табл. 2 роз-
рахункові дані в Укрaїні рівень долaризації 
депозитної та кредитної діяльнoсті банків 
зростає. Найбiльший вплив на це явище 

має висoкий рівень інфляції в крaїні та 
нестабiльність курсу націoнальної валюти.

Висoкий рівень доларизації еконoміки 
негативно впливає на реалiзацію грошoво-
кредитної політики. НБУ втрачає можливiсть 
впливати на пропoзицію грошей в еконoміці 
та стабiльність націoнальних грошей. 
Невизнaченість у монетaрній сфері має 
такі вияви [ 15 ]:
– обсяги і стрyктура грошoвої маси стaють 

вкрай чутливі до коливaнь обмiнного кур-
су іноземної вaлюти та девальвaційних 
очікyвань;

– зростає чутливiсть валютного кyрсу 
іноземної вaлюти до змін у грошoвій 
пропoзиції; 

– послаблюється дієвiсть відсоткової став-
ки як інстрyменту регулювання грошoвої 
пропoзиції;

 Причини доларизaції еконoміки Укрaїни 

Недoсконалість законoдавчої  
та нормaтивної бази щoдо 

викoристання в грошoвому обoроті 
країни іноземної вaлюти 

Висoкі інфляційні очікyвання  
та девaльвація націoнальної грошoвої 

одиниці 

Потрeба у надiйному зберeженні 
заощaджень 

Нерозвинeність фінансового ринку, 
зокрeма ринку державних цiнних 
папeрів, що звyжує можливoсті 

інвeсторів щодо вклaдення вiльних 
коштів в націoнальній валюті 

Збільшeння рівня відкритoсті 
націoнальної еконoміки Укрaїни 

Розвитoк міжнарoдної торгівлі  
та міжнарoдного туризму 

Низький рiвень довіри до нацiональної 
валюти з бoку населeння 

Зростaння обсягів валютнoго 
кредитyвання; збільшeння кількості 
іноземних банків у фінансoвій системі 

Знaчні обсяги надхoджень в країну 
валютних перeказів від трудових 

мігрaнтів 

Залyчення держaвних позик  
в іноземній вaлюті 

Рис. 9. Причини доларизації економіки України
Примітка: систематизовано автором за [10, 11, 12].
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– зменшyються можливості здійснeння 
антициклічної стимyлюючої ролі 
грошoво-кредитного регулювaння в 
частині провeдення девальвації, яка 
стає осoбливо небажаною в умовах 
доларизoваної економіки; 

– усклaднюється прогнoзування наслід-
ків застoсування важелів грошoво- 
кредитнoго регулювання і розривaються 
традицiйні лінійні зв’язки мiж динамiкою 
грошової мaси та інфляцiєю;

– суттєво зрoстає вразливiсть банкiвської 
системи, корпорaтивного сектoру і дер-
жави до валютних ризикiв. 
Крім того, висoкий рівень долaризації 

еконoміки ще більше усклaднює 
впровaдження дій, спрямoваних на бороть-
бу з інфляцiєю, в тому числі і за допомoгою 
інфляцiйного таргетyвання. За таких умов 
ведeння в ній інфляцiйного таргетyвання 
буде неефeктивним, оскільки висoкий рі-
вень долaризації в країні обмeжує методи 
впливу монeтарної влади на нацioнальну 
економiку [ 16 ].

Перспeктиви зменшeння рівня дола-
ризації в Україні залeжать від успішнoсті 
проведення інфляцiйного таргетyвання, 

оскільки саме прозора і передбачyвана 
монетарна полiтика центрального банку 
забезпeчить низькі інфляцiйні очікyвання.

Харaктерною рисою доларизoваної 
економіки є те, що пoпит на іноземну валю-
ту мають як суб’єкти зовнішньoекономічної 
діяльності, так і ті, чия діяльнiсть 
безпосeредньо не пов’язана із зовнiшніми 
зв’язкaми. Внаслiдок цього зростає 
чутливiсть економiчних суб’єктів країни до 
коливань валютнoго курсу й залeжність 
внутрiшнього грошового обiгу від негатив-
них зовнiшніх впливів. 

Використoвуючи офiційні дані, навeдені 
Націoнальним банком України [2], визнaчимо 
рiвень доларизації вітчизняної еконoміки. 
Зважaючи на те, що граничним значeнням 
для цього показника є 30% (згідно з 
метoдикою МВФ) можна зрoбити висновок, 
що доларизoваність еконoміки хоча й дещо 
коливaється, проте знахoдиться на критич-
но висoкому рівні. Загалoм же рівень дола-
ризації зрoстає у періоди нестабiльності й 
загострeння кризових явищ, що спричинене 
зменшeнням довіри з боку населeння до 
націонaльної грошoвої одиниці. Підсyмкові 
результати розрахyнку навeдено на рис. 10.

Таблиця 2
Покaзники доларизації депoзитної та кредитної діяльнoсті банків України у 2014–2015 рр.

Пoказники
2014 р. 2015 р.

січeнь грудень січень
Усього залyчених депозитів, млрд. грн. 624,1 636,85 627,32
Депозити в націoнальній валюті, млрд. грн. 387,53 337,58 332,74
Частка депoзитів у національній валюті, % 62,09 53,01 53,04
Депозити в іноземній вaлюті, млрд. грн. 236,57 299,27 294,58
Чaстка депозитів в інозeмній валюті, % 37,91 46,99 46,96
Грошoва маса (М2), млрд. грн. 890,21 955,35 935,09
Рівень доларизaції (депозити в іноземній валюті / М2), % 26,57 31,33 31,50
Усього надaних кредитів, млрд. грн. 876,67 990,05 989,99
Кредити в націoнальній валюті, млрд. грн. 577,18 523,01 520,54
Частка крeдитів у національній валюті, % 65,84 52,83 52,58
Крeдити в інозeмній валюті, млрд. грн. 299,49 467,04 469,45
Частка крeдитів в іноземній валюті, % 34,16 47,17 47,42
Рівeнь доларизації (кредити в іноземній валюті/ М2), % 26,57 48,89 50,2
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Проаналізовані процеси зниження за-
лишків коштів на рахунках у банківській 
системі України свідчать про зростання 
недовіри до банківської системи, до регу-
ляторних органів та зниження ліквідності 
системи. 

З огляду на усе вищезазначене вкрай 
актуальним є питання, щодо оцінки зміни 
обсягу іноземної валюти в макроекономіч-
ному масштабі. Вірогідно оцінити цей показ-
ник неможливо через значну доларизацію 
української економіки та тіньовий валютний 
обіг, а обсяги банківських депозитів в інозем-
ній валюті не дають об’єктивного уявлення 
про кількість іноземної валюти в Україні. 

Висновки. Таким чином, для стабілі-
зації ситуації на валютному ринку, на нашу 
думку, необхідно терміново здійснити на-
ступні заходи, спрямовані на подолання 
названих вище фундаментальних причин:

1. Зменшити фіскальний розрив 
(шляхом скорочення видатків бюджету за 
2015 рік, реформування “Нафтогазу”).

2. Забезпечити передбачуваність 
курсу національної валюти шляхом:

1) виходу НБУ з інтервенціями на між-
банківський валютний ринок за ра-
хунок частини коштів кредиту МВФ;

2) виведення з ринку всіх неплато-
спроможних банків;

3) встановлення курсового валютного 
коридору, якого регулятор повинен 
жорстко дотримуватися.

3. Активізувати комунікації та 
роз’яснення через:

1) визначення вузького кола осіб, від-
повідальних за вербальні інтервен-
ції в уряді та центральному банку з 
приводу курсової політики;

2) запровадження регулярних брифін-
гів керівників НБУ у форматі щотиж-
невих заяв про стан економіки; мож-
ливе також поширення інформації у 
вигляді відеоблогів.
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Рис. 10. Динаміка доларизaції економіки Укрaїни в 2009–2015 рр. , %
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ЕФЕКТ ВИТІСНЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ 
НА МАСШТАБИ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

Розкрито проблему вияву ефекту витіснення в національній економіці. Виявлено 
масштаби реалізації ефекту витіснення через аналіз динаміки портфеля ОВДП у бан-
ківській системі України. Проаналізовано динаміку портфеля ОВДП та структуру ак-
тивів банківської системи України. Доведено, що на сьогодні ефект витіснення має 
обмежений вплив на обсяги кредитування національної економіки через низьку частку 
ОВДП у портфелі комерційних банків в Україні.

Ключові слова: державний борг, ефект витіснення, ОВДП, банківська система 
України, НБУ, кредитування

Наталія ШПИГОЦЬКА

УДК 336.77.067

Наталия ШПИГОЦКАЯ
Эффект вытеснения и его влияние на масштабы кредитования экономики 

банковской системой Украины
Раскрыто проблему проявления эффекта вытеснения в национальной экономике. 

Выявлено масштабы реализации эффекта вытеснения путем анализа динамики пор-
тфеля ОВГЗ в банковской системе Украины. Проанализировано динамику портфеля 
ОВГЗ и структуру активов банковской системы Украины. Доказано, что на сегодня 
эффект вытеснения имеет ограниченное влияние на объемы кредитования нацио-
нальной экономики из-за относительно низкой доли ОВГЗ в портфеле коммерческих 
банков в Украине.

Ключевые слова: государственный долг, эффект вытеснения, ОВГЗ, банковская 
система Украины, НБУ, кредитование

Natalia SHPYHOTSKA
The effect of displacement and its impact on the scale of lending to the economy by the 

banking system Ukraine
Introduction. Recent growth in sovereign debt observed in Ukraine, that was accumulated, 

inter alia, via placement of domestic government bonds, creates a material concern for national 
economy. With additional debt results in higher debt servicing costs for the state budget, crowd-
ing out effect from placement of domestic bonds implies another concern for stimulating long-
term economic growth in Ukraine. 

Purpose. To discover current magnitude of crowding out effect in Ukraine by studding local 
banks’ government bonds portfolio dynamics.
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JEL Classіfіcatіon: G 21.

Results. The government bonds portfolio dynamics in Ukraine, as well as banks’ assets 
structure were studied in order to determine, whether investments in state debt instruments 
constitutes a material portion of assets in banking system in Ukraine. With sovereign bonds ac-
count for a material portion of state banks’ assets, material volumes of banks’ assets invested in 
such bond are considered as being withdrawn from bank’s lending activity and thus limit lending 
volumes available for private enterprises in Ukraine. The historical dynamics of placement of lo-
cal sovereign bonds in Ukraine was analyzed. Offi cial statistics imply that as of early 2014 local 
bond accounted for about 50% of total sovereign debt in Ukraine, while about 70% of such local 
bonds were held by National Bank of Ukraine, 21% more – by Ukrainian commercial banks, and 
only 9% were held outside of Ukrainian banking system. Still, even though commercial banks 
held over 20% of sovereign local bonds, total bonds’ stock accounted for only 10% of total as-
sets in banking system of Ukraine. Moreover, almost 60% of sovereign bond held by Ukrainian 
commercial banks were held by three state-owned banks, constituting a 35% share of their 
combined assets value. Net of aforementioned three state-owned banks, local sovereign bonds 
accounted for only 6% of total assets value of Ukrainian corporate banks. 

Conclusion. The study proves only limited magnitude of crowding out effect in national 
economy thus far due to low share of domestic government bonds in total bank’s assets volume.  
That said, we see no material negative implications for banks’ lending volumes from investing in 
sovereign debt instruments in Ukraine and thus preventing corporate lending in Ukraine.

Key words: crowding out effect; sovereign debt; state banks; commercial banks; corpo-
rate lending.

Постановка проблеми. В умовах де-
фіциту державного бюджету України та об-
межених можливостей для здійснення зо-
внішніх запозичень на міжнародних ринках 
капіталу актуальною стає проблематика 
здійснення державою внутрішніх запози-
чень через розміщення облігацій внутріш-
ньої державної позики (ОВДП) та ефектів 
розміщення ОВДП на темпи розвитку на-
ціональної економіки. І хоча розміщення 
ОВДП дозволяє досягти цілей поповнення 
фінансових ресурсів держави, застосуван-
ня таких інструментів має свої ефекти для 
темпів економічного зростання в країні. 
Враховуючи, що очікувані позитивні ефек-
ти від мобілізації державою фінансових 
ресурсів на внутрішньому ринку можуть 
бути частково або повністю знівельовани-

ми негативними ефектами для приватного 
сектору економіки, оцінка потенційних не-
гативних ефектів витіснення інвестицій в 
національній економіці набуває все більшої 
актуальності в сучасних умовах.

Мета дослідження. В цьому контексті 
об’єктом дослідження є сутність ефекту ви-
тіснення як одного з наслідків здійснення 
державою внутрішніх запозичень на темпи 
економічного зростання в державі. В статті 
поставлено за мету дослідити механізм ре-
алізації ефекту витіснення в Україні через 
обсяги банківського кредитування та мож-
ливі наслідки для економічного зростання 
в державі.

Аналіз останніх досліджень. Ефект 
витіснення в науковій літературі традицій-
но розглядається як зростання відсоткових 
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ставок і зумовлене ним скорочення обсягів 
інвестицій в економіку внаслідок зростання 
позичок уряду на грошовому ринку. Про-
ведення стимулюючої фіскальної політики 
урядом у період кризи призводить до під-
вищення відсоткових ставок, а отже, до 
зниження інвестицій. Щоб подолати цю не-
гативну тенденцію (зниження інвестицій), 
уряд збільшує державні витрати, виходячи 
на грошовий ринок, що зумовлює зростан-
ня попиту на гроші, а внаслідок цього – й 
відсоткових ставок, що робить кредитні ре-
сурси недоступними для приватного секто-
ру економіки [2]. 

Вищенаведене визначення ефекту витіс-
нення ґрунтується на засадах кейнсіанської 
моделі макроекономічної рівноваги IS-LM, 
що зазнала певної критики серед представ-
ників сучасної західної економічної думки. 
Альтернативним підходом до пояснення ме-
ханізму виникнення ефекту витіснення є “ви-
тіснення” приватних інвестиції через активне 
розміщення державних боргових цінних па-
перів, через те, що останні є менш ризикови-
ми та забезпечують прийнятний рівень дохід-
ності, що стимулює переорієнтацію грошових 
потоків у фінансовій системі саме на користь 
інвестицій в інструменти державного боргу. 
Зменшення інвестицій у приватний сектор 
економіки в середньо- та довгостроковій пер-
спективі призводить до гальмування темпів 
економічного зростання, оновлення осно-
вних фондів реального сектору економіки, 
скорочення кількості робочих місць та зайня-
тості в економіці.

На думку професора В. Козюка, актив-
не розміщення боргових зобов’язань дер-
жави на фінансових ринках створює пе-
редумови для того, щоб кредитні ресурси 
переорієнтовувались на обслуговування 
потреб уряду. Підвищення норми процента 
на ринку призводить до витіснення приват-
них інвестицій, які є чутливими до зростан-
ня вартості позик. У результаті цього відбу-

вається реструктуризація сукупного попиту 
за рахунок збільшення такого компонента, 
як суспільні витрати, опосередковані здій-
сненням видаткової політики уряду. Отже, 
“ефект витіснення” таким чином детермінує 
зменшення у майбутньому капітальних ак-
тивів суспільства, через що державний борг 
виявиться тягарем для майбутніх поколінь. 
Зміна структури споживання благ, яка є на-
слідком “ефекту витіснення”, відобразиться 
у загальному зниженні ефективності сус-
пільного виробництва, що спричинено висо-
кою граничною схильністю до споживання 
урядових ресурсів, які спрямовуються у ті 
сфери, де приватна ініціатива могла б вико-
ристати гроші продуктивніше [4].

Відповідно до тверджень Ф. Модільяні, 
в результаті експансії урядових запозичень 
частка державних цінних паперів в активах 
інвесторів збільшиться, а частка цінних па-
перів інститутів бізнесу знизиться, через що 
корпорації будуть позбавлені можливості 
розширювати інвестиції в капітал. Таким чи-
ном, боргове фінансування приросту видат-
ків публічного сектору економіки призводить 
до зменшення суспільного капіталу [4].

Виклад основного матеріалу. У струк-
турі державного боргу України облігації 
внутрішньої державної позики за станом на 
березень 2014 р. займали 50% від усього 
обсягу державного боргу України (рис. 1).

НБУ та комерційні банки є головними 
покупцями ОВДП в Україні. Так, за станом 
на листопад 2014 р. у власності Національ-
ного банку України знаходилося ОВДП на 
загальну суму близько 278 млрд. грн., або 
70% від загального обсягу ОВДП, що знахо-
дилися в обігу на відповідну дату. Ще близько 
83 млрд. грн. ОВДП знаходилися у власнос-
ті комерційних банків, або 21% від загально 
обсягу ОВДП в обігу. Таким чином, саме бан-
ківська система України упродовж останніх 
кількох років володіла в середньому 90% від 
загального обігу ОВДП в Україні (рис. 2).
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Виходячи з факту, що саме банківська 
система України є провідною ланкою фі-
нансової системи України та є головним 
кредитором приватного сектору в націо-
нальній економіці, доцільним є аналіз форм 
вияву та наслідків ефекту витіснення саме 
через вплив розміщення ОВДП на їх част-
ку в активах банківської системи України та 
потенційне скорочення обсягів банківського 
кредитування.

Так, незважаючи на те, що за станом 
на кінець 2013 р. комерційні банки України 

мали у власності 31% від загального обі-
гу ОВДП в Україні, що приблизно відпові-
дає 15% від загального обсягу державно-
го боргу України, інвестиції в цінні папери 
на відповідну дату становили лише 11% 
від загальних активів банківської системи 
(135 млрд. грн.). У структурі інвестицій в 
цінні папери в банківській системі України 
переважають цінні папери в портфелі на 
продаж (121 млрд. грн., або 90% від загаль-
ного обсягу). Як і випливає з частки влас-
ності банківської системи України загально-

Рис. 1. Структура державного боргу України за видами запозичень 
за станом на березень 2014 року, (у %) [6]

Рис. 2. Структура розміщення ОВДП, які знаходяться в обігу, (у %) [7]
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му портфелі ОВДП, саме інвестиції в цінні 
папери центральних органів державного 
управління домінують у вкладеннях комер-
ційних банків, а саме: 74% від загального 
обсягу портфеля цінних паперів (рис. 3.). 

Якщо ж розглянути структуру розподілу 
портфеля ОВДП у банківській системі Укра-
їни, то простежується чітка тенденція аку-
муляції значної частки цінних паперів в ак-
тивах трьох найбільших державних банків – 
Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку. 
Так, за станом на кінець 2013 р. в портфе-
лях цих трьох банків сукупно знаходилось 
цінних паперів на 76,6 млрд. грн., або 57% 
від загального портфеля цінних паперів у 
банківській системі України. Апелюючи до 

загальної статистики по банківській систе-
мі, можна припустити, що близько 74% від 
обсягу цього портфеля були представлені 
саме цінними паперами центральних ор-
ганів державного управління, переважно 
ОВДП (табл. 1).

Таким чином, з 252 млрд. грн. ОВДП, 
які на початок 2014 р. знаходилися в обі-
гу, 147 млрд. грн. було у власності НБУ, 
близько 57 млрд. грн. – у власності трьох 
найбільших державних банків і ще близько 
24 млрд. грн. – у власності інших комерцій-
них банків. 

Тобто, розглядаючи структуру активів 
банківської системи України, за винятком 
наведених трьох найбільших державних 

Рис. 3. Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій 
(крім Національного банку України) (млн. грн.) [6]

Таблиця 1
Цінні папери в портфелях державних банків 1-ї групи банківської системи України 

за станом на 01.01.2014 р. 

Банк Цінні папери в порт-
фелі банку, млрд. грн.

Цінні папери в портфе-
лі банку, % до активів

Цінні папери в портфелі банку, % до загаль-
ного портфеля банківської системи України

Ощадбанк 35.4 34% 26%
Укрексімбанк 34.5 37% 26%
Укргазбанк 6.8 28% 5%
Разом 76.6 35% 57%
Примітка: Складено автором на основі [6].
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банків, загальні інвестиції комерційних бан-
ків у портфелі цінних паперів на початок 
2014 р. становили близько 58 млрд. грн., 
або лише 6% від загальних активів банків. 
Припустивши, що середня частка ОВДП у 
портфелі цінних паперів становить близько 
74%, можна дійти висновку, що в середньо-
му частка ОВДП у сукупних активах комер-
ційних банків (за вирахуванням Ощадбанку, 
Укрексімбанку та Укргазбанку) не переви-
щує 4% від сукупних активів. Це свідчить 
про незначну участь приватних комерцій-
них банків в України в інвестиціях в інстру-
менти внутрішнього державного боргу.

Якщо розглядати роль державних бан-
ків у кредитуванні національної економіки 
з точки зору частки їх активів у сукупних 
активах банківської системи України та за-

гальному обсязі банківських кредитів не-
фінансовим корпораціям, то можна зазна-
чити, що роль державних банків в Україні 
не є провідною при кредитуванні реального 
сектору економіки (табл. 2).

Так, за станом на 01.01.2014 р. держав-
ні банки видали близько 15% від загального 
обсягу корпоративних кредитів. Частка та-
ких кредитів у структурі балансу державних 
банків становила 43% (порівняно із серед-
нім значенням по банківській системі Украї-
ни близько 51%), що лише на 8 п. п. більше, 
ніж частка портфеля цінних паперів (табл. 3)

Аналізуючи активні операції державних 
банків, слід зазначити, що вони характери-
зуються більш помірною політикою щодо 
корпоративного кредитування, причому 
значення їх відсоткового доходу вказує на 

Таблиця 2 
Розрахунок мультиплікатора капіталу за групами банків, зваженого 
на обсяги кредитування нефінансових корпорацій (банки 1–3 груп, 

за вирахуванням проблемних банків, на 01.01.2014 р.) 

Показник Частка від сукупного 
власного капіталу БСУ, %

Частка від сукупних 
активів БСУ, %

Частка від сукупних 
кредитів не фінансовим 
корпораціям БСУ, %

Державні банки 24% 18% 15%
Приватні укр. банки 29% 42% 44%
Банки Росії та СНД 10% 11% 13%
Європ. та амер. банки 14% 13% 11%
Усього по банках 100% 100% 100%

Примітка: Складено автором на основі [6].

Таблиця 3
Частка кредитів нефінансовим корпораціям у сукупних активах груп банків 

та мультиплікатор капіталу (банки 1–3 груп, за вирахуванням проблемних банків, 
на 01.01.2014 р.)

Показник
Частка кредитів не фінансовим 

корпораціям у сукупних активах, %
Мультиплікатор 

капіталу, х
Державні банки 43% 4.94
Приватні укр. банки 54% 9.76
Банки Росії та СНД 61% 7.58
Європейські та американські банки 43% 6.22
Усього по БСУ 51% 6.64

Примітка: Складено автором на основі [6].
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доволі демократичні ставки кредитування. 
На нашу думку, це є наслідком таких осно-
вних факторів, як:
– низька вартість залучення ресурсів, 

що визначається здатністю державних 
банків залучати кошти під низький від-
соток через їх суверенний статус; 

– низькою схильністю до ризику.
Для обґрунтування цих припущень ми 

проаналізували рівень ризику активів до-
сліджуваних нами груп банків. Так, для ви-
значення загального рівня ризику активів 
банків проаналізовано співвідношення по-
казника активів банків, зважених на ризик, 
що застосовується для розрахунку норма-
тиву адекватності капіталу банків Н2 до су-
купних активів банківських установ. З огля-
ду на те, що різним групам активів банків, 
відповідно до ступеня їх ризику, встановлю-
ються відповідні коефіцієнти, зокрема для 

найменш ризикових активів застосовують-
ся найменші значення коефіцієнтів, а для 
найбільш ризикових – найбільші (від 0: для 
готівки до 100% для активів, заборгованість 
за якими прострочена на більш ніж 60 днів), 
то, відповідно, ступінь наближеності акти-
вів, зважених на ризик, до сукупних акти-
вів визначає загальний рівень ризику ак-
тивів банків. Так, чим ближчим є значення 
активів, зважених на ризик до показників 
сукупних активів банків, тим вищим є за-
гальний рівень ризику банку. Цей показник 
ми визначаємо як коефіцієнт ризику активів 
банку, що коливається від – 1 для абсолют-
но безризикових активів до 0 для активів з 
найвищим ступенем ризику (рис. 4).

Так, наведена матриця доводить гіпоте-
зу про найнижчу схильність до ризику серед 
державних та європейських банків. Банки з 
приватним українським капіталом характе-

Рис. 4. Матриця групування категорій банків відповідно до їх участі у кредитуванні 
не фінансових корпорацій в Україні та коефіцієнта ризику активів 

за станом на 01.01.2014 р. (розмір кульки відображає частку категорії банків 
у сукупних корпоративних кредитах у банківській системі України) [6]
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ризуються найвищим ступенем ризику акти-
вів. На нашу думку, це пояснюється саме їх 
провідною роллю у кредитуванні реального 
сектору економіки, що під впливом кризових 
явищ у національній та світовій економіках 
може спричиняти високу частку простроче-
них кредитів у загальній сумі кредитів. 

Таким чином, провідну роль у кредиту-
ванні реального сектору економіки України 
відіграють саме банки з приватним україн-
ським капіталом. Це виявляється не лише 
через абсолютні обсяги корпоративного 
кредитування, а й через обсяги наданих кор-
поративних кредитів на одиницю власного 
капіталу. За найвищої концентрації активів з 
найвищим рівнем ризику в структурі сукупних 
активів такі банки за станом на 01.01.2014 
виконували вимоги НБУ щодо достатності та 
адекватності капіталу, що свідчить про най-
вищий рівень ефективності реалізації свого 
потенціалу такими банками щодо кредиту-
вання реального сектору економіки.

Повертаючись до того факту, що серед 
приватних комерційних банків у банківській 
системі України середня частка портфеля 
цінних паперів у сукупних активах становить 
лише 6% (порівняно з 35% для трьох най-
більших державних банків), то частка саме 
ОВДП в активах приватних комерційних 
банків складає близько 4%. Таким чином, 
можемо зробити висновок про відсутність 
суттєвого впливу від здійснення урядом вну-
трішніх запозичень через розміщення ОВДП 
на обсяги кредитування реального сектору 
України, оскільки інвестиції приватних ко-
мерційних банків України в ОВДП відволіка-
ють лише незначну частку їх кредитних ре-
сурсів від кредитування приватного сектору 
національної економіки.

Аналогічних висновків дійшов і пре-
зидент Центру антикризових досліджень, 
Я. А. Жаліло, на думку якого, в Україні, за 
умови нерозвиненості фондового ринку не 
варто боятися негативного ефекту “витіснен-

ня”. Бюджет та реальний сектор економіки 
не є конкурентами за кредитні ресурси через 
низьку платоспроможність останнього. Ста-
більна наявність певної величини надлиш-
кової ліквідності комерційних банків свідчить 
про принципову можливість одночасного 
розширення державних та корпоративних 
запозичень, тобто державні запозичення на 
внутрішньому ринку акумулюють вільні ко-
шти, які за інших рівних умов не були б спря-
мовані на інвестиційні потреби [7].

Дійсно, якщо порівняти щоденну дина-
міку залишків коштів банків на кореспон-
дентських рахунках у НБУ та інвестицій 
комерційних банків в ОВДП починаючи з 
2010 р. і по жовтень 2014 р., можна про-
стежити сезонність коливання інвестицій у 
державні цінні папери та залишків ліквід-
ності банків залежно від фаз ділового ци-
клу протягом року. Суттєвий приріст інвес-
тицій в ОВДП протягом року не призводив 
до аналогічного скорочення вільних коштів 
банків (рис. 5).

Таким чином, на сьогодні динаміка пла-
тоспроможного попиту на банківське креди-
тування та рівень кредитного ризику банків 
є головними факторами, що визначають 
динаміку банківського кредитування реаль-
ного сектору економіки (рис. 6). 

Так, рівень портфельного кредитного 
ризику може впливати на результати діяль-
ності комерційних банків і банківської сис-
теми країни загалом. У результаті існування 
кредитних ризиків в умовах кризових явищ 
в економіці, що на сьогодні спостерігають-
ся в Україні, виникає прострочена заборго-
ваність. За станом на 01.09.2014 р. частка 
простроченої заборгованості за кредитами 
у загальній сумі кредитів становила 11,2%, 
що відповідає рівню кінця 2010 р., який ха-
рактеризувався акумуляцією банківською 
системою України проблемних кредитів піс-
ля фінансової кризи 2008–2009 рр. Тобто 
упродовж останніх років відбувається по-
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дальше погіршення якості кредитних порт-
фелів банків, оскільки не всі з них змогли 
впоратися з наслідками девальвації гривні 
і постійним зниженням економічної актив-
ності. Акумуляція простроченої заборгова-
ності банками призводить до підвищення 
рівня ризику активів банків та може спричи-
нити порушення ними нормативів адекват-
ності капіталу, що стримує банківську сис-
тему України від подальшого кредитування 
нефінансових корпорацій.

Висновки. Таким чином, в рамках цьо-
го дослідження було визначено сутність 
“ефекту витіснення” як зростання відсо-
ткових ставок і зумовлене ним скорочення 
обсягів інвестицій в економіку внаслідок 
зростання позичок уряду на внутрішньому 
ринку та відволікання кредитного ресурсу 
національної фінансової системи від фі-
нансування інвестицій у реальний сектор 
економіки. Проте механізм реалізації ефек-
ту витіснення з більшою вірогідністю реалі-

Рис. 6. Динаміка та якість кредитного портфеля банківської системи України 
у 2009–2014 рр., млрд. грн. [6]

 Рис. 5. Щоденна динаміка інвестицій комерційних банків в ОВДП та залишків коштів 
банків на кореспондентських рахунках в НБУ за 2010–2014 рр. [6]
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зується в економіці за умов повної зайня-
тості та відсутності надлишкової ліквідності 
банківських установ, що призводить до кон-
куренції за кредитні ресурси та підвищення 
відсоткової ставки за кредитами для при-
ватного сектору економіки при відволікан-
ні кредитних ресурсів банків в інвестиції в 
урядові боргові інструменти. 

Така ситуація не є характерною для 
економіки України. Відповідно до статис-
тики НБУ, залишки комерційних банків 
на коррахунках центрального банку про-
тягом 2014 р. коливалися в діапазоні від 
25 млрд. грн. до 35 млрд. грн., що свідчить 
про наявність суттєвого незадіяного ре-
сурсу в банківській системі України, який 
може бути задіяний або для цілей креди-
тування національної економіки, або для 
інвестицій у державні цінні папери. Розши-
рення кредитування приватного сектору 
економіки стримується через відсутність 
достатнього платоспроможного попиту на 
кредити (через погіршення фінансового 
стану підприємств реального сектору в 
умовах кризових явищ в економіці) та зни-
женням показників адекватності капіталу 
в банківській системі України на фоні де-
вальвації національної грошової одиниці 
та акумуляції кредитних ризиків на балан-
сах банківських установ. Відповідно, на 
сьогодні ефект витіснення у банківській 
системі України не є нагальною пробле-
мою і не визначає динаміку банківського 
кредитування реального сектору в Укра-
їні, що робить розміщення ОВДП доціль-
ним інструментом фінансування дефіциту 
державного бюджету. Проте актуальним 
є питання ролі державних комерційних 
банків в банківській системі України через 
відволікання суттєвої частки їх кредитних 
ресурсів до портфеля урядових боргових 
цінних паперів.
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ІННОВАЦІЇ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ 
ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Обґрунтовано доцільність впровадження інновацій у депозитній діяльності банків у 
контексті удосконалення асортименту депозитних продуктів і послуг, підвищення якос-
ті депозитного обслуговування відповідно до зростаючого попиту клієнтів. Розкрито 
роль банківського маркетингу та виокремлено основні блоки його функцій, орієнтова-
них на інноваційний розвиток банківської установи. Відображено авторську позицію щодо 
градації клієнтської бази та інноваційних кроків менеджменту банку в розвитку депозит-
ної діяльності. Запропоновано градацію споживачів депозитних банківських продуктів на 
категорії відповідно до способу життя, що забезпечить урахування пріоритетів наявних 
і потенційних клієнтів банку, їх уподобань та рівня відкритості до сприйняття інновацій.

Ключові слова: депозит, депозитна діяльність, банківська установа, інновації, ін-
новаційний розвиток, депозитний продукт, маркетинг.
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Ольга КНЕЙСЛЕР, Лилия МАРЫНЧАК
Инновации как вектор развития и модернизации депозитной деятельности 

банковских учреждений
Обоснована целесообразность внедрения в депозитной деятельности банков ин-

новаций в контексте усовершенствования ассортимента депозитных продуктов и 
услуг, повышения качества депозитного обслуживания в соответствии с растущим 
спросом клиентов. Раскрыта роль банковского маркетинга и выделены основные бло-
ки его функций, ориентированных на инновационное развитие банковского учреждения. 
Отражена авторская позиция относительно градации клиентской базы и инноваци-
онных шагов менеджмента банка в развитии депозитной деятельности. Предложено 
градацию потребителей депозитных банковских продуктов на категории в соответ-
ствии с образом жизни с учетом приоритетов имеющихся и потенциальных клиентов 
банка, их предпочтений и уровня открытости к восприятию инноваций.

Ключевые слова: депозит, депозитная деятельность, банковское учреждение, ин-
новации, инновационное развитие, депозит, маркетинг.

Olga KNEYSLER, Liliia MARYNCHAK  
Innovations as vector of development and modernization of deposit activities of 

banking institutions
Introduction. The expediency of introduction of innovations into deposit banking activities 

in the context of improving the range of deposit products and services, improving the quality 
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deposit services in accordance with the growing demand of customers are substantiated. The 
role of bank marketing is revealed, the function of which is the coordination of commodity, price, 
distribution and communication policy of the bank. 

Purpose. The main blocks of marketing functions are outlined, focused on innovative develop-
ment of banking institution, namely: work with the environment, which is based on innovative tech-
nologies of socio-economic monitoring; sales organization, which is based on innovations the work 
with customers and includes different features of attracting and retaining the customers; advertising 
(communication policy), that is characterized by innovative product policy of the bank; organization of 
marketing activities of the bank, which is directly related to staff training that can develop innovations, 
innovation planning of innovation activities, budgeting and so on. The necessity of consideration of 
several key stages of new banking products and services used in the global banking sector is proved.

Results. The author’s position on the graduation of customer base and innovative steps of 
the bank management into the development of deposit activities is showed. The gradation of con-
sumers of deposit banking products into the categories according to the way of life is suggested, 
that will contribute to a better understanding of client positions on the choice of a product. 

Conclusion. The developed model of adaptation of the deposit bank program to the way of 
client’s life will provide the consideration of priorities of existing and potential bank customers, 
their preferences and the openness level to accept the innovations and will help to create an 
optimal deposit offer.

Key words: deposit, deposit activity, banking institution, innovations, innovative develop-
ment, deposit product, marketing.

Постановка проблеми. Стійка, дієва 
та ефективна банківська система є дже-
релом інвестиційного стимулювання та 
інноваційного розвитку, важливою переду-
мовою економічного зростання держави. 
Першочерговим завданням забезпечення 
ефективної діяльності банківських установ 
є формування ресурсного потенціалу, від 
якого залежать як можливості функціону-
вання, так і результати діяльності банків. 
Зважаючи на незначну частку власних ко-
штів у загальному обсязі ресурсної бази, 
основу ресурсного потенціалу вітчизняних 
банків становлять залучені джерела фінан-
сових ресурсів, зокрема депозити, акуму-
ляція яких у сьогоднішніх кризових умовах 
є доволі складним процесом. Водночас ак-
туалізується проблема ресурсного забез-
печення банків через удосконалення ними 

депозитної діяльності. Одним із провідних 
напрямів розвитку депозитної діяльності ві-
тчизняних банків на сучасному етапі у мі-
кроекономічному аспекті є впровадження 
банківських інновацій відповідно до зміни 
ринкової кон’юнктури. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичним і практичним засадам 
депозитної діяльності банків присвятили 
значну кількість праць вітчизняні і зарубіжні 
дослідники: Г. Асхауер, Дж. Сінкі, О. Лавру-
шин, Г. Панова, В. Усоскін, А. Мороз, М. Сав-
лук, Т. Смовженко, О. Васюренко, О. Дзю-
блюк, Н. Кожель, А. Вожжов, Г. Панасенко. 
Актуальними є дослідження депозитної по-
літики банків у кризовий і посткризовий пе-
ріоди Л. Примостки, Ж. Довгань, О. Дмитрі-
євої, І. Івасіва, В. Коваленко, В. Шевалдіної. 
Окремі питання впровадження банківських 
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інновацій у своїх працях вивчали В. Міщен-
ко, Е. Уткін, Ф. Мишкін, С. Єгоричева.

Аналіз наукового доробку вчених у цій 
галузі дає підстави стверджувати про під-
вищений інтерес до цієї проблематики і під-
креслює її актуальність. У результаті появи 
нових факторів впливу на ринок банківських 
послуг, змін у законодавчій базі, фінансової 
та політичної нестабільності в державі зна-
чна кількість питань потребує ґрунтовної 
оцінки та об’єктивного аналізу в дещо іншій 
площині. До таких, зокрема, належить і про-
блема розробки ефективної депозитної по-
літики та її реалізація з метою підвищення 
ефективності депозитних операцій шляхом 
впровадження банківських інновацій. 

Метою дослідження є обґрунтування 
доцільності застосування у депозитній ді-
яльності банків інновацій та удосконален-
ня на їхній основі асортименту депозит-
них продуктів і послуг, а також підвищення 
якості депозитного обслуговування відпо-
відно до зростаючого попиту клієнтів. 

Виклад основного матеріалу. 
Невід’ємною складовою модернізаційних 
процесів у сфері фінансово-кредитних 
відносин є інноваційність будь-яких змін. 
Оскільки реалізація депозитних продуктів, 
а отже, і ресурсне забезпечення кредит-
ної діяльності відіграє у діяльності сучас-
них банківських установ вирішальну роль, 
то і врахування принципу інноваційності в 
процесі формування депозитної стратегії, 
побудова маркетингової системи, розроб-
ка та реалізація ефективної продуктової, 
збутової та комунікаційної політики набува-
ють статусу системно-необхідного джерела 
конкурентоспроможності. 

Забезпечення успішного функціонуван-
ня ринку банківських послуг передбачає 
необхідність створення дієвої системи за-
гального банківського менеджменту із вико-
ристанням різних фінансових інструментів і 
постійним оновленням набору банківських 

депозитних продуктів відповідно до зроста-
ючих потреб суспільства та застосування 
інноваційних технологій у контексті їхньої 
відповідності сучасним тенденціям розви-
тку фінансового ринку. 

Якість та асортимент депозитних по-
слуг потрібно вдосконалювати відповідно 
до появи нових сучасних методів і техно-
логій, що значно спрощують і скорочують 
процес обслуговування клієнтів, а розши-
рення спектра депозитних продуктів дає 
можливість вибору саме тих позицій, котрі 
максимально задовольняють потреби та 
бажання вкладників [1, с. 264]. 

Оскільки у структурі зобов’язань банків 
кошти клієнтів займають найбільшу частку, 
банки намагаються зміцнювати власні рин-
кові позиції та нарощувати депозитний порт-
фель шляхом впровадження нових депозит-
них продуктів та маркетингових програм. 

Конкурентне середовище та недовіра 
до банків робить клієнтів більш вимогливи-
ми, тому банківським установам все важче 
завойовувати їхню прихильність. Вони зму-
шені переглядати свої відносини з клієн-
тами, пропонуючи їм нові форми і методи 
надання послуг, оновлювати продуктовий 
ряд з огляду на реальні запити вкладників, 
застосовуючи клієнтоорієнтовану стратегію 
управління ресурсною базою у відносинах 
клієнт-банк, тобто здійснювати інновації у 
депозитній діяльності. 

Відповідно до положень міжнародних 
стандартів, за предметом і сферою банківські 
інновації поділяються на продуктові, процес-
ні, маркетингові та організаційні [2, с. 171]. Ін-
новаційна складова депозитної діяльності в 
розрізі зазначеної класифікації передбачає:
1) оновлення продуктового ряду шляхом 

введення у депозитну програму банку 
нових видів депозитних продуктів (про-
дуктові інновації);

2) удосконалення технологічних процесів у 
депозитній діяльності, пов’язаних із роз-
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витком технічних можливостей функці-
онування банку, зокрема впровадження 
нового програмного забезпечення, або 
сервісних інновацій, які полягають у засто-
суванні нових підходів до процесу обслу-
говування клієнтів (процесні інновації);

3) виведення наявних депозитних продуктів 
на нові ринки, обслуговування нових груп 
клієнтів, через комунікаційну політику 
(рекламу, програми лояльності), засто-
сування нових каналів збуту депозитних 
продуктів, що включають нову філосо-
фію банківництва, зокрема застосування 
онлайнових методів та мультиканального 
обслуговування (маркетингові інновації);

4) управлінські і концептуальні зміни мо-
делей та стратегії депозитної діяльності 
банків (організаційні інновації).
Доцільно зазначити, що депозитна по-

літика банку повинна набувати виперед-
жального характеру і передбачати розши-
рення інноваційних пропозицій для клієнтів 
для забезпечення формування необхідного 
обсягу залучених ресурсів із врахуванням 
наявних пріоритетів. У цьому контексті 
важлива роль відводиться банківському 
маркетингу, функцією якого є узгодження 
товарної, цінової, збутової та комунікацій-
ної політики банку.

Маркетингові інновації повинні здійсню-
ватися системно і взаємопов’язано з інши-
ми бізнес-процесами. Поява структурних 
диспропорцій окремих елементів може зро-
бити систему неефективною. Виключення 
складових елементів системи маркетингу 
інновацій є фатальною помилкою в управ-
лінні маркетинговою діяльністю банку.

Із досвіду роботи великих банків можна 
виокремити основні блоки функцій марке-
тингу, орієнтованого на інноваційний розви-
ток банківської установи, а саме:
1) робота із зовнішнім середовищем, в 

основі якої є інноваційні технології соці-
ально-економічного моніторингу;

2) організація продажів, яка ґрунтується на 
інноваціях у роботі з клієнтами і включає 
різноманітні функції із залучення і утри-
мання клієнтів;

3) рекламна діяльність (комунікаційна полі-
тика), для якої характерна інноваційність 
продуктової політики банку;

4) організація маркетингової діяльності 
банку, що безпосередньо пов’язана з 
підготовкою кадрів, здатних освоювати 
інновації, плануванням інноваційної ді-
яльності, розробкою бюджету тощо.
На нашу думку, позиція менеджменту 

банку щодо маркетингових інновацій ха-
рактерна виваженістю та комплексністю 
підходів, а також послідовністю і резуль-
тативністю. Враховуючи зазначене вище у 
формуванні маркетингової стратегії, еле-
мент інновацій повинен гармонійно інте-
груватися у загальний процес генерування 
стратегічних альтернатив (рис. 1).

Цілісність процесу формування мар-
кетингової стратегії визначатиме актуаль-
ність заходів депозитної політики, а вико-
ристання банком ефективних інструментів 
дасть можливість сформувати повноцінну 
інноваційну стратегію у депозитній діяль-
ності.

У світовій практиці створення нових 
банківських продуктів і послуг охоплює 
кілька основних етапів [3, с. 12]:

По-перше, пошуки нових продуктових і 
технологічних рішень на вже сформованих 
ринках привели до виникнення таких ново-
введень, як депозитні та інвестиційні серти-
фікати, кредитні та депозитні інструменти з 
плаваючими процентними ставками, різні 
види облігацій (з глибоким дисконтом, се-
рійних, облігації участі), фінансові операції 
з дорогоцінними металами, практика пору-
чительства при вчиненні іпотечних та інших 
кредитних угод та інші. Банки надають та-
кож інформаційно-консультаційні послуги.
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По-друге, в певний момент фінансово-
кредитні організації вийшли на принципово 
нові сегменти ринку, відкриваючи для себе 
страховий бізнес, фінансовий лізинг, дові-
рче управління капіталом та інвестування 
в нерухомість. 

Водночас останнім часом доволі швид-
ко еволюціонує спосіб життя сучасного 
споживача: змінюються способи комуніка-
ції людей, збільшується обсяг інформації. 
Банкам доводиться розробляти нові про-
дукти, що відповідають запитам сучасних 
клієнтів, впроваджувати інновації в обслу-
говуванні, модернізувати свої відділення і 
розвивати альтернативні канали збуту. 

Відповідно, вважаємо доцільним для 
банків у процесі розробки власної депозит-
ної політики взяти до уваги критерій спосо-
бу життя клієнта, оскільки саме цей фактор 
і визначає його потреби та вподобання, 
прогнозує зацікавленість у тих чи інших но-
ваціях (рис. 2, табл. 1).

У табл. 1 і на рис. 2 відображено автор-
ську позицію щодо градації клієнтської бази 
та інноваційних кроків менеджменту банку 
в розвитку депозитної діяльності. Запро-
понована градація споживачів депозитних 
банківських продуктів на категорії відповід-
но до способу життя сприятиме глибшому 
розумінню клієнтських позицій щодо ви-
бору того чи іншого продукту. Окрім цього, 
відзначимо, що межі між групами спожива-
чів, зокрема в межах однієї групи, доволі 
розмиті. Так, менеджери першої категорії 
(примітка до табл. 1) у виборі банківського 
депозитного продукту керуються критерія-
ми швидкості та раціональності бізнес-про-
цесів, що передбачає з боку банку системні 
інноваційні модифікації продуктового ряду 
та каналів збуту (за браком часу ділові 
люди не в змозі часто відвідувати банк або 
звертатися до посередників). 

Цінова модифікація та комунікаційні ін-
новації не відіграють суттєвої ролі, оскільки 
пріоритет відводиться факторам корисності 
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Рис. 1. Інновації у формуванні маркетингової стратегії банку 
Примітка: авторська розробка
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продукту. Прикладом таких інновацій для ді-
лових людей можуть бути депозитні вклади 
ПАТ “Альфа-Банк” для клієнтів групи “А-клуб” 
[4]. Філософія обслуговування передбачає, 
що кожного клієнта та членів його сім’ї обслу-
говує персональний менеджер – особистий 
фінансовий консультант, який оперативно на-
дає кваліфіковану консультацію.

Крім того, відповідальний підхід до збе-
реження фінансової інформації – один з 
найважливіших принципів роботи “А-клубу”, 
тобто ПАТ “Альфа-Банк” гарантує безпеку 
зберігання особистих даних, а приміщення 
відділень “А-клубу” спроектовані за принци-
пом індивідуального обслуговування, що за-
безпечує конфіденційність під час зустрічі з 
персональним менеджером.

Розглядаючи другу та третю категорії 
осіб, зазначимо, що керуючись критерієм 

зручності та доцільності, а також обираючи 
за пріоритет мінімізацію витрат та надій-
ність депозитних продуктів, такі клієнти по-
требують індивідуального підходу, причому 
особливий акцент слід зробити на комуні-
каційних інноваціях.

Таким чином, запропонована модель 
адаптації депозитної діяльності банку пе-
редбачає застосування індивідуального 
підходу до потреб клієнтів із різним спосо-
бом життя та колом інтересів при розробці 
депозитної програми та продуктового ряду. 
Визначальним також є те, що вона поєднує 
у собі всі види вищезазначених банківських 
інновацій для депозитної діяльності, а 
саме: розробку нових депозитних продук-
тів відповідно до існуючих потреб клієнтів 
(продуктові), впровадження нового підхо-
ду до обслуговування клієнтів (процесні), 
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Рис. 2. Адаптація депозитної діяльності банку відповідно до способу життя клієнта
Примітка: (авторська розробка)
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зміни у політиці збуту (маркетингові) та 
концептуальні зміни у депозитній стратегії 
банку (організаційні інновації).

Як приклад банківської інновації про-
понуємо розглянути нову концепцію “Bank 
Of The Future”, яка з’явилася на початку 
XXI ст. і впроваджувалася банками в Євро-
пі та Північній Америці. Її суть полягала в 
тому, що банки прагнули бути схожими на 
звичайний рітейл, кав’ярні, інтернет-клуби. 
Банківські стратеги прогнозували згортання 
мереж відділень і перехід банківського роз-
дрібного обслуговування в online-режим. 
Однак цього не сталося, оскільки зв’язок 
між клієнтом і постачальником змінився, 
зокрема виокремився емоційний аспект: 

споживачі як громадяни почали відчувати 
занепокоєння, страх і гнів, їх фінансова 
безпека опинилася під загрозою [5]. 

Довіра до банку не виникає автоматич-
но, вона є наслідком великої кількості актів 
взаємодії, і лише після того, як клієнт кілька 
разів отримає позитивні враження від спіл-
кування з банком, довіра почне відновлю-
ватися, а споживачі поступово стануть ро-
бити кроки назустріч банку.

Із поширенням соціальних мереж 
з’явилася чергова хвиля “прогнозів”. Зазна-
чимо, що для підтримки іміджу банківської 
установи та широкого інформування про нові 
банківські продукти, безумовно, соціальні ме-
режі надзвичайно адаптовані. Аудиторія та-

Таблиця 1
Доцільність маркетингових інновацій в обслуговуванні клієнтів 

із різним способом життя

Маркетингові інновації
Ділові люди З вільним графіком Незайняті

М 1 М 2 М 3 ОВГ 1 ОВГ 2 ОВГ 3 НЗО 1 НЗО 2 НЗО 3

Модифікація продуктового ряду +++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ + +++

Інновації цінової стратегії + ++ ++ ++ +++ +++ + + +++

Модифікація каналів збуту +++ +++ ++ + ++ +++ + + +++

Маркетингові інновації 
у сфері комунікацій ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

*Примітка:
М1 – менеджери першого типу (особи, які є керівниками великих підприємств, організацій установ із практично відсутнім 
вільним часом та насиченим робочим графіком);
М2 – менеджери другого типу (особи, які є керівниками підрозділів, заступниками керівників, держслужбовцями середньої 
ланки з переважанням робочого часу над вільним та достатньо насиченим робочим графіком);
М3 – менеджери третього типу (особи, які є керівниками окремих організаційних ланок із чітко визначеним робочим часом 
та прогнозованим робочим графіком);
ОВГ1 – особи з вільним графіком першого типу (переважно невелика підгрупа осіб, які є повністю зайнятими, однак спе-
цифіка їх праці передбачає наявність вільного графіка);
ОВГ2 – особи з вільним графіком другого типу (невелика підгрупа, частково зайняті особи із достатньо прогнозованим 
робочим графіком, працюючі пенсіонери);
ОВГ3 – особи з вільним графіком третього типу (особи, що зайняті вдома і мають практично непрогнозований робочий графік);
НЗО1 – незайняті особи першого типу (ті, що тимчасово незайняті, однак зберігають за собою місце праці. До цієї категорії 
можна віднести осіб, які перебувають у довготривалих відпустках, на навчальних курсах або стажуванні; робочий графік 
недостатньо прогнозований); 
НЗО2 – незайняті особи другого типу (до них належать особи, що тимчасово втратили місце роботи і перебувають на об-
ліку у Державній службі зайнятості, а також пенсіонери; робочий графік відсутній);
НЗО3 – незайняті особи третього типу (до них належать школярі, студенти та інші особи, робочий графік яких прогнозований);
+ – передбачаються незначні структурні зміни, переважно модифікації за однією функціональною ознакою, інновації ма-
ють несистемний або разовий характер;
++ – передбачаються суттєві зміни, модифікація за кількома функціональними ознаками, інновації мають системний характер;
+++ – передбачаються системні інновації, а будь-які модифікації безпосередньо залежать від змін у поведінці чи способі 
життя клієнта.
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ких відомих соціальних мереж, як Facebook 
або ВКонтакте, обчислюється мільйонами, і 
це не просто фізичні особи, а потенційні клі-
єнти банку, серед яких частка осіб другої та 
третьої групи (табл. 1) є найбільшою. 

Інтернет – не тільки один із найдешев-
ших, а й дуже продуктивний канал реклами. 
Проте головна його відмінність як реклам-
ного носія в тому, що людина сама пере-
сувається у віртуальному просторі в тих на-
прямках, в яких забажає [6, с. 66]. Завчасно 
передбачити ці напрямки неможливо, або 
можливо, але тільки одноразово. Саме з 
цієї позиції можна розглядати Інтернет як 
сферу споживчої свободи дій та інтересів. 
Так, якщо у 2011 р. лише шість банків із чис-
ла 50-ти лідерів за активами пропонували 
своїм вкладникам повноцінні онлайн-депо-
зити з можливістю відкрити вклад і внести 
гроші без відвідування відділення, у 2012 р. 
таких установ було вісім, а в кінці 2013 р. 
відкрити депозит через інтернет-банкінг 
можна було вже в 13-ти банках із 50-ти.

Крім того, низка установ пропонує по-
слугу онлайн-заявок на депозит через сайт 
банку. Такі пропозиції, за дослідженням ком-
панії “Простобанк Консалтинг” за 2013 р. 
серед 50-ти банків-лідерів за активами, є 
у “ОТП Банку”, “Мегабанку” і банку “Credit 
Agricole”. Проте для оформлення депозиту 
вкладнику необхідно з’явитися у відділення, 
щоб підписати договір і внести кошти.

Термін “онлайн-депозити” укорінився 
серед користувачів системи дистанційно-
го банкінгу, а саме інтернет-банкінгу. Слід 
розуміти, що у клієнта банку є сервіс дис-
танційного керування поточними (у т. ч. 
картковими) рахунками, і клієнт самостійно 
розподіляє відповідні суми коштів по ра-
хунках за власними уподобаннями. Зміни 
в “дизайні” депозитного продукту під впли-
вом інтернет-технологій можуть визначити 
перспективність модифікацій продуктового 
ряду. Оскільки банківський продукт має за 

своєю сутністю абстрактний характер, то 
цей крок у інноваційній маркетинговій полі-
тиці доцільно здійснити у сфері брендингу, 
від якого часто залежить позитивна реак-
ція споживачів. Бренд створює очікування 
та асоціації, що походять безпосередньо 
від використання конкретних продуктів, а 
також створюються не прямо, а під впли-
вом реклами, дизайну та відгуків у засобах 
масової інформації. Дотримання цінностей 
бренду є необхідною передумовою для 
створення довіри у клієнта та посилення 
його лояльності до бренду [7]. Водночас, 
на ухвалення рішення клієнта про те, яким 
способом відкривати вклад, насамперед, 
впливає функціональність системи інтер-
нет-банкінгу, оскільки для того, щоб гроші 
перерахувати з поточного на депозитний 
рахунок в інтернет-банкінгу при відкритті 
або поповненні вкладу, необхідно спочатку 
ці гроші на поточний рахунок розмістити. 
Зробити це можна кількома способами: у 
відділенні банку, з карткового рахунка або 
шляхом поповнення рахунка через най-
ближчий термінал самообслуговування чи 
банкомат. Клієнти віддають перевагу інтер-
нет-банкінгу для відкриття та поповнення 
вкладів у тому випадку, якщо для цього їм 
немає необхідності спеціально звертатися 
до відділення банку. Недоліком цього виду 
депозиту, на наш погляд, є відсутність по-
вного онлайн-оформлення. 

У класичному розумінні онлайн-депо-
зит – це повне дистанційне оформлення без 
відвідування банківського відділення (іден-
тифікація та обмін електронно-цифровими 
підписами). Проте в Україні впровадження 
електронно-цифрових підписів не є пошире-
ним, зважаючи на низку об’єктивних чинни-
ків, і вони не дуже популярні. Ще у 2011 р. 
Національний банк України розпочав роботу 
щодо сертифікації електронно-цифрових 
підписів, що в майбутньому приведе до єди-
ного реєстру, а відтак дасть можливість об-
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міну підписами між учасниками реєстру. Од-
нак цей процес не є швидкий і може тривати 
кілька років, поки відбуватиметься впрова-
дження такої системи. Крім того ж, споживач 
повинен звикнути і навчитися довіряти цьо-
му нововведенню. Менталітет споживачів 
такий, що вони більше довіряють підписам 
на папері, до того ж з урахуванням законо-
давства, є низка документів, які вимагають 
саме підписів на папері.

Необхідно відзначити, що залучення 
онлайн-депозитів вигідне для обох сторін: 
як для банку, так і для вкладника, оскільки 
це значне заощадження часу і ресурсів. З 
іншого боку, продовжуючи впроваджувати 
нові канали, що дозволяють економити на 
обслуговуванні, банки позбавляють себе 
можливості індивідуального підходу до клі-
єнта, оскільки клієнт не відвідує відділення, 
і в цьому полягає різниця в поглядах сторін.

Імідж банку, його досягнення на фінан-
совому ринку, а також позитивний досвід, що 
банк бажає донести до свого клієнта, най-
краще розкриваються у живому спілкуванні. 
Саме у відділенні можна контролювати якість 
і способи передачі інформації, дізнатися про 
потреби кожного клієнта індивідуально. Це 
неможливо зробити через Інтернет, а це 
означає, що банківський бренд не може бути 
успішним online, якщо менеджмент банку не 
домігся цього в своїх відділеннях. 

Таким чином, можна констатувати, що 
насправді змінилися канали комунікації 
(мобільний зв’язок, високошвидкісний Ін-
тернет), а не самі банківські депозитні про-
дукти. Сьогодні банки за допомогою нових 
каналів можуть продавати продукти дещо 
швидше, ніж раніше, але не варто плутати 
нові канали і нові продукти.

Для більшості вітчизняних банків най-
більшими складнощами в обслуговуванні 
клієнтів є застарілі бізнес-процеси, а не 
швидкість зв’язку. Через проблеми в про-
цесах і, як наслідок, у якості обслуговуван-

ня, споживач не завжди сприймає інновації 
так, як банки цього бажають. А відтак, од-
ним із головних понять у фінансовому світі 
завжди була довіра, яка не піддається ав-
томатизації і яку неможливо створити дис-
танційно. Тому для переважної більшості 
банків більше 90% роздрібних продажів 
припадають на відділення. 

У найбільш успішних в інноваціях бан-
ках частка каналів дистанційного банків-
ського обслуговування може складати 
близько 10%, але, як і 20 років тому, понад 
70% рішень щодо купівлі продукту в кон-
кретному банку приймається саме у відді-
ленні. Більше 60% клієнтів мінімум раз на 
місяць приходять у відділення банку. 

Отже, фактично існує два напрямки ор-
ганізації банківської діяльності [8, с. 42]: 
– класичний банк, який має свої офіси і 

операційні зали та надає клієнтам мож-
ливість управляти своїми рахунками за 
допомогою мережі Інтернет; 

– віртуальний банк, який здійснює свою ді-
яльність тільки у всесвітній комп’ютерній 
мережі. 
На нашу думку, необхідно відходити від 

принципів цілковитості у виборі організа-
ції банківської діяльності, особливо щодо 
реалізації депозитних продуктів. Навіть ті 
банки, що спочатку створювалися як online-
банки, змушені відкривати офіси для фор-
мування довіри клієнтів. 

Візит клієнта до відділення – це най-
головніший актив банку, тобто важливим є 
аспект вибору оптимальної моделі бізнес-
процесів реалізації депозитних банківських 
продуктів, що буде базуватися на цілковито 
довірчих стосунках клієнта та банку, і вод-
ночас залишатиметься відкритим та елас-
тичним для інноваційних змін.

Висновки. Узагальнюючи результа-
ти вищепроведеного дослідження, зазна-
чимо, що процес формування і викорис-
тання банком нововведень є складною та 
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комплексною проблемою, що пронизує 
такі функціональні рівні його діяльності, 
як планування, розробка проектів, марке-
тинг. Не викликає жодного сумніву значен-
ня взаємозв’язку інноваційного потенціалу 
банку і його конкурентних позицій.

Сучасні банки оперативно реагують на 
тенденції, що складаються у ринкових умо-
вах, періодично не просто орієнтуючись на 
клієнтуру, а й формуючи у неї певні стимули 
та потреби, що обумовлюють швидку ре-
акцію на нововведення банку. На сьогодні 
практично для будь-якого банку гостро по-
стає питання здатності своєчасно і енергійно 
ініціювати інноваційні процеси та управляти 
ними, оскільки це є критерієм виживання 
банківської установи на ринку [9, с. 23]. Ви-
значальним чинником у розвитку депозитної 
діяльності залишається інноваційна складо-
ва у раціоналізації бізнес-процесу розробки 
і реалізації банківського продукту. Інновацій-
на складова буде найбільш дієвою лише за 
умови довірчих відносин клієнта та банку. 
Відтак довіра стає передумовою ефективної 
розробки і реалізації банківського продукту, 
а маркетингові інновації – джерелом оптимі-
зації даного процесу.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИКІВ 
ТА АСИСТАНСЬКИХ КОМПАНІЙ 

У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

На основі узагальнення існуючих вітчизняних та зарубіжних поглядів на трактуван-
ня поняття «асистанс» сформульовано авторське його бачення та подано характе-
ристику видової структури асистанських послуг у розрізі медичних, сервісних, техніч-
них, туристичних, юридичних та інформаційних послуг. Зроблено акцент на виділенні 
класифікаційних ознак асистансу та сформульовано переваги як для страховиків, так 
і для страхувальників від взаємодії з асистанськими компаніями. Доведено, що саме по-
дальший розвиток таких інституцій в інфраструктурі українського страхового ринку 
є необхідністю та вимогою сьогодення.

Ключові слова: асистанс, страховик, страхувальник, асистанська компанія, асис-
танські послуги, класифікація асистанських послуг.

Наталія ТКАЧЕНКО

УДК 368.013

Наталия ТКАЧЕНКО
Актуализация взаимодействия страховщиков и ассистанских компаний в сов-

ременной экономике
На основе обобщения существующих отечественных и зарубежных взглядов на 

трактовку понятия «ассистанс» сформулировано авторское его определение и пред-
ставлена характеристика видовой структуры ассистанских услуг в разрезе медицин-
ских, сервисных, технических, туристических, юридических и информационных услуг. 
Сделан акцент на выделении классификационных признаков ассистанса и сформули-
рованы преимущества как для страховщиков, так и для страхователей от взаимо-
действия с ассистанскими компаниями. Доказано, что именно дальнейшее развитие 
таких институтов в инфраструктуре украинского страхового рынка является необ-
ходимостью и требованием современности.

Ключевые слова: ассистанс, страховщик, страхователь, ассистанская компания, 
ассистанские услуги, классификация ассистанских услуг.

Nataliya TKACHENKO 
The actualization of interaction of insurers and assistance companies
Introduction. The model of the insurance market in which the interest of policyholders sub-

ordinated to the interests of insurers (actually ignored altogether) exhausted, and real growth of 
insurance as the industry is possible only when providing new priority groups of interest over the 
interests of policyholders insurers, policyholders, satisfaction of quality of insurance products 
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and loyalty to brand of insurance company. All of this is made possible by rapid, complete and 
effi cient settlement of insurance claims in the event of their implementation.

Purpose. The article aims to study the essence of the concept of “assistance”, the elucida-
tion of its structure and species selection classifi cations, to fi nd benefi ts from interaction with 
assistance companies and to create schematic representation of a procedural mechanism for 
the settlement of insurance claims by such companies.

Methods On the basis of generalization of existing views of domestic and foreign scien-
tist on the interpretation of the term “assistance” author formulated own interpretation of this 
defi nition as an activity in which the range of services provided to businesses and individuals, 
satisfi es two requirements: fi rst, the list of services in insurance contract, and secondly, the im-
plementation of an insurance case or other cases where there is a need to approach the special 
center or the receipt of technical, medical or other assistance in cash or natural-material form.

Results In the article the characteristics of species structure of assistance services in terms 
of health, engineering, tourism, legal and information services are systematized. The emphasis 
on selecting of classifi cation features of assistance and formulated benefi ts for insurers and 
policyholders from interaction with assistance companies are made.

Conclusion It is proved that the further development of such institutions in infrastructure 
Ukrainian insurance market is a necessity and requirement today. In the future, we can only pre-
dict the further improvement of interaction of assistance companies and insurers to modernize 
offered insurance products and to achieve highly competitive position.

Key words: assistance, the insurer, the insured, assistant company, assistant services, 
classifi cation of assistant services.

Постановка проблеми. Прагнення 
успішно вести підприємницьку діяльність та 
підвищувати рівень конкурентноздатності 
змушують керівництво страхових компаній 
вишукувати та застосовувати нові форми 
управління бізнесом. Однією з таких форм 
став аутсорсинг. Його економічна сутність 
полягає в системі відносин, що виникають 
при делегуванні компанією-замовником, на 
основі довгострокових договорів, деяких 
видів діяльності своїх підрозділів спеціалі-
зованим професійним фірмам, у цьому разі 
асистансам. Батьківщиною виникнення по-
слуг асистансу вважається Франція. Вже на 
початку 60-х рр. ХХ ст. у Франції виникла 
ідея організації для страхувальників чи за-
страхованих при купівлі страхового про-
дукту сервісного блоку – послуг асистансу, 

за якого всі витрати з надання відповідної 
допомоги відшкодовувала б страхова ком-
панія. Слід відмітити, що асистанс є новим 
явищем в теорії та практиці сучасного стра-
хування, яке з’явилося в Україні на початку 
1990-х рр., за умов активного розвитку ви-
їзного туризму. Термін “асистанс” походить 
від англійського “assistance”, яке означає 
“допомога”, “підтримка”, “сприяння”; в ан-
глійській мові також застосовується дефіні-
ція “assistant”, що означає “помічник”.

Модель страхового ринку, в якій інтер-
еси страхувальників підпорядковані інтер-
есам страховиків (а фактично взагалі ігнору-
ються) вичерпала себе, і реальне зростання 
страхування як галузі можливо лише в разі 
забезпечення пріоритетності інтересів но-
вих груп страхувальників над інтересами 
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страховиків, задоволеності страхувальників 
якістю страхових продуктів та формування 
лояльності до бренду страхової компанії. 
Все це стає можливим за швидкого, повного 
та якісного врегулювання страхових випад-
ків у разі їх реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз останніх публікацій свідчить про 
значний інтерес до окресленої проблема-
тики з боку науковців і практиків. Передусім 
треба назвати праці О. Вовчак, Л. Горбач, 
О. Залєтова, О. Камінської, Н. Машиної, Фі-
лонюка, Я. Шумелди, Р. Т. Юлдашева та ін. 
Однак, незважаючи на існуючий обсяг на-
укових досліджень і практичних розробок, 
досі існує реальна потреба в подальшому 
вивченні зазначеної проблематики.

Метою дослідження є обґрунтування 
сутності поняття “асистанс”, з’ясування його 
видової структури та виділення класифіка-
ційних ознак, на цій основі формулювання 
переваг від взаємодії з асистанськими ком-
паніями та схематичне подання процедур-
ного механізму врегулювання страхових ви-
падків за допомогою таких компаній.

Виклад основного матеріалу. Як же 
тлумачиться поняття “асистанс” вітчизня-
ними та зарубіжними дослідниками? Наве-
демо деякі з них. Так, асистанс – це окрема 
група страхувань, метою якої є надання ме-
дичних, технічних та організаційних послуг 
фізичним особам, переважно туристам, під 
час перебування за межами країни постій-
ного проживання [1, с.41]. З пропонованим 
визначенням дійсно можна погодитися, 
оскільки, наприклад, в Республіці Польща 
окремою групою страхувань, визначеною 
чинним законодавством, є саме “страхуван-
ня витрат на допомогу особам, яких спітка-
ли труднощі під час подорожі або в період 
їх відсутності в місці проживання” [1, с. 40]. 
Водночас, наведене трактування не мож-
на вважати повним, оскільки нівелюється 
надання допомоги юридичним особам, що 

суперечить самій природі надання асистан-
ських послуг.

Асистанс визначають також як вид під-
приємницької діяльності щодо надання 
технічної, медичної, сервісної, інформа-
ційної, правової та фінансової допомоги 
фізичним і юридичним особам [2, с. 82; 3, 
с. 393]. Інакше кажучи, це різновид страху-
вання, який передбачає надання необхід-
ної медичної, технічної, юридичної та орга-
нізаційної допомоги застрахованим під час 
їх перебування поза місцем чи країною по-
стійного проживання; вид діяльності, який 
зобов’язує страховика шляхом отримання 
ним премій надати допомогу власнику полі-
са, і для виконання цих зобов’язань страхо-
вик укладає договори про співробітництво з 
асистанськими компаніями [4, с. 162].

Асистанс визначають також як пере-
лік послуг, допомогу (підтримку) в межах 
договору страхування, що надається в по-
трібний момент у натурально-речовій а/або 
у грошовій формі [5, с. 57]. Також це пере-
лік послуг, які надаються у потрібний мо-
мент через медичне, технічне та фінансове 
сприяння [6, с. 486], або перелік послуг (у 
рамках договору страхування), які нада-
ються в потрібний момент через медичну, 
технічну та фінансову допомогу здебільшо-
го туристам у закордонних поїздках (у разі 
хвороби, нещасного випадку) [7, с. 365].

Кожна з наведених точок зору є і має 
право на існування. Водночас дозволимо 
собі зауважити таке: асистанс, на нашу дум-
ку, – це вид діяльності, в рамках якого нада-
ється комплекс послуг юридичним і фізич-
ним особам за обов’язкової наявності двох 
вимог: по-перше, фіксування переліку таких 
послуг у договорі страхування, а по-друге, 
реалізації страхового випадку або інших 
випадків, за яких виникає потреба у звер-
ненні до спеціального центру чи компанії за 
отриманням технічної, медичної або іншої 
допомоги у грошовій або натурально-речо-
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вій формі. При цьому зрозуміло, що для ви-
конання зобов’язань перед застрахованими 
страховик укладає договори про співробіт-
ництво з асистанськими компаніями. 

Зважаючи на вищезазначене, можна вио-
кремити такі види асистанських послуг (рис. 1):

Під технічним асистансом розуміємо 
врегулювання збитків у сфері автостраху-
вання, в результаті чого автовласник міні-
мізує фінансові витрати та організаційні зу-
силля у випадку негараздів з автомобілем у 
дорозі (чи то поломка, чи ДТП, чи займання 
тощо). Інакше кажучи, в рамках технічного 
асистансу надається технічна допомога на 
дорогах, організація доставки транспорт-
них засобів, фіксація обставин ДТП, участь 
у складанні та оформленні первинних до-
кументів (схема ДТП, пояснення учасників 
пригоди, тощо), попередня оцінка збитку в 
разі ДТП, послуги аварійного комісаріату. 
Застрахованому достатньо лише зателе-
фонувати до цілодобового диспетчерського 
центру асистанської компанії, яка за потре-
бою організує виклик працівників ДАІ, бри-
гаду швидкої допомоги та рятувальників, 
евакуатора. Звичайно зрозуміло, що якість 
технічного асистансу безпосередньо зале-
жить від оперативності прибуття допомоги. 
Це, обумовлюється тим, наскільки розви-
неною є інфраструктура асистанської ком-
панії в регіонах. Технічний асистанс наразі 

активно розвивається в Україні. Здебіль-
шого його створюють і розвивають поряд 
з медичним асистансом провідні українські 
страховики та ті компанії, які прагнуть отри-
мати довіру клієнтів до страхування зага-
лом, й до страхової компанії, зокрема.

У рамках медичного асистансу від-
бувається організація медичного обслу-
говування, госпіталізація та лікування 
застрахованих осіб. Задля цього одні стра-
ховики укладають договори із спеціалізова-
ними компаніями-асистансами, інші – ство-
рюють власні служби медичного асистансу. 
Вибір конкретної форми організації надання 
послуг медичного асистансу переважно за-
лежатиме від кількості договорів медичного 
страхування у портфелі страховика. Якщо 
зазначений вид страхування є пріоритет-
ним, то доцільним є створення власної 
служби медичного асистансу, ефективність 
функціонування якого буде набагато вищою 
завдяки існуванню постійного контакту з під-
розділами страховика, які продають і обслу-
говують страховий медичний продукт. 

Юридичний асистанс обумовлює на-
дання юридичної допомоги та забезпе-
чення правової підтримки застрахованих. 
Так, страхувальникам чи застрахованим 
можуть надаватися такі послуги асистансу:
– надання усних чи письмових юридич-

них консультацій; 

 Асистанські  
послуги 

медичні технічні юридичні 

сервісні туристичні інформаційні 

Рис. 1. Класифікація асистанських послуг 
Примітка: Складено автором. 
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– складання позовних заяв, апеляційних 
і касаційних скарг, а також інших про-
цесуальних документів; 

– представництво інтересів під час адмі-
ністративного розгляду в органах дізна-
ння та суді; 

– представництво інтересів у судовому 
процесі будь-якої інстанції за позовами 
щодо відшкодування матеріального та 
морального збитку внаслідок ДТП; 

– представництво інтересів у судовому про-
цесі будь-якої інстанції за позовами щодо 
виплати страхового відшкодування тощо.
У межах інформаційного асистансу за-

безпечується цілодобова діяльність дис-
петчерського центру; екстрений цілодобо-
вий виклик швидкої допомоги, ДАІ, інших 
допоміжних служб по всій території України 
чи інших країн; цілодобове консультування 
власників автотранспортних засобів про дії 
на місці ДТП; виклик аварійного комісара 
на місце ДТП тощо.

У рамках туристичного асистансу ви-
рішуються візові питання, бронювання но-
мерів у готелях, оренда автотранспорту в 
країні перебування, пошук зниклого багажу, 
взаємодія з авіаперевізником, організація 
заміни втрачених документів та ін.

Стосовно сервісного асистансу, то тут 
мова йде про перевезення пасажирів у разі 
їх евакуації; організацію перевезення ван-
тажів і багажу; організація та здійснення 
перевезення представника страхової ком-
панії, експерта чи іншого співробітника на 
місце страхового випадку тощо.

Перелік класифікаційних ознак асистан-
су та їх характеристика наведені на рис. 2.

Запорукою успіху страхової компанії є 
максимально високий рівень залучення клі-
єнтів, пролонгації договорів страхування, за-
доволеності й лояльності клієнтів. У цьому 
контексті влучно фокусує увагу О. О. Охрі-
менко [8, с. 69–70] на прагненні страхової 
компанії сконцентруватися саме на прита-

манних цій фінансовій установі функціях. 
У всьому світі страхові компанії – це на-
самперед фінансові інститути, основним 
завданням яких є грамотна оцінка можли-
вих ризиків, акумуляція страхових внесків 
для формування страхових резервів, які в 
подальшому спрямовуватимуться на вико-
нання зобов’язань страховика – здійснення 
виплат страхових відшкодувань і страхових 
сум за наслідками настання страхових ви-
падків. Водночас страховики практично не 
займаються ні самостійним продажем стра-
хових полісів (оскільки це завдання стра-
хових агентів і брокерів), ні врегулюванням 
наслідків страхових випадків (для цього є 
асистанські компанії). Звідси зрозуміло, що 
подальший розвиток нових інституцій в інф-
раструктурі українського страхового ринку є 
необхідністю та вимогою сьогодення. Варто 
відмітити, що зарубіжні страховики давно 
оцінили переваги роботи з асистанськими 
компаніями, що беруть на себе зобов’язання 
із супроводження договорів страхування. 
Включення послуги асистансу робить стра-
ховий продукт більш привабливим, зручним 
та цікавим для клієнта.

Не варто ототожнювати поняття “асис-
танс” із діяльністю звичайних call-центрів або 
відділів із роботи з клієнтами, оскільки сервіс-
не обслуговування ними зводиться лише до 
прийняття дзвінків за телефоном, фіксуван-
ня претензії, реєстрації страхового випадку 
та надання рекомендацій клієнтові стосовно 
оплати необхідних послуг самостійно та по-
дачі документів у страхову компанію.

Переважно страхові компанії рідко на-
дають допоміжні або послуги асистансу 
власними силами [9, 10]. Для здійснення 
такої діяльності компанії часто виступають 
як організатори надання послуг, тому для 
виконання своїх зобов’язань страховики 
укладають договори про співробітництво 
з асистанськими компаніями, які забезпе-
чують процес надання послуг асистансу. 
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Залежно від форми організації послуг асистансу 

переваги: тісний 
взаємозв’язок з 

підрозділом продажів 
страхових продуктів; 
висока якість обслу-

говування клієнтів; шви-
дке реагування на потре-
би клієнтів. Недоліки: 
необхідність, в окремих 
випадках, залучення за 
сумісництвом вузько-

профільних спеціалістів; 
залежність від загальної 
політики і стратегії ді-
яльності страхової ком-
панії; ризик зниження 

загальної рентабельності 
страховика 

переваги: відсутність 
потреби у додатковому 
залученні фахівців; 

налагодження системи 
обліку застрахованих 
осіб та підтримання 
сталих зв’язків із 

страховиками та поста-
чальниками послуг (ме-
дичні установи, СТО, 
адвокати, тощо); неза-
лежність від страхової 
компанії. Недоліки: 

відсутність можливості 
налаштування під 

потреби конкретного 
страховика 

це багатомережева сис-
тема організації надання 
допомоги клієнтові, за 
якої страховик доручає 
ведення справи від свого 

імені генеральному 
асистансу, а той, висту-
паючи в ролі диспет-

чера, організовує надан-
ня асистанських послуг 
через сформовану мере-
жу субасистансів. Пере-
вагою застосування 

такої форми є досягнен-
ня більшої маневреності 
та гарантування надання 
допомоги клієнтові в 
будь-якій країні світу 

власний асистанс відокремлений асистанс мультиасистанс 

Залежно від видів діяльності 

спеціалізований асистанс універсальний асистанс 

За територіальною ознакою 

регіональний 
асистанс 

міжрегіональ-
ний асистанс 

національний 
асистанс 

міжнародний 
асистанс 

транснаціона-
льний асистанс 

Класифікація асистансу 

в одному 
регіоні країни 

у декількох ре-
гіонах країни 

у рамках 
однієї країни 

у ряді країн 
регіону 

у багатьох 
країнах регіонів 

Рис. 2. Класифікаційні ознаки асистансу 
Примітка: Складено автором за [2, с. 83]
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Отже, асистанська компанія – це компанія, 
яка організовує надання медичних, техніч-
них, юридичних, організаційних чи інших 
послуг страховикам, у т. ч. клієнтам таких 
страховиків. Асистанські компанії мають 
домовленості з медичними установами, 
станціями технічного обслуговування, по-
хоронними бюро та іншими організаціями. 
У них обов’язково діють диспетчерські цен-
три з працівниками, які вільно розмовляють 
різними іноземними мовами і цілодобово 
обслуговують застрахованих.

Окрему увагу потрібно приділити страху-
ванню туристів. Тут зрозуміло, що без допо-
моги асистанських компаній жоден страховик 
не в змозі забезпечити своєму клієнтові ме-
дичне обслуговування при перебуванні його 
за кордоном або в певному регіоні країни, 
оскільки це не належить до їхніх обов’язків. 
Страхова компанія лише оплачує витрати 
страхувальника, а вся організація процесу є 
турботою асистанської компанії. 

В ролі асистанських компаній виступають 
спеціалізовані компанії з організації подібних 
послуг, що мають розгалужену мережу пред-
ставництв в усьому світі. Найбільш відомі:
– Europe Assistance – заснована в 1958 p.;
– Gesa Assistance (з недавнього часу – Inter 

Partner Assistance) – заснована в 1959 р.;
– міжнародна мережа, що складається з 

понад 50 компаній, які спеціалізуються 
на наданні послуг громадянам, що зна-
ходяться поза країною постійного про-
живання. Крім названих, широко відо-
мі Coris Assistance, Mercur Assistance, 
Assist-card, France Secure та ін.
Зазвичай компанії, які мають високу ре-

путацію на ринку сервісних послуг форму-
ють широку мережу чергових координаторів, 
які можуть спілкуватися на різних мовах (на-
приклад, мережа Global Voyager Assistance 
складається приблизно з 5000 координато-
рів у різних країнах світу), ефективно орга-
нізують їхню роботу, мають у штаті власний 

кваліфікований персонал, який також фахо-
во володіє іноземними мовами.

Зважаючи на тривалу історію та досвід 
існування міжнародних асистанських ком-
паній, виникає логічне запитання стосов-
но доцільності інвестування українськими 
страховиками значних фінансових ресурсів 
з метою створення власних сервісних ком-
паній. Чи не варто використовувати послу-
ги “іменитих” міжнародних компаній?

Для обґрунтованої відповіді слід вра-
ховувати переваги власного асистансу. По-
перше, це оптимізація бізнес-процесів, мож-
ливість використання єдиних інформаційних 
систем та жорсткий моніторинг збитковості 
страхових продуктів. По-друге, – це здатність 
контролювати роботу асистанської компанії 
відповідно до власних вимог і розроблених 
стандартів якості. По-третє, нерозголошення 
інформації про портфель своїх клієнтів, що є 
необхідним при передачі його на аутсорсинг 
компанії-асистансу, і таким чином зниження 
ризику витоку інформації. З огляду на підви-
щення якості сервісу врегулювання страхо-
вих випадків і на фоні економічної вигідності 
(за великих обсягів вартість одиничних опе-
рацій є меншою), то передача в аутсорсинг 
є більш доцільною для страхових компаній.

Кожна компанія-асистанс має у своєму 
розпорядженні мережу чергових центрів і 
бюро, розташованих у регіонах, на які поши-
рюється дія страхових полісів. При настанні 
страхового випадку клієнт повинен зателе-
фонувати до одного з чергових центрів, но-
мери телефонів яких зазначені в полісі або 
ідентифікаційній картці. Такий центр пере-
дає виклик у найближче бюро, що безпо-
середньо надає послуги, і підтверджує, що 
всі витрати будуть оплачені. Зрозуміло, що 
чим чи більше чергових центрів, тим швид-
ше буде надана допомога. Саме компанія-
асистанс оплачує послуги медичних закла-
дів, бере на себе організацію репатріації, 
медичної евакуації, супроводу хворого і т.д., 
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а вже потім проводить взаєморозрахунки з 
конкретними страховиками.

Слід відмітити, що в сучасній практи-
ці існують асистанські центри українського 
походження. Так, асистанський центр “Ел.
Ай.Сі. Асистанс” – українська сервісна ком-
панія, яка є однією з небагатьох асистан-
ських організацій, що працюють незалежно 
від страхових компаній і груп, та основним 
завданням якої є організація медичної і тех-
нічної допомоги на території України. До того 
ж організація допомоги для туристів є одним 
із основних завдань. Екстрена допомога для 
подорожуючих включає кілька видів:

1. Медичний асистанс (медична допо-
мога), в рамках якого Асистанський центр 
“Ел.Ай.Сі.Асистанс” організує амбулаторний 
візит, стаціонарне обстеження або лікуван-
ня, допомогу стоматолога, послуги “швидкої 
медичної допомоги”. У такому разі послуги 
лікаря будуть оплачені страховою компані-
єю через асистанс. Асистанський центр “Ел.
Ай.Сі.Асистанс” повідомляє іноземну стра-
хову компанію про всі етапи організації та 
надання допомоги, отримує від неї підтвер-
дження покриття медичних витрат і надає 
гарантії оплати лікувальним установам від 
свого імені. У певних випадках “Ел.Ай.Сі.
Асистанс” забезпечує підготовку та пере-
клад необхідних документів (в т.ч. медичних 
заключень), отриманих у лікарнях та кліні-
ках в Україні для подачі на відшкодування 
до іноземної страхової компанії;

2. Медична евакуація, організація якої на 
території України і в інші країни здійснюється 
з використанням відповідного наземного або 
авіаційного транспорту, забезпечення супро-
воду, необхідного в ході евакуації. Не завжди 
стан пацієнта дає змогу обійтися просто ам-
булаторним та стаціонарним лікуванням. 
Бувають ситуації, коли необхідно терміново 
евакуювати застраховану особу з однієї кліні-
ки в іншу, наприклад, з провінційної лікарні до 
столичної, або, наприклад, клієнт потребує 

транспортування до країни свого постійного 
проживання у супроводі медичного персона-
лу. Такі випадки вимагають масштабної орга-
нізаційної роботи, наприклад, необхідно зна-
йти медичний транспорт (можливо, навіть, 
спеціально обладнаний літак або вертоліт), 
оформити всі необхідні документи, підібрати 
супроводжуючий персонал. Залежно від ста-
ну здоров’я пацієнта, його місцезнаходження 
і місця призначення в організації медичної 
евакуації використовуються різні доступні за-
соби транспортування пацієнта, включаючи 
наземне транспортування, транспортуван-
ня регулярним рейсом, засобами санітарної 
авіації чи гелікоптером;

3. Репатріація залишків, або організація 
посмертної репатріації (відправка залишків 
до місця постійного проживання клієнта), під-
готовка необхідної документації та отриман-
ня відповідного дозволу (іноді трапляються 
випадки смерті туристів). Практично усі стра-
хові поліси подорожуючих включають в себе 
покриття витрат у таких ситуаціях, а усіма 
формальностями і організацією транспорту-
вання займається асистанська компанія.

Щодо розвитку українського ринку ту-
ристичного страхування слід зазначити, що 
такі послуги пропонують практично всі стра-
хові компанії, які здійснюють ризикові види 
страхування. За бажанням туриста з ним 
може бути укладено страхову угоду щодо 
покриття витрат, пов’язаних з анулюванням 
договору на туристичне обслуговування з 
ініціативи туриста, або страхову угоду щодо 
покриття витрат, пов’язаних з передчасним 
поверненням до місця проживання у разі на-
стання нещасного випадку або хвороби.

Отже, з огляду на викладене можна 
виділити переваги як для страховиків, так 
і для страхувальників від взаємодії із асис-
танськими компаніями (табл. 1).

Процедурний механізм врегулювання 
страхового випадку за допомогою асистан-
ської компанії наведено рис. 3.
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Таблиця 1
Переваги взаємодії з асистанськими компаніями

Для страхувальників Для страхових компаній

Отримання комплексного обслуговування 
в рамках укладання договору страхування

Підвищення престижу страховика за рахунок напо-
внення страхового продукту послугами асистансу

Оперативність реагування на дзвінок страхуваль-
ника, що дозволяє зібрати достовірну інформацію й 
запобігти страховому шахрайству з боку страховиків

Скорочення витрат страховика на організацію 
обслуговування клієнтів й урегулювання страхових 
випадків

Швидкість отримання всіх необхідних документів 
для здійснення страхової виплати Уникнення шахрайства з боку страхувальників

Підвищення лояльності до страхової компанії 
за рахунок надання екстреної допомоги 
та злагодженої роботи співробітників асистансу

Заощадження часу, фінансових ресурсів 
та одержання якісного сервісного супроводу до-
говору страхування

Підвищення якості обслуговування Оперативність отримання всіх необхідних 
документів для здійснення страхової виплати

Спрощення взаємовідносин зі страховиком завдяки 
цілодобовому режиму роботи асистанської компанії

Непотрібність мати безліч контрагентів на кожному 
етапі врегулювання страхового випадку

Можливість придбання якісного страхового 
продукту

Наявність договірних відносин 
із провайдерами в різних регіонах
Контроль вартості витрат на лікування та необхід-
ності призначених процедур

Примітка: Складено автором

 Придбання страхового 
продукту 

Страхувальник Страхова 
компанія 

1 

Страховик здійснює страхову виплату 
клієнтові на основі документів і 
висновків асистанської компанії 

5 

Компанія-
асистанс 

У разі настання страхового 
випадку клієнт звертається до 

компанії асистанс 

2 

Медичні установи, юристи, 
оцінщики, аварійні комісари 

Реєструється настання страхового випадку, збираються 
всі необхідні документи, організовується надання 
медичної, технічної, юридичної експертної та іншої 
допомоги, залежно від умов договору страхування 

3 

Компанія-асистанс направляє 
 повний пакет документів щодо 

страхового випадку до страховика, 
надаючи висновки про достовірність 

даних, величину збитку та суму 
страхового відшкодування 

4 

Рис. 3. Алгоритм врегулювання страхового випадку 
за допомогою асистанської компанії

Примітка: Складено автором
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Система взаєморозрахунків між стра-
ховими та асистанськими компаніями вста-
новлюється на договірній основі. Розрізня-
ють такі способи розрахунків між ними [8, 
с. 84]:
1) страхова компанія відраховує асис-

тансу від кожного укладеного догово-
ру страхування встановлену суму; при 
цьому обсяг надаваних послуг не зале-
жить від суми платежу;

2) страховик оплачує рахунки асистан-
ської компанії за надані послуги; сума 
платежів безпосередньо залежить від 
обсягу наданих послуг.

3) змішаний підхід до розрахунків.
Висновки. Сьогодні говорити про по-

вноцінний та динамічний розвиток страхо-
вого ринку України неможливо. Про це свід-
чать результати діяльності страховиків за 
підсумками 2014 р. До того ж не варто спо-
діватися на швидкі позитивні зрушення у 
розвитку страхового ринку України загалом 
та окремих страхових компаній зокрема, 
впродовж 2015 року. Діяльність страховиків 
буде ще знаходитися під впливом негатив-
них макроекономічних і політичних фак-
торів, а саме: кризи платежів у результаті 
зниження платоспроможного попиту клієн-
тів; припинення надходжень за окремими 
страховими продуктами при значному об-
сязі страхової відповідальності з огляду на 
скорочення банківського автокредитування 
і відповідно зменшення обсягів страхуван-
ня заставного майна, згортання програм 
добровільного медичного страхування, на-
копичувального, пенсійного та ін.; зростан-
ня збитковості через інфляційні процеси, 
що зумовлено підвищенням вартості ре-
монтних робіт на фоні падіння обсягів над-
ходження страхових платежів, зростання 
вартості медикаментів і лікувальних послуг, 
тощо; дефіцит оборотних коштів і поточних 
страхових резервів, що призводить до по-
рушення строків страхових виплат, розра-

хунків із перестрахування; тощо. Такий стан 
речей зумовлюватиме подальше зниження 
страхової активності на ринку загалом. 

Сьогодні перед страховими компаніями 
стоїть важке завдання – збереження існую-
чих обсягів продаж страхових продуктів та в 
міру можливості – їх нарощування на фоні 
підвищення якості виконання зобов’язань 
перед клієнтами. Залучення до обслугову-
вання договорів страхування компаній-асис-
тансів, які надають широкий спектр послуг, 
є абсолютно виправданим і своєчасним, 
оскільки клієнт матиме оперативний та про-
стий доступ до всього комплексу послуг ор-
ганізаційного та інформаційного характеру 
в будь-якій країні світу. На майбутнє можна 
лише спрогнозувати подальше удоскона-
лення взаємодії страховиків і асистанських 
компаній з метою модернізації пропонова-
них страхових продуктів і досягнення висо-
ких конкурентних позицій.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ АНДЕРРАЙТИНГУ 
В СТРАХУВАННІ

На основі критичного аналізу існуючих вітчизняних і зарубіжних поглядів щодо видів 
андерайтингу узагальнено особливості стандартного та індивідуального андеррайтин-
гу. Обґрунтовано доцільність упорядкування класифікаційних ознак андерайтингу та по-
дано їх структуризацію за критеріями стандартності ризику, новизною ризику, рівнем 
прийняття рішення про страхування ризику, охоплення ризиків, підгалузі страхування, 
глибини андеррайтингу, рівня ризикованості об’єкта страхування, суб’єктного складу, 
рівня інтегрованості, масштабності діяльності страховика, стадії його життєвого ци-
клу, джерела страхових виплат, витратності андерайтингу та горизонту страхування.

Ключові слова:  андеррайтинг, страхова компанія, стандартний андеррайтинг, 
індивідуальний андеррайтинг, страховий портфель, фінансова стійкість страховика.

Оксана ВОДОЛАЗСЬКА

УДК 368.02

Оксана ВОДОЛАЗСКАЯ
Систематизация видов андеррайтинга в страховании
На основе критического анализа существующих отечественных и зарубежных 

взглядов относительно видов андеррайтинга, обобщены особенности стандартного 
и индивидуального андеррайтинга. Обоснована целесообразность составления класси-
фикационных признаков андеррайтинга и представлена их структуризация по крите-
риям стандартности риска, новизны риска, уровня принятия решения о страховании 
риска, охвата рисков, подотрасли страхования, глубины андеррайтинга, уровня риска 
объекта страхования, субъектного состава, уровня интегрированности, масштабно-
сти деятельности страховщика, стадии его жизненного цикла, источника страховых 
выплат, затратности андеррайтинга и горизонта страхования.

Ключевые слова: андеррайтинг, страховая компания, стандартный андеррай-
тинг, индивидуальный андеррайтинг, страховой портфель, финансовая устойчи-
вость страховщика.

Oksana VODOLAZSKA
Systematics of underwriting in insurance
Introduction A comprehensive activity of the insurer to identify, assess risks and to select 

the best coverage is called “the underwriting”. The lack of comprehensive understanding of the 
features of underwriting and classifi cation eliminates the possibility of full use of the entire pal-
ette of possible types of underwriting in the insurance business.

Purpose The purpose of the article is to systematize the scientifi c achievements of Ukrain-
ian and foreign experts in the disclosure approaches to classifi cation of underwriting in insur-
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ance and justifi cation of the need to improve the existing approaches to the determination of 
specifi c structure of the underwriting in insurance.

Methods On the basis of a critical analysis and synthesis of existing domestic and foreign views 
on species diversity underwriting the features of the standard and individual underwriting were high-
lighted. Standard underwriting conducted for mass types of insurance, under which the homogene-
ous and relatively simple objects (apartments, household goods, cars, etc.) are insured. Individual 
underwriting involves insurance or rejection of insurance of the claimed subject matter. It based on 
an assessment of individual inherent risks of a particular object. Individual underwriting held in order 
to create or adjust the terms of the insurance contract and to determine the individual tariff.

Results The additional criteria of underwriting classifi cations are: standardization of risk, 
originality of risk, the level of decision-making on risk insurance, coverage of risks, sub-sector of 
insurance, the depth of underwriting, level of risk of insurance object, subject structure, the level 
of integration, the scale of operations of the insurer, the stage of the life cycle of the insurer, a 
source of insurance payments, a cost of underwriting and the horizon of insurance.

Conclusion The proposed classifi cation of underwriting allows you to organize the set of its 
kinds in the insurance business, as well as take into account the specifi city of each species in 
the formation of underwriting policy.

Key words: underwriting, insurance company, underwriting classifi cation, standard under-
writing, individual underwriting, insurance portfolio, fi nancial stability of the insurer.

Постановка проблеми. В умовах су-
часних реалій ризик є важливим атрибу-
том діяльності суб’єктів господарювання, 
домашніх господарств та функціонування 
фінансових ринків. Різноманітність форм 
вияву ризику, частота та “глибина” наслідків 
його вияву, до того ж відсутність стовідсот-
кової ймовірності його уникнення виклика-
ють необхідність організації страхового за-
хисту за допомогою професійних учасників 
страхового ринку – страховиків. Характер-
ною специфікою діяльності останніх є те, 
що такі фінансові інститути мають справу з 
двома видами ризиків: з тими ризиками, які 
безпосередньо властиві діяльності страхо-
вих компаній, як і будь-яким іншим суб’єктам 
економіки, та з тими ризиками, які беруть на 
себе страховики на утримання за відповід-
ну плату. В останньому випадку наявність 
фактору ризику та необхідність компенса-

ції можливого збитку страхувальнику в разі 
реалізації страхового випадку викликають 
потребу в провадженні комплексу заходів 
і процедур із правильної оцінки прийня-
того на страхування ризику й визначення 
можливостей його страхування з метою 
як задоволення інтересів страховика, так 
і страхувальника. Слід відмітити, що така 
комплексна робота страховика з ідентифі-
кації та оцінки ризиків та вибору оптималь-
ного страхового покриття в світовій практиці 
отримала назву “андеррайтинг”. Виявлення 
таким чином ризикового профілю та визна-
чення доцільності страхування дає змогу 
ґрунтовніше підходити до формування стра-
хового портфеля та оцінювання результатів 
діяльності страхової компанії.

У сучасній практиці страхового бізнесу 
страховики застосовують окремі елементи 
процедурного механізму андеррайтингу. 
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Такий підхід звичайно є фрагментарним 
та характеризується певною розрізненістю 
здійснюваних операцій на рівні структур-
них підрозділів. Це є наслідком відсутності 
комплексного розуміння андеррайтингу та 
особливостей його класифікації, що, від-
повідно, нівелює можливість повноцінного 
застосування всієї палітри можливих видів 
андеррайтингу в страховому бізнесі.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання ефективної та професійної 
оцінки ризиків, які приймаються на утриман-
ня страховою компанією, стали предметом 
дослідження у наукових працях вітчизня-
них і зарубіжних вчених, зокрема А. Архіпо-
ва, Д. Горульова, Н. Нагайчук, М. Ніколен-
ка, А. Попова, Р. Рязанцева, А. Супруна, 
Н. Ткаченко, Н. Харітонова, Л. Шірінян та 
ін. Незважаючи на певну розробленість цієї 
проблематики, у науковій літературі все ж 
бракує глибоких досліджень, пов’язаних 
з оцінкою сучасного стану андеррайтингу 
в страховому бізнесі та механізмом його 
здійснення, потребують більш серйозного 
обґрунтування класифікаційні підходи до 
виділення видової структури андеррайтин-
гу та їх особливостей. Зважаючи на зазна-
чене, досі існує реальна потреба в подаль-
шому вивченні окресленої проблематики.

Метою дослідження є систематизація 
наукових здобутків українських та зарубіж-
них фахівців у частині розкриття підходів до 
класифікації андеррайтингу в страхуванні 
та обґрунтування необхідності удоскона-
лення існуючих міркувань у частині видової 
структури андеррайтингу в страхуванні. 

Виклад основного матеріалу. Ан-
деррайтинг часто розглядається як ви-
значальна ланка страхових відносин. І це 
справедливо, оскільки від того, наскільки 
ефективно та фахово він побудований, 
залежить не лише результат страхової ді-
яльності, а й і кінцевий фінансовий резуль-
тат діяльності страховика. Погоджуємося 

з науковою позицією Н. В. Ткаченко щодо 
трактування сутності андеррайтингу через 
“комплексну роботу, яка проводиться стра-
ховиком по прийому на страхування ризи-
ків, включаючи їх оцінку, визначення мож-
ливості страхування, вибір оптимального 
покриття, перевірку відповідності ризиків і 
клієнтів цілям та завданням своєї страхової 
компанії з точки зору її фінансової стабіль-
ності” [1, c. 382]. Водночас, в економічній 
науці спостерігається значна кількість на-
укових роз’яснень сутнісного трактування 
андеррайтингу на фоні практичної відсут-
ності й наукової обмеженості структурного 
поділу й, відповідно, видової палітри ан-
деррайтингу. Водночас розгляд існуючих в 
економічній літературі підходів до класи-
фікації видів андеррайтингу в страхуванні 
доводить, з одного боку, їх неупорядкова-
ність, а з іншого – неповноту застосовува-
них класифікаційних ознак. 

Різновиди андеррайтингу в страхуванні 
можна виділяти з різних позицій. Традиційно 
вчені-економісти (А. Архіпов [2], Д. Горульов 
[3], А. Попова [4], Р. Рязанцев [5], М. Ніко-
ленко [6], А. Супрун [7], Л. Шірінян [8] та ін.) 
виділяють у страхуванні два види андеррай-
тингу: стандартний та індивідуальний.

Стандартний андеррайтинг виконується 
продавцями страхових послуг (страховими 
агентами) за типовими процедурами й пра-
вилами. Стандартний андеррайтинг перед-
бачає прийняття на страхування або пере-
дачу на індивідуальний андеррайтинг, або 
відхилення продавцем конкретного об’єкта 
страхування шляхом оцінки його відповід-
ності встановленим критеріям стандарт-
ності (типовим умовам страхування). У разі 
прийняття об’єкта на страхування визна-
чення умов страхування, обсягів страхового 
покриття і тарифів здійснюється, виходячи з 
завчасно встановлених варіантів.

Варто зауважити, що при стандартному 
андеррайтингу експертиза об’єкта страху-
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вання проводиться продавцем страхових 
продуктів без участі андеррайтера на осно-
ві заяви встановленої форми та доданих до 
неї документів страхувальника або з оглядом 
за встановленою процедурою, або без огля-
ду об’єкта страхування. Страховик виходить 
з раніше накопиченого досвіду за типовими 
для таких об’єктів ризиками, статистики, що 
склалася за виплатами, і довіри до відомос-
тей, повідомлених страхувальником у за-
яві. Утім, пов’язаний з цим додатковий ризик 
страховика може бути врахований шляхом 
певного збільшення страхових тарифів.

Повністю поділяємо думку, що стан-
дартний андеррайтинг проводиться для 
масових видів страхування, у рамках яких 
страхуються однорідні і відносно прості 
об’єкти (квартири, домашнє майно, автомо-
білі та ін.), яким притаманні ризики, що не 
вимагають ретельної індивідуальної оцінки 
та супроводу [9, с. 29].

З’ясовуючи сутність індивідуального 
андеррайтингу, варто усвідомлювати, що 
він проводиться кваліфікованими спеціа-
лістами-андеррайтерами за нестандарт-
ними ризиками у межах конкретних видів 
страхування. Інакше кажучи, індивідуаль-
ний андеррайтинг передбачає прийняття 
на страхування або відхилення заявлено-
го об’єкта на основі оцінки індивідуальних, 
властивих конкретному об’єкту ризиків, що 
проводиться андеррайтером з метою фор-
мування або коригування умов договору 
страхування та визначення тарифу.

З наведеного логічно виходить, що ін-
дивідуальний андеррайтинг призначений 
для складних об’єктів (великі майнові комп-
лекси), унікальних об’єктів, об’єктів ма-
сових видів страхування, які мають відхи-
лення у своїх характеристиках, наприклад, 
індивідуальний набір ризиків. При страху-
ванні таких об’єктів необхідна індивідуаль-
на страхова експертиза і детальне обгово-
рення умов договору страхування [9, с. 30].

Отже, в ролі критерію стандартності 
ризику пропонується набір показників, що 
характеризують об’єкт страхування (види 
і стан об’єктів, перелік та дотримання за-
ходів безпеки), умови страхування (набір 
ризиків і страхових випадків, виключення з 
покриття, базові тарифи, поправочні коефі-
цієнти до них, франшизи), та які зазначені 
в описі продукту, тарифному керівництві, 
умовах укладання договору та умовах про-
дажу [10].

Водночас говорити про одностайність 
та сталість наведених критеріїв стандарт-
ності ризику не можна, оскільки кінцева 
оцінка залежить від конкретного андеррай-
тера, його толерантності до ризику, про-
фесійної компетентності та досвіду, що дає 
йому змогу не лише прогнозувати ймовір-
ність реалізації ризику, а й адекватно оці-
нити можливості в частині збалансування 
страхового портфеля та забезпечення фі-
нансової стійкості страхової компанії.

Повністю погоджуємося з баченням 
А. П. Архіпова алгоритму побудови проце-
су андеррайтингу в страхуванні в його уза-
гальненому вигляді (рис. 2).

Натомість Н. Харітонова розрізняє ан-
дерайтинг І типу – процес оцінювання ри-
зиків, що надходять на страхування в стра-
хову компанію вперше, та андеррайтинг ІІ 
типу – процес оцінювання ризиків, які були 
вже неодноразово прийняті на утримання 
страховою компанією [11, c. 7]. На нашу 
думку, дискусійним у такому разі є виділен-
ня чи розмежування типів андеррайтингу – 
первинний та вторинний андеррайтинг. Ско-
ріш за все мова йде про видову структуру 
андеррайтингу залежно від специфічності 
ризику, що приймається на страхування. 
Окрім того, варто відносити до вторинного 
андеррайтингу й ті ризики, які стосуються 
перестрахового захисту, оскільки вони вже 
були прийняті на страхування чи то цеден-
том, чи то перестраховиком.
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Не розділяємо сповна класифікацію 
андеррайтингу, запропоновану Д. О. Гору-
льовим [12] в частині виділення таких видів:
– достраховий андеррайтинг, особливіс-

тю якого є обґрунтування та прийняття 
рішення про те, чому певні ризики до-
цільно страхувати;

– страховий андеррайтинг – рішення про 
те, чому і на яких умовах певні ризики 
можуть бути прийняті на страхування;

– перестраховий андеррайтинг – рішен-
ня про можливість та умови прийняття 
ризику в перестрахування.
Доречно зауважити, що сутнісне розумін-

ня підходів до конкретних видів андеррайтин-
гу базується на теоретичних дослідженнях 
науковців. Звідси не зрозуміло, навіщо по-
трібно виділяти достраховий андеррайтинг, 
якщо увесь спектр заходів, які відбуваються 
в його межах, не може бути відділений від 
тих заходів, що здійснюються в рамках стра-
хового андеррайтингу. Щоби зрозуміти зміс-

товне наповнення та особливості виділених 
Д. О. Горульовим видів, варто акцентувати 
увагу на зазначених різновидах.

Так, на думку Д. О. Горульова, достра-
ховий андеррайтинг характеризується най-
більш широким спектром ризиків, що вклю-
чає ризики, які не підлягають страхуванню, 
для яких страхування є економічно недо-
цільним. Достраховий андеррайтинг поля-
гає у відборі тих ризиків, які можуть бути 
захищені саме за допомогою страхування 
(передані на страхування), з одночасним 
обґрунтуванням причин і умов відмови 
від прийняття таких ризиків на утримання 
страховою компанією. Має бути чітко сфор-
моване уявлення про те, що страхування 
не може захистити суб’єкта від ризику, а 
виступає лише інструментом компенсації 
фінансових втрат, що виникають у зв’язку з 
реалізацією ризику. 

Страховий андеррайтинг передбачає ді-
яльність щодо формування збалансованого 
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Рис. 2. Двоступеневий андеррайтинг у страхуванні [2, с. 66].
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і прибуткового страхового портфеля за допо-
могою прийняття тих ризиків, які відповіда-
ють цьому завданню. Така діяльність вклю-
чає в себе: селекцію ризиків; обґрунтування 
та встановлення умов страхування, у тому 
числі тарифікацію і застереження; забезпе-
чення подальшого захисту ризиків за допо-
могою перестрахування. На наш погляд, по-
милкою в цьому разі є подвійне врахування 
однакових видів робіт як у достраховому, 
так і страховому андеррайтингу. Фактично 
увесь наведений перелік робіт у складі до-
страхового андеррайтингу відповідає роботі 
із селекції ризиків, що здійснюється під час 
страхового андеррайтингу. Відповідно, ви-
никає неузгодженість і протиріччя між наве-
деними видами андеррайтингу.

Доцільним, звичайно, є виділення 
Д. О. Горульовим “перестрахового андер-
райтингу”, проте питання виникають до 
трактування його змісту. На нашу думку, 
неправомірним є акцентування уваги лише 
на “прийнятті ризику в перестрахування”, 
оскільки, якщо мова йде про збалансова-
ність і прибутковість страхового портфеля 
страховика та забезпечення фінансової 
стійкості діяльності останнього, то цілком 
правильним є і зосередженість вектора 
уваги не лише на прийнятті, а й передачі 
ризиків у перестрахування.

Перестраховий андеррайтинг, за-
звичай, є діяльністю з чітко визначеним 
фінансовим ризиком, “очищеним” від не-
визначеностей, що обумовлюються неточ-
ністю ідентифікації ризику, оскільки обидві 
сторони договору перестрахування є про-
фесійними учасниками страхового ринку. 
При цьому розмір аквізиційних витрат пе-
рестраховика нижче, ніж у прямого страхо-
вика і більш точно визначений. Як правило, 
у перестрахуванні більш чітко може бути 
розрахована економічна ефективність пе-
рестрахувальних операцій з урахуванням 
всієї сукупності витрат.

Якщо розглядаємо перестраховий ан-
деррайтинг, то в його межах повинно від-
буватися збалансування вхідних і вихідних 
грошових потоків за перестраховими опе-
раціями в обсязі й часі; рішення про до-
статність інформації для достовірного су-
дження про збалансованість портфеля або 
“чистоту” ризику, за яким надається пере-
страховий захист; прийняття рішення про 
можливість збереження (забезпечення) 
фінансової стійкості компанії при прийнятті 
на себе певного обсягу ризику; прийняття 
рішення про економічну доцільність при-
йняття пропонованого ризику тощо.

Д. О. Горульов [3, c. 68] також пропо-
нує виділяти андеррайтинг окремих ризиків, 
який ґрунтується на основі ризикологічного 
аналізу та факторного вивчення умов функ-
ціонування об’єкта, які схильні до ризику. 
Він здійснюється за допомогою формування 
анкет передстрахової експертизи з подаль-
шим переведенням якісних характеристик, 
що описують ризик, у кількісні показники 
на базі тарифних унормувань. До такої по-
зиції російського науковця варто додати, що 
окрім аналізу окремого ризику, страховик 
повинен проводити андеррайтинг сукупнос-
ті ризиків, зокрема в разі комплексного про-
дажу страхових продуктів. Якщо ж зважати 
на стратегічну зорієнтованість та спрямова-
ність андеррайтингу, то не можна виключати 
й андеррайтинг страхового портфеля стра-
хової компанії, що проводиться з метою за-
безпечення та підтримання фінансової стій-
кості страховика.

Підтримуючи позицію дослідника, до-
повнимо, що оскільки підгалузі страхуван-
ня є відмінними між собою, слід вирізняти 
спеціалізований за видами андеррайтинг 
(андеррайтинг страхування життя, май-
на, відповідальності та ін.). Так, при стра-
хуванні життя незалежно від конкретного 
виду страхового продукту здійснюється 
медичний андеррайтинг, який проводиться 
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на підставі даних про стан здоров’я стра-
хувальника на момент укладення договору 
страхування з урахуванням імовірної три-
валості життя, наявності певних захворю-
вань або виявленої схильності до захворю-
вань, які не підлягають страхуванню [13]. 
Викладені міркування стосовно класифіка-
ції андеррайтингу за підгалузями, за нашим 
баченням включають в себе також і особли-
вості здійснення перестрахових операцій у 
розрізі наведених підгалузей.

Потрібно враховувати, що існують різні 
класифікації видів андеррайтингу, в основу 
яких покладено ті чи інші вихідні положення, 
що залежать передусім від практичної зна-
чущості та доцільності. У цьому контексті 
слушним є дослідження андеррайтингу за 
критерієм “глибини” його проведення. За та-
ким критерієм варто виділяти базовий, який 
властивий індивідуальному страхуванню, та 
комплексний андеррайтинг – останній вико-
ристовується для колективного страхування.

Залежно від рівня ризикованості ан-
деррайтингу російські дослідники [12] роз-
різняють:
– агресивний андеррайтинг, за якого 

страхова компанія працює з усіма ри-
зиками, проте за високу ціну, формує 
досвід роботи з невідомими ризиками;

– консервативний андеррайтинг – перед-
бачає значну селекцію ризиків, відмову 
від роботи з невідомими ризиками.
Доречним є виділення також 

моносуб’єктного та мультисуб’єктного ан-
деррайтингу залежно від кола суб’єктів, що 
приймають ризик на страхування:
– моносуб’єктний андеррайтинг, за яко-

го управління ризиком здійснюється 
самостійно, робота з ризиками прово-
диться в межах власних можливостей 
страхової компанії;

– мультисуб’єктний андеррайтинг, коли 
ризик розділяється з контрагентом та 
частина діяльності передається на 

аутсорсинг. Такий підхід, як правило, 
можливий у межах прийняття ризику 
на утримання страховими компаніями, 
які входять до страхових пулів, тобто 
об’єднань страховиків, у яких кожний 
несе відповідальність лише за свою 
частину ризику. Такі страховики здій-
снюють спільний андеррайтинг ризиків. 
Повністю не погоджуємося з думкою 

О. С. Хуторянського [14] щодо поділу ан-
деррайтингу за специфікою розгляду ризи-
ку на аналізуючий та оцінюючий, оскільки 
основою та підґрунтям для оцінки того чи 
іншого явища чи то об’єкта є саме резуль-
тати аналізу. У такому разі відокремлені 
між собою два процеси – аналіз та оцінка, 
що є, звичайно, неправомірним. 

Водночас цікавими є міркування та по-
гляд О. С. Хуторянського стосовно виділен-
ня такої класифікаційної ознаки, як ступінь 
відокремленості процесу андеррайтингу в 
компанії. Варто визнати доцільність подан-
ня за наведеною ознакою таких видів ан-
дерайтингу, як інтегрованого та відокрем-
леного. Водночас, виділення змішаного 
виду андеррайтингу є певною мірою дис-
кусійним з огляду на незрозумілість роз-
межування організаційних обов’язків струк-
турних підрозділів страхової компанії. Так, 
інтегрований андеррайтинг є вбудованим у 
процес продажу блоком прийняття рішен-
ня про оцінку та умови прийняття ризику 
на страхування, а відокремлений розмеж-
овує функції продажу та андеррайтингу. У 
першому варіанті недоліком є певна втрата 
оперативності прийняття рішень та керова-
ності окремих процесів під час взаємодії з 
незалежними структурними підрозділами, 
які існують у складі страхової компанії. У 
другому варіанті існує можливість усунен-
ня такого недоліку, але водночас зростають 
витрати на підготовку висококваліфікова-
них андеррайтерів за кожним напрямком 
страхового бізнесу. Перевагою в цьому разі 
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є те, що такий підхід дозволяє залучити до 
процесу андеррайтингу практично всі під-
розділи компанії, у тому числі й окремих 
співробітників, і в результаті відчуватиметь-
ся внесок кожного структурного підрозділу 
чи працівника в кінцеві результати діяль-
ності страхової компанії.

Узагальнюючи погляди вчених на кла-
сифікацію видів андеррайтингу в страху-
ванні, зазначимо, що поки що у науковому 
середовищі не сформовано узгодженої по-
зиції щодо набору ознак в частині подання 
видів андеррайтингу в страховому бізне-
сі. На нашу думку, наявність окреслених 
класифікаційних ознак та їх систематизація 
буде не повною, якщо оминути увагою й 
інші різновиди андеррайтингу.

Варто підкреслити доцільність виділен-
ня внутрішнього та зовнішнього андерайтин-
гу, який виконується відповідно спеціаліста-
ми, що працюють у штаті страхової компанії 
та незалежними андерайтерами або спеці-
алізованими андеррайтерськими компані-
ями. Зрозуміло, що можна вести дискусію 
стосовно переваг та ризиків, які властиві 
наведеному виду андеррайтингу. Так, для 
вирішення поточних проблем оцінки безпе-
рервно прийнятих на страхування ризиків 
зовнішній андеррайтинг може виявитися 
занадто дорогим і не завжди оперативним. 
Водночас тримати висококваліфікованих 
фахівців на всі види страхування можуть 
дозволити собі лише найбільші страховики. 
Тому для аналізу та оцінки масових і неве-
ликих одиничних ризиків багато страховиків 
створюють власні служби андеррайтингу, а 
для оцінки складних і таких, що нечасто зу-
стрічаються в практиці, доцільно залучати 
незалежних експертів.

Здійснюючи андеррайтинг, важливо 
враховувати цикл страхової діяльнос-
ті, оскільки через ринкову нестійкість, 
пов’язану зі зростанням ділової активності 
та припливом капіталів у страхову галузь 

у період економічного благополуччя, або 
впливу негативних чинників, викликаних 
загостренням конкуренції, прискоренням 
інфляції, що ведуть до зростання збитків, 
відбувається постійне коливання розмі-
рів ставок і сум страхових премій, тобто 
за зростанням ділової активності слідує її 
спад, що змінюється наступним зростан-
ням. Звідси, слід вирізняти проциклічний та 
контрциклічний види андеррайтингу.

Залежно від джерела страхових ви-
плат пропонуємо виділити андеррайтинг на 
основі збалансованості грошових потоків та 
андеррайтинг на основі достатності страхо-
вих резервів. Андеррайтинг на основі зба-
лансованості грошових потоків передбачає 
фінансування виплат з нових надходжень 
премій, а не зі страхових резервів, сфор-
мованих за укладеними договорами. За 
таких умов вимоги до якості прийнятих на 
страхування ризиків є зниженими заради 
якнайшвидшого отримання обігових коштів 
для виплати відшкодування за старими 
претензіями. За такої схеми фінансування 
зростання страхових премій повинно випе-
реджати зростання страхових виплат. Якщо 
страхові премії надходять в недостатньому 
розмірі або не надходять взагалі, компанія 
може виявитися не в змозі платити за свої-
ми страховими зобов’язаннями.

На основі критерію витратності андер-
райтингу розмежуємо низьковитратний 
та високовитратний види андеррайтингу. 
Важливість застосування такого критерію 
обумовлюється величиною витрат, що при-
падають на організацію процесу андер-
райтингу в страховій компанії. У такому 
випадку не можна однозначно говорити 
про позитивну тенденцію в разі зменшення 
витрат на андеррайтинг, оскільки це може 
спровокувати низьку якість відбору ризиків 
при прийнятті їх на страхування. Водно-
час, якщо мова йде про стандартизовані 
страхові продукти й, відповідно, ризики, то 
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зменшення вартості андеррайтингу в окре-
мих випадках можна вважати позитивним. 

За горизонтом страхування виділимо 
оперативний андеррайтинг, який передба-
чає мінімальний строк прийняття рішення 
за об’єктами, що надходять на страхуван-
ня, та стратегічний андеррайтинг, що ґрун-
тується на врахуванні прогнозних рівнів 
ризику страхового портфеля та планових 
показників діяльності страховика. 

Отже, на основі вищезазначеного сис-
тематизуємо класифікаційні ознаки андер-

райтингу з поданням видового розмаїття в 
табл. 1.

Висновки. Таким чином, на основі про-
веденого дослідження можна зробити ви-
сновок, що ефективність аналізу і відбору 
ризиків для прийняття їх на страхування 
є основоположним процесом у діяльності 
страхової компанії. Запропонована класи-
фікація андеррайтингу дає змогу система-
тизувати множину його видів у страховому 
бізнесі, а також брати до уваги специфіку 
кожного виду при формуванні андеррай-

Таблиця 1
Класифікація видів андеррайтингу в страхуванні

Ознака класифікації Види андеррайтингу

стандарність ризику стандартний андеррайтинг
індивідуальний андеррайтинг

новизна ризику первинний андеррайтинг 
вторинний андеррайтинг

рівень прийняття рішення 
про страхування ризику

страховий андеррайтинг
перестраховий андеррайтинг

охоплення ризиків
андеррайтинг окремого ризику
андеррайтинг сукупності ризиків
андеррайтинг страхового портфеля

підгалузь страхування
андеррайтинг страхування життя
андеррайтинг страхування майна
андеррайтинг страхування відповідальності

глибина андеррайтингу базовий андеррайтинг
комплексний андеррайтинг

рівень ризикованості об’єкту страхування агресивний андеррайтинг
консервативний андеррайтинг

суб’єктний склад моносуб’єктний андеррайтинг
мультисуб’єктний андеррайтинг

рівень інтегрованості інтегрований андеррайтинг
відокремлений андеррайтинг

масштабність діяльності страховика внутрішній андеррайтинг
зовнішній андеррайтинг

стадії життєвого циклу страховика проциклічний андеррайтинг
контрциклічний андеррайтинг

джерело страхових виплат андеррайтинг на основі збалансованості грошових потоків
андеррайтинг на основі достатності страхових резервів

витратність андеррайтингу низьковитратний андеррайтинг
високовитратний андеррайтинг

горизонт страхування оперативний андеррайтинг
стратегічний андеррайтинг

Примітка: складено автором
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тингової політики. Страховик повинен ор-
ганізувати андеррайтинг таким чином, щоб 
витрати на його проведення не перевищу-
вали економічний ефект від селекції ризи-
ків та, водночас, щоб надто жорсткі критерії 
відбору не стримували обсяг продаж. 
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА: 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення поняття “фінансова діяльність” 
та ообґрунтовано авторське трактування терміна “фінансова діяльність страховика”. 
Проведено аналіз динаміки і структури коштів страхових резервів страховиків України. 
Аргументовано існуючі тенденції у структурі активів, якими представлені кошти резервів 
зі страхування життя та кошти технічних резервів. Систематизовано чинники, що мали 
вплив на структуру активів, якими представлено кошти страхових резервів. Визначено 
заходи, що сприятимуть покращенню фінансової діяльності страховиків.

Ключові слова: страховики, страхові резерви, технічні резерви, резерви зі страху-
вання життя; фінансова діяльність страховика.

Наталія НАЛУКОВА,
Марія БАДИДА

УДК 368

Наталья НАЛУКОВА, Мария БАДЫДА
Финансовая деятельность страховщика: концептуальные основы теории и 

практики
Рассмотрены основные теоретические подходы к определению понятия “финансо-

вая деятельность” и обоснованно авторское определение термина “финансовая дея-
тельность страховщика”. Проанализирована динамика и структура страховых резер-
вов страховщиков Украины. Определены тенденции в структуре активов, которыми 
представлены средства резервов по страхованию жизни и средства технических ре-
зервов. Систематизированы факторы, повлиявшие на структуру активов, которыми 
представлены средства страховых резервов. Определены мероприятия, способству-
ющие улучшению финансовой деятельности страховщиков.

Ключевые слова: страховщики, страховые резервы, технические резервы, резер-
вы по страхованию жизни, финансовая деятельность страховщика.

Nataliya NALUKOVA, Maria BADYDA
The fi nancial activity of insurers: theory and practice
Introduction. Financial activities of insurers requires research aimed at identifying and 

developing recommendations to promote optimal formation of insurance reserves from various 
sources and ensure their effective investment in assets allowed.

Purpose. To study the theoretical aspects of the insurer’s fi nancial practices nature and to 
analyze the formation and placement of insurance reserves of insurers in Ukraine.

Results. The interpretation of the “fi nancial activity of the insurer” is suggested and the factors 
that determine its peculiarities are identifi es. The results of analysis of the dynamics and structure 
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of insurance reserves in Ukraine such: there was an increase in life insurance reserves; the larg-
est increase in life insurance reserves took place by life insurance contracts, which obligations 
are defi ned in convertible currencies; increasing the share of life insurance reserves is the result 
of the impact of economic, political and military risks and caused by negative expectations about 
the fi nancial security in both the short and the long term; among the most attractive assets for the 
allocation of insurance reserves dominated assets with the highest liquidity.

Conclusion. In order to improve the fi nancial performance of insurers is necessary: to 
develop incentives to priority investments of insurance reserves will be securities with fi xed 
income, government bonds, bank gold, real estate, and basic criterion placement of insurance 
reserves should minimize investment risk and liquidity of assets; to change the existing legisla-
tion so as to protect the deposits of insurers which are covered by insurance reserves; to make 
changes to current legislation on the protection of deposit insurers; to provide tools for forming 
long-term placement of insurance reserves by using the state guarantees.

Key words: insurers; insurance reserves; technical reserves; life insurance reserves; fi nan-
cial activities of the insurer.

Постановка проблеми. За умов по-
силення впливу економічних та політичних 
ризиків у житті суспільства фінансова ді-
яльність страховиків потребує системного, 
комплексного дослідження, спрямованого 
на виявлення та розробку рекомендацій, 
що сприятимуть кращому забезпеченню 
фінансовими ресурсами здійснюваної ними 
операційної та інвестиційної діяльності.

Активізація фінансової діяльності стра-
ховиків забезпечить вирішення проблем: 
стимулювання залучення капіталу; збіль-
шення обсягів довгострокового капіталу; 
регулювання потоків фінансових ресурсів; 
збільшення рівня реінвестування прибутку; 
розширення можливостей капіталовкла-
день та інвестиційних можливостей стра-
ховиків. Відповідно, дослідження питань, 
пов’язаних з управлінням формування і 
використання фінансових ресурсів страхо-
виків, набувають усе більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблематику фінансової діяльнос-
ті суб’єктів господарювання досліджують 

багато науковців, зокрема виділимо таких, 
як М. Бердар [1], І. Зятковський [2], Л. Оме-
лянович [3], О. Терещенко [4] та ін. Проте 
питання, що стосуються фінансової діяль-
ності страховика є менш опрацьованими. 
Управлінню фінансовими ресурсами стра-
ховиків присвячені праці таких вітчизняних 
вчених, як: О. Кнейслер [5], О. Кривицька 
[6], Л. Матвійчук [7], І. Фисун [8], Л. Чиж [9] 
та ін. Серед західних вчених, котрі вивча-
ють цю проблематику, відзначимо К. Куль-
па [10] та Е. Вієнга [11].

Високо оцінюючи внесок вчених у роз-
виток інституту страхових відносин, відзна-
чимо, що бракує інтегрованих досліджень, 
котрі формують теоретичну базу фінансової 
діяльності страховика. Серед основних по-
ложень наукових досліджень недостатньо 
ґрунтовних рекомендацій щодо напрямів 
розширення фінансових можливостей та 
формування збалансованого портфеля 
вкладень страховика. У цьому контексті 
метою дослідження є визначення сутності 
фінансової діяльності страховика та аналіз 
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практики формування й розміщення стра-
хових резервів страховиків України. Для її 
досягнення узагальнено існуючі підходи до 
сутності фінансової діяльності й запропо-
новано власне трактування терміна “фінан-
сова діяльність страховика” та відзначено 
основні аспекти, що зумовлюють її специфі-
ку; проаналізовано динаміку і структуру ко-
штів страхових резервів страховиків України, 
виявлено та аргументовано існуючі тенден-
ції; сформульовано заходи, що сприятимуть 
покращенню результатів без комплексного 
фінансової діяльності страховиків.

Виклад основного матеріалу. Визна-
чення змісту фінансової діяльності стра-
ховика неможливе без системного дослі-
дження поняття “фінансова діяльність”. 

Узагальнюючи існуючі підходи до ха-
рактеристики цього терміна, зазначимо, що 
більшість авторів дають однакове за суттю, 
хоча й різне за формулюванням визна-
чення. Переважно науковці розглядають 
фінансову діяльність як діяльність, яка зу-
мовлює зміни у величині і складі власного 
та позикового капіталів підприємства. Цей 
підхід від ображений і в положеннях чинно-
го законодавства [12].

Водночас під фінансовою діяльністю 
суб’єктів господарювання розуміють ці-
леспрямовану систему заходів, що здій-
снюються підприємством задля реалізації 
поточних і стратегічних завдань його розви-
тку, забезпечення діяльності фінансовими 
ресурсами, управління ними, вчасного та 
повного виконання фінансових зобов’язань 
[13, 228]. Інакше кажучи, це діяльність, 
пов’язана із формуванням, розміщенням і 
використанням власного капіталу, залучен-
ням і використанням коштів з зовні, спла-
тою відсотків за позичками, отриманням 
відсотків за депозитами, дивідендів тощо 
[14, 77]. Проте найчастіше фінансову діяль-
ність розглядають як систему форм і мето-
дів, які використовуються для фінансового 

забезпечення функціонування підприємств 
та досягнення ними поставлених цілей [2, 
19; 3, 15], або як діяльність, що пов’язана з 
організацією фінансів підприємства і здій-
снюється відповідно до цілей і завдань 
стратегії економічного розвитку суб’єкта 
господарювання [1, 21].

Фінансова діяльність, відповідно до норм 
Господарського кодексу України, включає 
грошове та інше фінансове посередництво, 
страхування, а також допоміжну діяльність у 
сфері фінансів і страхування [15].

Враховуючи визначення, подані у фахо-
вій економічній літературі та у чинному за-
конодавстві, підтримуємо наукову позицію 
вчених, котрі визначають фінансову діяль-
ність як комплекс функціональних завдань, 
що здійснюються фінансовими службами 
підприємства для реалізації поточних і 
стратегічних цілей і пов’язані із фінансуван-
ням, інвестиційною діяльністю та фінансо-
вим забезпеченням операційної діяльності, 
що у результаті призводить до змін у складі 
власного й залученого капіталів.

Розглянувши основні підходи до розу-
міння сутності фінансової діяльності стра-
хових компаній, зазначимо, що це поняття 
визначене в окремих нормативно-право-
вих актах, зокрема у Законі України “Про 
страхування” та ”Ліцензійних умовах про-
вадження страхової діяльності” [16; 17]. 
Згідно з положеннями вказаних документів 
страховики, окрім страхування і перестра-
хування, можуть здійснювати фінансову 
діяльність, що пов’язана із формуванням, 
розміщенням страхових резервів та їх 
управлінням, тобто у страховому законо-
давстві чітко визначено сутність фінансової 
діяльності страховика.

З одного боку, це доволі звужений під-
хід, оскільки мова йде лише про залучений 
капітал страховика, а про власний капітал 
не зазначено, а з іншого боку – він конкре-
тизує, що кошти страхових резервів фор-
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муються у процесі здійснення операційної 
діяльності, а їх розміщення відбувається у 
процесі інвестиційної діяльності. Ефектив-
ність управління у вказаних напрямках ві-
дображається змінами у складі та структурі 
не лише залученого капіталу, а й у складі 
та структурі власного капіталу страхових 
компаній, оскільки у разі позитивних фінан-
сових результатів, отриманих від основної 
діяльності, є реальні фінансові можливості 
для поповнення власного капіталу та інвес-
тування.

Таким чином, дослідження фінансо-
вої діяльності страховика варто проводи-
ти із врахуванням специфіки страхування 
та страхової діяльності. У цьому контексті 
розглянемо детальніше особливості фор-
мування і розміщення коштів страхових ре-
зервів, котрі є основним елементом залуче-
ного капіталу страховика та формуються із 
ресурсів, що тимчасово перебувають у його 
розпорядженні.

Українські та західні вчені-економісти 
єдині у тому, що страхові резерви відобра-
жають зобов’язання з відшкодування збит-
ків та частину ресурсів страхової компанії, 
яка за звичайних умов діяльності достатня 
для сплати страхового відшкодування за 
усіма укладеними договорами страхуван-
ня. Вони мають абсолютний зв’язок з осо-
бливостями проведення тих чи інших видів 
страхування. На практиці величина страхо-
вих резервів відображає обсяг зобов’язань 
страхової компанії на звітну дату і може 
бути значно вищою від розміру сформова-
ного власного капіталу.

Підтримуємо наукову точку зору О. Кри-
вицької, котра у своїх працях відзначає, що 
страхові резерви є найважливішою осо-
бливістю фінансово-господарської діяль-
ності страховиків, і саме вони формують 
страхові ресурси на макрорівні і є вагомою 
складовою насамперед ресурсів страхової 
компанії [6, 230–231].

Згідно з положеннями чинного в Україні 
законодавства страхові резерви поділено на 
технічні резерви та резерви зі страхування 
життя. Технічні резерви формують страхові 
компанії, що здійснюють загальне страхуван-
ня і до них віднесено резерв незароблених 
премій, резерв заявлених, але не виплачених 
збитків, резерв збитків, які виникли, але не 
заявлені, резерв катастроф, резерв коливань 
збитковості. Резерви і страхування життя, зо-
крема резерви довгострокових зобов’язань 
та резерви належних виплат страхових сум 
формуються страховиками, які здійснюють 
страхування життя [16; 17; 18; 19].

Ці аспекти враховані у працях багатьох 
українських науковців. Так, Л. Матвійчук, 
досліджуючи економічну сутність та мето-
дичні підходи до формування страхових 
резервів із страхування життя, відзначає, 
що до резервів довгострокових зобов’язань 
віднесено резерв нетто-премій, резерв 
витрат на ведення справи, резерв вирів-
нювання, резерв бонусів, а до резервів 
належних виплат страхових сум – резерв 
заявлених, але не врегульованих збитків, 
резерв збитків, що виникли, але не заявле-
ні [7, 109].

У західній страховій практиці перед-
бачено формування таких типів технічних 
страхових резервів, як резерв незаробле-
них премій, резерв збитків та резерв вирів-
нювання. Особливістю є те, що формують-
ся такі страхові резерви залежно від виду 
оформлених страхових договорів, котрі 
можуть укладатись одним із таких методів: 
контракт підписується між страхувальни-
ком і страховиком ще до того, як сталася 
вказана подія чи відомий розмір збитку; 
контракт укладається після того, як стала-
ся обумовлена у ньому подія, але ще перед 
тим, як визначено розмір шкоди [10, с.143; 
175–176].

Враховуючи те, що кошти страхових 
резервів належать не страховикам, а стра-
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хувальникам, тобто залучений капітал не є 
власністю страхової компанії, необхідним 
є державний нагляд. Положеннями чинних 
нормативно-правових актів чітко регламен-
товано не лише напрями, а й принципи роз-
міщення страхових резервів. Так, принцип 
безпечності розміщення активів страхових 
компаній характеризує мінімальний інвести-
ційний ризик та передбачає надійне розмі-
щення активів, що забезпечує їх повернення 
у повному обсязі. Прибутковість вкладень 
активів страховика повинна забезпечити 
стабільні та доволі високі прибутки. Ліквід-
ність активів – це можливість їх оперативної 
конвертації у готівкові кошти, тоді як дивер-
сифікованість передбачає розподіл активів 
між різними об’єктами вкладень з метою 
зменшення ризику можливих втрат капіталу 
та прибутку від нього [16].

Досліджуючи державне регулювання 
складу та структури активів страховиків, 
І. Фисун та Г. Ярова пропонують до перелі-
ку вищезазначених принципів віднести ще й 
такі, як пруденційність, що передбачатиме 
забезпечення раннього з’ясування й запо-
бігання можливим проблемам з управління 
активами, і ще один принцип – законодавче 
регламентування дозволених та прийнятних 
активів. Необхідність останнього зумовлена 
з огляду на те, що Розпорядженням Держав-
ної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України № 741 від 08.10.2009 введе-
но поняття “прийнятних” активів, тобто та-
ких, які відповідають відповідним критеріям 
якості [8, 4]. Тому вчені вважають доцільним 
запровадження такого принципу з управлін-
ня активами страхової компанії. Цю пропо-
зицію вважаємо цілком обґрунтованою та 
необхідною до впровадження.

Відповідно до положень чинного зако-
нодавства страхові резерви можуть бути 
представлені активами таких категорій: 
грошові кошти на поточному рахунку; бан-
ківські вклади (депозити); валютні вкладен-

ня згідно з валютою страхування; нерухоме 
майно; акції, облігації, іпотечні сертифікати; 
цінні папери, що емітуються державою; 
права вимоги до перестраховиків; інвес-
тиції в економіку України за напрямами, 
визначеними Кабінетом Міністрів України; 
банківські метали; готівка в касі в обсягах 
лімітів залишків каси, установлених Наці-
ональним банком України (НБУ); кредити 
страхувальникам-громадянам, що уклали 
договори страхування життя, у межах ви-
купної суми на момент видачі кредиту та 
під заставу викупної суми [16; 17; 18; 19].

Потенціал залучених фінансових ре-
сурсів характеризує власний капітал, що 
визначає обсяг чистих активів страхової 
компанії. Визначаючи сутність, структуру та 
функції страхового капіталу, Л. Чиж вказує 
на те, що власний капітал страхової компа-
нії відіграє важливу роль як на стадії ство-
рення страхової компанії, так і в процесі її 
функціонування [9].

Страховики володіють ще й такими 
власними коштами, як вільні резерви, котрі 
формуються за рахунок частини нерозподі-
леного прибутку. Інвестування таких коштів 
не регламентується законодавством, від-
повідно вони можуть бути вкладені страхо-
виком на власний розсуд.

Таким чином, ґрунтуючись на ключових 
характеристиках фінансової діяльності, 
враховуючи визначення, зазначені у нор-
мативно-правових актах, сутність та зміст 
власного і залученого капіталу страховика, 
пропонуємо власне трактування фінан-
сової діяльності страхових компаній як ді-
яльності, яка передбачає розробку та ре-
алізацію управлінських рішень, пов’язаних 
із оптимальним формуванням страхових 
резервів із різноманітних джерел та за-
безпеченням їх ефективного вкладення у 
дозволені активи відповідно до принципів 
диверсифікації, безпечності, прибутковості 
та ліквідності з метою забезпечення пози-
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тивних якісних та кількісних змін у складі й 
структурі власного та залученого капіталу.

Для того, щоб визначити місце, роль і 
значення фінансової діяльності у діяльнос-
ті страховика, варто врахувати дію таких 
аспектів: фінансова діяльність страховика 
не є його основною діяльністю, оскільки 
страхова функція є першочерговою; фінан-
сова діяльність є рівнозначною страховій 
діяльності страховика, оскільки його осно-
вна діяльність пов’язана зі збитками, які 
можуть певною мірою компенсуватися до-
ходами від фінансової діяльності. Виходячи 
з мети фінансової діяльності страховика – 
забезпечення його операційної та інвести-
ційної діяльності фінансовими ресурсами – 
можна говорити про її домінуючу роль.

До чинників, що зумовлюють специфіку 
фінансової діяльності страховика, відноси-
мо: організаційну форму, що визначає осо-
бливості розміру та структури статутного 
капіталу, порядку формування резервно-
го капіталу, розподілу прибутку, виплати 
дивідендів, розподілу відповідальності за 
зобов’язаннями страхової організації між її 
учасниками; сферу діяльності страховика, 
яка характеризує особливості у формуван-
ні страхових резервів; внутрішню структу-
ру страхової компанії, зокрема наявність 
її відокремлених підрозділів, яка визначає 
особливості в управлінні коштами та про-
веденні політики диверсифікації страхових 

резервів; обсяг і структуру страхового порт-
феля, для якого характерна специфіка у 
напрямках розміщення страхових резервів.

Оцінимо ефективність фінансової діяль-
ності страховиків України у частині управлін-
ня страховими резервами (табл. 1) [20].

На основі даних, поданих у табл. 1, 
можна зробити такі висновки: впродовж 
аналізованого періоду відбулось нарощу-
вання обсягів страхових резервів страхови-
ків України у розмірі 2992,5 млн. грн., або у 
1,3 разу (від 11223,6 млн. грн. у 2011 р. до 
14216,1 млн. грн. 2014 р.); за рахунок збіль-
шення резервів зі страхування життя на 
2293,2 млн. грн. і технічних резервів – на 
699,3 млн. грн. Хоча і впродовж аналізова-
ного періоду відбувалось збільшення вели-
чини як технічних резервів так, і резервів зі 
страхування життя, проте у структурі резер-
вів спостерігалося зниження частки техніч-
них резервів на 11,4% (від 77,5% у 2011 р. 
до 66,1% у 2014 р.). Питома вага резервів зі 
страхування життя, натомість, збільшилась.

Враховуючи зростання впливу еко-
номічних, політичних, воєнних ризиків у 
2014 р. за основу для більш ґрунтовного 
аналізу використаємо дані за період 9 міся-
ців 2013–2014 рр. (табл. 2).

Дані, подані у табл. 2, свідчать про 
те, що впродовж 9 місяців 2013–2014 рр. 
відбулось зростання коштів страхових 
резервів страховиків, що було зумовле-

Таблиця 1
Динаміка і структура коштів страхових резервів страховиків України 

впродовж 9 місяців 2011–2014 рр.
9 місяців 2011 р. 9 місяців 2012 р. 9 місяців 2013 р. 9 місяців 2014 р.

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %
Обсяг сформованих страхо-
вих резервів, у тому числі: 11 223,6 100 11 594,9 100 13 858,8 100 14 216,1 100

резерви зі страхування 
життя 2 526,0 22,5 3 021,6 26,5 3 669,3 26,5 4 819,2 33,9

технічні резерви 8 697,6 77,5 8 573,3 73,5 10 189,5 73,5 9 396,9 66,1

Примітка: Розраховано на основі [20]



Ñâ³ò ô³íàíñ³â 2 / 2015 111

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

но збільшенням величини зібраних ними 
страхових платежів. За станом на кінець 
2014 р. загальний обсяг страхових ре-
зервів становив 14216,1 млн. грн., що на 
357,3 млн. грн. більше, ніж на аналогічну 
дату 2013 р., проте темпи їх приросту були 
на рівні 2,6%. Збільшення їх величини від-
булось переважно за рахунок нарощуван-
ня обсягів резервів зі страхування життя на 
1149,9 млн. грн. (темпи приросту – 131,3%). 
Дані зміни відображені і в структурі страхо-
вих резервів страховиків України. За ана-
лізований період частка резервів зі стра-
хування життя зросла до рівня 33,9% (з 
26,5% у 2013 р.), а питома вага технічних 
резервів знизилась на 7,4%, і у 2014 р. ста-
новила – 66,1% (73,5% у 2013 р.).

Найбільший приріст резервів зі стра-
хування життя відбувся за договорами 
страхування життя, зобов’язання за якими 
визначені у вільноконвертованій валюті (у 
124 рази). 11 страхових компаній Life отри-
мали від’ємне значення приросту резер-
вів із страхування життя на загальну суму 
32,6 млн. грн., що пов’язано з достроко-
вим розірванням договорів страхування. 
Найбільший приріст страхових резервів зі 
страхування життя (більше 100 млн. грн.) 
задекларовано трьома страховиками Life у 
розмірах 390,1 млн. грн., 191,4 млн. грн. та 
122,6 млн. грн. (38,4%, 18,8% та 12,5% від 
загального приросту резервів відповідно).

Збільшення питомої ваги резервів зі 
страхування життя у загальному обсязі 
сформованих страхових резервів страхо-
виками України пов’язано зі зростанням 
попиту на накопичувальні контракти з еле-
ментами капіталізації та є наслідком впливу 
економічних, політичних та воєнних ризи-
ків. Таке зростання викликано негативними 
очікуваннями громадян щодо якості фінан-
сового забезпечення як у короткостроковій, 
так і у довгостроковій перспективі.

Згідно з даними рейтингу страхови-
ків України, які здійснюють ризикові види 
страхування, за розміром страхових ре-
зервів у першому півріччі 2014 р. відносно 
першого півріччя 2013 р., найбільшою була 
частка таких страхових компаній, як: АСКА 
(9,3%), ІНГО Україна (8,4%), АХА Страху-
вання (6,1%), Українська Страхова Група 
(5,9%), УНІКА (5,6%). Варто відмітити, що 
збільшення абсолютних показників, що ві-
дображають розміри страхових резервів, 
притаманно лише двом із зазначених орга-
нізацій, серед яких – Українська Страхова 
Група та УНІКА. У першому півріччі 2013 р. 
відносно аналогічного періоду 2012 р. у 
загальній величині страхових резервів 
найбільшими були частки таких стра-
ховиків як: АСКА – 8,5%, ІНГО Україна – 
7,5%, АХА Страхування – 5,6%, Провідна – 
4,9%, Кремінь – 4,8%. Нарощування об-
сягів страхових резервів спостерігалось в 

Таблиця 2
Динаміка і структура коштів страхових резервів страховиків України 

впродовж 9 місяців 2013 – 2014 рр.

9 місяців 2013 р., 9 місяців 2014 р., Темпи приросту

млн. грн. %млн. грн. % млн. грн. %
Обсяг сформованих страхових 
резервів, у тому числі: 13 858,8 100 14 216,1 100 357,3 2,6

резерви зі страхування життя 3 669,3 26,5 4 819,2 33,9 1 149,9 31,3

технічні резерви 10 189,5 73,5 9 396,9 66,1 -792,6 -7,8

Примітка: Розраховано на основі [20]
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усіх страховиків окрім, страхової компанії 
Провідна [21].

Аналіз даних стосовно складу і струк-
тури розміщених страхових резервів стра-
ховиків України за 9 місяців 2013–2014 рр., 
незалежно від їх спеціалізації свідчать, що 
впродовж аналізованого періоду перева-
жаючими видами вкладів були банківські 
вклади, питома вага яких 42,6%; цінні па-
пери – 26,7% де 15,5% становлять вклади 
у цінні папери, що емітуються державою; 
права вимоги до перестраховиків – 13,7%; 
грошові кошти на поточних рахунках і готів-
ка в касі – майже 10,9%.

Страхові резерви страховиків України 
впродовж аналізованого періоду були роз-
міщені у таких банках: Укрексімбанк, Кре-
ді Агріколь банк, Укрсоцбанк, ОТП банк, 
ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, 
Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, Сбер-
банк Росії, Правекс банк, Ідея банк, Приват-
Банк, УкрСибБанк, Мегабанк, Авант-Банк, 
ПроКредитбанк, Діамантбанк і Промінвест-
банк. Обсяг термінових депозитів страхових 
компаній, розміщених у банках впродовж 9 
місяців 2014 року, – більше 9 млрд. грн., з 
них 1,5 млрд. грн. – в іноземній валюті [22].

У структурі активів, якими представле-
ні резерви зі страхування життя, за станом 
на 30.09.2014 р. (порівняно з інформаці-
єю за станом на 30.09.2013 р.) відбулися 
такі зміни: на 732,0 млн. грн. збільшився 
обсяг коштів у банківських вкладах (депо-
зитах) і становив 2145,8 млн. грн. (44,1% 
у загальному обсязі активів, якими пред-
ставлені резерви зі страхування життя); на 
244,7 млн. грн. збільшився обсяг коштів, 
вкладених у цінні папери, що емітують-
ся державою, і становив 1794,3 млн. грн. 
(36,9%); на 168,6 млн. грн. збільшився 
обсяг коштів вкладених в акції і становив 
305,6 млн. грн. (6,3%).

Зміни у динаміці і структурі активів, 
якими представлені технічні резерви, за 

станом на 30.09.2014 р. порівняно з інфор-
мацією за станом на 30.09.2013 р. такі: на 
249,2 млн. грн. зменшився обсяг коштів у 
банківських вкладах (депозитах) і стано-
вив 4123,0 млн. грн. (41,8% у загальному 
обсязі активів, якими представлені тех-
нічні резерви); на 94,1 млн. грн. зменшив-
ся обсяг коштів, представлених як права 
вимоги до перестраховиків, і становив 
1882,3 млн. грн. (19,1%); на 205,4 млн. грн. 
зменшився обсяг коштів, представлених 
акціями і становив 1115,7 млн. грн. (11,3%); 
на 164,4 млн. грн. збільшився обсяг грошо-
вих коштів на поточних рахунках і становив 
1413,3 млн. грн. (14,3%).

На основі поданої вище інформації мо-
жемо відзначити, що впродовж аналізова-
ного періоду склад найбільш привабливих 
активів для розміщення як резервів зі стра-
хування життя, так і технічних резервів є 
незмінним і з-поміж них переважають акти-
ви з найвищою ліквідністю. Така тенденція 
є свідченням того, що у контексті змін у со-
ціально-економічній та політичній сферах 
в основу політики управління страховими 
резервами страхових компаній України по-
кладено консервативний підхід – пріоритет-
ність розміщення у грошових коштах та ви-
соколіквідних фінансових активах.

Частка коштів страхових резервів у 
нерухомості порівняно низька – 5,9%, що 
зумовлено нестабільністю економічної та 
політичної ситуації у країні. Страховики не 
вкладають значні кошти у корпоративні об-
лігації переважно через відсутність вторин-
ного ринку. Також цей інструмент має низь-
ку ліквідність, його прибутковість на доволі 
низькому рівні порівняно зі ставкою депози-
тів та емітуються вони на тривалий термін. 
Корпоративні облігації є низьколіквідними, 
низькодохідними та лише умовно надійни-
ми інструментами вкладень. Цей висновок 
підтверджується ще й тим, що у 2014 р. їх 
частка у активах була на рівні 1,5%.
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Перелік дозволених активів для роз-
міщення страхових резервів значний, а 
реальні можливості страховиків із розмі-
щення страхових резервів досить вузькі, 
що зумовлено як нестабільністю фінансо-
во-кредитної системи, так і тим, що не усі 
активи є прийнятними для страхових ком-
паній, виходячи із специфіки їх діяльності. 
Вибір варіантів розміщення страхових ре-
зервів за дозволеними категоріями активів 
на практиці здійснюється із врахуванням 
певних особливостей.

Погоджуємось із точкою зору О. Кней-
слер стосовно того, що жодний актив не від-
повідає відразу усім законодавчо визначеним 
принципам розміщення страхових резервів: 
максимально прибуткові активи рідко бува-
ють надійними, а високий ступінь надійності 
супроводжується мінімальною ліквідністю. 
Проте компромісу досягають за допомогою 
диверсифікованості вкладень – розподілу 
активів між різними об’єктами вкладень з ме-
тою зменшення ризику можливих втрат капі-
талу та прибутку від нього [5].

Впродовж аналізованого періоду на 
структуру активів, якими представлено ко-
шти страхових резервів страховиків зна-
чний вплив мали такі зовнішні фактори: 
економічні, політичні, фінансові, правові, 
соціальні. Нейтралізувати ризики, спро-
воковані ними, можливо за рахунок фор-
мування спеціальних резервів захисту від 
зовнішніх ризиків, а саме: резерву покрит-
тя витрат, пов’язаних із коливанням діло-
вої активності; резерву покриття витрат, 
пов’язаних з інфляційними процесами; до-
даткового резерву превентивних заходів 
для попередження ризиків. Внутрішніми 
факторами, що визначили таку специфіку 
у розміщенні страхових резервів, є: обсяги 
акумульованих страховиками страхових 
премій; обсяги проведених страхових ви-
плат і страхових відшкодувань за догово-
рами страхування; структура страхового 

портфеля; терміни, на які укладено дого-
вори страхування; розмір дебіторської за-
боргованості страховиків; достатність капі-
талу страхових компаній та рентабельність 
капіталу; кількість укладених страховиками 
договорів страхування; обсяг страхових 
зобов’язань; мережа філій страховиків; 
рейтинг компаній; рівень податкового на-
вантаження на страховий бізнес; ставка 
дохідності фінансового ринку; чистий дохід 
від інвестицій.

Висновки. Таким чином, теоретично 
визначивши сутність фінансової діяльності 
страховиків та здійснивши аналіз динаміки 
і структури страхових резервів страховиків 
впродовж 9 місяців 2011–2014 рр., можемо 
зробити такі висновки:
1) фінансова діяльність страховика є ді-

яльністю, яка передбачає розробку 
та реалізацію управлінських рішень, 
пов’язаних із оптимальним формуван-
ням страхових резервів із різноманіт-
них джерел та забезпеченням їх ефек-
тивного вкладення у дозволені активи 
відповідно до визначених принципів з 
метою забезпечення позитивних якіс-
них та кількісних змін у складі та струк-
турі власного та залученого капіталів;

2) загальний обсяг сформованих укра-
їнськими страховиками страхових ре-
зервів впродовж аналізованого періоду 
збільшився, проте відбулось значне 
зниження величини коштів технічних ре-
зервів у 2014 р., майже до рівня 2011 р.;

3) у структурі страхових резервів страхови-
ків питома вага резервів зі страхування 
життя впродовж 2011–2013 рр. була на 
рівні 22–26%, та у 2014 р. становила 34%;

4) склад найбільш привабливих активів 
для розміщення як резервів зі страху-
вання життя, так і технічних резервів був 
незмінним. У структурі активів, якими 
представлено кошти страхових резервів 
страховиків, переважають такі найбільш 
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ліквідні активи: банківські вклади, цінні 
папери, права вимоги до перестрахови-
ків, грошові кошти на поточних рахунках;

5) процес концентрації страхових резервів 
страховиків у банках-лідерах країни у 
2015 р. буде спостерігатись і надалі, що 
пов’язано з високим рівнем ймовірності 
нових банкрутств у банківській системі. 
Страхові компанії будуть розміщувати 
депозити у банках переважно з метою 
збереження вартості своїх ресурсів, а не 
отримання додаткового доходу. Така по-
літика може призвести до зниження про-
центних доходів у страховиків, оскільки 
банки-лідери пропонують низькі ставки 
за депозитами. Така тенденція сприяти-
ме кумуляції активів страхових компаній 
у банках з ТОП – 10, формуванню ри-
зиків ліквідності в інших банків, втраті 
обсягів банкострахування, формування 
системного ризику на страховому ринку.
З метою покращення результатів фі-

нансової діяльності страховиків, доцільним 
вважаємо реалізацію таких заходів, як:
1) адаптація українського страхового рин-

ку до світових вимог фінансового регу-
лювання та нагляду, проводячи активну 
співпрацю з європейськими та міжна-
родними організаціями;

2) удосконалення моніторингу діяльності 
страховиків і посилення контролю за до-
триманням страховиками вимог щодо 
забезпечення платоспроможності, фі-
нансової стійкості, розміру чистих акти-
вів, статутного капіталу та осіб, що ма-
ють значну частку капіталу страховиків;

3) розробка та реалізація стимулів для 
страховиків, що добровільно дотри-
муються у своїй діяльності стандартів 
прозорості та підвищених вимог до пла-
тоспроможності й впровадження міжна-
родних стандартів фінансової звітності;

4) вивчення світового досвіду та розробка 
стимулів для того, щоб пріоритетними 

вкладеннями страхових резервів були цін-
ні папери з фіксованим доходом, ОВДП, 
банківське золото, нерухомість та осно-
вним критерієм розміщення страхових ре-
зервів має бути мінімізація інвестиційного 
ризику та ліквідність таких активів;

5) внесення змін до діючого законодав-
ства, зокрема обґрунтування положень 
щодо захисту депозитів страховиків, 
котрими покриті страхові резерви;

6) забезпечення формування інструмен-
тів для розміщення довгострокових 
страхових резервів за допомогою дер-
жавних гарантій;

7) законодавче визначення норм розміщен-
ня активів залежно від видів страхування 
з урахуванням, окрім уже встановлених 
принципів, ще й принципу локалізації, що 
сприятиме ліквідності вкладень, змен-
шенню фінансових ризиків та направлен-
ню ресурсів конкретно у ті галузі економі-
ки і на тій території країни, які потребують 
розвитку у даний момент;

8) запровадження стимулюючої податко-
вої політики для розвитку довгостроко-
вого страхування життя, обов’язкового 
медичного страхування, участі страхо-
виків у системі недержавного пенсійно-
го забезпечення.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕГРЕСІВ ТА СУБРОГАЦІЇ 
У СТРАХУВАННІ

Охарактеризовано типовий та нетиповий регрес у системі страхування. Представ-
лено особливості типології регресу в майновому страхуванні. З’ясовано різницю між типо-
вим і нетиповим регресом, а також відтворено специфіку вступу в права кредитора, так 
звану суброгацію, з урахуванням особливих існуючих норм. Висвітлено специфіку страхово-
го регресу на тлі функції страхування цивільної відповідальності. Важливими поняттями, 
без яких нетиповий регрес не міг би виступати, встановлено умисну вину і разючу недба-
лість. Виокремлено суброгацію, яку часто абстрагуючи трактують як регрес. На основі 
юридичних норм ЄС, що дбають про інтереси клієнтів, визначено суть суброгації.

Ключові слова: страхування, типовий регрес, нетиповий регрес, суброгація, ци-
вільна відповідальність.

Юрій КЛАПКІВ
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Юрий КЛАПКИВ
Концептуализация регрессов и суброгации в страховании
Дана характеристика типичного и нетипичного регресса в системе страхования. 

Показана типология регресса в имущественном страховании. Изучено разницу меж-
ду типичным и нетипичным регрессом, представлена специфика вступления в права 
кредитора, так называемая суброгация, с учетом существующих регуляторних норм. 
Концептуализирована специфика страхового регресса на фоне функции страхования 
гражданской ответственности. Установлено, что понятиями, без которых нетипич-
ный регресс не мог бы выступать, является умышленная вина и небрежность. Вы-
делено, суброгацию, которую часто трактуют как регресс. На основе юридических 
норм ЕС, которые в первую очередь заботятся об интересах клиентов, определена 
сущность суброгации.

Ключевые слова: страхование, типичный регресс, нетипичный регресс, суброга-
ция, гражданская ответственность.

Jurij KLAPKIV 
Conceptualization of regression and subrogation in insurance
The article describes characteristics of typical and atypical regression in the insurance system. 

A typology of regression in property insurance is showed.
Introduction. The difference between typical and atypical regression is cleared up. Using of 

these concepts is a problem. It depends on the interests of the parties.
Purpose. Logical separation of regression and subrogation in insurance business is the aim of 

this research.
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JEL Classіfіcatіon: G 22, F 30.

Results. The specifi city of repossession foreclosure is showed as well, subrogation with the spe-
cial consideration of existing standards. The specifi city of insurance regression especially through 
the functions of liability insurance is explained.

The key concepts without which atypical regression could not appear are distinguished. They 
are deliberate fault and striking negligence. The essence of subrogation which often interpreted as 
a regression is found. The essence of subrogation is defi ned on the basis of legal norms of the EU.

The main feature that acted as a catalyst instead of concepts regression and subrogation is 
defi ned as the concept of period of limitation. However in the case of regression the period of limita-
tion begins from the payment of insurance compensation. In the case of subrogation the period of 
limitation begins from the realization of the insured event

At the same time, the usual recourse claim could not generally be produced to the insurer, as 
much as it contradicts the liability insurance contract, which should protect him from such liability.

The term insurance subrogation conditioned the practice of the European Union where the insur-
ance company is obliged to meet the indemnities’ claims according to the insurance contract and in 
case when the payment is more than is pointed out in the contract.

Conclusion. The insurance company gives the compensation payment and subrogation gives 
the right to reimburse the paid quota. In developed countries that in the fi rst place care about the 
interests of the clients. Subrogation takes place when the insurance company helps the client. Re-
gression should take place in Ukraine, giving back compensation by insurance company in case of 
infraction of contract or by guilty of the damage.

Key words: social protection of population, state pension insurance, solidary and accumu-
lative levels of pension system, Accumulative Pension Fund.

Постановка проблеми. В сучасній еко-
номіці в постійному кругообігу перебувають 
товари послуги, водночас через певні дис-
пропорції в цьому обігу виникають майнові 
чи грошові зобов’язання. Оборот майнових 
прав вимоги частово обумовлений розви-
тком страхової справи. Сама ж, страхова 
теорія в Україні, у своєму розвитку, попо-
внилась суттєвими протиріччями в регулю-
ванні страхових відносин. Тому, доцільним 
є розгляд можливості застосування субро-
гації та регресу, а також логічного розмеж-
ування цих понять, при виплаті страхового 
відшкодування особливо при страхуванні 
цивільної відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Традиційно дослідженням страху-

вання цивільної відповідальності займа-
лись американські та європейські вчені. 
Віднедавна це питання стало предметом 
дослідження вітчизняних науковців, зокре-
ма: В. Базилевича, Н. Внукової, О. Вовчак, 
О. Гаманкової, О. Залєтова, О. Заруби, 
Л. Орланюк–Малицької, С. Осадця, О. Ра-
бого, Т. Ротової, Н. Ткаченко, В. Тринчук, 
В. Фурман, В. Шахова, які зробили значний 
вклад у розвиток страхової теорії. Питання 
суброгації і регресу у страхуванні розгляда-
лися у працях В. Вітрянського, М. Шимано-
вої, К. Турбіної та інших. Водночас, питання 
суброгації та регресу у страховій справі за-
лишаються дискусійними.

Мета статті. Метою дослідження є ло-
гічне розмежування регресу і суброгації у 
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страховій справі, їх доктринального тлума-
чення та практики застосування у розвину-
тих країнах, зважаючи на їх певну взаємо-
замінність у вітчизняному праві.

Виклад основного матеріалу. У рим-
ському праві регрес як зворотна претензія 
накладає на кредитора обов’язок поділу 
зі співкредиторами отриманих платежів, 
надаючи боржникові право на адекватне 
отримання компенсації від співборжників. 

У той час регрес базувався на підставі 
внутрішніх взаємин між співкредитором та 
співборжником. Сталий розвиток сприяв 
появі так званого “benefi cium cedendarum 
actionum”, що давало боржникові право ви-
моги цесії від кредитора, а у випадку неви-
конання вимоги – право регресу “actio ultis”. 
Щодо цього солідарний співкредитор отри-
мував від боржника те, що йому формально 
належало, водночас солідарний боржник, 
обраний кредитором, до здійснення виплати 
виконував таким чином свій обов’язок.

Регресні розрахунки були можливі 
лише тоді, коли співкредиторів та співборж-
ників об’єднувало поза солідарністю якесь 
інше юридичне зобов’язання. Лише за ча-
сів Імператора Юстиніана визнано оста-
точно, що право регресу виникає з самого 
принципу солідарності [1].

Регрес у цивільному праві розуміють 
найчастіше, як право вимоги повернення 
оплати за іншу особу, як претензію однієї 
особи щодо іншої, що охоплює вимогу по-
вернення проведеної оплати або відшкоду-
вання за завдану шкоду. Застосовується до 
всіх випадків виникнення будь-якої цивіль-
ної відповідальності третіх осіб. 

В юридичному аспекті процесу стра-
хування лише страховик має можливість 
користування правом регресу, що є резуль-
татом правового характеру самих взаємин 
страхування.

У страховій справі єдиною стороною 
зобов’язання до виплати страхового від-

шкодування є страховик і тим самим тільки 
він може вимагати повернення виплаче-
ного страхового відшкодування. Терміном 
регресу визначаються всі ті випадки наяв-
ності регресних претензій, в яких страховик 
вимагає повернення виплаченого страхо-
вого відшкодування. 

Вітчизняне та європейське законодав-
ство передбачає законний вступ третьої 
особи в права кредитора, тобто права су-
брогації, так званий “cessio legis” або “cessio 
necessaria” [2]. Суброгація служить забез-
печенню прав третьої особи, яка здійснює 
сплату кредитору і в результаті погашає борг 
(зобов’язання), але лише в межах реалізова-
ної оплати. У зв’язку з цим суброгація тракту-
ється як особливий вид регресу [3]. 

Вітчизняна література переважно ви-
користовує поняття регрес. Термін “субро-
гація” практично навіть не зустрічається у 
словниках. Академічний тлумачний словник 
української мови (1970–1980) дає визначен-
ня регресу як право особи, яка виконувала 
зобов’язання іншої особи, пред’являти до 
неї зворотну вимогу про повернення витрат. 
Зокрема, наприклад, орган соціального 
страхування, що задовольнив потерпілого 
у випадку шкоди завданої злочинною дією 
чи бездіяльністю підприємця, має право ви-
моги до підприємця в розмірі виданої потер-
пілому допомоги (регрес). Натомість термін 
“суброгація” у вітчизняній нормативно-пра-
вовій базі визначається лише в Кодексі тор-
гового мореплавства. 

В Українському Суді нерідко поняття 
“суброгація” і “регрес” підміняються одне 
одним, застосовуються у правовідноси-
нах, в яких не повинні застосовуватися [5]. 
Сторони у справах про стягнення/виплату 
шкоди часто маніпулюють цими поняттями. 
Це обумовлено, перш за все, з позиції вра-
хування позовної давності. Так, при регресі 
позовна давність розпочинається з момен-
ту виплати страхового відшкодування; тоді 
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як при суброгації – з моменту реалізації 
страхового випадку [5].

При регресі страховик вправі задовольни-
ти свою вимогу в повному обсязі, а в порядку 
суброгації страховик має право вимагати від 
особи, відповідальної за збитки, відшкодуван-
ня суми в межах фактичних витрат.

Європейські нормативні акти чітко ви-
різняють “Нетиповий регрес” особливим 
пунктом у порядку вступу третьої особи 
в права кредитора, що задовольняєть-
ся та поширюється лише на фінансові 
зобов’язання, в таких ситуаціях:
1) якщо платить чужий борг, за який відпо-

відальний особисто або певними май-
новими обмеженнями; 

2) якщо надається право, перед яким 
сплачена достовірність має першість 
заспокоєння; 

3) якщо діє за згодою боржника з метою 
вступу в права кредитора; згода борж-
ника має бути висловлена письмово;

4) якщо це передбачається окремим по-
ложенням [6].
Польське законодавство в Цивільному 

кодексі чітко розмежовує суброгацію від від-
ступлення права вимоги (цесію). Отже, пе-
редбачає лише суброгацію, а заміну осіб у 
зобов’язанні допускає лише, як звичайне по-
хідне від основного зобов’язання. Придбання 
сплаченого зобов’язання через третю особу 
має місце також у випадках передбачених 
через особливі положення. Особливою під-
ставою суброгації у Польщі є, наприклад, 
ст. 828 Цивільного Кодексу, яка стосується 
так званого страхового регресу в майновому 
страхуванні згідно зі статею “яка угода май-
нового страхування не передбачає інакше, 
у день сплати страхового відшкодування на 
страховика переходить право претензії до 
третіх осіб на підставі заподіяної шкоди, за 
якою виплачено відшкодування” [7].

Стаття 828 Цивільного Кодексу перед-
бачає врегулювання регресних повнова-

жень страховика до суб’єктів, що залиша-
ються поза взаєминами страхування. Вони 
стосуються ситуацій, в яких виникнення 
страхового випадку, підпадає не лише під 
відповідальність страховика, а й також від-
повідальність іншого суб’єкта, тобто тре-
тьої особи. Постраждалий має тоді дві пре-
тензії щодо врегулювання тієї самої шкоди: 
до страховика і до третьої особи, яка несе 
цивільну відповідальність.

Основою є зміна кредитора у кредит-
них взаємовідносинах між постраждалим 
та особою, відповідальною за шкоду, через 
вхід страховика на місце постраждалого, а 
потім на реалізацію претензії. Претензія ре-
грес на страховика має вже похідний харак-
тер, залежний від існування зобов’язання, 
на підставі якого може бути реалізований. 

Додатково верхньою межею відпові-
дальності винуватця шкоди щодо страхови-
ка в регресійному процесі є той максимум, 
який він був би зобов’язаний виплатити 
безпосередньо постраждалому на підставі 
положень закону. Водночас, зважаючи на 
диспозитивний характер цього положення, 
договір страхування може не передбачати 
перехід претензії на страховика [8].

Страховик, виплачуючи страхове від-
шкодування, вступає “ex lege” у права креди-
тора, тобто застрахованого, і якщо є право 
на компенсацію від третьої особи, то право 
відшкодування переходить на страховика до 
розміру виплаченого ним відшкодування. 

Загалом, на перший погляд, може здава-
тися, що регрес у страхуванні цивільної відпо-
відальності полягає в переході на клієнта пре-
тензій постраждалого, який отримав страхове 
відшкодування. Водночас слід усвідомити, що 
така регресна претензія не могла б взагалі по-
встати до страхувальника, оскільки суперечи-
ла б меті, укладеного через винуватця страхо-
вого випадку, договору страхування цивільної 
відповідальності, який повинен був би захис-
тити його від такої можливості. 
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Законодавчо-правові норми визначають 
перехід на страховика претензій застра-
хованої особи, яка у випадку страхування 
цивільної відповідальності отримає лише 
непряму матеріальну шкоду, що полягає у 
виникненні в нього майнових зобов’язань, а 
не в постраждалої третьої особи. У такому 
трактуванні регрес у страхуванні цивільної 
відповідальності є звичайним переходом на 
страховика поворотних претензій застрахо-
ваного, які після відшкодування ним шкоди 
могли би бути щодо інших відповідальних за 
шкоду осіб, тобто безпосередніх винуватців 
[9]. Варто також звернути увагу, що регрес 
не є самостійним повноваженням до вимоги 
повернення частини платежу між солідарни-
ми боржниками [10].

Нетиповий регрес простежується в де-
яких видах страхування цивільної відпо-
відальності і найчастіше вступає в дію на 
підставі особливої юридичної норми або 
пункту правил страхування. Страховик у 
чітко визначених випадках, а часто і розмі-
рах, отримує право на виплату страхового 
відшкодування від страхової компанії та за-
страхованого.

 В особливому регресі по-іншому пред-
ставляє себе юридична ситуація сторін ре-
гресних взаємин. Тут не тільки застрахова-
на особа, а й третя потерпіл а особа має дві 
претензії: до страхувальника – винуватця 
шкоди і до його страховика. Виставлення 
претензії через страховика на користь по-
страждалого спричиняє виникнення ре-
гресу страховика до страхувальника про 
повернення виплаченого постраждалому 
відшкодування. У цій формі регресу по-
страждалий приймає немовби позицію ква-
зізастрахованого, натомість страхувальник 
позицію третьої відповідальної особи за 
шкоду, яка виступає у випадках наявності 
типового регресу [11].

Джерелом нетипового регресу в ЄС є 
положення про “безпідставне збагачення”, 

коли ні закон, ні  угода сторін не перед-
бачають такого регресу і не визначають, 
що здійснена виплата через страховика 
веде до остаточного звільнення з відпові-
дальності особи охопленої страхуванням. 
Здебільшого, йдет ься про ситуації, коли 
в добровільному страхуванні, через осо-
бливу постановку угоди, страховик несе 
відповідальність за шкоду заподіяну на-
вмисно, а також у випадах, коли страховик 
зобов’язаний до задоволення безпосеред-
ньої постраждалої претензії, незважаючи 
на звільнення від обов’язку, здійснити ви-
плати на користь застрахованого [12].

Переважно нетиповий регрес прита-
манний для обов’язкових видів страхуван-
ня. В обов’язковому страхуванні цивільної 
відповідальності власників транспортних 
засобів страховій компанії надається право 
розслідування щодо керуючого транспорт-
ним механічним засобом повернення від-
шкодування, виплаченого згідно з догово-
ром страхування, якщо водій:
а) керував транспортним засобом у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння або під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції;

б) керував транспортним засобом без 
права на керування транспортним за-
собом відповідної категорії; 

в ) після дорожньо-транспортної пригоди 
за його участю самовільно залишив 
місце пригоди чи відмовився від про-
ходження відповідно до встановленого 
порядку огляду щодо стану алкоголь-
ного, наркотичного чи іншого сп’яніння 
або щодо вживання лікарських препа-
ратів, що знижують увагу та швидкість 
реакції, або вжив алкоголь, наркотики 
чи лікарські препарати, виготовлені на їх 
основі (крім тих, що входять до офіційно 
затвердженого складу аптечки або при-
значені медичним працівником);
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г) дорожньо-транспортна пригода, визна-
чена в установленому порядку безпо-
середнім наслідком невідповідності 
технічного стану та обладнання тран-
спортного засобу існуючим вимогам 
Правил дорожнього руху;

д) якщо він не повідомив страховика у ви-
значені строки; 

е) страховий випадок настав з використан-
ням забезпеченого транспортного засобу 
в період, не передбачений договором вну-
трішнього страхування (під час укладення 
договору страхування з умовою викорис-
тання транспортного засобу в період, пе-
редбачений договором страхування).
Вітчизняне законодавство прописує 

можливість регресу не лише до водія, а й 
до підприємства, установи, організації, що 
відповідає за стан дороги, якщо заподіяна у 
результаті дорожньо-транспортної пригоди 
шкода виникла з їх вини; а також до особи, 
яка заподіяла шкоду навмисно. 

Додатково Законом визначені можли-
вості регресу Моторного (транспортного) 
страхового бюро України, якому після спла-
ти страхового відшкодування надається 
право подати регресний позов: 
а) до власника, водія транспортного за-

собу, який спричинив дорожньо-тран-
спортну пригоду, який не застрахував 
свою цивільно-правову відповідаль-
ність, крім визначених законодавством 
осіб; 

б) до водія транспортного засобу, який за-
володів транспортним засобом за до-
помогою протиправних дій; 

в) до страховика, якщо транспортний за-
сіб, що заподіяв шкоду, був встановле-
ний та страховик був зобов’язаний, але 
не виплатив страхове відшкодування у 
порядку, встановленому цим Законом; 

г) до водія – за тих самих обставин, що і 
до страхової компанії та підприємства, 
яке відповідає за стан дороги [13].

Водночас застосування поняття субро-
гації у спорах про відшкодування шкоди у 
порядку регресу є недоцільним. Необхідно 
наголосити, що підставою виникнення пра-
ва вимоги у Позивача є виплата страхового 
відшкодування. Цей факт (перехід права 
вимоги в страхуванні) передбачений ст. 27 
Закону України “Про страхування”. Зазна-
чена норма передбачає перехід права зво-
ротної вимоги в порядку регресу, тому саме 
цю норму варто застосовувати, а застосу-
вання поняття суброгації є безпідставним.

Варто звернути увагу й на те, що ви-
користання страхового регресу проти ви-
нуватця шкоди, доцільне у разі надання 
постраждалим ширшого захисту, ніж перед-
бачено застрахованому. 

Право на нетиповий регрес надається 
страховій компанії у випадках, в яких вимо-
ги постраждалої третьої особи на підставі 
страхування цивільної відповідальнос-
ті вищі, ніж страхове покриття в договорі 
страхування. Як підкреслюється в доктри-
ні, регрес є корелятом широко окресленої 
гарантійної відповідальності страховика. 
Страхова компанія зобов’язана задоволь-
нити претензії постраждалого, як у ситуації 
покриття страховим договором, так і в разі 
перевищення чи виходу за діапазон застра-
хованої відповідальності.

 У другому випадку страховик певною 
мірою виручає застрахованого щодо сплати 
відшкодування, а особливий припис закону 
дає йому право повернення виплаченої 
квоти [14]. Положення директив Євросоюзу 
акцентують увагу на охороні, перш за все, 
постраждалих.

Комунікаційна директива 90/232/
EWG Ради від 14 травня 1990 р. в ст. 4 
зобов’язувала держави-члени до визначен-
ня відповідальної сторони в першій інстанції 
за виплату відшкодування в разі виникнення 
спору між страховою компанією та гарантій-
ним фондом, тобто установою, яка виплачує 
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відшкодування за шкоди, заподіяні через не-
застрахований транспорт, або не ідентифі-
кований засіб (в Україні це МТСБУ).

На практиці виникають суперечності між 
страховою компанією та гарантійним фон-
дом. До такої суперечки могло дійти в си-
туації, коли в процесі розслідування гаран-
тійним фондом вдавалось ідентифікувати 
транспортний засіб, який спричинив випа-
док. У зв’язку з такою ситуацією гарантійний 
фонд передавав обов’язок виплати страхо-
вого відшкодування страховій компанії, яка 
максимально зацікавлена не визнати своїх 
компетенцій. Така ситуація була б невигідна 
для постраждалого і значно затримувала б 
отримання через нього відшкодування. 

Метою Четвертої комунікаційної Дирек-
тиви 2000/26/В від 16 травня 2000 р. було 
полегшення розслідування компенсаційних 
претензій з обов’язкового страхування ци-
вільної відповідальності власників тран-
спортних засобів через осіб, які були по-
страждалі в комунікаційних випадках поза 
країною, у якій постійно проживають [15].

Скривдженій стороні надавалося без-
посереднє право пред’явлення позову стра-
ховій компанії, що застрахувала цивільну 
відповідальність винної особи, а додатково 
постраждалий міг направити претензію до 
представника, який відповідає за розгляд 
і заспокоєння претензій, що є результатом 
випадку. Директива також зобов’язує дер-
жав-членів до визначення компенсаційного 
органу, який відповідальний за виплату від-
шкодувань постраждалим сторонам.

Компенсаційний орган, який виплатив 
відшкодування постраждалій стороні в 
державі її постійного проживання, має пра-
во до вимоги повернення виплаченої суми 
як відшкодування з боку ідентичного органу 
в державі, в якій зареєстровано страхову 
компанію, що виставила поліс. Крім того, 
цей останній орган потім розпоряджається 
правом суброгації постраждалої сторони в 

її правах проти особи, яка спричинила ви-
падок, і саме таким мало би бути застосу-
вання поняття суброгації. 

У п’ятій директиві від 11 травня 2005 р. 
2005/14/В законодавець Євросоюзу під-
твердив, що в кожній із держав-Членів ЄС 
мають бути застосовані всі відповідні ре-
сурси для охоплення обов’язковим страху-
ванням цивільної відповідальності власни-
ків всіх транспортних засобів.

П’ята Директива в обов’язковому поряд-
ку розширила сферу обов’язків гарантійних 
фондів, щодо виплати відшкодування за 
шкоду, яка була заподіяна в обставинах, які 
підпадають під цивільну відповідальність 
власника транспортного засобу, але коли 
не встановлено винуватця.

Висновки. Підсумовуючи вищезазна-
чене, приходимо до таких висновків і уза-
гальнень:
1. Регулювання нетипового регресу в 

обов’язкових видах страхування та в 
страхуванні загалом має особливе зна-
чення. Регресні претензії страховиків є 
зазвичай більш ефективні, ніж у випад-
ках компенсаційних претензій безпосе-
редньо постраждалих. 

2. Суброгація служить забезпеченню прав 
третьої особи, яка здійснює сплату 
кредитору і в результаті погашає борг 
(зобов’язання), але лише в межах реа-
лізованої оплати.

3. Основною причиною, що виступила ка-
талізатором підміни понять “регрес” та 
“суброгація”, визначено поняття позо-
вної давності. Так, при регресі позовна 
давність розпочинається з моменту ви-
плати страхового відшкодування. Нато-
мість при суброгації – з моменту реалі-
зації страхового випадку

4. Термін суброгація у страхуванні обумов-
лений практикою Європейського Союзу, 
де страхова компанія є зобов’язаною 
до задоволення претензії постражда-
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лого, як у ситуації покриття страховим 
договором, так і в разі перевищення чи 
виходу за діапазон застрахованої від-
повідальності. Відтак, страхова компа-
нія фактично – виручає страхувальника 
щодо сплати відшкодування, а суброга-
ція – дає йому право повернення ви-
плаченої квоти. 
Такми чином, за результатами дослі-

дження концептуальних засад регресівта 
суброгаціїу страхуванні, а також на підставі 
аналізу чинного законодавства країн ЄС вва-
жаємо за потрібне внести зміни в питання 
врегулювання типового і нетипового регресу, 
а також суброгації в чинному законодавстві 
України з метою надання чіткості використан-
ня понять, особливо у страховій справі.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМИ ОПОДАТКУВАННЯ 
ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Розглянуто актуальні питання реформи оподаткування доходів населення в Укра-
їні. На основі аналізу розподілу податкового навантаження на фізичних осіб зроблено 
пропозиції щодо зміни підходів в оподаткуванні доходів населення. Оцінено ризики і пере-
ваги зроблених рекомендацій. Аргументовано, що у разі запровадження зазначених змін 
розподіл навантаження стає більш справедливим, що дасть змогу почати формування 
нової ефективної системи оподаткування в Україні.

Ключові слова: платники податків, податок, дохід, податок на доходи фізичних 
осіб, справедливість оподаткування, податкове навантаження, шкала доходів.
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Константин ШВАБИЙ, Татьяна БУГАЙ
Актуальные вопросы реформы налогообложения доходов населения Украины
Рассматриваются актуальные вопросы реформы налогообложения доходов насе-

ления в Украине. На основе анализа распределения налоговой нагрузки на физических 
лиц сделан ряд предложений по изменению подходов в налогообложении. Оцениваются 
риски и преимущества предложенных рекомендаций. Аргументировано, что в случае 
введения указанных изменений распределение нагрузки становится более справедли-
вым, что позволит начать формирование новой эффективной системы налогообло-
жения в Украине.

Ключевые слова: налогоплательщики, налог, доход, налог на доходы физических 
лиц, справедливость налогообложения, налоговая нагрузка, шкала доходов.

Kostyantyn SHVABII, Tetiana BUHAY 
Agenda of personal income tax’ reform in Ukraine
Introduction. The article deals with the urgent issues of reforming taxation of incomes of 

the population in Ukraine. It was made a number of proposals for changes in approaches to 
taxation of incomes. That was based on the distribution of tax burden on individuals. It was pro-
posed to introduce standard and personal deductions in the personal income tax mechanism. 

Purpose of legalization of wage fund it is appropriate the reduction and changing pro-
portions and distribution of single social contribution between employers and employees, and 
the introduction of indirect methods for determining tax liability from personal income tax. To 
strengthen the effectiveness of implementation of these proposals it was reasoned need for the 
implementation measures of non-tax character. This includes strengthening the control over the 
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circulation of cash in the banking sector, combating fi ctitious bankruptcy, increasing the respon-
sibility of judges, notaries for the legalization of useless contracts. 

Results. This paper was evaluated the risks and benefi ts of recommendations. The main 
risk of implementation of these measures is the loss of substantial tax revenues. But they will 
be partially compensated by growth in aggregate purchasing power of population in Ukraine. 

Conclusion. Besides these changes in the tax system are positive for economic growth. It 
was argued that in case of the introduction of these changes the distribution of the tax burden 
becomes more equitable, which will start forming a new effi cient tax system in Ukraine.

Keywords: taxpayers, tax, income, personal income tax, just taxation, tax burden, scale of 
incomes.

Постановка проблеми: Протягом 
2014 р. було прийнято декілька законів, 
що суттєвим чином змінили систему опо-
даткування доходів населення України. 
Так, Закон України “Про запобігання фі-
нансової катастрофи та створення умов 
для економічного зростання” № 1166-VII 
від 27.03.2014 передбачає оподаткуван-
ня доходів за банківськими депозитами, 
процентів на вклад члена кредитної спіл-
ки, сум пенсій або щомісячного довічного 
грошового утримання, отримуваних плат-
ником податку з Пенсійного фонду Укра-
їни чи бюджету згідно із законом, якщо їх 
розмір перевищує десять тисяч гривень на 
місяць. Законом “Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України” № 1621–VII 
від 31.07.2014 запроваджено військовий 
збір, базою нарахування якого є доходи 
у формі заробітної плати, заохочувальні 
та компенсаційні виплати або винагоро-
ди, які нараховуються платнику у зв’язку 
з трудовими відносинами та за цивільно-
правовими договорами. Підвищено ставки 
акцизного податку, зокрема на алкогольні 
напої, тютюнові вироби, нові легкові авто-
мобілі і мотоцикли. У новій формі запро-
ваджено податок на майно. З огляду на це 
абсолютно очевидним є факт збільшення 
податкового навантаження на доходи зна-

чної кількості громадян. Так, якщо проана-
лізувати співвідношення запланованого до 
сплати у 2015 р. податку на доходи фізич-
них осіб (далі ПДФО) та податку на прибу-
ток підприємств, то з населення має бути 
стягнуто на 50 млрд. грн. податків більше 
ніж, з юридичних осіб. Ще кілька років тому 
сплата ПДФО та податку на прибуток здій-
снювалася приблизно в однакових обсягах.

З огляду на ці обставини в роботі по-
ставлено за мету розглянути питання по-
дальшого реформування системи опо-
даткування доходів населення в контексті 
детінізації фонду оплати праці та створен-
ня сприятливих умов для відновлення по-
зитивних темпів економічного зростання.

Виклад основного матеріалу. Авто-
ри більшості концепцій реформування в 
сфері оподаткування доходів населення 
ставлять за основну мету детінізацію тру-
дових доходів населення. Справді тіньовий 
сектор економіки (далі ТСЕ) України є до-
волі великим. Лише тіньовий фонд заробіт-
ної плати (далі ФОП), за різними оцінками, 
становить від 200 до 400 млрд. грн. на рік. 
Зрозуміло, що для податку на доходи фі-
зичних осіб це досить значний резерв бази 
оподаткування. Саме тому детінізація ФОП 
є одним із першочергових заходів порядку 
денного, але вирішення проблеми перед-
бачає з‘ясування та визначення причин її 
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походження, що дасть змогу “лікувати” не 
наслідки, а витоки “хвороби”.

Однією з головних причин існування ве-
ликого за масштабами ТСЕ є несправедли-
вість вітчизняної податкової системи, в меж-
ах якої відбувається дискримінація одних 
платників на користь інших. Це стосується 
як фізичних, так і юридичних осіб. Платни-
ки податків вважають вітчизняну систему 
оподаткування несправедливою, що зумов-
лює масштабність опортуністичних настро-
їв серед них, тому основною передумовою 
детінізації ФОП є формування позитивного 
ставлення платників податків до держави та 
системи оподаткування. Щодо останньої, то 
слід вести мову про необхідність створення 
більш справедливої системи оподаткування 
порівняно з діючою.

Справедливість податкової системи 
чи окремого податку оцінюється на основі 
аналізу розподілу податкового навантажен-
ня між платниками. Діюча система оподат-
кування доходів фізичних осіб є неспра-
ведливою, оскільки розподіл податкового 
навантаження є нерівномірним [3; 4].

Якщо вести мову виключно про ПДФО, 
то виявляється, що існуючий обсяг надхо-
джень зі сплати цього податку забезпечуєть-
ся переважно за рахунок заробітної плати. 
Така ситуація спостерігається протягом три-
валого періоду часу, щонайменше протягом 
останніх десяти років, коли більше 90% усіх 
надходжень від ПДФО забезпечує оплата 
праці. На відміну від цього українські міль-
йонери сплачують лише 2,5% від загально-
го обсягу податкових надходжень. Це при 
тому, що згідно з офіційними даними неве-
личка кількість українських мільйонерів (їх 
близько 6 тис. осіб) систематично отримує 
більше 50% усіх доходів фізичних осіб.

З огляду на це справедливості оподат-
кування персональних доходів можна до-
сягти шляхом переміщення більшої частки 
податкового навантаження на більш замож-

них. Не обов’язково це має бути прогресив-
на шкала ставок ПДФО, оскільки прогресив-
ність податку може призвести до зворотного 
ефекту. Зокрема, існує ризик тінізації дохо-
дів внаслідок оподаткування найбільш про-
дуктивних і ефективних працівників.

На нашу думку, питання зменшення по-
даткового навантаження на ФОП у формі 
ЄСВ з метою детінізації доходів населення 
слід розглядати в більш широкому контек-
сті. Активізації потребує проведення пен-
сійної реформи як в частині демографічних 
аспектів реформи, так і активізації ство-
рення накопичувальної системи пенсійного 
страхування.

Вихідним моментом податкової рефор-
ми має бути розуміння того, що ефективних 
змін можливо досягти лише за умови праг-
нення створити більш справедливу систе-
му оподаткування.

З огляду на це доречним і конструктив-
ним буде підхід, коли більш справедливий 
розподіл податкового навантаження до-
сягається не за рахунок збільшення про-
гресії податку, тобто через запровадження 
високих граничних ставок податку, а через 
застосування такого елементу податку, як 
стандартні та персональні вирахування з 
бази оподаткування.

Для детінізації ФОП, подолання тіньо-
вої зайнятості населення і, відповідно, 
зростання офіційного працевлаштування, 
усунення практики мінімізації податкових 
зобов’язань платниками, протидії корупції і 
хабарництву, на нашу думку, слід здійснити 
комплекс таких заходів:

1. Запровадити неоподатковуваний 
мінімум на рівні прожиткового як елемент 
ПДФО для всіх категорій платників податку 
незалежно від їх соціального статусу чи роз-
міру доходу. Для цього необхідно скасувати 
обмеження на податкову соціальну пільгу, що 
регламентується п. 4.1. ст. 169 ПКУ. Фактично 
це буде аналог стандартного вирахування, 
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що є елементом персонального прибутково-
го податку в більшості провідних країн світу. 
Запровадження стандартного вирахування 
відповідає сутності персонального прибут-
кового податку. Так, А. Соколов визначав 
категорію доходу як об‘єкта оподаткування 
як таке, що “обов’язково передбачає певну 
затрату, необхідну для його одержання” [2]. 
Така вимога до доходу як об‘єкта оподатку-
вання визначене не лише в працях класиків, 
а також сучасними авторитетними авторами. 
Зокрема, в Мірліз Рів’ю зазначається, що по-
даток на дохід без вирахування витрат, що 
необхідні на генерування такого доходу, вза-
галі не є ефективним і не повинен бути в гар-
ній податковій системі [9].

2. У середньостроковій перспективі 
необхідно запровадити персональні вира-
хування як елемент ПДФО. Суми вираху-
вань з бази оподаткування на персональне 
пенсійне страхування, медичну страховку, 
іпотечні виплати повинні бути звільнени-
ми від оподаткування. Тут є подвійний по-
зитивний ефект. По-перше, буде даний 
потужний імпульс створенню накопичу-
вальної системи пенсійного страхування в 
Україні, яка протягом 10 років з моменту по-
чатку пенсійної реформи залишається не-
ефективною. Вітчизняна економіка з часом 
отримає вагоме внутрішнє джерело інвес-
тиційних ресурсів. По-друге, персональні 
вирахування, як правило, вираховуються з 
бази оподаткування за результатами року 
при поданні щорічної декларації платника-
фізичної особи. Це призведе до охоплення 
декларуванням значно більшої кількості 
громадян України (коефіцієнт декларуван-
ня в Україні становить лише 4% занятого 
населення1) і сприятиме зростанню рівня 
податкової культури в нашому суспільстві.

3. Запровадити норматив визначення 
мінімальної заробітної плати не загалом по 

1 Для порівняння найбільша частка населення охоплена 
декларуванням в Польщі – 59%, в Словенії – 49%, в Сло-
ваччині – 18%.

економіці чи регіонах, а залежно від про-
фесії / виду діяльності. Природно, що ди-
ференціація заробітних плат залежить від 
продуктивності праці, тобто кваліфікації і 
виду діяльності робітника. Така система 
для цілей оподаткування повинна мати не 
рекомендаційний, а директивний характер. 
Це дасть змогу зменшити можливості міні-
мізації податкових зобов’язань з ПДФО та 
ЄСВ. Для цього в системі податкової звіт-
ності до форми 1 – ДФ необхідно внести 
код КВЕД підприємства, а також за кожним 
робітником встановити код професії згідно 
з класифікатором професій ДК 003 : 2010 
(Наказ Держспоживстандарту України від 
28 липня 2010 р. №327).

4. У середньостроковій перспективі 
(2015–2018 рр.) зробити градаційне (посту-
пове) зменшення і зміну пропорцій розподілу 
ЄСВ між роботодавцями і найманими праців-
никами. Темпи змін і розмір ставок ЄСВ може 
варіюватися і залежати від прогнозованої де-
мографічної динаміки, в тому числі змін віко-
вої структури населення України2, реального 
дефіциту коштів ПФУ, запланованих заходів 
пенсійної реформи, зокрема в частині акти-
візації створення накопичувальної системи 
пенсійного забезпечення. Це дозволить уник-
нути “шокової терапії” від податкової рефор-
ми у вигляді надмірного і некомпенсованого 
зростання дефіциту коштів ПФУ. Це забезпе-
чить плавний перехід на нову систему опо-
даткування доходів. Крім того, згідно із запро-
понованим варіантом змін отримаємо ефект 
керованого процесу реформи, оскільки ма-
тимемо можливість фактично в реальному 
часі або з незначним лагом оцінювати ефект 
здійснюваних заходів.

5. Проведене раніше дослідження за-
свідчує, що регулятивна ефективність ПДФО 

2 Для цілей аналізу ми не маємо в розпорядженні про-
гнозних розрахунків демографічної динаміки України на 
середньо- і довгострокову перспективу. Цими питаннями 
займається Інститут демографії та соціальних досліджень 
імені М.В. Птухи НАН України, фахівці якого мають бути 
залучені до вирішення поставленого завдання. 
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підсилюється існуючою системою соціаль-
них виплат [4]. З огляду на це необхідно вже 
зараз – у комплексі із реформування ПДФО, 
ЄСВ – ставити питання про інтеграцію сис-
теми соціальних виплат громадянам України 
із механізмом персонального прибуткового 
податку. Це дозволить мінімізувати негативні 
поведінкові ефекти, що породжуються подат-
ками, і посилити адресність, цілеспрямова-
ність надання соціальної допомоги.

6. З метою протидії корупції доречним є 
запровадження непрямих методів визначен-
ня податкових зобов’язань зі сплати подат-
ку на доходи фізичних осіб (метод аналізу 
балансу доходів і витрат платника податку), 
насамперед це повинно стосуватися публіч-
них осіб та державних службовців3.

7. Удосконалення інституту кримі-
нальної відповідальності за ухилення від 
сплати податків. В Україні є неефективною 
відповідальність за ухилення від спла-
ти податків, що суттєвим чином зменшує 
ефективність інших санкцій за дане право-
порушення, призводить до несумлінного 
ставлення платників податків до виконання 
свого обов’язку, в тому числі достовірного 
декларування доходів. Фактично відпові-
дальність існує лише у вигляді фінансових 
санкцій (штраф, відшкодування збитків). 
У п. 4 ст. 212 ККУ зазначено: “особа, яка 
вчинила діяння, передбачені частинами 
першою, другою, або діяння, передбачені 
частиною третьою (якщо вони призвели до 
фактичного ненадходження до бюджетів чи 
державних цільових фондів коштів в осо-
бливо великих розмірах) цієї статті, звіль-
няється від кримінальної відповідальності, 
якщо вона до притягнення до кримінальної 
відповідальності сплатила податки, збори 
(обов’язкові платежі), а також відшкодува-
ла шкоду, завдану державі їх несвоєчасною 
3 Це підтверджується проведеним у 2013 р. в НДЦ ПО до-
слідженням на замовлення МДЗУ, зокрема НДР “Запро-
вадження загальнообов‘язкового декларування доходів і 
майнового стану громадян в Україні” (№ держреєстрації 
0113U000280).

сплатою (фінансові санкції, пеня)”. Фактор 
покарання, згідно з останніми дослідження, 
є найбільш важливим в переліку тих, що 
визначають поведінку платника податку, 
його схильність до сплати або ухилення [7].

Для підсилення ефективності реалізації 
цих пропозицій доречно передбачити захо-
ди впливу неподаткового характеру. Одним 
з першочергових результатів таких заходів 
має стати створення таких несприятливих 
умов функціонування конвертаційних цен-
трів, коли їх робота стає нерентабельною 
і всі податкові витрати на офіційну виплату 
заробітної плати можуть бути щонайменше 
співставними з трансакційними витратами 
конвертаційного центру. Серед таких ма-
ють бути заходи спрямовані на посилення 
контролю за обігом готівки в банківській 
сфері, протидія фіктивному банкрутству, 
підвищення відповідальності суддів, нота-
ріусів за легалізацію нікчемних угод тощо.

На нашу думку, для комплексної оцінки 
результатів будь-якої податкової реформи, 
змін податкового законодавства тощо, ана-
ліз очікуваних результатів та ризиків має від-
буватися за трьома основними критеріями : 
1) бюджетний, 2) добробуту (Парето-крите-
рій), 3) впливу на економічне зростання. Бю-
джетний критерій передбачає оцінку втрат чи 
навпаки додаткових податкових надходжень 
до бюджету. Якщо змін податкових надхо-
джень немає, то кажуть, що реформа є ней-
тральною стосовно доходів бюджету. Крите-
рій добробуту платників податків передбачає 
аналіз змін (поліпшення/погіршення) фінан-
сового чи матеріального стану платників по-
датків. І нарешті, критерій впливу податкових 
змін на зростання ВВП передбачає прогноз-
ну оцінку макроекономічної динаміки.

Аналізуючи очікувані результати за 
бюджетним критерієм зазначимо, що для 
збільшення прогресивності ПДФО і по-
даткового навантаження загалом за шка-
лою доходів необхідним є запровадження 
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неоподатковуваного мінімуму в розмірі, що 
дорівнює 100% загального значення по-
казника прожиткового мінімуму для всіх ка-
тегорій платників податку незалежно від їх 
соціального статусу чи розміру доходу. 

Розподіл податкового навантаження за 
шкалою доходів згідно з існуючою систе-
мою оподаткування і згідно з нашими про-
позиціями наочно представлений на рис. 1.

З наведеного рисунка можна побачити, 
що у такому випадку зменшується податко-
ве навантаження фактично для всіх платни-
ків податків і лише для найбагатших, з місяч-
ним доходом понад 20 тис. грн., податкове 
навантаження стає більшим за те, що існує 
згідно з чинною системою оподаткування.

Враховуючи, що розподіл податкового 
навантаження для платників з місячним до-
ходом вище 20 тис. грн. стає регресивним, 
доцільно скасувати граничну межу доходу, 
яка виступає базою нарахування ЄСВ.

Загалом це дасть змогу збільшити про-
гресивність ПДФО і розподілу податкового 
навантаження за шкалою доходів. Збіль-
шення прогресивності ПДФО не за рахунок 

запровадження нових високих ставок по-
датку, що неодмінно призведе до штучної 
маніпуляції податковим статусом різних 
джерел доходу, а через зняття обмеження 
на ПСП для всіх категорій громадян неза-
лежно від обсягу їхнього доходу чи осо-
бливого соціального статусу (інваліди, сту-
денти, чорнобильці та ін.) також дозволить 
збільшити купівельну спроможність насе-

лення, що повертається також до бюджету 
сплаченими податками на споживання.

Проте зменшення податкового наван-
таження означає падіння обсягу подат-
кових надходжень до бюджету. Ці втрати 
необхідно оцінити.

Для оцінки механічного результату4, 
тобто приросту чи падіння податкових над-
ходжень від зміни того чи іншого елементу 
податку, найкраще підходять мікросимуля-
ційні моделі. В Україні такої моделі немає 
для жодного з основних податків. Немає 
також достатньо якісної статистичної бази, 
4 Як відомо, будь-які зміни в оподаткуванні призводять до 
фіскального результату, що складається з двох частин, по-
роджених механічним та поведінковим ефектами. Більш 
детально див. [8].
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Рис. 1. Розподіл податкового навантаження за шкалою доходів 
(чинна система vs система, що пропонується)
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використовуючи яку можна здійснювати 
необхідні розрахунки. Проте слід хоча б 
приблизно оцінити втрати податкових над-
ходжень від сплати ПДФО за механічним 
ефектом, що будуть у результаті запрова-
дження неоподатковуваного мінімуму для 
всіх категорій платників податків.

Відповідно, оцінка втрат податкових над-
ходжень за механічним ефектом зроблена на 
основі простої моделі, що описує функцію по-
даткових надходжень наступним чином: 

,
1

i

n

i
i tiTR ∑

=

×=                   (1)

де TR – податкові надходження від 
сплати ПДФО;

n – кількість платників податків;
ii – дохід i-го платника, 
ti – середня ефективна ставка податку 

для i-го платника.
Оскільки розподіл платників податків у 

нас представлений за певними інтервалами 
шкали доходів (тобто в агрегованому вигля-
ді), то для кожного такого інтервалу доходу 
взято середній розмір доходу. Таким чином, 
база оподаткування ПДФО за цим інтерва-
лом – це середній розмір доходу помноже-
ний на кількість платників у даному інтер-
валі доходу. Оцінки ti, фактично є середніми 
ефективними ставками податку для даного 
інтервалу доходу. Наочно зміна цієї став-
ки представлена на рис. 1. З урахуванням 
зміни середньої ефективної ставки податку 
для певного інтервалу доходу формула для 
оцінки зміни податкових надходжень така:

),( ,1,
1

titi

n

i
i ttiTR −×=∆ +

=
∑         (2)

де ∆TR – зміна податкових надходжень 
у результаті зміни середньої ефективної 
ставки податку з ti,t на ti,t+1.

Арифметично середня ефективна ставка 
податку до та після запровадження неоподат-
ковуваного мінімуму за інтервалами шкали 
доходів розрахована в авторській роботі [3].

За допомогою моделі 1 оцінка втрат по-
даткових надходжень здійснюється на основі 
припущення, що у короткостроковому періоді 
змінюються лише середні ефективні ставки 
податку. Очевидно, що для оцінки змін по-
даткових надходжень критично важливою є 
інформація про розподіл платників податків 
за шкалою доходів. Найновітніша доступ-
на нам інформація про щільність розподілу 
платників за шкалою доходів у 2013 р. взята 
з урядової концепції реформування податко-
вої системи України, що була представлена 
влітку 2014 р. [1]. На рис. 3 представлені гра-
фіки функцій щільності розподілу платників 
податків за шкалою доходів у 2010 і 2013 рр. 
Шкала доходів на рис. 2 і 3, на відміну від 
рис. 1, вимірюється у мінімальних заробітних 
платах на місяць. Наочне порівняння графі-
ків щільності розподілу дає змогу зробити 
висновок, що протягом 2010–2013 рр. функ-
ція щільності розподілу платників податків за 
шкалою доходів змінилася таким чином, що 
щільність платників податків біля медіанного 
доходу (інтервал від 1 до 3 мінімальних за-
робітних плат) зросла ще більше порівняно 
з 2010 р. Слід зазначити, що графіки функцій 
щільності на рис. 3 є агрегованим варіантом 
функцій щільності на рис. 2. Тут єдиним ін-
тервалом (1–3 мінімальних заробітних плат) 
представлена сумарна концентрація плат-
ників, що на рис. 2 розбита на два інтервали 
(1–2 та 2–3 мінімальних заробітних плати). 
Така агрегація зумовлена необхідністю здій-
снення порівняння функцій розподілу плат-
ників за 2010 і 2013 рр. 

Слід зазначити: щоб мінімізувати втра-
ти зі сплати податкових надходжень під 
час зміни ставки податку, необхідно вико-
нати таку умову: зменшення податкового 
навантаження має бути найменшим в тому 
інтервалі шкали доходів, де є найбільша 
щільність (концентрація) платників. Тому 
вже інтуїтивно зрозуміло, що запрова-
дження неоподатковуваного мінімуму для 
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всіх категорій платників податків має при-
звести до суттєвих втрат податкових над-
ходжень.

Отримана оцінка втрат податкових 
надходжень на основі рівняння 2 і останніх 
даних про розподіл платників податків за 
шкалою доходів складає доволі суттєву ве-
личину, а саме: втрати складають близько 
1/3 річних податкових надходжень зі сплати 
ПДФО.

Зрозуміло, що це значний фіскальний 
ризик для місцевих бюджетів. Акцентуємо 
ще раз увагу на тому, що не слід розра-
ховувати на швидку детінізацію доходів у 
результаті зменшення податкового наван-
таження, принаймні в короткостроковому 
періоді часу. 

Поряд із цим у результаті запроваджен-
ня стандартного вирахування слід очікувати 
приросту податкових надходжень від спла-
ти ПДВ, оскільки збільшиться база оподат-
кування цим податком через зростання су-
купного попиту (купівельної спроможності 
громадян). Сума приросту податкових над-
ходжень від сплати ПДВ буде варіюватися 
в інтервалі від нуля, у випадку спрямуван-
ня споживання на товари і послуги пред-
ставлені в тіньовому секторі економіки до 
величини, яка дорівнює добутку середньо-

ефективної ставки ПДВ та суми зменшення 
податкових надходжень від сплати ПДФО 
(1/3 річних податкових надходжень сплати 
цього податку).

Якщо нехтувати поведінковим ефек-
том, а оцінити лише механічний ефект та-
кої трансформації, а також виходити з на-
ших оцінок щодо зменшення податкових 
надходжень зі сплати ПДФО на третину у 
випадку запровадження стандартного ви-
рахування, то можемо оцінити приблизну 
величину приросту надходжень ПДВ. Так, 
якщо б стандартне вирахування було за-
проваджене у 2014 р., то можна було б 
розраховувати на приріст надходжень по 
сплаті ПДВ кінцевими споживачами в об-
сязі до 5 млрд. грн.5 Зауважимо, що такі 
розрахунки є спрощеними, але доволі на-
очними.

Окремо слід зазначити, що крім втрат 
податкових надходжень, запровадження 
стандартного вирахування може мати інші 
негативні наслідки. Два основних ризики, 
виникнення яких у зв‘язку з цим заходом 
можна передбачити, це цільова неефек-

5 Надходження до зведеного бюджету від сплати ПДФО у 
2014 р. склали 75 млрд. грн., відповідно, втрата – 25 млрд. 
грн., що є додатковими доходами населення. Ці доходи 
спрямовуються на споживання, а при стандартній ставці 
ПДВ 20% отримуємо 5 млрд. грн. податкових надходжень 
від сплати ПДВ.

Рис. 3. Агрегована функція щільності 
розподілу платників ПДФО, 2013 р.

Рис. 2. Функція щільності розподілу 
платників ПДФО з деталізацією інтервалу 

2–3 мінімальні заробітні плати, 2013 р.
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тивність системі податки – соціальні піль-
ги 6 і небажані зміни пропозиції праці низь-
кодохідних верств населення [6].

Поряд з негативним ефектом зміни по-
даткового навантаження для доходів місце-
вих бюджетів, виникає суттєвий позитивний 
ефект для всіх без виключення платників 
податків. Ефект позитивного впливу поля-
гає у тому, що за критерієм добробуту для 
більшості громадян такі зміни є бажаними, 
оскільки ceteris paribus збільшується сума 
доходу, який залишається у кожного плат-
ника податку після сплати усіх податкових 
зобов’язань. Майже для всіх платників по-
датків зростає сума чистого доходу, виклю-
чення складають лише особи з щомісячним 
трудовим доходом вище 20 тис. грн. Отже, 
за Парето-критерієм покращується фінан-
совий стан для абсолютної більшості плат-
ників податків.

Критерій впливу на економічне зрос-
тання

Очевидно, що зменшення податкового 
навантаження на доходи населення при-
зведе до переміщення податкового наван-
таження з оподаткування такого фактору 
виробництва, як праця на оподаткування 
споживання. З позицій висновків останніх 
емпіричних досліджень, що були присвя-
чені цій проблематиці [5; 10] це означає, 
що така система оподаткування стає більш 
сприятливою для економічного зростання. 
Це є певний структурний шок для економі-
ки загалом, масштаби і напрям впливу яко-
го можна оцінити на основі побудови еконо-
метричної SVAR-моделі. У випадку оцінки 
очікуваних результатів за критерієм впли-
ву на економічне зростання обмежимося 
лише загальним висновком, оскільки оцін-
6 У випадку комплексної та інтегрованої системи податки – 
пільги може виникати ситуація, коли певні категорії грома-
дян будуть сплачувати персональний податок, проте отри-
муватимуть соціальну допомогу і виплати. В такому разі 
кажуть, що перерозподільна ефективність системі незадо-
вільна, оскільки вона працює за принципом, коли “коли одна 
рука дає, то інша – забирає”. В Україні не створена комп-
лексна та інтегрована з ПДФО система соціальних виплат.

ка параметрів шоку і його масштабу є те-
мою окремого дослідження. Інтуїтивно слід 
припустити, що загалом для економіки цей 
шок буде сприятливим для економічного 
зростання, оскільки зростає не лише про-
позиція праці, а також сукупна купівельна 
спроможність населення, оскільки податко-
вий тягар автоматично трансформується в 
платоспроможний попит, особливо це сто-
сується низькодохідних верств населення 
України.

Висновки. Таким чином, ключова ви-
мога до якісної податкової системи, яку 
висуває теорія, але яку важко реалізувати 
на практиці, це справедливість оподатку-
вання. В оподаткуванні одним з головних 
критеріїв справедливості є рівномірність 
розподілу податкового тягаря між різними 
платниками податків, зокрема як за шка-
лою доходів, так і за соціальним статусом 
платників. З огляду на це вважаємо, що 
реалізація на практиці наших пропозицій 
дасть змогу зробити розподіл податкового 
навантаження для фізичних осіб – платни-
ків ПДФО більш спр аведливим. Відчуття 
справедливості оподаткування, яке має 
поступово формуватися у громадян Укра-
їни, є тією фундаментальною основною, 
на якій можна будувати абсолютно нову 
ефективну податкову систему країни. Як 
показав багаторічний досвід розвитку по-
даткових відносин в Україні, система, що 
побудована на законі, в основі якого є сила 
примусу – неефективна; вона лише спри-
яє зростанню тіньового сектору економіки. 
Податковий закон має будуватися на силі 
переконання. Йдеться про переконаність у 
тому, що Закон для усіх платників один, що 
він сприяє рівномірному розподілу податко-
вого навантаження, що ставлення до будь-
яких платників (незалежно від їх статків чи 
наближення до владних структур) є одна-
ковим та не допускає дискримінації одних 
на користь інших.
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ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: 
МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ ПОПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ

Розкрито особливості прогнозування бюджетних видатків на фінансування соціальної 
сфери з використанням методу попарних порівнянь. На основі методу аналізу ієрархій та 
шляхом використання аналізу попарних порівнянь побудовано вектор вагових коефіцієнтів. 
Основою для визначення ступеня важливості пріоритетів взято досвід розвинених країн: 
США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Великобританії та інших. Запропоновано використан-
ня методу Сааті для визначення вагових коефіцієнтів, що дасть можливість ефективно 
та раціонально розподіляти фінансові ресурси держави на потреби соціальної сфери.

Ключові слова: соціальна сфера, складові соціальної сфери, ефективний розподіл 
бюджетних коштів, метод попарних порівнянь, вагові коефіцієнти.

Ганна МАМОНОВА, 
Інна КАНЦУР

УДК 336.027

Анна МАМОНОВА, Инна КАНЦУР
Финансирование социальной сферы: моделирование методом попарных срав-

нений.
Раскрыты особенности прогнозирования бджетных расходов на финансирование со-

циальной сферы с использованием метода попарних сравнений. На основе метода анализа 
иерархий и путем использования анализа попарных сравнений построен вектор взвеши-
вающих коэффициентов. Основой для определения степени важности приоритетов ис-
пользован опыт развитых стран мира, таких как: США, Германии, Франции, Швейцарии, 
Великобритании и других. Предложено использовать метод Саати для определения взве-
шивающих коэффициентов, который даст возможность эффективно и рационально рас-
пределять финансовые ресурсы государства на потребление социальной сферы.

Ключевые слова: социальная сфера, составляющие социальной сферы, эффек-
тивное распределение бюджетных средств, метод попарных сравнений, взвешиваю-
щие коэффициенты.

Hanna MAMONOVА, Inna KANTSUR 
Financing of social services: modeling method pairwise comparisons
Problem. To address the most pressing social problems it is necessary to develop new 

mechanisms for implementing social policies that will ensure effi cient and effective use of fi -
nancial resources of the state. As the budget is an important instrument of infl uence on social 
development, it is the proper organization of budget allocation depends on the effectiveness of 
their use and the level of welfare. Each year the amount of funds allocated to fi nancial support 
for social services increases, compared to other budget expenditures. However, these funds are 
not suffi cient for the development of the social sphere.



138 Ñâ³ò ô³íàíñ³â 2/ 2015

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

JEL Classіfіcatіon: H500, H510, H520, H530.

Purpose. The purpose of this article is to study the current state of effi ciency of budgetary 
funds for social development, determining the degree of importance and construction components 
of the vector weighting coeffi cients social Ukraine based on the experience of foreign countries.

Methods. In the study of the topic used scientifi c methods, such as modeling the creation 
and optimization model study effective use of funds for social development, and the method of 
comparison – the study of the effectiveness of budget spending in Ukraine and abroad.

The main results of the study. One of the approaches to determining the weighting coeffi cients 
importance of social components that are compared based on a matrix of pairwise comparisons are 
Saaty method. Using this method, in our view, will enable effectively and effi ciently allocate fi nancial 
resources to the state social components. The essence of this method is to compare the compo-
nents of social pairs in order of importance. Then written into the matrix numbers that refl ect the 
agreement reached by comparing judgments and is eigenvector with the largest eigenvalue. Custom 
vector provides ordering priorities and own value judgments speaks degree of consistency.

After modeling by pairwise comparisons, one could argue that social infrastructure is the 
highest priority compared to other social components that you want to allocate most of the 
budget – 53% of the total amount allocated to the social sector. According to our calculations 
for health care should spend 15% on education – 12 science – 8, art and culture – and least 5 
Sports – 4% of the total expenditure on social services.

Conclusions and concrete proposals of the author. Thus, the application of the method of 
analysis of weighting coeffi cients in the allocation of budget funds, given the experience of for-
eign countries, will enable effi cient and rational use of fi nancial resources of the state. It is this 
model of budget funds, in our view, meet the modern priorities of socio-economic development 
and can provide cost effective needs of its citizens in the common good.

Key words: social, social components, effective distribution of budget funds, method of 
pairwise comparisons weights.

Постановка проблеми. У сучасній еко-
номічній ситуації існує необхідність зосеред-
ження зусиль державних органів на вирішен-
ні найбільш гострих соціальних проблем, 
розробці нових механізмів реалізації соці-
альної політики, які забезпечать раціональ-
не та ефективне використання фінансових 
ресурсів. Методи використання фінансових 
ресурсів не відповідають вимогам часу і по-
требують коригування та вдосконалення.

Актуальність фінансування соціальної 
сфери за останні роки набуває все більшо-
го значення, тому що від цього залежить 
розвиток території, визначається рівень 

забезпеченості населення комплексом со-
ціальних послуг. Фінансове забезпечення 
соціальної сфери є доволі складним питан-
ням і має свої особливості залежно від те-
риторіального рівня, економічного розвитку 
країни. Звичайно, соціальна сфера є доволі 
вагомою складовою у розвитку кожної дер-
жави [1]. Вона включає в себе: освіту, науку, 
охорону здоров’я, культуру, мистецтво тощо. 

Щорічне збільшення видатків на соці-
альну сферу повністю не забезпечує необ-
хідні обсяги видатків для задоволення по-
треб цієї сфери у коштах та забезпечення 
високого рівня соціального забезпечення 
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населення на рівні провідних держав світу. 
Зростання частки соціальних видатків від-
бувається через перерозподіл ресурсів, які 
можна було б спрямувати на економічний 
розвиток держави. Тому необхідно знати 
та визначати оптимальний розмір і струк-
туру видатків, що дало б можливість до-
сягти одночасно високих темпів економіч-
ного розвитку і соціального забезпечення 
громадян. У процесі складання стратегії 
бюджетної політики необхідно визначати 
найбільш ефективну структуру видатків, 
яка в майбутні бюджетні періоди (навіть за 
наявності часового лага) приведе до при-
скореного економічного зростання [2, c. 13].

Бюджет є важливим інструментом впли-
ву на розвиток соціальної сфери. Саме від 
правильної організації розподілу бюджетних 
коштів залежить ефективність їх використан-
ня та рівень добробуту. Необхідно зазначити, 
що на фінансування соціальної сфери з бю-
джету витрачається близько 40% від загаль-
ного обсягу видатків. Щороку обсяг коштів, 
спрямованих на фінансове забезпечення со-
ціальної сфери, збільшується порівняно з ін-
шими видатками бюджету, однак цих коштів 
недостатньо для розвитку соціальної сфери. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питання, пов’язані з фінансуванням 
соціальної сфери, висвітлені в наукових 
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Серед них роботи Д. Ашауера, 
Р. Брейєра, О. Амоші, Л. Антошкіної, В. Геєця, 
А. Гриценка, Б. Данилишина, М. Долішнього, 
Дж. Еліасона, Х. Зінгера, С. Злупка, Т. Кемп-
белла, В. Красовського, В. Куценко, Е. Ліба-
нової, О. Макарової, О. Новікової, В. Опаріна, 
А. Пезенті, С. Писаренко, У. Садової, П. Са-
муельсона, П. Синяєвої, В. Федосова та ін-
ших. Втім, варто зауважити, що науковцями 
не було обґрунтовано оптимальну структуру 
розподілу бюджетних коштів у розрізі скла-
дових соціальної сфери, оскільки, особли-
вістю сучасної соціальної політики України є 

надання пріоритету проблемам соціального 
захисту населення та формування ефектив-
ного механізму фінансування і регулювання 
розвитку соціальної сфери. Виникає необ-
хідність формування оптимізаційної моделі 
ефективного використання фінансових ко-
штів для розвитку соціальної сфери.

Постановка завдання. Метою статті 
є аналіз сучасного стану ефективності ви-
користання бюджетних коштів для розви-
тку соціальної сфери, визначення ступеня 
важливості та побудова стратегічних векто-
рів бюджетного фінансування пріоритетних 
складових соціальної сфери України, вра-
ховуючи досвід зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. 

Ефективний розподіл видатків дер-
жавного бюджету сприяє забезпеченню 
соціального та економічного розвитку на-
ції, належного рівня життя населення. Слід 
наголосити на тому, що структура видатків 
бюджету має відповідати чітко визначеним 
пріоритетам соціально-економічного розви-
тку країни. Держава повинна забезпечити 
економічно ефективне задоволення потреб 
своїх громадян у суспільних благах. Насам-
перед це стосується таких галузей, як осві-
та, наука, охорона здоров’я, культура, спорт 
та ін. Тому побудова вектора вагових кое-
фіцієнтів на основі методу аналізу ієрархій 
та шляхом використання аналізу композиції 
пріоритетів має стати, на нашу думку, одним 
із ефективних способів розподілу бюджет-
них коштів на розвиток соціальної сфери. 

Основою для визначення ступеня важ-
ливості в дослідженні було взято досвід 
останніх років таких розвинених країн сві-
ту: США, Німеччина, Великобританія, Ні-
дерланди, Франція, Швейцарія, Швеція та 
інших, що взяли за основу своєї соціально-
економічної стратегії принцип, згідно з яким 
економіка існує для розвитку людей, а не 
люди – заради розвитку економіки. 
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Нині бюджети більшості зарубіжних кра-
їн характеризуються соціальною спрямова-
ністю, зберігаючи багатоканальну систему 
фінансування соціальної сфери. Основний 
тягар у фінансуванні зазначених заходів при-
падає саме на місцеві бюджети. На фінансу-
вання цих потреб останнім часом витрача-
ється в межах 90% коштів місцевих бюджетів 
таких країн, як Данія, Кіпр; близько 80% – у 
Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ірландії, Литві; 
60–70% – у Великобританії, Німеччині, Фран-
ції, Італії, Австрії, Латвії, Словаччині [3].

Основними джерелами фінансуван-
ня суспільних послуг на місцевому рівні в 
країнах Європи є такі: власні надходження 
місцевих органів влади; трансферти цен-
тральних органів влади; збори та платежі 
за конкретно надані послуги; кошти, що пе-
редаються одними органами місцевого са-
моврядування іншим для фінансування де-
легованих їм повноважень на підставі угод. 

Якщо порівняти статистичні дані щодо 
фінансування соціальної сфери провід-
них країн світу з показниками України, то 
слід зазначити, що за рівнем фінансуван-
ня освіти, духовного та фізичного розвитку 
Україна знаходиться у тому ж діапазоні, що 
і розвинуті держави, а за рівнем фінансу-
вання охорони здоров’я, науки, соціального 
захисту та соціального забезпечення – зна-
чно відстає від більшості з них. Україна за 
рівнем фінансування соціальних функцій 
на порядок відстає навіть від найнижчих по-
казників розвинутих європейських країн.

Порівняльний аналіз фінансування 
складових соціальної сфери України та за-
рубіжних країн ще раз підтверджує необ-
хідність визначення ступеня важливості та 
побудову вектора вагових коефіцієнтів скла-
дових соціальної сфери України для ефек-
тивного використання бюджетних коштів.

Одним із підходів щодо визначення ва-
гових коефіцієнтів важливості складових 
соціальної сфери, що порівнюються на 

основі матриці попарних порівнянь, є ме-
тод Сааті. Цей підхід отримав назву мето-
ду аналізу ієрархій. Науковцями доведено, 
що метод Сааті не потребує тривалого часу 
спілкування з експертами та має високий 
ступінь узгодженості оцінок для різних екс-
пертів. Використання цього методу, на наш 
погляд, дасть можливість ефективно та ра-
ціонально розподіляти фінансові ресурси 
держави на складові соціальної сфери.

Побудована ієрархічна модель елементів 
соціальної сфери в роботі [4] дає можливість 
визначити пріоритетні напрямки фінансуван-
ня складових соціальної сфери. Проводячи 
експеримент з визначення ефективності ви-
користання бюджетних коштів на кожну скла-
дову соціальної сфери, було створено екс-
пертну групу, якій було поставлено завдання 
проранжувати складові соціальної сфери за 
ступенем важливості. В ролі експертів ви-
ступили фахівці Науково-дослідного центру з 
проблем оподаткування при Національному 
університеті ДПС України. Для спрощення 
процедури експертних оцінок обрано метод 
парних порівнянь, який не вимагає від екс-
пертів спеціальних знань у галузі математи-
ки або статистики. Суть цього методу можна 
описати наступним чином. Потрібно порів-
няти складові соціальної сфери попарно за 
ступенем їх важливості, записати в матрицю 
числа, відображаючи досягнуту при порів-
нянні згоду в судженнях, та знайти власний 
вектор з найбільшим власним значенням. 
Власний вектор забезпечує впорядкування 
пріоритетів, а власне значення виступає мі-
рою узгодженості суджень [5].

Експерти порівнюють такі складові со-
ціальної сфери:

1) освіта;
2) наука;
3) охорона здоров’я;
4)  соціальна інфраструктура;
5) культура і мистецтво;
6) спорт.
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Другим кроком є попарне зіставлення 
факторів (табл. 1). Для порівняння викорис-
товуємо шкалу, подану в [5].

За домовленістю порівняння завжди 
проводиться для фактора, що знаходиться 
в лівій колонці, щодо фактора з верхнього 
рядка. Таким чином, ми отримаємо матри-
цю попарних порівнянь для шести колонок і 
шести рядків (матриця 6х6) (табл. 2).

На підставі матриці, представленої в 
табл. 2, використовуючи формулу серед-
ньої геометричної Wi, розраховуємо віднос-
ну цінність кожної комбінації:
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де ai – елементи матриці; m – кількість 
об’єктів; m,i 1=  – індекс.
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Таблиця 1
Шкала відносної важливості об’єктів [5]

Ступінь 
важливості Визначення Характеристика

1 Однакова значущість Два фактори мають однаковий вплив

3 Деяке переважання значущості одного 
фактора над іншим (слабка значущість)

Досвід і судження надають незначну пере-
вагу одному фактору над іншим

5 Істотна або сильна значущість Досвід і судження надають прерогативу 
одному фактору над іншим

7 Дуже сильна або очевидна значущість Значна перевага одного фактора над 
іншим. Його пріоритет майже явний.

9 Абсолютна значущість Домінування одного фактора над іншим

2, 4, 6, 8 Проміжні значення між сусідніми по-
казниками шкали Є компромісними варіантами

Числа обернені до 
зазначених вище 

Якщо в порівнянні об’єкта xi з об’єктом xj перший об’єкт отримав один з вищевказаних 
рангів, тоді інший об’єкт отримує ранг, зворотний за значенням рангу першого об’єкта

Таблиця 2
Матриця попарних порівнянь складових соціальної сфери за методом Сааті

Соціальна 
інфраструктура

Охорона 
здоров’я Освіта Наука Культура 

і мистецтво Спорт

Соціальна інфраструктура 1 4 5 7 9 9

Охорона здоров’я 1/4 1 1 2 3 4

Освіта 1/5 1 1 2 2 3

Наука 1/7 1/2 1/2 1 2 3

Культура і мистецтво 1/9 1/3 1/2 1/2 1 1

Спорт 1/9 1/4 1/3 1/3 1 1

Примітка: складено авторами.
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Зауважимо, що обчислений вище век-
тор відносних цінностей дає можливість 
не лише визначити вагові коефіцієнти для 
складових соціальної сфери, а й забезпе-
чує впорядкування пріоритетів.

Наступною фазою процесу розрахун-
ку вагових коефіцієнтів є визначення міри 
узгодженості суджень експертів. Для цього 
необхідно, згідно з алгоритмом описаним у 
[5], помножити вихідну матрицю попарних 
порівнянь на відповідні значення середніх 
геометричних:

AW =

1 4 5 7 9 9 

*

0,535075

=

3,261398
1/4 1 1 2 3 4 0,152173 0,918704
1/5 1 1 2 2 3 0,130621 0,797145
1/7 1/2 1/2 1 2 3 0,087326 0,537846
1/9 1/3 1/2 1/2 1 1 0,05173 0,313955
1/9 1/4 1/3 1/3 1 1 0,043075 0,26495

Отриманий результат AW покомпонент-
но розділити на відповідні значення віднос-
них цінностей об’єктів:

λі=

6,095218
6,037233
6,102718
6,159049
6,069127
6,150947

та розрахувати максимальне власне число 
матриці λmax як середнє арифметичне:
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Завершальним кроком у ході визначен-
ня узгодженості відповідей експертів про-
понуємо розрахувати індекс узгодженості 
Сааті за формулою 3:
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Слід звернути увагу на те, що відповіді 
експерта вважаються узгодженими, якщо 
розрахований індекс узгодженості стано-
вить до 10% від еталонного.

Еталонне значення для заданої кіль-
кості об’єктів визначається за допомогою 
таблиці еталонних значень показника узго-
дженості залежно від кількості об’єктів, що 
порівнюються (табл. 3) [6].

В нашому випадку еталонне значення 
дорівнює 1,24. Звідси випливає, що індекс 
узгодженості становить 1,61% від еталон-
ного показника. Рівень узгодженості дово-
лі високий, тому ми можемо вказати вагові 
коефіцієнти ефективності використання 
бюджетних коштів на складові соціальної 
сфери, провівши їх впорядкування (табл. 4) 
та запропонувати використати проведене 
дослідження при складанні бюджету Укра-
їни на наступний рік.

Як свідчать дані табл. 4, соціальна 
інфраструктура є найбільш пріоритетною 
порівняно з іншими складовими соціаль-
ної сфери, на яку потрібно виділяти най-
більше бюджетних коштів – 53% від за-
гальної суми, що виділяється на соціальну 
сферу. Відповідно до наших розрахунків 
на охорону здоров’я необхідно витрачати 
15%, на освіту – 12, науку – 8, культуру і 
мистецтво – 5 і найменше на спорт – 4% 
від загальної суми видатків на соціальну 
сферу. 



















 



















 



















 



















 

Таблиця 3
Еталонне значення показника узгодженості [6, с.57]

Кількість об’єктів, 
що порівнюються 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Еталонне значення 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,59
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Висновки. Отже, застосування методу 
аналізу вагових коефіцієнтів при розподілі 
бюджетних коштів, враховуючи досвід зару-
біжних країн, дасть можливість ефективно 
та раціонально використовувати фінансові 
ресурси держави. Наведена модель вико-
ристання бюджетних коштів, на наш погляд, 
відповідає сучасним пріоритетам соціаль-
но-економічного розвитку країни та може 
забезпечити економічно ефективне задово-
лення потреб громадян у суспільних благах. 
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МИТНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Визначено місце та роль митної безпеки як складової економічної безпеки держави. 
Встановлено й обґрунтовано взаємозв’язок між економічною безпекою та митною без-
пекою. Розкрито сутність економічної безпеки та визначено роль митної безпеки у її 
забезпеченні. Розглянуто вплив митної безпеки на стан національної економіки. Окрес-
лено інтереси держави у сфері митної безпеки та наведено етапи її реалізації, розгля-
нуто джерела загроз митній безпеці держави. Визначено пріоритетні завдання митних 
органів захисту національних інтересів та забезпечення митної безпеки держави з ура-
хуванням досвіду провідних країн світу.

Ключові слова: митна безпека, економічна безпека, митні інтереси, митне регу-
лювання, митна політика, митна справа.

Ірина НОВОСАД

УДК 336.24

Ирина НОВОСАД
Таможенная безопасность как важная составляющая экономической безопасно-

сти государства
Определению место и роль таможенной безопасности как составляющей эконо-

мической безопасности государства. Установлено и обоснованно взаимосвязь между 
экономической безопасностью и таможенной безопасностью. Раскрыта сущность 
экономической безопасности и определена роль таможенной безопасности в ее обес-
печении. Рассмотрено влияние таможенной безопасности на состояние национальной 
экономики. Очерчены интересы государства в сфере обеспечения таможенной безопа-
сности и приведены этапы ее реализации, рассмотрены источники угроз таможенной 
безопасности государства для дальнейшего их предотвращения. Определены приори-
тетные задачи таможенных органов в контексте защиты интересов и обеспечения 
таможенной безопасности государства с учетом опыта ведущих стран мира.

Ключевые слова: таможенная безопасность, экономическая безопасность, таможен-
ные интересы, таможенное регулирование, таможенная политика, таможенное дело.

Iryna NOVOSAD
Customs security as an important component of economic security
The article is devoted to defi ning the place and role of customs security as a component of 

economic security. Established and grounded relationship between economic security and cus-
toms security. The essence of economic security and the role of customs security to economic 
security. The infl uence of customs security on the state of the national economy. Studied the 
customs interests of the state; are the stages of customs security sources considered security 
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JEL Classіfіcatіon: H10, H21, H32, H56, O10

threats Customs for further prevention. The priority task of customs authorities to protect national 
interests and ensuring the security of the State Customs from the experience of leading countries.

Introduction The development of market relations, intensifi cation of export-import opera-
tions, strengthening international economic cooperation and integration processes around the 
world accompanied by aggravation of economic competition. At this time activates the negative 
impact of external factors on customs security Ukraine: increase the number of subjects who 
commit violations of customs regulations, smuggling growth, reduction of customs duties.

Purpose Generalization of theoretical approaches to the defi nition of “Customs Security”, 
its analysis and structure determination of the role of customs security as an important compo-
nent of economic security.

Results. Increased integration in the world economy, Ukraine’s accession to the WTO, the 
national economy is increasingly dependent on foreign economic activity of the country. There-
fore, foreign trade, customs security as a component of economic security is becoming more 
important for Ukraine.

Customs security – a state protected the economic interests of the state, which provides a 
variety of external and internal conditions, regardless of any threats:
– Movement across the customs border of Ukraine and vehicles;
– Сustoms regulation relating to the installation dimensions customs duties and complete-

ness of their collection;
– The application of customs procedures, measures of customs and tariff and non-tariff regulation;
– Combating smuggling and customs violations;
– Perform other assigned tasks to the customs authorities.

Customs security actively infl uence the content of the budget and protect national interests. 
However, during its implementation meets many problems:
– The need to reduce the impact of human factors on the process of customs clearance, 

which should reduce the share of “gray” and “black” imports;
– The constant lowering of customs value of imported goods to reduce customs duties;
– The need for constant improvement of interaction with the authorities of neighboring states;
– Reduction of social protection of the customs authorities.

Conclusion The priority task of customs authorities is to protect the national interest, but it 
is advisable to take into account the experience of leading countries, namely:
– Emphasize the priority of national interests in the regulation of foreign trade;
– Approve the principles of reciprocity in granting trade preferences partners and compliance 

requirements of fair competition;
– To provide for the protection of national economic security by administrative regulation export;
– To provide a detailed legal regulation of working all instruments of foreign economic activi-

ties and improve the living standards of workers social customs.
The positioning of clear priorities will enable the customs authorities at minimal cost to en-

sure effective cooperation with law enforcement bodies of the country and maximize revenues 
for the state budget.

Key words: customs security, economic security, customs interests, customs regulations, 
customs policy, customs.
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Постановка проблеми. Розвиток рин-
кових відносин, активізація експортно-ім-
портних операцій, посилення міжнародного 
економічного співробітництва та інтеграцій-
них процесів в усьому світі супроводжують-
ся загостренням економічної конкуренції на 
внутрішньому ринку, що актуалізує питан-
ня необхідності забезпечення економічної 
безпеки держави та її складових. 

Вплив глобалізаційних процесів на 
національну економіку виявляється у від-
критті нових привабливих можливостей та 
перспектив для розвитку України як неза-
лежного суб’єкта міжнародних економічних 
відносин. Глобалізація має такі позитивні 
наслідки для країни, як можливості еко-
номічного зростання, приплив інвестицій, 
зростання зайнятості та рівня життя насе-
лення, підвищення конкурентоспроможнос-
ті національних суб’єктів господарювання. 
Водночас посилюється і негативний вплив 
зовнішніх чинників на митну безпеку Украї-
ни, зокрема збільшення кількості суб’єктів, 
що вчиняють порушення митних правил, 
зростання обсягів контрабандних товарів, 
зменшення суми митних платежів, що стя-
гуються митними органами, тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Як свідчить аналіз досліджень про-
блемою визначення місця та ролі митної 
безпеки як складової економічної безпеки 
держави займаються як вітчизняні, так і за-
рубіжні вчені, серед яких можна відмітити: 
І. Бережнюка, В. Вітра, О. Івашину, Л. Ло-
зовського, К. Новікову, П. Пашка, П. Пісно-
го, Т. Руду, Б. Райзберга, Є. Стародубцева, 
Є. Терещенка, та ін.

Питання митної безпеки є одним із най-
актуальніших, оскільки дуже важливе зна-
чення для держави має захист економічних 
інтересів та економічної безпеки, реалізація 
яких покладається на митні органи України. 
Головною метою митної безпеки є забезпе-
чення захисту економічних інтересів країни, 

захищеність життєво важливих потреб, ін-
тересів і цінностей людини, населення, дер-
жави та регіонів від внутрішніх та зовнішніх 
загроз, джерелом яких є зовнішньоеконо-
мічні зв’язки. Через постійні зміни у податко-
вому та митному законодавстві, нестабіль-
ність фінансової ситуації в державі, тіньову 
економіку митна безпека, як складова еко-
номічної безпеки країни, залишається під 
загрозою. Якщо ж митна безпека держави 
не буде забезпечена належним чином, то це 
може негативно вплинути на стан соціально-
економічного розвитку країни. 

Ціллю написання статті є узагальнення 
теоретичних підходів до визначення сутності 
поняття “митна безпека”, її аналіз та структу-
ра, визначення ролі митної безпеки як важли-
вої складової економічної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В умовах глобалізації рівень роз-
витку економіки та добробуту населення 
залежать не лише від ефективності вну-
трішньої економічної політики держави. На 
них активно впливають чинники глобально-
го характеру. Саме тому усвідомлення важ-
ливості проведення ефективної зовнішньо-
економічної політики, забезпечення дієвого 
захисту внутрішнього ринку, на засадах, 
що відповідають загальноприйнятим у світі 
принципам та підходам – наукова дилема, 
яка ще не вирішена в Україні. Одним із клю-
чових аспектів цієї проблеми є забезпечен-
ня митної безпеки держави.

Потреби в безпеці пов’язані з прагнен-
ням держави досягти стабільного й без-
печного стану та містять у собі потреби в 
захисті від економічних, екологічних, техно-
логічних, соціально-економічних та інших 
небезпек з боку навколишнього оточення й 
упевненість у тому, що пріоритетні потреби 
держави та людини задовольнятимуться.

Через поглиблення міжнародного по-
ділу праці, посилення інтеграції у світовій 
економіці, входження України до СОТ, наці-
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ональний стан економіки все більше зале-
жить від зовнішньоекономічної діяльності 
країни. Тому й зовнішньоекономічна, митна 
безпека як складова економічної безпе-
ки набуває все більш важливого значення 
для України. Під економічною безпекою 
держави можна вважати стан економічного 
забезпечення національної безпеки держа-
ви, певні заходи, спрямовані на постійний 
та стабільний розвиток економічної систе-
ми держави, що включає механізм проти-
стояння зовнішнім загрозам. Відтак еконо-
мічну безпеку держави слід розглядати як 
комплексну систему, яка включає в себе 
певні елементи і напрями. 

Митна безпека як складова економіч-
ної безпеки держави є комплексом (систе-
мою) ефективних економічних, правових, 
політичних та інших заходів держави і сус-
пільства із захисту інтересів (у тому числі 
інтересів власності) народу та держави в 
зовнішньоекономічній сфері. 

Водночас митна безпека – це стан за-
хищеності економічних інтересів держави, 
який забезпечує у зовнішньому і внутрішно-
му вимірах незалежно від будь-яких загроз:
– переміщення через митний кордон 

України товарів і транспортних засобів;
– здійснення митного регулювання, 

пов’язаного з установленням розмірів 
митних платежів та повнотою їх справ-
ляння;

– застосування митних процедур, заходів 
митно-тарифного й нетарифного регу-
лювання;

– боротьбу з контрабандою та порушен-
нями митних правил;

– виконання інших покладених на митні 
органи завдань.
Загальновідомо, що критерії економіч-

ної безпеки – це показники (індикатори) 
оцінки стану економіки з точки зору головних 
процесів, які відображають реальний стан 
економічної безпеки. Найголовнішим вва-

жається рівень економічної незалежності 
держави, яка спроможна здійснювати контр-
оль над ресурсами за умови досягнення ви-
сокого і ефективного рівня виробництва, що 
дасть змогу забезпечити її конкурентоспро-
можність і участь у міжнародній торгівлі. 

Не менш важливо забезпечити здат-
ність до саморозвитку і самовідтворення 
країни, спроможність держави самостійно 
реалізовувати життєво важливі національ-
ні інтереси в економічній сфері. Передусім 
йдеться про здатність до постійної модер-
нізації виробництва, реалізації ефектив-
ної інвестиційної та інноваційної політики, 
створення сприятливих умов для ведення 
бізнесу, ефективної підприємницької ді-
яльності, введення ефективних заходів бо-
ротьби з тіньовою економікою.

З огляду на вищезазначене, загальна 
критеріальна оцінка рівня економічної без-
пеки держави передбачає всебічну оцінку 
таких чинників, як: незалежність, сувере-
нітет, конкурентоздатність економіки та 
окремих її галузей, соціально-політична 
стабільність, ресурсний потенціал.

Зовнішньоекономічна, в т.ч. митна без-
пека, прямо пов’язана з митним оподат-
куванням. Через диференціацію ставок 
митного тарифу система митного оподатку-
вання, з одного боку, слугує запобіжником 
контрабанди товарів, нераціональної струк-
тури імпорту й експорту, від’ємного сальдо 
зовнішньої торгівлі, а з іншого – сприяє віль-
ному руху товарів, робочої сили та капіталу, 
що створює сприятливі умови для розвитку 
національної економіки завдяки її інтеграції 
у світовий поділ праці. Можна стверджува-
ти, що митна безпека прямо або опосеред-
ковано впливає майже на кожну складову 
економічної безпеки держави [2, 26]. 

Водночас зростає вплив митної системи 
на стан національної економіки. Передусім 
йдеться про контроль за експортно-імпорт-
ними операціями, спрямований на підтрим-
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ку важливих для України пріоритетів та за-
хист вітчизняного виробника, про боротьбу 
з протиправною (тіньовою) економічною 
діяльністю, протидію неконтрольованому 
відпливу національних матеріальних, фі-
нансових, інтелектуальних, інформаційних 
та інших ресурсів. Всі ці завдання повинні 
вирішуватись насамперед засобами мит-
ного контролю, тарифного та нетарифного 
митного регулювання. Через це формуван-
ня і проведення відповідної економічної по-
літики в системі забезпечення митної без-
пеки і впровадження механізмів блокування 
та усунення факторів, що підривають уста-
леність митної системи, є актуальною про-
блемою державної політики.

Отже, митна безпека – це невід’ємна 
складова системи економічної безпеки, що 
відіграє важливу роль у захисті національ-
них економічних інтересів у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності. 

Якщо розглядати митну безпеку як стан 
захищеності національних інтересів, за-
безпечення та реалізація яких досягають-
ся провадженням митної справи [8, 20], 
то можна припустити, що їх задоволення 
сприяє ефективному функціонуванню, стій-
кому розвитку економічної системи, змен-
шенню загроз національній безпеці Украї-
ни, стабільності у сферах, що пов’язані із 
зовнішньоекономічною діяльністю. 

До економічних інтересів, захист яких 
забезпечує митну безпеку України, можна 
віднести:
– створення сприятливих умов для по-

легшення торгівлі; 
– сприяння транзитові через митну тери-

торію країни;; 
– прискорення товарообігу й пасажиро-

потоку через митний кордон; 
– своєчасне й повне стягнення податків і 

митних зборів;
– ефективну організацію боротьби з 

контрабандою й порушеннями митних 

правил та ефективного запобігання їм 
(у тому числі попередження та відвер-
нення правопорушень);

– наближення митного законодавства 
України до світових вимог, розвиток 
міжнародного співробітництва у сфері 
митної справи; 

– забезпечення конфіденційності інфор-
мації щодо суб’єктів ЗЕД; збільшення 
транзитної привабливості країни; 

– недопущення ввезення на територію 
держави неякісних товарів, викорис-
тання й споживання яких становить не-
безпеку для здоров’я населення;

– недопущення ввезення продукції низь-
кого моральноетичного змісту, зокрема 
такої, що пропагує міжнаціональні кон-
флікти, сепаратизм тощо. 
Головною метою митної безпеки можна 

вважати досягнення певного рівня ефек-
тивності та надійності митної системи за-
вдяки продуктивному функціонуванню мит-
них органів. 

Варто виділити такі етапи реалізації 
митної безпеки (рис. 1): 
1) формування та затвердження митної по-

літики щодо гарантування митної безпеки; 
2) формування системи митного регулю-

вання у взаємозв’язку з економічни-
ми інтересами і цілями держави, котрі 
впливають на визначення орієнтирів 
митного регулювання; 

3) застосування обраних методів регулю-
вання та контролю щодо товарів, котрі 
переміщуються через кордон; 

4) моніторинг системи митного регулю-
вання. 
Діяльність держави у сфері гаранту-

вання митної безпеки покликана забезпе-
чувати захист національних інтересів, се-
ред яких найважливішими є такі: створення 
умов щодо лібералізації зовнішньої торгів-
лі; недопущення контрабанди та порушен-
ня митних правил; удосконалення митного 
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законодавства України відповідно до світо-
вих та європейських стандартів; приско-
рення товаро- та пасажиропотоку через 
митний кордон; забезпечення споживчого 
ринку якісними іноземними продуктами та 
недопущення ввезення небезпечних для 
здоров’я людей товарів. 

У цьому контексті митна безпека як 
невід’ємна складова економічної безпеки, 
потребує свого забезпечення на держав-
ному рівні і передбачає системні дії щодо 
налагодження механізму, який забезпечує 
її інституціоналізацію та спрямованість на 
досягнення конкретних цілей. 

Будь-яка складова економічної без-
пеки держави характеризується такою ка-
тегорією, як загрози безпеці. У широкому 
розумінні загрозами є ті деструктивні чин-
ники, що створюють небезпеку як окремим 
суб’єктам, так і суспільству загалом. Від-
повідно, загрозами у сфері митної безпеки 
є такі чинники, що створюють небезпеку у 
сфері зонішньоекономічної діяльності. За-
грози поділяються на внутрішні та зовнішні, 
реальні та потенційні [8, 18]. До загроз мит-
ній безпеці держави належать: надзвичайні 

ситуації, стихійні лиха; світові економічні 
кризи, які здійснюють негативний вплив на 
національну економіку; протекціоністські 
заходи торговельних партнерів; високий 
ступінь залежності від стану міжнародних 
ринків певних ресурсів або від домінуючого 
торговельного партнера.

Джерелами загроз митній безпеці мо-
жуть бути [4, 13]: спонтанність природних 
процесів і явищ, стихійні лиха, які уне-
можливлюють належний перебіг процесів 
зовнішньоекономічних відносин; випадко-
вість (наприклад, як чинник суб’єктивного 
неналежного здійснення митних процедур); 
зіткнення суперечливих інтересів (від воєн 
до конкуренції між суб’єктами зовнішньо-
економічної діяльності); імовірнісний ха-
рактер науково-технічного прогресу з його 
впливом на сучасні технічні засоби митного 
контролю; неможливість однозначного піз-
нання об’єкта, неповнота й недостовірність 
інформації про нього (явище, актуальне 
для митних органів, які не мають права на 
провадження оперативно-розшукової ді-
яльності, а інформацію про суб’єкта ЗЕД 
отримують від самого суб’єкта); незбалан-

Митна безпека
 Митна політика 

Система митного 
регулювання 

Застосування системи 
митного регулювання 

Моніторинг 
Ефективність митного 
регулювання та системи 

митної безпеки 

Дієвість захисту 
національного виробника 

та контроль за 
переміщенням товарів 

через кордон 

Методи та інструменти 

Цілі та інтереси держави 

Рис. 1. Етапи та складові митної безпеки держави 
Примітка: Складено автором на основі [3].
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сованість основних компонентів господар-
ського та управлінського механізмів митної 
служби, що підтверджується частими реор-
ганізаціями системи. 

Відтак під забезпеченням митної безпеки 
слід розуміти упровадження в митній справі 
сукупності заходів, здатних протидіяти вну-
трішнім і зовнішнім загрозам та викликам 
у сфері зовнішньо економічних відносин. У 
цьому контексті поняття “забезпечення мит-
ної безпеки” слід розглядати як здатність 
управлінських рішень в рамках створеної 
системи митного захисту економічних інтер-
есів держави, протидіяти можливим небезпе-
кам у зовнішньоекономічній діяльності.

З огляду на зазначене, можна констату-
вати, що головна мета забезпечення митної 
безпеки полягає у досягненні необхідного 
рівня надійності та ефективності митної сис-
теми. Йдеться про досягнення усталеної та 
передбачуваної роботи митної служби, до-
статнього рівня сприяння зовнішньоеконо-
мічній діяльності в нестабільних зовнішніх і 
внутрішніх умовах, забезпечення зниження 
ризиків, а також виявлення та нейтралізацію 
ризик-чинників, які безпосередньо вплива-
ють на стан реалізації митної справи й опо-
середковано – на її зовнішньоекономічну ді-
яльність та ефективність.

Останнім часом зростає роль та вплив 
митної системи на стан національної еко-
номіки. Передусім мова йде про: контроль 
за експортно-імпортними операціями, спря-
мований на підтримку важливих для Украї-
ни пріоритетів та захист вітчизняного вироб-
ника, боротьбу з протиправною (тіньовою) 
економічною діяльністю, протидію неконтр-
ольованому відпливу національних мате-
ріальних, фінансових, інтелектуальних, 
інформаційних та інших ресурсів. Всі ці за-
вдання повинні вирішуватись, насамперед, 
засобами митного контролю, тарифного та 
нетарифного митного регулювання. Через 
це, формування і проведення відповідної 

економічної політики в системі забезпечен-
ня митної безпеки і впровадження механіз-
мів блокування та усунення факторів, що 
підривають усталеність митної системи, є 
актуальною проблемою державної політи-
ки у сфері митної справи.

Для своєчасного виявлення загроз у 
сфері зовнішньоекономічної безпеки дер-
жави потрібно використовувати індикато-
ри, що відображають ступінь захищеності 
національних товаровиробників та рівень 
бар’єрів, які стоять перед ними на шляху 
здійснення експортної діяльності. 

Захист вітчизняних виробників відбува-
ється за рахунок тарифних та нетарифних 
інструментів. Індикатори оцінки рівня ефек-
тивності тарифного та нетарифного захис-
ту національних виробників уводяться як 
показники-стимулятори: їх зниження при-
зводить до погіршення стану національних 
виробників, зменшуючи рівень зовнішньое-
кономічної безпеки і, відповідно, інтеграль-
ний показник економічної безпеки. У тако-
му разі держава може впливати на рівень 
захисту українського експорту не прямо (як 
у випадку з обмеженням імпорту), а опосе-
редковано (через укладання міждержавних 
угод про вільну торгівлю або полегшення 
доступу українських товарів на іноземні 
ринки, через покращення економічного імі-
джу держави, шляхом отримання статусу 
країни з ринковою економікою, вступу до 
СОТ та ін.). Такі дії уряду сприяють знижен-
ню торговельних обмежень проти україн-
ського експорту, усуненню дискримінацій-
ної практики щодо додаткових обмежень. 
Зміни в рівні захисту українського експорту 
можуть відбуватись незалежно від дій укра-
їнського уряду, а як опосередкований ре-
зультат негативних економічних тенденцій 
у країнах-партнерах України (наприклад, 
під час економічної кризи). 

Головними завданнями, яке найчасті-
ше постає перед країною в процесі розро-
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блення системи попередження загроз мит-
ній безпеці, є такі:
– боротьба з контрабандою, митними 

правопорушеннями, відмиванням до-
ходів, одержаних злочинним шляхом;

– здійснення контролю за переміщенням 
валютних та культурних цінностей під час 
перетину ними митного кордону держави;

– застосування тарифних та нетарифних 
санкцій;

– контроль за правильністю визначення 
бази оподаткування та повнотою сплати 
митних та інших обов’язкових платежів;

– взаємодія з іншими правоохоронними 
та контролюючими органами з метою 
упередження порушень чинного зако-
нодавства, що може призвести до зна-
чної шкоди національним інтересам;

– боротьба з корупцією, яка тягне за со-
бою зменшення обсягів так званого “ті-
ньового” сектору та обсягів “чорного” і 
“сірого” імпорту, тощо.
Відтак, важливим завданням, яке постає 

перед митними органами України, є забез-
печення митної безпеки у напрямах створе-
ної системи захисту національних та митних 
інтересів держави, а також можливості та 
здатності створеними системними принци-
пами забезпечити протидію можливим не-
безпекам та загрозам у митній галузі [9].

Важливою функцією митних органів 
у процесі забезпечення митної безпеки є 
контроль за повнотою митних стягнень, [8, 
18]. Цей висновок підтверджує той факт, що 
порівняння статистики зовнішньої торгівлі 
України та статистичних даних її провідних 
торговельних партнерів, зокрема країн ЄС 
та СНД свідчить про наявність вагомих роз-
ходжень, які щороку сягають від 10 до 30%. 
Маються на увазі товари, які враховані в 
статистиці зовнішньої торгівлі ЄС як екс-
порт до України, повинні бути відображені 
в статистиці зовнішньої торгівлі України як 
імпорт з відповідної країни-партнера. Ці 

розбіжності пояснюються не стільки мето-
дологічними відмінностями у веденні ста-
тистики (наприклад, для визначення ціни 
експортного товару не враховуються ви-
трати на транспортування та страхування, 
які враховуються вже під час оформлення 
цих товарів як імпорту в Україну), скіль-
ки поширенням тіньових схем у процесі 
здійснення експортно-імпортних операцій 
(наприклад, недекларування товарів, ма-
ніпуляції з митною вартістю та країною по-
ходження товару), що веде до зменшення 
податкового зобов’язання або звільнення 
від оподаткування. 

У зв’язку з цим важливим є розвиток 
обміну інформацією з митними органами 
країн – торговельних партнерів, а також із 
внутрішніми органами, які також викону-
ють регулюючі та фіскальні функції. Необ-
хідно дотримуватись цілісного підходу в 
оптимізації заходів безпеки міжнародного 
торговельного ланцюга постачання і їх по-
стійного поєднання з вдосконаленням і по-
легшенням процедур міжнародної торгівлі. 

Особливістю забезпечення митної без-
пеки України є те, що діяльність митних ор-
ганів спрямована на поточний митний аудит, 
тобто перевірку митної вартості товарів, ви-
значення країни походження товару, пере-
вірку тарифної класифікації, правильності 
нарахування митних платежів, ідентифікацію 
ризикових контрагентів та перевірку інших 
документів і відомостей безпосередньо при 
митному оформленні товарів й транспорт-
них засобів, що технічно ускладнює митне 
оформлення, створює часові незручності при 
транспортуванні товарів, суттєво знижує фі-
зичну пропускну спроможність митних постів 
та, відповідно, негативно впливає на обсяги 
експортно-імпортних операцій. 

Натомість одними із головних критеріїв 
оцінки митної безпеки є стан реалізації мит-
ного постаудиту як складової системи ана-
лізу ризиків. В останні роки Держмитслуж-
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бою створюються умови для забезпечення 
ефективності проведення перевірок після 
факту митного оформлення, що має на 
меті забезпечення повноти сплати митних 
платежів суб’єктами ЗЕД. Так, у 2013 р. в 
результаті проведення перевірок правиль-
ності класифікації товарів додаткові надхо-
дження до бюджету склали 97,3 млн. грн., 
перевірок правильності визначення кра-
їни походження товарів – 53,1 млн. грн., 
правильності визначення митної вартос-
ті – 4,71 млрд. грн. Крім того, в результаті 
виконання рішень Міжвідомчої комісії з між-
народної торгівлі, що передбачають засто-
сування спеціальних заходів митно-тариф-
ного регулювання, до бюджету спрямовано 
особливих видів мита на суму 58 млн. грн. 
Аналізуючи вищезазначене, можна зробити 
висновок, що митна безпека є невід’ємною 
складовою економічної безпеки завдяки 
спрямованості на захист національних еко-
номічних інтересів та захист національного 
виробника. На сучасному етапі потрібне 
вдосконалення митного законодавства, що 
сприятиме виявленню та ліквідації митних 
правопорушень, наявність яких неминуче 
послаблює митну безпеку держави. 

Принцип митного контролю на осно-
ві методів аудиту, який передбачений Кі-
отською Конвенцією, є одним з важливих 
принципів митного контролю. Всесвітня 
митна організація вважає, що пост-аудит 
(перевірка товарів після випуску) є важ-
ливою формою сучасного митного контр-
олю та сприяє розвитку торгівлі. З одного 
боку, він дозволяє впоратися зі зростаючим 
обсягом переміщень товарів, а з іншого – 
створює сприятливі умови для учасників 
зовнішньої торгівлі. Пост-аудит повинен 
забезпечувати комплексне управління усім 
ланцюгом постачань товарів, тому треба, 
щоб він був єдиним комплексом перевіроч-
них заходів. Для забезпечення результа-
тивності перевірочних заходів, митні орга-

ни мають налагодити взаємодію з митними 
органами інших країн, податковими та ін-
шими контролюючими органами.

Таким чином, митний пост-аудит ві-
діграє функцію так званого страхування 
щодо достовірності визначення даних про 
країну походження товару, визначення мит-
ної вартості товарів, визначення правиль-
ної класифікації товарів, розміру митних 
платежів та іншої інформації після спроще-
ного випуску товарів.

При проведенні пост-аудиту має 
бути налагоджена активна взаємодія із 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяль-
ності, які є об’єктами перевірки. Результати 
пост-аудиту можуть мати широке застосу-
вання для ухвалення управлінських рішень.

З огляду на вищезазначене митна 
безпека, згідно з чинним законодавством 
України та ратифікованими договорами й 
угодами про міжнародне співробітництво, 
повинна забезпечити: 
– контроль за переміщенням через мит-

ний кордон України товарів і транспорт-
них засобів; 

– здійснення митного регулювання, зокре-
ма щодо встановлення розмірів податків 
і зборів та повноти їх справляння; 

– застосування митних процедур, заходів 
митно-тарифного й нетарифного регу-
лювання; 

– проведення робіт, спрямованих на бо-
ротьбу з контрабандою та порушення-
ми митних правил;

– виконання інших покладених на митні 
органи завдань шляхом ефективної ре-
алізації митної справи [9].
Відтак забезпечення ефективного функці-

онування та виконання покладених на митну 
систему завдань є однією із найважливіших 
характеристик якості розроблених механізмів 
функціонування системи митної безпеки, а 
також зменшення імовірності появи загроз у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності.
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Висновки. За результами проведеного 
дослідження приходимо до таких висновків 
і узагальнень:

1. У майбутньому митна безпека й на-
далі залишатиметься  невід’ємною складо-
вою економічної безпеки держави. У цьому 
контексті ключовими завданнями є імпле-
ментація міжнародно-визначених інстру-
ментів регулювання міжнародної торгівлі 
на основі дотримання Рамкових стандартів 
забезпечення безпеки і спрощення про-
цедур міжнародної торгівлі, розроблених 
Всесвітньою митною організацією з метою 
визначення та попередження внутрішніх 
і зовнішніх загроз. Інакше кажучи, митна 
безпека України повинна базуватись на на-
копиченому досвіді функціонування митних 
систем світу і бути цілісною динамічною 
системою.

2. Реформування митних органів по-
трібно проводити з урахуванням основних 
світових тенденцій у процесі здійснення зо-
внішньоекономічної діяльності суб’єктами 
господарювання. У такому разі важливим 
завданням постає не тільки територіальне 
розташування підрозділів, а й наявність до-
статньої кількості підготовлених працівників 
для виконання митних процедур. За остан-
ні декілька років проведено значну робо-
ту щодо реорганізації та реструктуризації 
інститут “митних органів”. Це насамперед 
пов’язано зі скороченням кількості митниць 
(до однієї у кожній області), а також значним 
скороченням штатної чисельності працівни-
ків (із 18 тис. осіб у 2010 р. до 11,5 тис. осіб у 
2014 р.). Крім того, внаслідок такого процесу 
митні органи не виконують важливі функції. 

3. Пріоритетним завданням митних ор-
ганів є захист національних інтересів. До-
цільно враховувати досвід провідних країн 
світу, а саме:
– чітко акцентувати пріоритети у націо-

нальних інтересах під час регулювання 
зовнішньої торгівлі;

– затвердити принципи взаємності в на-
данні зовнішньоторговельних переваг і 
дотриманні партнерами вимог справед-
ливої конкуренції;

– передбачити можливість захисту націо-
нальної економічної безпеки шляхом ад-
міністративного регулювання експорту;

– забезпечити детальне юридичне відпра-
цювання всіх інструментів регулювання 
ЗЕД, в т. ч чітке формування проце-
дурних аспектів. Визначення пріорите-
тів у діяльності надасть змогу митним 
органам з мінімальними затратами за-
безпечити ефективну взаємодію із пра-
воохоронними органами країни та мак-
симізувати ефективність наповнення 
державного бюджету країни.
Таким чином, перед митними органами 

існують доволі складні завдання у сфері 
гарантування митної безпеки і захисту на-
ціональних економічних інтересів, які по-
требують швидкого реагування. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГУДВІЛУ В ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто сутність гудвілу та особливості його визначення у контексті страте-
гічних активів підприємства. Розкрито мету, завдання, джерела інформації та основні 
етапи стратегічного аналізу гудвілу. Проведено моніторинг ресурсів та шляхів фор-
мування гудвілу на підприємстві. Визначено та систематизовано зовнішні і внутрішні 
фактори пливу на формування ділової репутації компанії. Проведено емпіричну апроба-
цію факторного аналізу та установлено пріоритетність впливу чинників на формуван-
ня гудвілу підприємств.

Ключові слова: гудвіл, нематеріальні активи, ділова репутація, стратегічний ана-
ліз, внутрішній гудвіл.

Юлія СУДИН

УДК 657.421.32

Юлия СУДЫН
Стратегический анализ гудвилла в учетно-аналитической системе пред-

приятия
Рассмотрены сущность гудвилла и особенности его определения в контексте 

стратегических активов. Раскрыты цели, задачи, источники информации и основные 
этапы стратегического анализа гудвилла. Проведен мониторинг ресурсов и путей 
формирования гудвилла на предприятии. Определены и систематизированы внешние 
и внутренние факторы влияния на формирование деловой репутации компании. Про-
ведена эмпирическая апробация факторного анализа и установлено приоритетность 
влияния факторов на формирование гудвилла предприятий.

Ключевые слова: гудвил, нематериальные активы, деловая репупутация, стратеги-
ческий анализ, внутренний гудвил.

Yuliya SUDYN
Strategic analysis of goodwill in accounting and analytical systems of enterprises
Introduction. One of the essential assets that has signifi cant impact on the investment at-

tractiveness of the enterprise is goodwill. Due to its interpretation and variation in approaches, 
goodwill generates plenty discussions and is one of the most problematic research question in 
general accounting methodology.

Purpose. To improve the assessment regulations for goodwill from the perspective of a mod-
ern economic environment.

Results. Goodwill and its components such as level of quality control, reliability, buyers, trade 
secret, highly skilled workers and research are not refl ected in the fi nancial statements. However, 
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many researchers insist the correct and appropriate assessment should help to show them as 
assets in fi nancial reporting. Some authors tell that more and more companies realize that their 
advantage is not in the hardware but intangible assets such as the brain power of a corporation. 
Three-quarters of value added in manufacturing is obtained through knowledge. Existing restric-
tions on the recognition and measurement of certain types of intangible assets do not allow them 
to be recognized as an object of accounting.

Conclusion. Since studies have shown that disclosures about goodwill are often not compli-
ant with the rules in accounting standards, the research aims to analyze the characteristics of 
goodwill accounting from the perspective of a posttransition country. The analysis includes Ukrain-
ian publicly quoted companies and the results show that goodwill is on average less important in 
comparison with traditionally developed market economies. The content analysis of disclosures 
provides evidence about strengths and weaknesses of goodwill disclosure.

Keywords: goodwill, intangible assets, business reputation, strategic analysis, internal 
goodwill.

Актуальність дослідження. Гудвіл як 
інструмент підвищення інвестиційної при-
вабливості підприємства має значний 
вплив на фінансові результати компанії, 
тому розгляд факторів впливу на коливан-
ня вартості гудвілу займає ключову пози-
цію у стратегічному аналізі підприємства. 
Побудова інтегрованої моделі оцінки та 
аналізу ділової репутації підприємства 
дасть змогу контролювати нематеріальні 
активи та управляти ними. Враховуючи, 
що саме висока ділова репутація є одним 
з чинників успіху, який формує довіру з 
боку клієнтів та постачальників, методич-
но правильний підхід до аналізу гудвілу є 
фундаментальним завданням фінансових 
аналітиків, результати якого будуть осно-
вою для прийняття управлінських рішень 
у майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень. Питан-
ням оцінки та аналізу ролі гудвілу у роз-
витку підприємств певну увагу приділяють 
як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Зокре-
ма, розглянуту проблематику досліджують 
американські вчені Р. Каплан та Д. Нортон 

[1], Р. Ф. Рейлі, Р. П. Швайс [2], Р. Холл [3]. 
Серед вітчизняних вчених на необхідності 
оцінки та відображення гудвілу наголошує 
Л. І. Федулова, вважаючи, що «… те, чого 
немає в бухгалтерському балансі, стає на-
багато ціннішим за те, що в ньому є» [4]. 

Власне проблеми організаційно-об-
лікового забезпечення оцінки та аналізу 
гудвілу розглядає О. В. Романенко [5], 
І. І. Просвірина [6], Г. Уманців [7]. У праці 
М. П. Мар’янової [8] піднімається пробле-
ма недооцінки та ігнорування вітчизняни-
ми підприємствами ролі нематеріальних 
активів. Роль факторів у створенні гудві-
лу підприємcтва досліджується у роботі 
О. В. Завідняк [9]. Однак системно питання 
методичних підходів до аналізу гудвілу на 
достатньому рівні не висвітлено. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є побудова моделі стратегічного ана-
лізу гудвілу, визначення факторів впливу на 
його вартість та розгляд результатів прак-
тичної апробації на основі систематизації 
та діагностики кількісних та якісних чинни-
ків його формування.
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Основні результати дослідження. 
Внутрішній гудвіл як специфічний немате-
ріальний актив підприємства є малодос-
лідженим, оскільки за рахунок своєї нема-
теріальної природи його важко достовірно 
оцінити та відобразити у балансі компанії. 
Щодо зовнішнього, то його визначають 
як перевищення вартості придбання над 
часткою покупця у справедливій вартос-
ті придбаних ідентифікованих активів, 
зобов’язань і непередбачених зобов’язань 
на дату балансу [10]. Перед здійсненням 
аналізу необхідно визначити, чи відповідає 
вартість гудвілу, відображеного у звітності, 
правдивій вартості ділової репутації. Це 
дасть змогу уникнути непорозумінь та не-
правомірного завищення активів підпри-
ємтва, а також стане перевагою для при-
йняття рішення щодо управління гудвілом.

Харчова галузь займає провідне місце 
у структурі промисловості України. Сучас-
ні умови ведення бізнесу висувають чіткі 
кількісно-якісті вимоги до створення про-
дукції тим компаніям, які хочуть зміцнити 
свої позиції на ринку. Тому для вітчизняних 
підприємств набиває актуальності питання 
створення, аналізу та управління гудвілом 
як вартісним вираженням ділової репутації 
підприємтва.

Мета стратегічного аналізу гудвілу під-
приємства полягає у визначенні поточного 
та перспективного впливу вартості ділової 
репутації на рентабельність підприємства.

Основними завданнями аналізу гудві-
лу є такі: визначення достовірності оцінки 
гудвілу, визначення факторів внутрішнього 
і зовнішньго впливу на вартість гудвілу, до-
слідження причинно-наслідкового зв’язку 
між величиною гудвілу та ефективністю 
функціонування підприємтва, оцінка ді-
яльності компанії щодо створення внутріш-
нього гудвілу, визначення ефективності 
використання гудвілу та впливу його на 
рентабельність компанії, прогнозування 

вартості ділової репутації підприємства та 
відповідних грошових потоків, сформова-
них у результаті її зростання.

Основними джерелами аналізу гудвілу 
вітчизняних підприємств є форми фінан-
сової та статистичної звітності, зокрема, 
ф. 1 «Баланс», ф. 5 «Примітки до річної 
фінансової звітності» та форма статис-
тичної звітності № 1-інновація. Ці джерела 
за змістом повинні надавати достатню ін-
формацію щодо гудвілу, однак, як свідчить 
практика, інформації навіть у цих формах 
переважно немає. Це означає, що або під-
приємства не володіють гудвілом, або те, 
що його визнання, оцінка та облік не має 
належного організаційного забезпечення. 
Саме тому проведення аналізу гудвілу на 
вітчизняних підприємств потребує не лише 
методичного, а й організаційно-облікового 
забезпечення.

Основними етапами здійснення страте-
гічного аналізу гудвілу є такі:

1. Моніторинг ресурсної бази та шля-
хів формування гудвілу на підприєм-
стві. Потреба в ресурсах для формування 
гудвілу залежить від шляху його отриман-
ня. Так, існує два варіанти одержання гудві-
лу: створення шляхом здійснення власних 
розробок; отримання активу в процесі при-
дбання існуючого підприємства. Залежно 
від способу одержання гудвіла відбуваєть-
ся визначення потреби підприємства у ре-
сурсах, необхідних для його створення (фі-
нансових, трудових). Враховуючи класичну 
методику аналізу використання трудових 
ресурсів, необхідно провести аналіз діяль-
ності працівників, які зайняті створенням та 
підтриманням елементів гудвілу на належ-
ному рівні. До таких показників варто відне-
сти: частку у загальній чисельності праців-
ників, професійний склад, продуктивність, 
витрати на заробітну плату тощо. Під час 
придбання гудвілу аналіз шляхів фінан-
сування такого процессу слід провести за 
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внутрішніми та зовнішніми джерелами. 
Оскільки вкладення в окремі компоненти 
гудвілу мають довгостроковий характер, 
обов’язковим є обґрунтування доцільнос-
ті таких інвестицій для підприємства та їх 
окупність.

Проведення аналізу динаміки витрат 
на науково-дослідні та дослідницько-кон-
структорські роботи сприяє оцінці спро-
можності підприємства щодо створення 
елементів внутрішнього гудвілу власними 
силами. Також потрібно проаналізува-
ти, у разі наявності, динаміку зовнішніх 
вкладень в інші підприємства і проекти, 
спрямовані на реалізацію інноваційних 
проектів, які підприємство не спроможне 
реалізувати самостійно [5].

Значна кількість харчових підприємств 
для формування гудвілу застосовує процес 
об’єднання та переходу до інтегрованих 
структур. В умовах інтегрованих за галузе-
вою ознакою підприємств питання високої 
вартості гудвілу вирішується за рахунок си-
нергетичного ефекту, тобто спільного вико-
ристання фундаментальних знань, отрима-
них шляхом придбання ліцензій, джерела 
для їх придбання створюються та викорис-
товуються об’єднанням загалом.

2. Визначення факторів внутрішнього 
і зовнішньго впливу на вартість гудвілу.

Аналіз думок науковців показав, що 
фактори впливу на гудвіл розглядають-
ся у різних комбінаціях, проте відсутня їх 
систематизація та комплексний підхід до 
дослідження. І. І. Просвіріна виокремлює 
такі фактори: технологічні активи (патен-
ти), контрактні активи (лізингові й ліцензійні 
угоди), клієнтські активи (списки клієнтів), 
маркетингові активи (торгові марки і брен-
ди), задоволення споживчого попиту, хоро-
ше управління, ефективність виробництва, 
вдале місце розташування, навчена і зібра-
на разом робоча сила, сприятливі трудові 
договори, сприятливі договори оренди, 

сприятливі договори страхування, сприят-
ливі контракти на поставки, контракти про 
наймання, умови про відмову від конкурен-
ції, клієнтські відносини, дозволи, технічні 
бібліотеки та сховища газет, інші немате-
ріальні активи, продажна ціна придбаного 
підприємства (залежна від уміння продав-
ця обґрунтувати високу ціну або від уміння 
покупця знизити ціну, від комісійних посе-
редників та ін), вартість ідентифікованих 
активів (чим більше нематеріальних акти-
вів капіталізована, тим менше залишаєть-
ся на гудвіл), помилки в оцінках ринкової 
вартості ідентифікованих активів, правила 
розрахунку гудвілу, зафіксовані стандарти 
фінансової звітності [6].

Г. Уманців, досліджуючи природу гудві-
лу, основною його причиною вважає наяв-
ність інтелектуального капіталу, до складу 
якого включає [7]:
– людський капітал у вигляді досвіду і 

знань, здібностей до нововведень, а 
також у загальній культурі, філософії 
фірми, її внутрішніх цінностей, культурі 
управління;

– технологічний (структурний) капітал – 
технічне та програмне забезпечення, 
патенти, торгові марки, зв’язок;

– клієнтський (споживчий) капітал, у т. ч. 
ділова репутація і зв’язки із спожива-
чами, який характеризується такими 
якостями, як ступінь проникнення, роз-
повсюдження, постійність, впевненість 
у тому, що споживачі і надалі віддава-
тимуть перевагу цьому підприємству.
Зарубіжні дослідники мають власне ба-

чення компонентів та факторів впливу на 
вартість гудвілу. Роберт Ф. Рейлі і Роберт 
П. Швайс виокремлюють три головних ком-
поненти гудвілу, які розглядаються автора-
ми як причини гудвілу [2]:
– перший компонент – існування наяв-

них на місці і готових для використання 
операційних активів бізнесу. Ці елемен-
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ти підприємства бізнесу включають ка-
пітал (наприклад, обладнання), робочу 
силу (наприклад, працівників) і коорди-
націю (наприклад, менеджмент). За-
вдяки тому, що ці компоненти зібрані в 
одному місці і функціонують як єдине 
ціле, формується додаткова цінність 
компанії;

– другий компонент гудвілу – це наяв-
ність надлишкового економічного при-
бутку. Надлишковий економічний при-
буток – прибуток компанії понад норму 
середньої величини прибутку в цій га-
лузі. Цей компонент гудвілу не може 
бути конкретно віднесений до будь-
яких матеріальних або ідентифікованих 
нематеріальних активів розглянутого 
підприємства;

– третій компонент – це очікування май-
бутніх подій, що не мають прямого 
зв’язку з поточними операціями розгля-
нутого підприємства бізнесу (майбутні 
капіталовкладення, злиття і поглинан-
ня, товари або послуги, замовники або 
клієнти).
О. В. Завідняк [9] додає до перерахо-

ваних вище факторів гудвілу високу конку-
рентоспроможність, маркетингові активи, 
порядність керівництва, поділяючи фактори 
формування гудвілу на внутрішні та зовнішні.

Врахувавши вищеперелічені фактори 
і компоненти та додавши до них авторські 
доповнення, систематизуємо їх у єдину ін-
тегровану схему, що дасть змогу сформу-
вати базу інформації для здійснення стра-
тегічного аналізу гудвілу (рис. 1). 

3. Емпірична апробація факторів 
впливу на формування гудвілу

Емпірична апробація стратегічного 
аналізу гудвілу компанії була проведена на 
базі ПАТ «ТерА». Пропонований у ході опи-
тування працівників компанії перелік ком-
понентів був сформований автором статті з 
урахуванням специфіки діяльності компанії 

«ТерА» [11]. Всі отримані оцінки умовно по-
ділено на чотири категорії (рис. 2): 

1) (9 < Kр <10) – фундаментальні 
фактори формування гудвілу; 

2) (8 < Kр <9) – фактори з високим 
рівнем пріоритетності; 

3) (6 < Kр <8) – фактори невисокої 
пріоритетності, менш виражені у структурі 
ділової репутації підприємства;

4) (6 > Kр) – непріоритетні фактори, 
яким приділяється другорядне значення. 

За результатами аналізу можна ствер-
джувати, що ПАТ «ТерF» має достатній 
рівень гудвілу завдяки тому, що більшість 
(9 з 12) характеристик розвинуті у компа-
нії на рівні вищому, ніж загалом за галуззю 
(соціальна відповідальність, використання 
інновацій, досвіду керівництва та співпра-
ця з контрагентами) або відповідають йому 
(відносини з постачальниками, вдалий ме-
неджмент, якість продукції і послуг, кадро-
вий потенціал).

Наведені на рис. 2 результати засвідчу-
ють, що за трьома показниками (наявність 
конкуренції, бази клієнтів та інновацій у ви-
робництві) ПАТ «ТерА» недооцінює важли-
вість відповідних шляхів формування своєї 
ділової репутації порівняно із загальними 
у цій сфері діяльності тенденціями. Кри-
тичним слід також визнати існування таких 
характеристик, пріоритетність яких у фор-
муванні ділової репутації компанії переоці-
нено (соціальна відповідальність, грошові 
потоки, репутація керівництва та задоволе-
ність попиту).

Враховуючи здійснений аналіз, вважає-
мо, що для проведення вдалої майбутньої 
управлінської політики компанії керівни-
цтву варто приділити основну увагу першій 
та третій групі факторів (недооцінених та 
переоцінених). З наших міркувань, якщо 
переоцінка загрожує тільки надмірною ви-
тратою ресурсів (навіть якщо вона стра-
тегічно виправдана), то недооцінка може 
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стати вагомою загрозою у створенні стра-
тегічного активу підприємства. Щодо 2-ої 
групи критеріїв, потрібно підтримувати від-
повідний рівень функціонування основних 
показників, не завищуючи й не зменшуючи 
їх позиції у загальній аналітичній системі 
підприємтва. 

Висновки. Проведені дослідження 
дають змогу зробити висновки про те, що 
гудвіл є стратегічно важливим активом 
компанії, тому розроблення організаційно-
методичного забезпечення його оцінки та 
аналізу формування є пріоритетним за-
вданням для обліково-аналітичної служ-
би підприємства. З цією метою доцільно 
провести факторний аналіз, який дає змо-
гу врахувати внутрішні і зовнішні факто-
ри впливу на формування гудвілу та його 
елементів. Систематизація факторів дає 
можливість провести критичний аналіз на-
явності та стану окремих компонентів гуд-
вілу і, відповідно, вплинути на його вели-
чину загалом. Емпіричний аналіз показав, 
що окремі фактори формування гудвілу 
можуть бути переоцінені або недооцінені, 
що є однаково небезпечним, оскільки при-
зводять до надмірної витрати ресурсів або 
недоотимання стратегічних переваг необ-
хідних підприємству.
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ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Здійснено оцінку рівня розвитку малого підприємництва у регіонах України із засто-
суванням економіко-математичного моделювання, зокрема методу кластерного аналізу. 
На підставі опрацьованих статистичних даних розраховано регіональний індекс розви-
тку малого підприємництва, з використанням якого згруповано області України з поді-
бними характеристиками в окремі кластери. Встановлено найсприятливіші для розви-
тку малого підприємництва регіони України і з’ясовано, які форми та види економічної 
діяльності найбільше адаптовані на конкретній території. 

Ключові слова: мале підприємництво, кластерний аналіз, Евклідова відстань, від-
стань Чебишева, степенева відстань, індекс розвитку малого підприємництва, кластери.

Христина ДАНИЛКІВ

УДК 338.26

Кристина ДАНЫЛКИВ
Оценивание регионального развития малого предпринимательства в Украине
Проведено оценку уровня развития малого предпринимательства в регионах Украины 

с использованием экономико-математического моделирования, в частности метода кла-
стерного анализа. На основании обработанных статистических данных рассчитан регио-
нальный индекс развития малого предпринимательства, с помощью которого сгруппирова-
ны области Украины с подобными характеристиками в отдельные кластеры. Установлено 
наиболее благоприятные регионы Украины для развития малого предпринимательства, а 
также формы и виды экономической деятельности, которые наиболее целесообразны на 
конкретной территории.

Ключевые слова: малое предпринимательство, кластерный анализ, Эвклидовое 
расстояние, расстояние Чебышева, степенное расстояние, индекс развития малого 
предпринимательства, кластеры.

Krystina DANYLKIV 
Evaluation of regional development of small business in Ukraine
Introduction. By the basic condition of achievement of of long duration, positive rates of 

the economy growing of both economy of country on the whole and region in particular, there 
is active entrepreneurial activity which is accompanied an effective innovative management. 
Development of small enterprise in regions is an especially pressing question an adequate deci-
sion of which is the mortgage of the economy growing of Ukraine.

Purpose. The article is dedicated the questions of evaluation of level of development of 
small enterprise in the regions of Ukraine.
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JEL Classіfіcatіon: М21.

Methods. On the basis of the use of economic and mathematical design – method of cluster 
analysis, the regional index of development of small enterprise, by which the areas of Ukraine 
are grouped with similar descriptions in separate clusters, is expected. And also, it is set, what 
regions of Ukraine are most favorable for development of small enterprise, and what his forms 
and types of economic activity are expedient on concrete territory and on what problems, fore-
most, it is needed to pay attention.

Results. Conception of design of functioning of small enterprise is presented in the condi-
tions of vagueness of market environment and development of small enterprise in the regions 
of Ukraine with the purpose of increase of effi ciency of management development of small busi-
ness by the public and local organs of power.

Conclusion. The conducted research enabled to formulate conclusions in relation to de-
velopment of small enterprise in regions Ukraine. Theoretical positions and conclusions of work 
can be used for a ground and realization of decisions in relation to state support of development 
of small enterprise in the conditions of modernization of economy of Ukraine, forming and reali-
zation of effective and fl exible regional policy, and also is a contribution to subsequent scientifi c 
development of this theme.

Keywords: small enterprise, regions (areas) of Ukraine, cluster analysis, Evklidova distance, 
distance of Chebisheva, distance of degree, index of development of small enterprise, clusters.

Постановка проблеми. Формування 
конкурентоспроможної соціально спрямова-
ної економіки з розвиненим приватним секто-
ром і його важливою складовою – підприєм-
ництвом є стратегічним курсом економічної 
політики України. Хоча основні тенденції у 
світовій економіці будь-якої розвиненої дер-
жави визначають великі підприємства, а на-
явність великого капіталу пріоритетно впли-
ває на рівень науково-технічного потенціалу 
й виробничих потужностей, не менш важли-
вою складовою розвиненої ринкової систе-
ми є малий бізнес, що становить найбільш 
гнучку, динамічну і масову форму організації 
малих підприємницьких структур. В умовах 
глобалізації та інтеграційних процесів, крізь 
призму необхідних радикальних ринкових 
перетворень і реалізації стратегії економіч-
ного зростання в Україні, актуальним питан-
ням сьогодення є становлення та розвиток 
малого підприємництва. 

Саме цей сектор економіки стимулює 
конкуренцію, сприяє послабленню моно-
полізму, впливає на структуру економіки 
та на якісну характеристику валового вну-
трішнього продукту, розширює сферу сво-
боди ринкового вибору, характеризується 
раціональними формами управління, за-
безпечує більш швидку реалізацію інно-
вацій. Малі підприємницькі структури ро-
блять значний внесок у вирішення проблем 
трансформаційного, виробничо-економіч-
ного, фінансово-економічного і соціально-
психологічного характеру у вигляді: фор-
мування середнього класу в суспільстві; 
задоволення індивідуалізованого попиту; 
допомоги великому бізнесу; розширення 
бази оподаткування (наповнення бюджетів 
всіх рівнів); залучення приватного капіталу 
та зовнішніх інвестицій; суттєвого змен-
шення безробіття; створення джерел дохо-
дів для населення; запобігання небажаним 
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соціальним наслідкам ринкових трансфор-
мацій економіки.

Проте нестабільна суспільно-політична 
й економічна ситуація в країні, недоскона-
лість податкової та банківської систем, нео-
днозначність трактування законодавчої бази 
з питань підприємництва створюють чимало 
перешкод для діяльності малих бізнесових 
структур. Оскільки ефективний розвиток і 
функціонування малого підприємництва є 
запорукою успішних ринкових перетворень 
та створення активного середнього класу в 
державі, то виникає необхідність ґрунтовно-
го дослідження стану малого підприємни-
цтва в Україні загалом та у розрізі регіонів 
зокрема, з’ясування потреб кожної області 
в дрібних бізнесових структурах (скільки 
і в яких сферах діяльності їх потрібно для 
забезпечення населення відповідними то-
варами і послугами, а також робочими міс-
цями) та порівнянні цих потреб з фактичним 
станом розвитку підприємництва. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проведене нами дослідження базу-
ється на узагальненні результатів наукових 
розробок щодо проблем діяльності еконо-
мічних суб’єктів, які функціонують на різних 
рівнях економіки в сучасних умовах. Варто 
відмітити наукові праці, присвячені дослі-
дженням розвитку малого підприємництва 
на регіональному рівні з використанням 
методів багатовимірної статистики, зокре-
ма З. С. Варналія [1; 2], П. В. Ворони [3], 
В. С. Домбровського [4], М. І. Крупки [6], 
С. К. Реверчука [6; 7], А. М. Стельмащука 
[9], О. В. Стефанишин [10] та П. С. Харіва 
[12]. Окремі питання, пов’язані зі статис-
тичними дослідженнями рівня та тенденцій 
розвитку малого підприємництва в Україні 
та в окремих її регіонах, є ще недостатньо 
вивченими, а теоретичні та методологічні 
аспекти проведення таких досліджень по-
требують подальшого розвитку й удоскона-
лення.

Метою статті є оцінка розвитку мало-
го підприємництва України в розрізі регіо-
нів. Ґрунтовний аналіз цього питання дасть 
змогу зрозуміти, які регіони України є най-
більш сприятливими для розвитку малого 
підприємництва, які форми і види економіч-
ної діяльності доцільні на конкретній тери-
торії і на які проблеми, перш за все, потріб-
но звернути увагу. 

Виклад основного матеріалу. Mале 
підприємництво відіграє одну з провідних 
ролей у розвитку приватного сектору і по-
ступово стає важливим чинником економіч-
ного зростання, створення нових робочих 
місць, підвищення зайнятості населення та 
зміцнення економіки регіонів.

Мале підприємництво – суттєва скла-
дова і масова суб’єктна база цивілізова-
ного ринкового господарства, невід’ємний 
елемент адекватного йому конкурентного 
механізму. Воно надає ринковій економіці 
певну гнучкість, мобілізує великі фінансові 
та виробничі ресурси населення, акумулює 
в собі потужний антимонопольний потен-
ціал, служить фактором вирішення соці-
альних завдань.

Економічні реформи, що здійснюються 
в Україні, є умовою становлення та розви-
тку малого підприємництва як необхідної 
складової формування ринкових відносин 
у державі. Особливої актуальності ці пи-
тання набувають у зв’язку з розширенням 
економічної самостійності регіонів, тому що 
реалізація регіональних інтересів безпосе-
редньо пов’язана з територіальним госпо-
дарюванням і розвитком малих підприєм-
ницьких структур. 

Інструментом для дослідження стану 
малого підприємництва у регіональному 
розрізі обрано кластерний аналіз. Цей ме-
тод є багатовимірною статистичною про-
цедурою, яка дає змогу розглядати досить 
великий обсяг інформації та різко скорочу-
вати й стискати великі масиви соціально-
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економічних даних, роблячи їх компактни-
ми і наочними.

Фактично, кластерний аналіз є набором 
різноманітних алгоритмів класифікації ба-
гатовимірних спостережень чи об’єктів, які 
базуються на визначенні поняття відстані 
між досліджуваними об’єктами з наступним 
виділенням у них подібних груп [10]. Тому 
важливим кроком при проведенні надано-
го аналізу є підбір правильного методу для 
обрахунку відстаней між досліджуваними 
об’єктами. Розглянемо окремі, найчастіше 
вживані з вказаних методів. 

Евклідова відстань (Euclidian distances) – 
це найуживаніша у багатомірному просторі 
геометрична міра відстані між об’єктами. 
Своєю квадратичною формою відповідає 
класичним статистичним конструкціям і як 
критерій віднесення елементів сукупності 
до того чи іншого кластера розраховується 
за формулою (1):

∑ −=
i

ii yxyxdist 2)(),( ,   (1)

де хі та yi – значення i-ої змінної пер-
шого і другого спостереження, а n – кіль-
кість змінних.

Відстань Чебишева (Chebychev distance 
metric) використовується тоді, коли хочуть 
позначити два об’єкти як різні, якщо вони від-
різняються якимось одним виміром (однією 
координатою). Формула має такий вигляд:

ii yxyxdist −= max),(         (2)

Інколи бажають прогресивно збільшува-
ти або зменшувати вагу, що відноситься до 
розмірності, для якої відповідні об’єкти зна-
чно відрізняються. Це може бути досягнуто 
з використанням степеневої відстані (Power 
distance), котра обчислюється таким чином:
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де r і p – параметри, що визначають-
ся користувачем. Зазначимо, що параметр 
p відповідальний за поступовий вимір від-
станей за окремими координатами, а пара-
метр r – за прогресивне виваження вели-
ких відстаней між об’єктами. Якщо обидва 
параметри дорівнюють двом (р = у= 2), ця 
відстань збігається з відстанню Евкліда.

Для оцінки розвитку малого підприємни-
цтва України враховано його багатогранну 
структуру, а також специфіку кожної з його 
складових характеристик за регіонами кра-
їни. Дані, отримані з довідників Державної 
статистичної служби України за 2012 р. [5; 8; 
11], були занесені у таблицю (табл. 1) і послу-
жили основою для проведення обчислень.

Оскільки всі галузеві складові малого 
підприємства України мають різні одиниці 
вимірювання, ми їх стандартизуємо, нор-
малізувавши за середнім квадратичним 
відхиленням, тобто за формулою (4):
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і = 1,2,...,т – номер спостереження (об’єкта);
т = 27 – кількість регіонів (адміністратив-
них одиниць) України; j = 1,2,...,п – номер 
показника (фактора); п = 15 – кількість 
досліджуваних показників; Xij ( mi ,1= ;

nj ,1= ) – значення j-го показника для і-го 
об’єкта; xj Sj ( nj ,1= ) – середнє арифме-
тичне та середньоквадратичне відхилен-
ня початкових показників для j-ої ознаки; 
zji ( mi ,1= ; nj ,1= ) – нормоване значення 
j-го показника для і-го об’єкта.

Внаслідок стандартизації показників 
отримаємо матрицю розміром т×п нормо-
ваних значень спостережень. Тоді кожен ре-



168 Ñâ³ò ô³íàíñ³â 2 / 2015

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

гіон можна інтерпретувати як деяку точку Рі в 
n-вимірному векторному просторі, координа-
тами якої є величини zji, j = 1,2,..., n (табл. 2). 

Далі визначаємо координати точки Р0 = 
(і01 ,і02,...,і0n), яку називають еталоном (най-
більше значення за кожною з ознак, коли ця 

ознака є стимулятором, і найменше значен-
ня, коли ознака є дестимулятором) та зна-
ходимо відстань від точки Рі до точки Р0 за 
формулою (5):

2
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0 )(1
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n

j
iji zz

n
d −= ∑

=

                  (5)

Таблиця 1
Вихідні дані для проведення кластерного аналізу стану розвитку малого 

підприємництва у розрізі регіонів України
Регіони України x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15

АР Крим 13230 59 78,7 74,8 16703,6 1018,9 1453,2 1770,6 8552,2 367,5 1269,5 116,9 1720,5 33,4 116,9

Вінницька 8147 44 54,8 52,2 13386 2690,6 1606,3 589,0 6974,1 80,3 468,5 93,7 736,2 13,4 40,2

Волинська 4816 42 33,4 31,6 7191,7 496,2 1014,0 460,3 4041,7 86,3 366,8 28,8 640,1 7,2 14,4

Дніпропетровська 25691 63 148 141 56446,6 3273,9 6547,8 3217,5 35222,7 225,8 1862,7 620,9 4910,9 56,5 169,3

Донецька 26170 54 160,9 154 55044,9 1871,5 6605,4 4183,4 33907,7 385,3 1926,6 440,4 4954,0 55,0 275,2

Житомирська 5769 42 43,8 41,8 7787,7 669,7 1339,5 389,4 4236,5 38,9 327,1 7,8 630,8 15,6 23,4

Закарпатська 5322 42 31,4 28,7 5467,8 196,8 743,6 366,3 3094,8 98,4 404,6 27,3 464,8 10,9 21,9

Запорізька 13553 71 81,1 76,2 21236,3 2229,8 2760,7 1295,4 12295,8 212,4 807,0 254,8 1146,8 21,2 85,0

Ів.-Франківська 7352 52 38,2 35,8 7916,5 435,4 1092,5 918,3 4148,3 71,3 269,2 118,8 712,5 15,8 39,6

Київська 16394 78 100,2 95,6 37440,9 3369,7 5541,3 2883,0 19169,7 224,7 1759,7 187,2 3819,0 37,4 112,3

Кіровоградська 6617 59 40,6 37,2 12243,5 3795,5 1175,4 759,1 5607,5 49,0 355,1 24,5 391,8 12,2 12,2

Луганська 9978 42 63,9 61,2 17433,5 1202,9 2336,1 1080,9 10477,5 87,2 662,5 69,7 1359,8 17,4 52,3

Львівська 16368 59 109,2 104,7 25389,6 1142,5 3453,0 2031,2 14294,3 330,1 1244,1 177,7 2310,5 50,8 127,0

Миколаївська 9802 64 49,8 45,1 13547 2492,7 1043,1 1070,2 7152,8 81,3 663,8 40,6 826,4 13,6 27,1

Одеська 23641 81 120,5 114,1 38767,2 2713,7 3217,7 3256,4 20081,4 387,7 4148,1 426,4 3915,5 38,8 116,3

Полтавська 9108 57 56,8 53,9 16857,3 2107,2 1921,7 1298,0 9153,5 84,3 758,6 202,3 1196,9 16,9 33,7

Рівненська 4604 38 33,1 31,7 6609,2 436,2 885,6 740,2 3588,8 52,9 323,9 19,8 502,3 6,6 26,4

Сумська 5025 41 37,2 35,6 8046,5 1102,4 1038,0 563,3 4473,9 72,4 177,0 32,2 482,8 0,0 24,1

Тернопільська 4497 41 30,1 28,6 5978,9 1273,5 956,6 209,3 2648,7 35,9 287,0 41,9 436,5 6,0 23,9

Харківська 23693 80 132,1 127 43841,3 2937,4 6970,8 2455,1 24551,1 263,1 1052,2 482,3 4603,3 43,8 175,4

Херсонська 7298 56 40,9 37,8 10992,4 1989,6 1044,3 472,7 6331,6 98,9 428,7 55,0 439,7 11,0 44,0

Хмельницька 6167 44 42,9 40,5 8472,7 1330,2 1109,9 652,4 4278,7 67,8 347,4 25,4 576,1 8,5 33,9

Черкаська 6646 49 45,3 43 13381,2 2609,3 1726,2 816,3 6530,0 66,9 535,3 120,4 802,9 13,4 53,5

Чернівецька 3793 38 25,1 23,8 4319,3 393,1 604,7 306,7 2349,7 47,5 207,3 25,9 315,3 8,6 21,6

Чернігівська 5455 44 38,6 37,2 7693,9 1131,0 854,0 330,8 4023,9 84,6 515,5 46,2 615,5 7,7 15,4

м. Київ 71201 270 396,6 380,9 205577,7 616,7 16857,4 13568,1 112451,0 1439,0 9867,7 9456,6 37620,7 411,2 822,3

м. Севастополь 3711 74 18,1 17,6 4880,2 4,9 566,1 439,2 2869,6 58,6 395,3 48,8 356,3 9,8 48,8

Джерело:[5; 8; 11].
Примітка: х1 – кількість діючих малих підприємств у регіонах України; х2 – кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення; 
х3 – кількість зайнятих працівників малих підприємств за регіонами; х4 – кількість найманих працівників малих підприємств за регіо-
нами; х5 – обсяги реалізованої підприємствами продукції (робіт, послуг) за регіонами (млн. грн.); х6 – обсяги реалізованої продукції 
малих підприємств регіону, зайнятих у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві (млн. грн.); х7 – обсяги реалізова-
ної продукції малих підприємств регіону, зайнятих у промисловості (млн. грн.); х8 – обсяги реалізованої продукції малих підприємств 
регіону, зайнятих у будівництві (млн. грн.); х9 – обсяги реалізованої продукції малих підприємств регіону, зайнятих у торгівлі, ремонті 
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (млн. грн.); х10 – обсяги реалізованої продукції малих підприємств 
регіону, зайнятих у готельному та ресторанному бізнесі (млн. грн.); х11 – обсяги реалізованої продукції малих підприємств регіону, 
зайнятих у транспорті та зв’язку (млн. грн.); х12 – обсяги реалізованої продукції малих підприємств регіону, зайнятих у фінансовій 
діяльності (млн. грн.); х13 – обсяги реалізованої продукції малих підприємств регіону, зайнятих в операціях з нерухомим майном, 
орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям (млн. грн.); х14 – обсяги реалізованої продукції малих підприємств регіону, 
зайнятих в освіті (млн. грн.); х15 – обсяги реалізованої продукції малих підприємств регіону, зайнятих в охороні здоров’я та наданні 
соціальної допомоги (млн. грн.).
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Унаслідок обчислень знайдено таку 
ідеальну точку:

Р0=(4,37; 4,85; 4,34; 4,35; 4,70; 2,05; 
4,20; 4,65; 4,63; 4,64; 4,60; 5,08; 4,98; 4,99; 
4,68; 4,92; 4,86)

Розрахунок функції переваги індексу ма-
лого підприємництва і-го регіону f(хі) проведе-
но за такою формулою (6):
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di0 – відстань від точки Рі до точки Р0, а – де-
яке додатне число, яке вибирають так, щоб 
усі значення функції f(хі) знаходилися між 
нулем і одиницею (в цих обчисленнях а=3). 
Згідно з цією моделлю обчислення функції 
переваги (індекс розвитку малого підприєм-
ництва в ідеалі дорівнює 1), чим значення 
для функції переваги f(хі) і-го регіону ближ-
че до 1, тим індекс розвитку малого підпри-
ємництва в його межах є вищим. Отримані 

Таблиця 2
Нормоване значення j-го показника для і-го об’єкта

Регіони 
України zji ( mi ,1= ; nj ,1= )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

АР Крим 0,04 -0,08 0,04 0,04 -0,21 -0,56 -0,39 0,02 -0,25 0,66 0,06 -0,21 -0,16 -0,02 0,14

Вінницька -0,34 -0,43 -0,29 -0,28 -0,30 1,01 -0,34 -0,44 -0,32 -0,40 -0,37 -0,22 -0,30 -0,29 -0,35

Волинська -0,59 -0,48 -0,58 -0,57 -0,46 -1,05 -0,52 -0,49 -0,46 -0,38 -0,42 -0,26 -0,31 -0,37 -0,52

Дніпропетровська 0,97 0,01 0,98 0,97 0,82 1,56 1,13 0,59 1,01 0,14 0,37 0,07 0,30 0,29 0,48

Донецька 1,00 -0,20 1,15 1,15 0,78 0,24 1,14 0,97 0,94 0,73 0,40 -0,03 0,30 0,27 1,16

Житомирська -0,52 -0,48 -0,44 -0,43 -0,45 -0,88 -0,42 -0,52 -0,45 -0,56 -0,44 -0,27 -0,32 -0,26 -0,46

Закарпатська -0,55 -0,48 -0,60 -0,61 -0,51 -1,33 -0,60 -0,53 -0,50 -0,34 -0,40 -0,26 -0,34 -0,32 -0,47

Запорізька 0,06 0,20 0,07 0,06 -0,10 0,58 0,00 -0,16 -0,07 0,09 -0,19 -0,13 -0,24 -0,18 -0,06

Ів.-Франківська -0,40 -0,24 -0,51 -0,51 -0,44 -1,10 -0,50 -0,31 -0,45 -0,44 -0,47 -0,21 -0,30 -0,25 -0,35

Київська 0,27 0,37 0,33 0,33 0,33 1,65 0,83 0,46 0,25 0,13 0,31 -0,17 0,14 0,03 0,11

Кіровоградська -0,46 -0,08 -0,48 -0,49 -0,33 2,05 -0,47 -0,37 -0,38 -0,52 -0,43 -0,26 -0,35 -0,30 -0,53

Луганська -0,21 -0,48 -0,16 -0,16 -0,19 -0,38 -0,13 -0,25 -0,16 -0,38 -0,27 -0,24 -0,21 -0,23 -0,27

Львівська 0,27 -0,08 0,45 0,46 0,01 -0,44 0,21 0,13 0,02 0,52 0,04 -0,18 -0,07 0,21 0,21

Миколаївська -0,22 0,04 -0,35 -0,38 -0,30 0,83 -0,51 -0,25 -0,31 -0,40 -0,26 -0,25 -0,29 -0,28 -0,43

Одеська 0,81 0,44 0,60 0,59 0,36 1,03 0,14 0,61 0,29 0,74 1,58 -0,04 0,16 0,05 0,14

Полтавська -0,27 -0,13 -0,26 -0,26 -0,21 0,46 -0,25 -0,16 -0,22 -0,39 -0,21 -0,16 -0,23 -0,24 -0,39

Рівненська -0,61 -0,57 -0,58 -0,57 -0,48 -1,10 -0,56 -0,38 -0,48 -0,50 -0,44 -0,27 -0,33 -0,38 -0,44

Сумська -0,58 -0,50 -0,53 -0,52 -0,44 -0,48 -0,51 -0,45 -0,44 -0,43 -0,52 -0,26 -0,34 -0,46 -0,45

Тернопільська -0,62 -0,50 -0,62 -0,62 -0,49 -0,32 -0,54 -0,59 -0,52 -0,57 -0,46 -0,25 -0,34 -0,38 -0,46

Харківська 0,82 0,41 0,76 0,77 0,49 1,24 1,25 0,29 0,50 0,28 -0,06 0,00 0,25 0,12 0,52

Херсонська -0,41 -0,15 -0,47 -0,49 -0,36 0,35 -0,51 -0,48 -0,35 -0,33 -0,39 -0,25 -0,34 -0,32 -0,33

Хмельницька -0,49 -0,43 -0,45 -0,45 -0,43 -0,26 -0,49 -0,41 -0,45 -0,45 -0,43 -0,26 -0,32 -0,35 -0,39

Черкаська -0,46 -0,31 -0,42 -0,41 -0,30 0,93 -0,31 -0,35 -0,34 -0,45 -0,33 -0,21 -0,29 -0,29 -0,26

Чернівецька -0,67 -0,57 -0,69 -0,68 -0,54 -1,14 -0,64 -0,55 -0,54 -0,52 -0,51 -0,26 -0,36 -0,35 -0,47

Чернігівська -0,54 -0,43 -0,51 -0,49 -0,45 -0,45 -0,57 -0,54 -0,46 -0,39 -0,34 -0,25 -0,32 -0,36 -0,51

м. Київ 4,37 4,85 4,34 4,35 4,70 -0,93 4,20 4,65 4,63 4,64 4,60 5,08 4,98 4,99 4,68

м. Севастополь -0,67 0,27 -0,78 -0,77 -0,52 -1,51 -0,65 -0,50 -0,51 -0,48 -0,41 -0,25 -0,35 -0,33 -0,30

Примітка: розраховано автором.
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значення індексу розвитку малого підприєм-
ництва України подано в табл. 3.

Діаграма, що підтверджує значну ди-
ференціацію значень індексу розвитку ма-
лого підприємництва України в розрізі ре-
гіонів і наявність груп областей (кластерів) 
за значенням індексу (з високим, середнім 
і низьким індексом розвитку малого підпри-
ємництва), зображена на рис. 1.

Дані табл. 3 та рис. 1 свідчать про те, 
що серед усіх областей України найвище 

значення індексу розвитку малого підпри-
ємництва спостерігається у м. Києві, До-
нецькій, Дніпропетровській, Одеській, Хар-
ківській та Львівській областях. Найнижчі 
показники у Чернівецькій, Волинській, Жи-
томирській, Закарпатській, Сумській, Рів-
ненській, Тернопільській областях та у 
м. Севастополі. Середній – в усіх інших 
регіонах (АР Крим, Вінницька, Запорізька, 
Івано-Франківська, Київська, Кіровоград-
ська, Луганська, Миколаївська, Полтав-

Таблиця 3
Показники оцінки розвитку малого підприємництва України в розрізі регіонів 

Регіони України Відстань до ідеальної точки di0
Значення індексу розвитку 
малого підприємництва f(хі)

АР Крим 4,91 0,35

Вінницька 5,18 0,31

Волинська 5,37 0,29

Дніпропетровська 4,27 0,43

Донецька 4,19 0,45

Житомирська 5,33 0,29

Закарпатська 5,39 0,29

Запорізька 4,90 0,35

Ів.-Франківська 5,30 0,30

Київська 4,57 0,39

Кіровоградська 5,23 0,31

Луганська 5,12 0,32

Львівська 4,73 0,37

Миколаївська 5,15 0,32

Одеська 4,39 0,42

Полтавська 5,10 0,32

Рівненська 5,38 0,29

Сумська 5,35 0,29

Тернопільська 5,38 0,29

Харківська 4,39 0,42

Херсонська 5,23 0,31

Хмельницька 5,29 0,30

Черкаська 5,19 0,31

Чернівецька 5,44 0,28

Чернігівська 5,33 0,29

м. Київ 0,83 0,89

м. Севастополь 5,38 0,29

Примітка: розроблено автором.
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ська, Херсонська, Хмельницька, Черкась-
ка та Чернігівська області). 

На нашу думку, основна причина тако-
го нерівномірного розташування та розви-
тку малого підприємництва за територією 
України зумовлена специфікою географіч-
ного положення регіонів, значними відмін-
ностями в рівнях їх соціально-економічного 
розвитку, наявності інфраструктури та пла-
тоспроможності населення, а також погли-
бленням міжрегіональних диспропорцій і 
зосередженням економічної активності та 
фінансових результатів діяльності в більш 
розвинутих регіонах. Варто звернути увагу 
й на те, що ціла низка регіонів та міст Укра-
їни мають моногалузеву орієнтацію, значно 
диференційовані за факторними умовами 

та рівнем економічного розвитку. Спади 
виробництва, що спостерігаються у галу-
зі, в якій спеціалізується область чи місто, 
мають надзвичайно важкі соціально-еко-
номічні наслідки. Тому з метою усунення 
негативної динаміки виникає необхідність 
у розробці та впровадженні дієвих соціаль-
но-економічних заходів стимулювання роз-
витку підприємницької діяльності.

Проблема створення сприятливих умов 
для розвитку малого підприємництва постійно 
вимагає зміни методів і форм управління цим 
процесом, удосконалення й узгодження функ-
цій управління ним на всіх рівнях. Подальший 
розвиток малого підприємництва потребує 
формування і здійснення відповідної ефек-
тивної та гнучкої регіональної політики.

Рис. 1. Діаграма індексу розвитку малого підприємництва в Україні в розрізі регіонів
Примітка: побудовано на основі авторських досліджень.
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Висновки. Отже, закономірною осно-
вою пізнання сутності розвитку малого під-
приємництва в сучасних умовах є розро-
блення і удосконалення цілісного підходу 
до регіональної економічної політики. Регі-
ональну політику сприяння розвитку мало-
го підприємництва необхідно розглядати 
як один із найбільш пріоритетних напрямів 
діяльності місцевих органів влади щодо 
забезпечення динамічного соціально-еко-
номічного розвитку територій. Важливість 
врахування регіональних особливостей 
при виробленні політики підтримки малого 
підприємництва пов’язана з тим, що воно 
переважно зорієнтоване на місцеві ринки, а 
також допомагає задіяти підприємницький 
потенціал як вагомий ресурс регіонального 
розвитку. 

Існує необхідність продовження до-
слідження територіальних механізмів 
стимулювання розвитку малого підприєм-
ництва, виявлення чинників використан-
ня об’єктивно високого потенціалу цього 
сектору регіонального господарства у ви-
рішенні нагальних соціально-економіч-
них проблем трансформаційної економіки 
України. Потенціал позитивного впливу 
малого підприємництва на соціально-еко-
номічні процеси, не може використовува-
тися в повному обсязі до того часу, поки 
не будуть виявлені та ліквідовані негативні 
фактори, а також обґрунтовані шляхи та 
механізми поступального розвитку діяль-
ності малих підприємницьких структур як 
важливого сектору національної економіки.

Подальші наукові дослідження у цій 
сфері мають стосуватися удосконалення 
інституціонально-правового забезпечення 
державної політики розвитку малого під-
приємництва на регіональному та місцево-
му рівнях.
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Журнал “Світ фінансів” включено Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN 
International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації 
із числовим кодом міжнародної ідентифікації: ISSN 1818-5754.

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:
1. До редакції приймають наукові статті, написані на актуальну тему, що містять результати 

глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно 
до мети статті. Проблематика статті повинна відповідати тематичному спрямуванню журналу. 

2. Редакція приймає до публікації наукові статті, які підготовлені спеціально для наукового 
фахового журналу “Світ фінансів”, ніде раніше не публікувалися і не подавалися до інших ви-
дань (на останній сторінці статті автор має засвідчити це відповідною фразою і постави-
ти свій підпис у сканованому форматі). 

3. Статті у журналі друкуються українською мовою, що зазначено у Свідоцтві про держав-
ну реєстрацію засобу масової інформації (КВ № 12264-1148 ПР від 1.02.2007 р.). 

4. Стаття має включати обов’язкові структурні елементи відповідно до вимог ВАК Укра-
їни (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003 р.), а саме: 1) постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх 
досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття; 
3) формулювання цілей статті (мета статті); 4) виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки з даного дослідження та 
перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

5. Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей. У разі негативної ре-
цензії статтю повертають автору на доопрацювання або відхиляють. Основні причини відхи-
лення статей: 

– невідповідність вимогам журналу щодо тематичної спрямованості та оформлення;
– стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та ме-

режу Інтернет);
– надмірна локальність статті, що спричинює обмеженість охоплення зацікавленої ауди-

торії; 
– слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті.

6. Автори без вченого ступеня повинні разом зі статтею представити наукову рецензію док-
тора наук. Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи. Одноосібні статті аспіран-
тів першого року навчання, магістрів, студентів не розглядаються.
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7. Загальний обсяг статті повинен становити від 15 до 18 сторінок (формат А4, гарнітура 
“Times New Roman”, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5 (список літератури – через 1,0 інтер-
вал); параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см).

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: 
таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; 
рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft 
Word; формули – у редакторі формул. За наявності ілюстрацій просимо додатково надавати 
файли у тих програмах, у яких вони були створені. Наприклад, якщо ілюстрації виконані в про-
грамі Excel, то до основного файлу Word слід додати файли у форматі   *.xls, якщо ілюстрації 
скановані – у форматі   *.tif   або   *.jpg. При побудові графіків майте на увазі, що журнал є 
чорно-білим.

Кількість таблиць і рисунків повинна бути мінімальною. Всі таблиці та рисунки мають бути 
пронумеровані та мати назву. Під кожною таблицею та рисунком має бути зазначено джерело 
даних або авторство.

Стаття має бути відредагована і надіслана разом із супровідними матеріалами електро-
нною поштою: tneu.svitfi n@ukr.net. 

8. Стаття повинна бути сформована за такими елементами: 
1) код УДК (розміщується на початку статті); 
2) прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів);
3) назва статті;
4) анотація (не менше 8 рядків);
5) ключові слова (не менше 5, але не більше 8); 
6) JEL Classіfіcatіon (розміщуються під key words, кількість – від 1 до 5, в одному рядку; 

наприклад, JEL Classіfіcatіon: C12, C14, C18);
7) текст статті;
8) література; 
9) References.

Позиції 2, 3, 4, 5 подаються окремими блоками українською, російською та англійською 
мовами.

9. Обов’язковими є посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статис-
тичних даних (подають в тексті статті у квадратних дужках). Назви використаних джерел (не 
менш як 10) у списку розміщують в порядку згадування в тексті. Обов’язковим є посилання в 
тексті статті на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подають українською, а в дужках – англій-
ською мовою). Праці авторів, на прізвища яких є посилання в тексті статті, обов’язково мають 
бути в списку використаних джерел. 

Посилання на підручники, навчальні посібники та науково-популярну літературу є небажа-
ними. Посилання на власні публікації допускаються лише в разі нагальної потреби. 

Вітаються посилання на наукові статті, надруковані у журналі “Світ фінансів” (архів статей в pdf 
див. на сайті журналу “Світ фінансів” http://www.fi nanceworld.com.ua та у Національній бібліотеці 
імені В. І. Вернадського).

10. Cписок використаних джерел має складатися із двох блоків: 
1) Література, де подаються джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до укра-

їнського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК Укра-
їни від 03 березня 2008 р. № 147); 

2) References – ті самі джерела, транслітерація латинською та англійською мовою, 
оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (зразок див. http://
mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/fi les/references_extend_summary_ukr.pdf). На-
зви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) пода-
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ються транслітерацією (див. правила української транслітерації), а в дужках – англій-
ською мовою.

11. Автор (співавтори) повинні обов’язково представити довідки про автора(ів), в якій вказати: 
– прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів); 
– науковий ступінь, учене звання, посаду за основним місцем роботи (англійською мо-

вою – вказувати тільки ту частину назви організації, що стосується поняття юридичної 
особи, не зазначати назви кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу все-
редині організації); 

– наукову спеціальність, у рамках якої написана стаття; 
– для аспірантів – рік навчання, ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посаду, контактний 

тел. наукового керівника; 
– точну поштову адресу, куди надсилатиметься авторський примірник журналу; 
– контактні телефони; 
– особистий e-mail автора (співавторів).

12. Вимоги до англомовних анотацій. Анотація англійською мовою (Abstract) повинна 
бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. Abstract потрібно встави-
ти в текст статті, а також надіслати окремим файлом разом із українським оригіналом. Abstract 
за обсягом має бути більшою, ніж українсько- та російськомовна анотації, оскільки це фактично 
стислий виклад статті, її реферування.

Структура і зміст англомовних анотацій:
1) проблема – Introduction; 
2) мета – Purpose; 
3) методи дослідження – Methods (доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вони 

містять новизну і становлять інтерес з погляду представленої статті);
4) основні результати дослідження – Results (треба описувати точно та інформативно, 

наводячи основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені 
взаємозв’язки і закономірності. При цьому надається перевага новим результатам та 
даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують 
існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення);

5) висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion (можуть супроводжуватися ре-
комендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті).

Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті англомовної ано-
тації. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, “автор статті розглядає...”). Історичні 
довідки, якщо вони не складають основний зміст, опис раніше опублікованих робіт і загаль-
новідомі положення в анотації не наводяться. Слід вживати синтаксичні конструкції, властиві 
мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій та застосовувати ключові 
слова з тексту статті. Текст має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, 
зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. Скорочення й умовні позначки, крім 
загальновживаних, застосовують у виняткових  випадках. Обсяг Abstract визначається змістом 
публікації, але не повинний бути меншим, ніж дві третини сторінки. Abstract має бути написана 
якісною англійською мовою. 

Запрошуємо до творчої співпраці.                        Редколегія наукового журналу
“Світ фінансів”




