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СЕКЦІЯ 1 СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ
Вінниченко О.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Гордієнко К.Ю.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасних умовах, становлення та укріплення економіки України
стає неможливим без відповідного рівня розвитку валютного ринку, який
є частиною фінансового ринку. Валютні відносини, будучи формою
організації валютних цінностей в Україні, потребують значної уваги, так
як, за останні роки вони зазнали значного розвитку.
Валютна політика прямо залежить від політики державного
регулювання економіки країни в цілому та ступеня втручання органів
державної влади у фінансові та валютно-кредитні відносини.
Валютне регулювання - це діяльність уповноважених державних
органів, спрямована на організацію функціонування внутрішнього
валютного ринку, визначення порядку проведення операцій з
валютними цінностями та міжнародних розрахунків. За своїм змістом
валютне регулювання передбачає видання компетентними державними
органами нормативно-правових актів,
що стосуються принципів,
порядку, умов та строків здійснення валютних операцій, визначення
курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних
цінностей, виражених в іноземній валюті, порядку вивезення та ввозу
іноземної валюти, режиму здійснення іноземних інвестицій, підстав та
процедури притягнення осіб, винних у порушенні норм валютного
законодавства, до відповідальності [1].
Основним законом у сфері валютного регулювання в Україні який
визначає правові засади здійснення валютних операцій, валютного
регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів
валютних операцій і уповноважених установ та встановлює
відповідальність за порушення ними валютного законодавства є Законом
України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII [2].
Правові норми, які визначають порядок здійснення валютних
операцій, виконують дві основні функції: регулюючу і контрольну.
Регулююча функція валютного законодавства полягає, в першу чергу, у
визначені обсягу прав і обов’язків осіб, які беруть участь у здійсненні
валютних операцій. Основною ж метою валютного контролю є
забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні цих
операцій [3, с. 201-203].
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Валютне регулювання здійснюється одночасно на двох рівнях:
внутрішньому та зовнішньому. Зовнішнє або міжнародне валютне
регулювання сприяє розвитку зовнішньої торгівлі та державного
фінансового співробітництва, стабілізації валют, підвищенню рівня їх
конвертованості, підтриманню рівноваги платіжних балансів країн
Внутрішнє валютне регулювання, в свою чергу, здійснюється
компетентними органами держави з метою здійснення контролю за
внутрішніми і зовнішніми валютно-фінансовими потоками, проведенням
моніторингу й регулювання стану внутрішнього валютного ринку України.
Поряд із регулюванням необхідно виділяти іншу складовою
валютного управління − контроль, який дає можливість забезпечити
зворотній зв’язок в системі валютного законодавства. Об'єктом
валютного контролю, виступають таким чином, валютні операції
резидентів та нерезидентів України [4].
Національний банк України (далі – НБУ) виступає в якості
головного органу валютного контролю.
До основних завдань НБУ входить: контроль за виконанням правил
регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не
віднесених до компетенції інших державних органів; забезпечує
виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення
валютного контролю згідно з актами валютного законодавства України
[1].
Отже, основними завданнями валютного регулювання та контролю
є: захист і забезпечення необхідного ступеня конвертованості
національних грошей; регулювання платіжної функції іноземної валюти;
організація внутрішнього валютного ринку;
регламентація та
регулювання банківської діяльності з валютними цінностями; захист
іноземних інвестицій, регулювання процесів утворення та руху капітал;
забезпечення
стабільних
джерел
надходження
інвалюти
на
національний валютний ринок.
Таким чином, валютне регулювання і контроль в економіці ставить
перед собою за головну мету підтримку економічної стабільності й
утворення надійного фундаменту для розвитку міжнародних економічних
відносин шляхом впливу на валютний курс і на валютно-обмінні операції.
Література:
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Київ: „Істина". 2007. 148 с
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Ринок небанківських фінансових послуг є складовою частиною
фінансового сектору України.
На перший квартал 2021 року небанківський ринок складається зі 190
ризикових (non-life) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 298
ломбардів (було 301), 316 кредитних спілок (було 318), 144 лізингових
компаній (було 143), 976 фінансових компаній (було 969), 65 страхових
брокерів. На платіжному ринку працює 37 платіжних систем, створених
резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених
нерезидентами [1]. Кількість основних небанківських фінансових
посередників наведено в табл .1.
Таблиця 1 -Небанківські фінансові посередники
Вид небанківської
фінансової
установи
НПФ
Кредитні спілки
Ломбарди
Лізингові компанії
Фінансові компанії
Страхові компанії

Період (роки )
2015

2016

2017

2018

2019

1кв. 2020

72
588
482
268
711
361

64
462
456
202
809
310

64
378
415
183
818
294

62
358
359
167
940
281

65
337
323
157
986
233

63
335
319
154
1040
225

Небанківські фінансові посередники роками перебували поза
фокусом суспільної уваги в порівнянні з банківською системою, яка в
Україні є краще розвинутою та банально більшою за масштабом.
Банкоцентричність українського фінансового ринку проявляється в тому,
що станом на 1 квітня 2020 року 75 діючих банків контролювали 2096
млрд грн загальних активів, що в 7,5 раза більше за 278 млрд грн активів
під контролем 2136 небанківських посередників.
На небанківському ринку кредитуванням займаються: кредитні спілки,
фінансові компанії та ломбарди. Загальна сума виданих ними кредитів за
результатами 9 міс. 2019 року склала 73,9 млрд. грн., що формує 7%
загального обсягу кредитного портфеля. При цьому в кредитуванні
фізичних осіб то ФОП частка ринку небанківських компаній складає 12%, а
в кредитуванні юридичних осіб - лише 5%. За обсягами кредитування
фізичних осіб серед небанківських установ лідирують ломбарди. На
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другому місці - фінансові компанії, які кредитують також і ФОП. Найменшу
долю ринку займають кредитні спілки. Кредитуванням юридичних осіб
займаються лише фінансові компанії [2].
На сьогоднішній день варто зазначити, що система впливу на
банківських фінансово-кредитних установ є неповністю сформована. Це
зумовлено не лише внутрішніми чинниками розвитку ринку як такого, але
є прямим наслідком макроекономічних процесів у економіці нашої
держави.
Основними напрямами вдосконалення діяльності небанківських
фінансово-кредитних установ є: забезпечення процесу формування
нормативно-правової бази щодо діяльності небанківських фінансовокредитних установ; зміна механізму оцінки ризиків банкрутства
небанківських фінансово-кредитних установ з боку регуляторів;
підвищення рівня стабілізації на фінансовому ринку шляхом посилення
методів регулювання та контролю з боку регуляторів фінансового
сектору.
Література:
1.
У лютому кількість небанківського фінринку вперше зросла за
півроку
–
результати
ліцензування
та
реєстрації.
URL:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-lyutomu-kilkist-uchasnikiv-nebankivskogofinrinku-vpershe-zrosla-za-pivroku--rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi
2.
Чи існує конкуренція для банків з боку небанківських
фінансових установ. URL: http://finpuls.com/ua/financial/reviews/news/CHisnu-konkurencya-dlya-bankv-z-boku-nebankvskih-fnansovih-ustanov.htm
ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК В УКРАЇНІ
Вінниченко О.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Коваленко А.В.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Останніми десятиріччями у всьому світі розвиток платіжних систем
характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та
паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних
інструментів і сучасних технологій платежів.
Сьогодні переважна частина світового ринку пластикових карток
контролюється двома найбільшими компаніями – Visa International і
MasterCard International. Якщо поділити весь світовий ринок пластикових
карток на сфери впливу основних гравців – платіжних систем, то
спостерігатиметься наступне: на платіжну систему Visa припадає

8

близько 57% ринку, на Europay/MasterCard – приблизно 26%, на
American Express – близько 13%, на інші – лише 4%.
На сучасному етапі розвитку банківської системи України серед
банківських установ спостерігається гостра конкуренція за нові сегменти
ринку. Одним із таких сегментів, що характеризується високою
активністю з боку банків, є ринок платіжних карток. Зацікавленість
клієнтів у надійному і зручному засобі розрахунку стимулює діяльність
банків у наданні різноманітних якісних послуг і продуктів. За допомогою
карток клієнти можуть отримувати заробітну плату та пенсію,
розраховуватися в торговельних мережах, замовляти та оплачувати
найрізноманітніші послуги, здійснювати банківські перекази та
одержувати кредити [1].
Найважливіша особливість усіх пластикових карток, незалежно від
ступеня їх досконалості, полягає в тому, що вони містять певний набір
інформації, що використовується в різних прикладних системах.
Сучасний розвиток ринку фінансових послуг, що надаються
банками, характеризується широким розвитком та використанням
платіжних карток. Платіжні картки на ринку фінансових послуг мають ряд
переваг та недоліків.
Серед основних переваг це: - зменшення кількості операцій
підприємств з готівковими грошовими коштами в касі; - захист грошей –
якщо платіжна картка втрачена/украдена, то це ще не означає втрату
грошових коштів; - картковий рахунок може бути відкритий в
національній, іноземній та інших валютах; - можливість зняти з картки
необхідну суму грошей в банкоматах майже в будь-якій точці світу.
Але поряд з перевагами використання платіжних карток варто
виділити й їх негативні сторони, а саме: - деякі види карток можуть
обслуговуватись лише в окремих банкоматах; - можливість використання
карткового рахунку іншими особами: шахраями, зловмисниками та ін.; затримки зі здійсненням операцій у випадках кризи банківської системи
або проблеми у конкретному банку.
Водночас з кількісними відбувались якісні зміни в системі
електронних платежів. Уже понад 85 % установлених в країні платіжних
терміналів переобладнало для обслуговування чіпових карток. Це не
лише поліпшує їхню безпеку і надійність, а й дає змогу швидко
впровадити на картках, поряд із платіжними, неплатіжні додатки –
ідентифікаційні, медичні, страхові, транспортні, соціальні тощо.
За останні кілька років, ринок пластикових карток в Україні зростав
надзвичайно швидкими темпами. Навіть після зниження попиту на
банківські продукти та послуги внаслідок економічної кризи, на сьогодні
значна частина населення користується цим видом послуг.
Література:
1. Крамар О.І. Сучасний стан розвитку ринку платіжних карток.
Стратегічні
орієнтири.
2015.
URL:
http://libfor.com/index.php?newsid=2491
9

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Вінниченко О.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Кірєєва В.О.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Маркетинг»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сьогодні в умовах трансформаційних змін ключову роль у
забезпеченні стійкого зростання економіки будь-якої країни світу відіграє
фінансова система, основою якої виступає банківська система.
Банківська система – багатоманітна складова фінансової системи
будь-якої країни, яку розглядають у двох аспектах [1]:
- у вузькому розумінні - певний комплекс різних банківських
інституцій, які відрізняються одна від одної організаційно-правовими
статусами, формами власності та напрямами своєї діяльності;
- у більш широкому розумінні банківська система – складна та
динамічна система, цілісність якої складають різноманітні банківські
інституції. Їх діяльність регламентована законодавством та спрямована
на забезпечення фінансової стабільності держави та максимальне
задоволення потреб суспільства.
Проте через свою специфічність дана система має своє особливе
призначення в економіці держави та виконує важливі функції, до них
відносяться [1]:
- трансформаційна: забезпечення банками мобілізації коштів
одних суб’єктів господарювання та передача грошей іншим. На основі
цього змінюються величина та терміни фінансових ризиків і грошових
капіталів.
- функція регулювання грошової маси та створення грошей: банки
мають можливість змінювати грошову масу в обігу, зменшувати чи
збільшувати її в залежності від попиту на неї.
- стабілізаційна: забезпечує стабільність банківської діяльності в
будь-якій країні.
На
фінансовому
ринку
банки
виступають
фінансовими
посередниками, які перед інвесторами несуть повну відповідальність за
можливий банківський ризик своїх позичальників. Виконання банками
даної функції відбуваються за допомогою прийнятих законів та інших
законодавчих актів.
Проте на сьогодні економісти наголошують на значних кризах, від
яких потерпають банки, основні з яких це нестабільність грошовокредитної політики та непрозорість регулятора.
Первинну емісію здійснює центральний банк шляхом купівля
золота, цінних паперів, випуску готівки тощо. Вторинну емісію
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здійснюють комерційні банки шляхом кредитних та розрахункових
операцій [1].
Банки органічно вплетені у механізм регулювання діяльності країни,
тісно взаємодіють із політикою цін, державним бюджетом та податковою
системою [2].
Ключова функція банківської системи полягає у здатності впливати
на кількість грошей в обігу згідно із потребами економіки будь-якої країни
світу. Кожен банк виступає емітентом платіжних засобів [1]. Це має
великий вплив на як на ефективність та результативність виробництва,
так і на стабільність грошової маси.
Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок,
що банківська система є складною та багатоманітною системою,
цілісність якої складає велика кількість банківських інституцій. Для
забезпечення сталого розвитку грошової маси банками виконуються 3
основні функції, які мають позитивний вплив на розвиток економіки країн
та сприяє підвищенню їхньої конкурентоспроможності.
Література:
1.
Банківська система: навч. посіб. / Ситник Н.С., Стасишин А.В.,
Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 580 с.
2.
Банківська система України: поняття, функції, структура, роль
у ринковій економіці. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/bank/19876/.
(дата звернення: 04.11.21).
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Вінниченко О.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Рейзлер Є.Д.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Маркетинг»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасній ринковій економіці кредитування є основною діяльністю
банків, а споживче кредитування населення виступає в ролі одного з
головних джерел доходів банків.
Світова економічна криза, яка настала у зв’язку з поширенням
пандемії COVID-19 та запровадження карантинних обмежень, відчутно
вплинула на споживче кредитування, яке відіграє велику роль у
вирішенні соціальних проблем, покращуючи рівень життя населення. До
того ж, цей вплив був дещо двояким, адже з одного боку внаслідок
зменшення обсягів доходів домогосподарств з’являється потреба у
додаткових коштах, але з іншого боку зниження реальних доходів
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населення впливає на скорочення споживання товарів та послуг
довготривалого користування.
Тому, метою цієї роботи є визначення сутності споживчого
кредитування, аналіз його основних принципів функціонування,
дослідження головних проблем та розробка перспектив розвитку
споживчого кредитування в Україні.
Дана тематика висвітлюється у роботах вітчизняних наукових
діячів, таких як І.Бланк, Л.Жуков, О.Лаврушин, М.Романовський та ін.
Необхідно зазначити, що згідно з Законом України «Про споживче
кредитування», у якому визначені загальні правові та організаційні
засади споживчого кредитування в Україні відповідно до міжнародноправових стандартів у цій сфері, споживче кредитування – це
правовідносини щодо надання, обслуговування та повернення
споживчого кредиту [1].
У свою чергу споживчий кредит - грошові кошти, що надаються
споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для
задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною
професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого
працівника [1].
Таким чином, можна підсумувати, що споживче кредитування – це
правовідносини щодо надання, обслуговування та повернення грошових
коштів, які надаються споживачу на задоволення різних потреб, не
пов’язаних з діяльністю, що приносить дохід.
Споживче кредитування здійснюється за такими принципами:
терміновість – у договорі встановлюється термін кредитування, якого
позичальник повинен дотримуватися; повернення – позичальник
зобов’язаний повернути кошти кредитору; цільова спрямованість – кошти
видаються на певну ціль, а саме на задоволення тимчасової потреби
позичальника в додаткових коштах; платність – за користування
позичковими коштами позичальник сплачує кредитору відсоток;
забезпеченість – кредити обслуговуються рухом реальної вартості чи
створенням нової.
В табл. 1 наведено показники кількості наданих кредитів банками
фізичним особам та рівень облікової ставки НБУ.
Таблиця 1. – Показники розвитку споживчого кредитування у
періоді 2017 – 2020 рр.
Показник
Кредити, що надані
особам, млн. грн.
Облікова ставка, %

2017
фізичним

Період, роки
2018
2019

2020

170 774

196 859

206 737

199 561

14,5

18

13,5

6

Аналізуючи наведені дані, можна сказати, що до 2020 року
спостерігалася тенденція до зросту показника наданих кредитів
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фізичним особам: у 2018 році відбулося зростання у 1,15 разів або на
15%, у 2019 році – у 1,05 або на 5%. У 2020 році показник знизився на
3,5%.
Серед показника рівня облікової ставки важко визначити якусь
тенденцію, тому що відбуваються досить різкі зміни. Так, наприклад, у
2018 році ставка збільшилася на 3,5%, у 2019 році знизилася на 4,5%, а
у 2020 знову знизилася уже на 7,5%.
Згідно з розрахунками, можна визначити, що нині серед основних
проблем споживчого кредитування є наслідки економічної кризи у 2020
році та недовіра домогосподарств до банківських послуг.
Також, можна спостигати, що уряд країни зміню облікової ставки
намагається стримати інфляцію гривні та привернути увагу споживачів
до вигідних умов кредитування, але стримуючи облікову ставку на
певному рівні, дати можливість населенню вкладати свої гроші на
депозити.
Отже, слід зазначити, що споживчий кредит є основним засобом,
який допомагає населенню у кризовий період задовольняти свої
потреби, але найбільше джерело ризику при цьому – заборгованість
населення з низьким рівнем доходів. Проте із зростанням конкуренції в
банківському секторі, пов’язаною з боротьбою за клієнта можливе
послаблення стандартів при видачі кредитів., що сприятиме підвищенню
ризиків споживчого кредитування.
Література:
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Про споживче кредитування: Закон України від від 15
листопада
2016
р.
№
1734-VIII.
URL:
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2.
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Фінансове посередництво полягає в залученні фінансових ресурсів
з метою їх подальшого розміщення у фінансові активи.
Основні напрями діяльності сучасних спеціалізованих кредитнофінансових інститутів пов’язані з акумуляцією заощаджень населення
шляхом залучення коштів на вклади, випуску власних акцій, облігацій,
продажу страхових полісів, кредитуванням певної сфери економіки, виду
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господарської діяльності, групи населення, наданням іпотечних кредитів,
організацією пенсійного та соціального забезпечення населення,
здійснення операцій в рамках кредитної взаємодопомоги [1].
У сучасних умовах розвитку економіки можна впевнено
стверджувати, що ступінь розвитку фінансового ринку характеризується
кількістю і різноманітністю фінансових посередників, а також
асортиментом фінансових послуг, які вони надають учасникам ринку [2].
У вітчизняній літературі найпоширенішим є поділ фінансових
посередників на дві групи: банки та небанківські фінансово-кредитні
установи [3].
В 2019 році небанківські фінустанови продемонстрували активне
зростання наданих фінансових послуг населенню, а також
підприємствам малого і середнього бізнесу. За цей період фінкомпанії,
ломбарди і кредитні спілки надали кредитів на 100 млрд грн, що на
50,1% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Отже, передумовою подальшого розвитку фінансового ринку
України є відновлення довіри до його учасників. У контексті вирішення
цієї проблеми важливим видом діяльності повинно стати: інформування
населення про стан діяльності учасників фінансового ринку; активізація
ролі держави та її органів у зміцненні фінансового ринку України;
впровадження нових, більш привабливих та прогресивних видів послуг;
приведення вітчизняного фінансового ринку у відповідність до світових
стандартів.
З огляду на співвідношення показників діяльності банків і
небанківських фінансово-кредитних установ на ринку слід зазначити, що
банківський сектор сьогодні і є по суті фінансовим сектором, оскільки
частка банків у сукупних активах фінансового сектору становить понад
90%. Подальший розвиток фінансового ринку неможливий без
адекватного розвитку системи небанківських фінансово-кредитних
установ.
Протягом останні років приріст обсягів кредитування наданих
небанківськими фінансовими установами значно зростає. Це
насамперед стосується кредитування малого бізнесу та фізичних осіб,
завдяки швидкості кредитування та зручності отримання позики, саме це
сприяло зростанню обсягів таких кредитів не зважаючи на доволі високі
відсотки.
Література:
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2. Кириленко В. Банківська система: суть та перспективи її розвитку
в Україні. Журнал європейської економіки. 2010.
3. Рубанов П.М. Еволюція теоретичних поглядів на сутність
фінансового посередництва. Вісник Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка.
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Фінансові компанії являють собою професійних учасників
фінансового ринку, які пропонують послуги із здійснення факторингових,
гарантійних операцій, залучення фінансових активів підприємств і
організацій із зобов’язаними щодо повернення їх у майбутньому;
надають послуги з обміну валют, здійснюють переказ грошових коштів,
займаються адмініструванням фінансових активів для купівлі товарів в
групах, тощо [2].
На кінець 2019 на українському ринку небанківського кредитування
діяли 986 фінансових компаній. Ринок не дуже концентрований - частка
найбільших двадцяти фінансових компаній за кількістю укладених
договорів за 2019 рік становила 57,5%, а за сумами - 54,7%. [1].
Протягом останніх років загальна кількість фінансових компаній
постійно зростає (рис. 1)

Рисунок 1 – Динаміка кількості фінансових компаній в Україні
протягом 2015-2020 рр.
Як видно з рис. 1., за п’ять років з 2015 р. по 2019 рік кількість
фінансових компаній на ринку збільшилась на 38%. При цьому
спостерігається тенденція щодо збільшення обсягів позик, що надають
фінансові компанії. Український ринок кредитів, що надаються
фінансовими компаніями, демонструє зростання: протягом 2019 року
було укладено договорів на суму 79,2 млрд грн, що на 52,5% перевищує
аналогічний показник 2018 року (51,9 млрд грн). Разом із кредитуванням
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відновлюється й лізинг. Обсяг лізингових операцій порівняно з
попереднім кварталом зріс на 46%, а порівняно з аналогічним періодом
попереднього року – на 6%. Обсяг факторингових операцій фінкомпаній
дещо скоротився. Однак цей показник залишається вищим, ніж за
аналогічний період попереднього року.
Ринок кредитування фінансовими компаніями можна поділити на
два сегменти: кредитування фізичних осіб та кредитування суб'єктів
господарювання. Станом на кінець 2019 року близько 78% усіх кредитів у
портфелі видано юридичним особам. У нових кредитах пропорція дещо
інша - більше половини фінансування надається фізичним особам та
фізичним особам-підприємцям, що пов’язано зі значною оборотністю
таких кредитів [2].
Фінансові компанії надають кредити під більш високі відсотки
порівняно з банками, але при цьому вони надають позики клієнтам яким
відмовив банк. В структурі наданих кредитів переважають
короткотермінові кредити, 30% з яких терміном до 30 днів, а понад 50% терміном до року. Фінансові компанії впевнено займають своє місце на
ринку небанківського кредитування.
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В економіці України останнім часом спостерігається тенденція до
відновлення довіри суб’єктів господарювання до банківських установ та
підвищення ролі банків у фінансовому забезпеченні розвитку реального
сектору економіки країни. Обсяги та вартість кредитних ресурсів перш за
все залежить від кредитної політики, що здійснюється тим чи іншим
банком. Однак, перш ніж розглянути порядок формування та реалізації
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кредитної політики банків, розглянемо теоретичні підходи до визначення
сутності досліджуваного поняття.
За інформацією Офіційного сайту Асоціації українських банків [1],
кредитна політика банку визначається як стратегія і тактика банку щодо
залучення коштів та спрямування їх на кредитування клієнтів банку
(позичальників) на основі принципів: поворотності; терміновості;
диференційованості; забезпеченості; платності.
Вчений Лагутін В.Д. додає, що при цьому кредитна політика в
розрізі стратегії включає пріоритети, принципи та цілі окремого банку на
кредитному ринку, а стосовно тактики – фінансовий та інший
інструментарій, що використовується даним банком для реалізації його
цілей при здійсненні кредитних угод, правила їх здійснення, регламент
організації кредитного процесу [2]. Найчастіше вітчизняні вчені та
практики розглядають кредитну політику, як стратегію і тактику банку в
сфері кредитних операцій.
Економічна сутність «кредитної політики» проявляється в
управлінні рухом кредиту у всіх його формах та різновидах. Саме тому
кредитна політика – це політика як в сфері надання кредиту (всі його
різновиди), і його отримання, так і в сфері оцінки кредитного ризику при
проведенні цих операцій [3].
Багатофункціональність кредитної політики та широке коло
завдань, функцій обумовлює існування різних видів кредитної політики.
Так, Любар О.О. [4] зазначає, що, розглядаючи прості прояви кредитної
політики банків на практиці як її різновиди, частини єдиного цілого,
можна виділити певні її види за критеріями:
– за суб’єктами кредитування – кредитування юридичних і фізичних
осіб;
– за цілями – за поданням цільових позик, за поданням нецільових
позик;
– за типом ринку – на грошовому ринку, на фінансовому ринку, на
ринку капіталів;
– за географією застосування – кредитна політика, що проводиться
банком: на місцевому, регіональному, національному і міжнародному
рівнях;
– за галузевою спрямованістю – кредитна політика щодо
кредитування: промислових підприємств (важкої, легкої, харчової
промисловості);
– торговельних організацій, будівельних організацій, транспортних
підприємств, сільськогосподарських підприємств, збутових організацій,
підприємств зв’язку тощо;
– за забезпеченістю – за наданням забезпечених позик, за
наданням незабезпечених позик;
– за ціною кредиту – кредитна політика з надання: стандартних
позик, пільгових позик, проблемних позик (під підвищені відсотки);
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– за методами кредитування – під час кредитування за залишком,
під час кредитування з поверненням [4].
Отже, необхідність реалізації кредитної політики банку полягає у
тому, що вона регулює, управляє та організовує відносини між банком та
його клієнтами з метою залучення коштів на постійній основі та їх
інвестицій у кредитам клієнтам банку.
Література:
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Сьогодні цифрові технології вважаються механізмом майбутнього в
більшості сфер людського життя. Не став винятком і банківський сектор,
який зазнав значних змін за останній рік під впливом пандемії COVID-19.
Обмеження карантину змусили українські банківські установи прискорити
або вперше вдатися до процесу цифровизації.
Діджиталізація – це процес переведення певного інформаційного
поля з аналогового у цифровий формат для більш легкого подальшого
використання на сучасних електронних девайсах[1].
Діджиталізація представляє собою «трансформацію, проникнення
цифрових технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів,
підвищення продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі
споживачами» [2] з метою підвищення ефективності діяльності
суб’єктами господарюваня. Цей процес застосовується не лише для
соціальних медіа-платформ, веб-сайтів тощо, а також означає
«інтеграцію цифрових технологій у повсякденне життя оцифровуючи все,
що можна оцифрувати» [3]. Діджиталізація включає будь-яку діяльність
або процес, який став можливим завдяки цифровим технологіям.
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На рис. 1 представлено частку діджитал-активних споживачів у
2020 р.

Рисунок 1 - Частка діджитал-активних споживачів у 2020 р., % *
*

побудовано на основі даних [4]

Як свідчать дані, наведені на рис. 1, частка діджитал-активних
споживачів у 2020 р. була досить значною – від 84,6 % в Японії до 96,5 %
у Норвегії, 94,9 % у Великій Британії, 89,7% населення Німеччини, 89,4%
– Гонконгу, 88,2% – Сінгапуру, 91,0% – Канади. В Україні ж ступінь
охоплення Інтернетом становить близько 58,9 %.
Через пандемію COVID-19 з весни 2020 р. діджиталізація стала
єдиним порятунком для більшості суб’єктів господарювання. Значна
кількість фірм повинні були перейти в режим онлайн щоб зберегти свій
дохід та не збанкрутувати. Банки змогли це зробити без величезних
перешкод та вкладів.
Національний банк та Міністерство цифрової трансформації
спільно працюють над цифровізацією банківської системи України.
Результат цієї співпраці - доступні онлайн-послуги світового рівня, які
відкривають нові можливості як для банків, так і для їхніх клієнтів [4].
Перевагами діджиталізації банківських установ є наступні:
- працівники банків, більш захищені від хвороби, зменшується ризик
захворюваності;
- робітники можуть працювати з будь-якої точки світу, де є зв’язок
та інтернет;
- банк може заощадити на опалюванні приміщення, орендній оплаті
тощо.
Також слід відмітити, що новітні технології значно знижують
загальні витрати банку, тож він може удосконалювати свої послуги в тій
чи іншій галузі. Крім цього, продуктивність банку також підвищується,
адже ця трансформація дає змогу перейти на новий рівень управління,
потребує менше зусиль тощо.
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Отже, діджиталізація наразі є дуже актуальною у банківському
секторі, адже жоден банк не зможе бути конкурентоспроможним на
ринку, отримувати значні доходи та існувати в майбутньому без
запровадження та розробки стратегії цифрової трансформації. Та
головним залишається її наявність у часи пандемії, коли так важливо
зберігати здоров’я працівників та клієнтів та при цьому не втрачати
власні доходи та надання послуг.
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
Гордієнко К.Ю.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасних умовах маркетинг є основним інструментом взаємодій
банку та його клієнтів. Банківський маркетинг є особливою галуззю
маркетингу через свою специфіку. В умовах коли діяльність баків
пов’язана з наданням однакових послуг, конкуренція між ними значно
зростає, тому раціонально націлювати діяльність на максимальну
клієнтоорієнтованість та застосування маркетингової концепції. За
допомогою маркетингових рішень з’являється можливість оцінити
ситуацію на ринку та розробити продукцію чи послуги згідно з бажаннями
своїх потенційних клієнтів. Проте це напряму залежить від інформаційної
бази яку отримує банк та постійного моніторингу нововведень у
банківській галузі, що дозволяє на основі цих даних приймати
індивідуальні рішення, які в цілому укріплюють взаємозв’язок між
клієнтом та банком.
Банківський маркетинг є специфічним інструментом зовнішньої та
внутрішньої стратегії, тактики, політики діяльності банку та його
клієнтоорієнтованість. У сучасних ринкових умовах дедалі складніше
зацікавити потенційного клієнта рекламними повідомленнями, а у зв’язку
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з вузькою направленістю банківської діяльності виникає необхідність
створювати нові підходи у просуванні своїх послуг на ринку. Тобто слід
враховувати тенденції розвитку ринку, що приносить користь для
користувача та у той же час підвищує ліквідність баку та знижує рівень
ризиків його операцій.
Банківський маркетинг визначають, як філософію, стратегію та
тактику банку, що спрямовані на ефективне задоволення потреб, запитів
і сподівань, вирішення проблем існуючих і потенційних банківських
клієнтів шляхом успішної реалізації на ринку банківських продуктів, які
враховують тенденції розвитку ринку та приносять користь суспільству
завдяки управлінню активами та пасивами, прибутками та витратами,
ліквідністю банку, рівнем ризику його операцій [2].
Сьогодні, у кризовий період, однією з причин якого стала пандемія
банк повинен приділити особливу увагу збереженню та підсиленню свого
іміджу на ринку банківських послуг. Стратегічним направленням
маркетингу банківській діяльності є максимальне задоволення потреб
клієнтів банку, що в свою чергу також приводить до зростання ліквідності
та фінансової стійкості банків.
Загрози банківській діяльності виявляються у формі протиріч з
фінансовим середовищем в якому воно функціонує. Така загроза
відображає реальну або потенційну можливість виявлення деструктивної
дії різних факторів і умов на їх реалізацію в процесі фінансового розвитку
і яка призводить до можливого збитку [3]. Поняття «загроза» та
«небезпека» мають різне значення в трактуванні і залежно від того яке з
понять використовується, воно може характеризувати різну фінансову
ситуацію в діяльності банків України. Доцільно розглядати “загрозу” як
об’єктивно існуючу можливість негативного впливу на об’єкт, внаслідок
чого може порушитися нормальний стан його функціонування, я
“небезпеку” - як найбільш конкретний вияв загрози [3].
Маркетингова діяльність банків, як і будь-яких інших економічних
суб’єктів, перебуває під впливом цілого ряду ризиків, які часто мають
вирішальне значення для існування фінансової установи.
Система управління процентним ризиком повинна спрямовуватись
на розробку і реалізацію заходів щодо забезпечення стійкого
функціонування банку у невизначеному середовищі фінансових ринків
шляхом формування дієвого механізму управління даним ризиком.
Основою стабільного та ефективного функціонування банку, в умовах
мінливого середовища фінансових ринків, є його капітал, а тому ризики,
пов’язані із структурою, формуванням, розподілом та використанням
банківського капіталу є квінтесенцією сучасного банківського ризикменеджменту [4].
Управління ризиком неплатоспроможності полягає у реалізації
антикризового управління банківською діяльністю на двох основних
рівнях – антикризового регулювання на рівні уряду та центрального
банку, а також антикризового менеджменту на рівні окремого банку.
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Ключовими інструментами управління ризиком неплатоспроможності є
дотримання необхідного рівня економічних нормативів та проведення
стрес-тестування у банках. Крім того, важлива роль у превентивному
управлінні даним ризиком відводиться моніторингу параметрів, що
визначають стан банку та стабільність його діяльності. Також важливу
роль у мінімізації ризику неплатоспроможності відіграють моделі
діагностики банкрутства банку [4].
Отже, маркетингові ризики банку є системними функціональними
загрозами, які пов’язані з його позиціонуванням у ринковому середовищі
і успішність функціонування банківських систем напряму залежить від
можливості оперативно реагувати на можливі загрози. Збір, обробка та
аналіз інформації про попередній досвід маркетингового забезпечення
банківської діяльності, а також моніторинг та прогнозування загроз та
індикаторів які впливають на показники фінансової безпеки банку можна
віднести до методів забезпечення безпеки його діяльності.
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МIЖНАРOДНЕ КРЕДИТУВАННЯ I ФIНАНCУВАННЯ КРАЇН, ЩO
РOЗВИВАЮТЬCЯ
Тохтамиш Т.О.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Гордієнко К.Ю.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасній системі господарювання кредити міжнародних
фінансових організацій за умови їх ефективного використання є
важливим джерелом ресурсного забезпечення пріоритетних проектів та
завдань
соціального
й
економічного
розвитку,
інструментом
інституційних перетворень та міжнародної інтеграції [1].
Завдяки мiжнарoдним iнвеcтицiйним кредитам вiдбуваєтьcя
перерoзпoдiл фiнанcoвих та матерiальних реcурciв мiж країнами, щo в
cвoю чергу cприяє ефективнiшoму викoриcтанню даних реcурciв. Такoж
oднiєю з функцiй мiжнарoднoгo кредиту є збiльшення нагрoмадження в
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межах вcьoгo cвiтoвoгo гocпoдарcтва за рахунoк викoриcтання
тимчаcoвo вiльних грoшoвих кoштiв oдних країн для фiнанcування
капiталoвкладень в iнших країнах. Ще oдна важлива функцiя данoгo виду
кредиту - приcкoрення реалiзацiї тoварiв у cвiтoвoму маcштабi.
Актуальнocтi набувають прoблеми i перcпективи рoзширення
iнвеcтицiй, iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi та викoриcтання iнвеcтицiйнoгo
кредиту як ocнoвнoгo джерела iнвеcтування.
Важливим принципом віднесення кредитів до інвестиційних є те, що
вони спрямовані не на задоволення поточних потреб або на придбання
вже створеної вартості, а на забезпечення наступного збільшення
вартості за рахунок будівництва, реконструкції, модернізації, тобто
створення нових потужностей сфери виробництва й обігу [2].
Гoвoрячи прo рoзвитoк cвiтoвoгo гocпoдарcтва в цiлoму,
мiжнарoдний кредит вiдiграє важливу рoль, cприяючи рoзвитку
прoдуктивних cил та рoзширенню маcштабiв тoргiвлi. Прoте, не
дивлячиcь на пoзитивний вплив на cвiтoве гocпoдарcтвo, дана фoрма
iнвеcтицiйних кредитiв мoже призвoдити i дo негативних наcлiдкiв,
викликаючи диcпрoпoрцiї в екoнoмiцi країн-кредитoрiв.
В умовах світової економічної кризи кредит виступає важливим
інструментом допомоги і підтримки для системи ринків і фінансів різних
країн. Разом з тим кредитна експансія з боку розвинених країн може
здійснюватися без урахування національних інтересів бідних держав, у
яких частота виникнення кризових ситуацій і ризики втрат значно вище.
У рамках членства України у міжнародних фінансових організаціях
Національний банк України активно співпрацює з такими установами як
Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку, Європейський банк
реконструкції та розвитку, Чорноморський банк торгівлі та розвитку,
Європейський інвестиційний банк.
Україна стала членом МВФ у 1992 році відповідно до Закону
України від 03.06.1992 № 2402-XII "Про вступ України до Міжнародного
валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку,
Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та
Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій" [3].
Україна виступає за стимулювання економічного розвитку країни за
рахунок залучення міжнародних фінансових кредитів. Сьогодні,
зважаючи на стан оплати зовнішніх кредитів Україна належить до групи
«нація-дебітор». Міжнародні позики, включаючи позики МВФ, допоможе
країні підняти рівень конкурентоспроможність національної економіки,
стабілізують банківську діяльність сектору для створення достатніх
валютних резервів для виплати позик прискорення.
Джерелoм мiжнарoднoї кредитнoї неcтабiльнocтi багатьoх країн
cвiту cьoгoднi є кризи нацioнальнoї кредитнoї cиcтеми. В результатi
пoгiршуєтьcя платocпрoмoжнicть кредитнoгo закладу, щo зoбражуєтьcя
на зниженнi влаcтивocтi ефективнo перерoзпoдiляти мiжнарoднi
фiнанcoвi реcурcи [4].
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Таким чином, сталий економічний розвиток – головне завдання
держави, реалізація якого забезпечує її нормальне функціонування. У
поточному періоді невизначеність, проблема великих обсягів
міжнародних позик, а отже і великого зовнішнього боргу, може призвести
до вкрай негативних наслідків. На сьогодні повністю відмовитись від
отримання іноземних позик неможливо. Міжнародне кредитування має
важливе значення для розвитку кожної країни, оскільки сприяє
покращенню економічного становища, активізації інвестиційного клімату.
Література:
1. Мозговий О.М., Оболенська Т.Є., Мусієць Т.В. Міжнародні
фінанси. Київ: КНЕУ. 2005. 557 с.
2. Мороз А.М., Савлук М.І. Банківські операції: підручник. Київ:
КНЕУ. 2018. 280 с.
3. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду,
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової
корпорації, Міжнародної асоціації розвитку: Закон України від 03.06.1992
№ 2402-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-12#Text/.
4. Юр'єва Т.Г., Якименко В.В. Пріоритетні сфери, зони та об'єкти
іноземного інвестування в Україні. Фінанси України. 2015. (№4). C. 25-34.
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СЕКЦІЯ 2 ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Временко Л.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сьогодні страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) є домінуючим видом
страхування. Проблеми страхового захисту громадян у сфері
автоцивільної відповідальності вимагають особливої уваги у зв’язку із
зростанням кількості автомобілів на дорогах і збільшенням кількості
дорожньо-транспортних пригод (ДТП).
За 9 місяців 2021 року скоєно 137286 ДТП, що на 15,5% більше
цього ж періоду минулого року, при цьому травмовано 22200 осіб,
загиблих – 2225 осіб [1], тому актуальність цього питання зростає з
кожним роком.
Чинний закон «Про ОСЦПВ», який зараз регулює сферу
страхування відповідальності власників автотранспортних засобів, був
прийнятий ще 2004 року. На той час він був дуже потрібний, бо
сформував
повноцінну
систему
відносин
між
страховиками,
автовласниками і постраждалими в ДТП, визначив їхні права та
обов’язки. Проте життя рухається вперед, зараз закон вже не відповідає
соціальним та технологічним змінам, що відбулись в Україні і світі [2].
Для ринку страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів головним є стабільна та якісна
робота страхових компаній, підвищення рівня захисту постраждалих в
ДТП та запровадження сучасних сервісних опцій.
Перспективними напрямками розвитку та трансформації галузі
«автоцивілки» є:
–спрощення та прискорення виплат за страхові компанія, які не
виконали своїх зобов'язань перед постраждалими та збанкрутілі;
–поступове збільшення страхових сум до європейського рівня;
–вирішення проблеми виплат щодо амортизаційного зносу
запчастин до автомобілів;
–пряме врегулювання страхових випадків.
Національний банк України (НБУ) створив робочу групу щодо
розробки положення нової редакції законопроекту «Про ОСЦПВ».
Нагальним питанням яке потребує розв’язання є спрощення та
прискорення виплат за страхові компанії, які не виконали своїх
зобов'язань перед постраждалими та збанкрутілі. Зазначимо, що за 9
місяців 2021 року МТСБУ виплатило майже 11,4 млн грн за
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зобов’язаннями з ОСЦПВ вісьмох страховиків, що визнані банкрутами.
Це на 6,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року [3].
Недосконалість чинної процедури виплат за банкрутів полягає в
тому, що Моторне транспортне бюро України (МТСБУ), яке є гарантом
відшкодування шкоди, завданої третім особам при експлуатації наземних
транспортних засобів, згідно вимог чинного законодавства, не може
розпочати регламенті виплати за страховика, поки не завершена
процедура його банкрутства чи ліквідації. Разом з тим, якщо розпочато
процедуру банкрутства страхової компанії, або вона знаходиться в стадії
ліквідації чи самоліквідації, МТСБУ не має права платити постраждалим
за її зобов’язаннями шляхом повернення базового гарантійного внеску.
Це створює ситуацію, несправедливу по відношенню до людей, що
постраждали в ДТП: вони жодним чином не можуть отримати
відшкодування з гарантійних фондів МТСБУ, поки триває процедура
банкрутства чи ліквідації страховика. Необхідно передбачити початок
виплат за страховиків, що не виконали зобов’язань перед
постраждалими, одразу після позбавлення їх членства в МТСБУ. У разі
прийняття цих змін, постраждалі в ДТП люди більше не будуть змушені
чекати виплат роками.
Актуальним є питання збільшення страхових сум. В липні 2021 року
МТСБУ зробило відповідне подання до НБУ як регулятору страхового
ринку. Зараз, згідно нормативних документів, максимальна страхова
сума складає 160 тис грн за шкоду, заподіяну майну потерпілого, 320 тис
грн за шкоду, завдану життю та здоров’ю, щодо виплат за
європротоколом – до 50 тис грн. Новим проектом закону пропонується
встановити розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю
третіх осіб – 20 млн грн. на одного потерпілого та 100 млн грн. на один
страховий випадок, незалежно від кількості потерпілих. За шкоду,
завдану майну потерпілих – 8 млн грн. на одного постраждалого та 16
млн грн. на один страховий випадок, незалежно від кількості потерпілих.
Але страхові суми будуть збільшуватися поетапно, протягом наступних
п’яти років після набуття чинності нового закону про ОСЦПВ. Крім того,
пропонується відмовитись від визначення розміру страхових виплат у
зв'язку із заподіянням шкоди життю та здоров'ю у обсязі мінімальних
заробітних плат і перейти до процентів від страхової суми.
Виноситься на обговорення питання щодо скасування франшизи за
договорами ОСЦПВ та дозволу страховикам самостійно встановлювати
розмір платежу за полісами ОСЦПВ з дотриманням вимог законодавства
про обов'язкові критерії та нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та
ризикованості операцій страховика. При визначенні страхової премії
страховик може враховувати історію збитків страхувальника за
обов'язковим страхування цивільно-правової відповідальності.
Також передбачається, що страховики будуть здійснювати
відшкодування заподіяної моральної шкоди, що полягає у фізичному
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болю та стражданнях, які потерпілий-фізична особа зазнала у зв'язку з
каліцтвом чи іншим пошкодженням здоров'я у розмірі 5% від розміру
шкоди у зв'язку зі збитком, нанесеним здоров'ю.
Перехід від визначення розміру витрат на пошкоджений
транспортний засіб з урахуванням коефіцієнта зносу до визначення
реальної вартості відновлювального ремонту, який забезпечує
приведення пошкодженого транспортного засобу у стан до ДТП та
здійснення виплат виключно на станції технічного обслуговування
транспортних засобів.
Передбачається запровадження обов'язкового для всіх членів
МТСБУ прямого врегулювання страхових випадків, за моделлю, в якій
потерпілий може звернутися із заявою про страхове відшкодування до
будь-якого страховика-члена МТСБУ.
Пропонується також закріпити норму, відповідно до якої страховик
не може відмовити будь-якому страхувальнику у укладанні договору
ОСЦПВ, нав'язувати послуги з укладання таких договорів, а також
укладати договори у місцях проведення реєстрації (перереєстрації)
транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях
контролю наявності чинних договорів страхування, крім зон сервісного
обслуговування перед пунктами пропуску через державний кордон
України.
Література:
1. Статистика ДТП в Україні за період з 01.01.2021 по 30.09.2021.
URL: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/
2. Вже наступного року максимальний розмір відшкодування за
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Временко Л.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Линьова В.Д.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У межах чинного національного законодавства, що регулює
діяльність бізнесу, обирається його організаційно-правова форма
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створення. Вибір певної форми залежить від низки чинників, і зокрема:
майбутніх зовнішніх правових стосунків, податкового аспекту, здійснення
контролю, стратегічного та оперативного управління, способу розподілу
прибутку між співвласниками. Підприємництво в Україні здійснюється в
будь-яких організаційних формах, передбачених законом, а, отже, і
страхове підприємництво здійснюється у відповідних організаційних
формах. Тому важливим є обґрунтування доцільності певних
організаційно-правових форм створення страхового підприємництва в
Україні.
У сучасних умовах правильний вибір організаційно-правової форми
створення страхового підприємництва набуває особливої значущості та
актуальності. Організаційно-правова форма страхового підприємництва
передбачає класифікацію суб'єктів страхового підприємництва залежно від
форм власності та способу формування статутного капіталу. Суб'єктом
страхового підприємництва є страхова компанія.
Страхові компанії як суб'єкти страхового підприємництва
створюються у формі господарських товариств (акціонерних, товариств з
додатковою відповідальністю, повних, командитних товариств) і діють на
основі колективної форми власності. Учасників створення страхової
компанії повинно бути не менше трьох [1].
Акціонерним є господарське товариство, яке має статутний капітал,
поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і
несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а
акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в
межах вартості належних їм акцій.
Товариством з додатковою відповідальністю є господарське
товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених
установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми
зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники
цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у
визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до
вкладу кожного з учасників.
За даними НБУ до Державного реєстру фінансових установ про
страхові компанії, кредитні спілки, фінансові компанії та ломбарди станом
на 01.03.2021 року включено 145 приватні акціонерні страхові компанії, що
складає 68% від їх загальної кількості; 3 публічні акціонерні страхові
компанії (1% відповідно), та 64 страхові компанії (31% відповідно), які
створені у формі товариств з додатковою відповідальністю [2].
В Україні переважають приватні акціонерні страхові компанії, що
пояснюється, насамперед, відсутністю розвинутого ринку цінних паперів;
певною непрозорістю у діяльності страхових компаній, тому що їх власники
хочуть контролювати діяльність для вирішення своїх поставлених завдань.
Публічні акціонерні страхові компанії мають змогу залучати додаткові
кошти шляхом випуску акцій і їх продажу на ринку цінних паперів. Проте
відкритий продаж акцій може призводити до розподілу прибутку між
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більшою кількістю акціонерів, а також до перекуповування контрольного
пакету акцій третіми особами та втрати контролю над управлінням
страховою компанією.
Доцільною організаційно-правовою формою вітчизняного страхового
підприємництва могли б стати товариства взаємного страхування, але їх
присутність на ринку законодавчо не визначена. Проте, світовий досвід
свідчить що майже 25% страхових премій від загального збору отримує
саме взаємне страхування.
Література:
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Вхід іноземних інвесторів на вітчизняний страховий ринок неминуча
необхідність, адже у сучасному світі розвиток країни значною мірою
залежить від її участі в міжнародних відносинах, які проявляються,
зокрема, і через механізми іноземного інвестування. Важливість впливу
пояснюється тим, що економічне зростання неможливе без створення та
функціонування ефективної страхової системи, яка, по-перше, із
загостренням конкуренції набуває ще більшого значення завдяки захисту
від наявних і потенційних загроз господарських суб’єктів, а по-друге,
нагромаджує значну частку коштів, що перетворює страхові компанії на
потужні інвестиційні інститути, які разом з банками стають найбільшими
джерелами інвестиційного капіталу.
Ряд експертів відзначають, що при досягненні певної межі
насиченості ринку страхових послуг присутність іноземного капіталу вже
не дає первинного ефекту і викликає тільки наслідування інтересів країн
походження капіталу. Ткаченко Н.В. вказує на необхідність знаходження
компромісу між обмежувальними заходами, які передбачають
стримування іноземних інвестицій з метою захисту національних
страховиків, і стимулюючих заходів, що мають на меті підвищення
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капіталізації страхового ринку України за рахунок залучення іноземних
інвестицій у страхування [1].
Саме з компромісних позицій і слід оцінювати вплив іноземного
капіталу на страховому ринку України. До позитивних наслідків приходу
іноземних страхових компаній на вітчизняний страховий ринок слід
віднести:
- інтеграція страхових і перестрахувальних ринків ЄС;
- поліпшення управління ризиками в страхових компаніях;
- нагляд, пов’язаний з ідентифікацією ризиків;
- гармонізація механізмів розрахунку і методів дії при визначенні
рівня платоспроможності страховика;
- активізацію конкуренції на внутрішньому страховому ринку і
інтенсифікацію діяльності національних операторів;
- підвищення капіталізації та ємності національних страхових
галузей за рахунок коштів іноземних інвесторів;
- залучення іноземних інвестицій в розвиток страхової
інфраструктури;
- підвищення якості страхових послуг і зниження витрат на їх
надання;
- поліпшення організаційного та фінансового менеджменту;
- поліпшення якості законодавчої бази;
- підвищення рівня захисту застрахованих на основі запровадження
пруденційного нагляду;
- введення міжнародного досвіду ведення страхової справи і
використання передових страхових технологій і "ноу-хау".
Серед нових проблем, що можуть виникнути внаслідок приходу
іноземних страхових компаній на вітчизняний страховий ринок, можна
назвати: - експансія великих іноземних страховиків, яка буде
супроводжуватись ціновим демпінгом;
- підвищена чутливість до коливань світового фінансового ринку, а
також міжнародних фінансових спекуляцій;
- втрата національного контролю над страховими резервами та
інвестиційними коштами;
- скорочення зайнятості у цій сфері, викликане концентрацією
більшості відповідних технологічних функцій у зарубіжних офісах
іноземних компаній.
Література:
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Динамічний розвиток сучасних технологій чинить істотний вплив на
ринок страхових та фінансових послуг. Під їхнім впливом змінюються самі
фінансові продукти та кардинально їхнє використання і спосіб дистрибуції.
Можливість укладати онлайн договір обов’язкового страхування
автовідповідальності з’явилась в українських водіїв з внесення зміни до
Положення про особливості укладання договорів обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (ОСЦПВ) [1], де вперше визначався термін
«електронний договір» та особливості його укладання.
Галузь автострахування активно розвивається в напрямку цифрових
технологій та інформаційної прозорості. Драйвером цього процесу є
ОСЦПВ. За останні роки Моторним транспортним страховим бюро України
(МТСБУ) запроваджено ряд електронних сервісів, які роблять життя
сучасного українця простіше і зручніше: це електронний поліс, електронний
європротокол, система прямого врегулювання, електронні сервіси МТСБУ.
В Україні в електронному вигляді зараз укладається майже половина
всіх договорів ОСЦПВ, деякі страховики більше половини договорів
укладають он-лайн [2]. Три роки тому почав функціонувати електронний
договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, а вже за 1 півріччя 2021 року
кількість електронних договорів перевищила 2 млн. Частка електронних
договорів у 2019 році складала 15,3% від загальної кількості укладених
договорі ОСЦПВ, у 2020 році – 37,1%, станом на 1 липня 2021 року – 50,6%.
Страхові компанії модернізували свою роботу і вже працюють
онлайн не тільки відносно продажів полісів а й в процесі обслуговування
клієнтів. Наприклад, близько 3% від загального обсягу становили онлайн
продажі у страховій компанії «ARX» за 2019 рік. Але, крім повністю
онлайн продажів, коли клієнт сам купує страховий продукт на сайті, є ще
й змішаний (так званий гібридний спосіб), коли клієнт замовляє страховку
на сайті, а далі за допомогою контакт-центру проводиться повністю
дистанційний продаж або продаж із доставкою. З урахуванням гібридної
моделі на діджитал продажі припадає близько 4% від усього роздробу. І
відсоток таких продажів постійно зростає [3].
Особливо зараз, у ситуації з коронавірусом, страховики активно
використовують всі дистанційні канали для того, щоб дати можливість
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клієнтам купувати, відновлювати та оплачувати страхові послуги. Це не
тільки обов’язкова та добровільна «автоцивілка», це міні-КАСКО,
продукти медичного страхування, страхування від нещасних випадків та
страхування житла. Це стандартні продукти, які клієнт може купити на
сайті, сплачуючи дистанційно, без відвідування офісу або візиту в банк,
все відбувається безконтактно та віддалено.
Технології, що використовуються на ринку страхових послуг,
впливають на скорочення недоліків врегулювання страхових випадків. Під
час карантину особливо актуально те, що й врегулювати страховий випадок
можна також онлайн. Страхові компанії запустили сервіс телеврегулювання
за полісом КАСКО. Якщо клієнт потрапив в аварію, він телефонує до
контакт-центру з місця події. Оператор контакт-центру задає декілька
запитань, і повідомляє клієнтові контакти СТО, на яку потрібно під'їхати або
викликати евакуатор, якщо машина не може рухатися самостійно. Після
цього автомобіль доставляється на СТО, а клієнт йде додому. Пізніше він
отримує повідомлення, що на СТО проведена оплата та ремонт розпочато.
Для ОСЦПВ доступний сервіс АУДОСМАРТ – клієнт повністю самостійно та
дистанційно проходить процес врегулювання, дистанційно оцінюється
збиток й оперативно здійснюється оплата клієнтам на картку.
Отже, широке використання електронної комерції, зумовленої
технологічними досягненнями, трансформує бізнес-моделі страхової
компанії та активно впливає на розвиток страхових послуг.
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Люди цілком природно прагнуть захиститися від небезпеки, що
загрожує їм втратою життя, здоров’я, житла, харчів і т. ін. Потреба в
захисті дуже близька до їхніх первинних (фізіологічних) запитів та
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інтересів. З урізноманітненням інтересів людини ускладнюються й
атрибути її безпеки.
Окремі елементи страхування були відомі ще за тисячі років до
нашої ери. Нажаль, інформація, що дійшла до нас із давніх часів, не дає
системного уявлення про цей надійний спосіб захисту економічних
інтересів громадян.
Особисте страхування – це дуже стародавній інститут. Воно відоме
ще древнім римлянам, коли була реалізована релігійна спільнота,
учасники якої вносили спеціальний вступний внесок. У разі смерті одного
із членів організація ховала його за рахунок своїх коштів та передавали
певну суму грошей його спадкоємцям. Існували у Древньому Римі всім
відомі каси легіонерів, їх страхувала держава, проте легіонери вносили
певний внесок, щоб їх родичі у разі смерті годувальника отримували
страхове відшкодування.
Багато свідчень дійшло до нас про відносно поширене взаємне
страхування ритуальних витрат у Стародавньому Римі. Тут надавали
великого значення культу похорону. Влаштування похоронних процесій і
спорудження пам’ятників вимагали значних витрат. Незаможні римляни
накопичували потрібні гроші у професійних колегіях і спілках. Цільове
використання коштів забезпечувалось правовими гарантіями. Лише
особа, зазначена в заповіті могла отримати належні кошти і витратити їх
на ритуальні заходи, пов’язані з похованням заповідача. На страхові
суми не поширювались претензії будь яких кредиторів. Навіть
рабовласник (якщо він не значився в заповіті) не мав права на страхову
суму раба. Але він міг відмовити колегії в наданні тіла раба для
поховання, тоді колегія за рахунок страхової суми здійснювала
символічні похорони, тобто ховала померлого «в уяві».
В Італії ще в роки середньовіччя були установи, які за певний
внесок бідних батьків при народженні дівчинки давали можливість
видати її заміж з приданим. А у ХVІІ ст. була випущена державна позика
венеціанського лікаря Тотті. Для придбання цієї позики учасники
страхування поділялись на 10 груп, кожний підписувався на певну суму.
Той хто переживав всіх останніх у своїй групі, ставав спадкоємцем
коштів померлих. Тотті вважається батьком, засновником страхування
життя. Саме він ввів у страхування віковий поділ [1].
Особливо активне страхування починає впроваджуватися в період
розвитку капіталістичної економіки. Лідером у страховому бізнесі стає
Англія. Поряд з морським поширюється вогневе страхування від
нещасних випадків, а також страхування життя.
У 1699 р. в Англії з'явилась перша професійна організація
«Еквітебель», яка займалась страхуванням життя: спочатку вдів та сиріт,
а потім всіх бажаючих жителів. Ця організація вперше застосувала
теорію
ймовірності,
ввела
математику
страхування
життя,
використовуючи актуарні дослідження таких вчених, як Д. Граунта, Яна
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де Вітта, Е Галлея, застосувала таблиці смертності, які були вперше
розраховані Д. Граунтом [2].
Страхуванням життя в Царській Росії почали займатись з 1897 року
5 страхових компаній, 3 з яких були іноземними. У 1904 році вже
страхуванням життя займалось 14 страхових компаній [2]. Саме в Росії
вперше було введено страхування робочих місць за рахунок коштів
підприємців та запроваджені лікарняні каси.
Протягом тривалого часу страхування життя було монополією
Російського товариства застрахованих капіталів і доходів. Статус
товариства передбачав страхування за чотирма видами (розрядами): А
– страхування капіталу, В – страхування пенсій на користь спадкоємців і
в разі дожиття до певного строку, С – страхування пенсій на користь
самого страхувальника (страхування дожиття), Д – страхування капіталів
і пенсій на користь дітей при досягненні ними певного віку. Понад 97 %
припадало на розряд А.
Обсяги страхування в Росії були дуже малі порівняно з державами
Західної Європи.
З 1885 року, коли в Росії було дозволено діяти іноземним страховим
товариствам, тут з’явилися американські, англійські, німецькі, французькі
компанії зі страхування життя. Для відкриття філії в Росії іноземному
страховикові належало попередньо внести до державної скарбниці 500
тис. рублів грошової застави та резервувати 30% надходжень страхових
платежів на рахунках Державного банку. Але навіть діставши дозвіл
працювати на місцевому ринку, іноземні акціонерні компанії мали частку у
страхових преміях не більше як 5,9% [2].
У 1906 році було ухвалено закон про страхування життя
державними ощадними касами. За умовами страхування договори
укладалися без попереднього лікарського огляду на суми, не нижчі за 25
руб. Проте виплата страхової суми в разі настання страхового випадку
відстрочувалася на 5-7 років. Це не відповідало інтересам широких кіл
населення.
Страхування життя, крім акціонерних товариств і ощадних кас,
здійснювали також товариства взаємного страхування. Одне з них було
в Києві.
На межі ХІХ і ХХ століть пожвавилася страхова діяльність на
території Західної України, яка входила тоді переважно до складу
Австро-Угорської імперії, а після її розпаду – до Польщі і Румунії [2]. Так,
1892 року Товариство взаємного страхування «Дністер» почало
надавати страхових захист від вогню українському населенню Галичини
й Буковини. Через три роки воно заснувало дочірній банк - Товариство
взаємного кредиту «Дністер». Ці фінансові інституції були одними із
найпотужніших фінансових закладів у своєму регіоні і проіснували до
1939 року. З метою надання українському населенню послуг у сфері
страхування життя в 1911 році в Чернівцях було засновано Товариство
взаємного страхування життя і пенсії «Карпатія». Згодом головний офіс
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товариства було переведено до Львова. Тут воно також успішно
працювало аж до об’єднання західних земель з Українською РСР.
Події 1917 року в Росії внесли багато змін і до страхової справи.
Уже через рік її було оголошено державною монополією. З утворенням
СРСР майже всі страхові операції перейшли до органів Головного
управління державного страхування при Міністерстві фінансів,
застосовувались єдині правила й тарифи з кожного виду страхування. У
20-ті роки цей страховик не охоплював лише колгоспи та інші
кооперативні підприємства.
Література:
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ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ
Жилякова О.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Державний біотехнологічний університет

Страховий бізнес України пройшов шлях трансформації від
тотального адміністративного регулювання до ринкової економіки.
Історично еволюція регуляторів страхового бізнесу України сприяла
зростанню галузі страхування.
Традиційно виділяють наступні етапи розвитку українського
страхового ринку: I етап (1991-1993 рр.) – характеризується відсутністю
державного контролю за страховими компаніями та законодавчої бази,
яка б регламентувала страхові відносини , відсутність ліцензійних вимог
та вимог щодо рівня платоспроможності, статутного капіталу та активів
страховиків;
II етап (1993-1996 рр.) – визначено умови надання страхових
послуг, вимоги щодо необхідності ліцензування та статутного капіталу,
створено орган, що здійснював нагляд за страховою діяльністю;
III етап (1996-2003 рр.) – збільшення повноважень органу
державного нагляду за страховими компаніями, поділ страхових
компаній на страхування життя та страхування ризиків; визначено
мінімальний розмір статутного капіталу, доцільність актуарних
розрахунків для тарифних ставок; складання нових вимог до
формування резервів та платоспроможності страхових компаній,
розроблена і затверджена спеціалізована бухгалтерська звітність;
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IV етап (2003 р. –2020 р) – збільшено розмір мінімального
статутного капіталу, скасовано обмеження на частку іноземних фізичних
або юридичних осіб у статутному капіталі українських страховиків.
Початку більшості етапів розвитку страхового ринку передувала
зміна органів державного нагляду за страховою діяльністю, а саме:
Українська державна страхова комерційна організація (16.10.1991 р.),
Держкомітет у справах нагляду за страховою діяльністю (17.09.1993 р.),
Управління страхової діяльності в складі департаменту фінансових
установ та ринків (15.12.1999 р.), Департамент страхового нагляду в
складі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
(12.12.2002 р.), відповідні Департаменти Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України (01.03.2010 р.), Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(23.11.2011 р.), Національний банк України (01.07.2020 р.)
З 2020 року, коли НБУ став регулятором більшої частини ринку
небанківських фінансових установ, у тому числі страхового ринку, вимоги
до платоспроможності фінансових установ базувалися переважно на
затверджених актах попереднього регулятора. З часом НБУ розпочав
застосування заходів впливу за недотримання вимог законодавства
України, результатом яких стало виключення з державного реєстру
фінансових установ 29 страхових компаній за перше півріччя 2021 року.
В той же час ІІ квартал 2021 року відзначився зростанням обсягів
операцій та активів усіх небанківських фінансових установ, у тому числі
страховиків. Цьому не перешкоджали ні добровільний вихід з ринку, ні
примусове зупинення дії ліцензій низки установ.
Вплив держави на страховий ринок здійснюється переважно
шляхом формування законодавчої і нормативної бази діяльності
учасників страхового ринку та передбачає вибір моделі державного
регулювання. Вітчизняні та зарубіжні дослідники виділяють три моделі
державного регулювання страхової діяльності: континентальна,
ліберальна з поділом на централізовану та децентралізовану, змішана.
Василенко А.В. вважав, що система державного регулювання
діяльності страхових компаній України еволюціонувала в напрямі
континентальної моделі [1]. Свого часу Павелко Н. стверджувала, що
модель державного регулювання страхового ринку України займає
проміжне місце між континентальною та змішаною моделями [2]. Треба
зауважити, що їх оцінка моделі державного нагляду надавалася у різні
проміжки часу, та відповідала стану державного регулювання саме у той
період його еволюції. Тобто модель державного регулювання страхового
ринку поступово міняла ознаки з континентальної до змішаної.
Очевидний взаємозв’язок між станом страхового ринку, державною
візією майбутнього фінансового сектору та моделлю державного
регулювання страхового ринку.
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На наш погляд, сучасний стан страхового ринку, законодавчої і
нормативної бази діяльності його учасників відповідає змішаної моделі
державного регулювання страхової діяльності.
Таким чином, модель державного регулювання страхування може
та повинна змінюватися в залежності від стану страхового ринку країни
та стратегічних цілей держави щодо фінансового сектору.
Необхідно відзначити, що страховий ринок України входить в нову
фазу розвитку. Проєвропейський напрям економічного розвитку України
задав новий вектор розвитку страхового бізнесу країни, підкреслив
необхідність оновлення законодавчої бази, впровадження європейських
стандартів та захисту прав споживачів страхових послуг. Тому, важливо
формування стратегії стабільного розвитку страхового ринку України, яка
дозволить використовувати переваги змішаної системи державного
регулювання страхового ринку за рахунок нормативної регламентації
страхової діяльності та гнучких підходів, які дають можливість
забезпечити достатній рівень конкуренції.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО
СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Кондратенко Д.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Система обов’язкових видів страхування нині є об’єктивною
потребою.
Обов’язкове
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ)
не є виключенням, оскільки цей вид страхування має велике
соціальне значення і є одним із найпоширеніших і найпопулярніших
видів страхування відповідальності в усьому світі.
У кожного автовласника має бути поліс ОСЦПВ. Це і вимога
чинного законодавства України, і гарантія фінансового захисту в
непередбачуваних ситуаціях. Відповідно до Закону України «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів» [1], укладається внутрішній договір
обов’язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності
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власників наземних транспортних засобів який діє виключно на
території України.
З 21 вересня 2019 року страхові суми за внутрішніми договорами
обов’язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності
встановлені у розмірі: за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю –
260 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих;
за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 130 000 грн на одного
потерпілого, але не більше 650 000 грн на одну страхову подію.
Розміри індивідуальних страхових платежів (внесків, премій)
встановлюються страховими компаніями самостійно, шляхом добутку
базового страхового платежу (180 грн.) та коригуючих коефіцієнтів,
визначених відповідно до діючого законодавства. Коригуючі
коефіцієнти встановлюються залежно від: типу транспортного засобу
(легковий автомобіль, причепи до легкових автомобілів, автобуси з
кількістю місць для сидіння, вантажні автомобілі, причепи до вантажних
автомобілів, мотоцикли та моторолери); місця реєстрації транспортного
засобу; сфери використання транспортного засобу; водійського стажу
осіб, допущених до керування забезпеченим транспортним засобом;
періоду використання транспортного засобу; наявності або відсутності у
страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому
порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою
для пред'явлення регресного позову відповідно до Закону України «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів».
Згідно з даними Моторного транспортного страхового бюро
України, за І півріччя 2021 року середній розмір страхового платежу
(вартість поліса ОСЦПВ), становив 762,24 грн [2] (майже 27,5 дол США
згідно офіційного курсу гривні у середньому за І півріччя 2021року), при
середньому заробітку українців у середньому за цей же період –
12 507 грн (451,5 дол США). Отже, вартість поліса ОСЦПВ склала 6%
від середньої заробітної плати.
Зазначимо, що відповідно до ст. 126 кодексу України про
адміністративні правопорушення, при ДТП поліцейський, залежно від
тяжкості порушень, може встановити штраф за відсутність страхового
полісу ОСЦПВ у розмірі від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (від 425 до 850 грн). Розмір штрафу майже
відповідає розміру страхового внеску за поліс ОСЦПВ.
Аналітики страхової компанії Freedom Finance Insurance провели
дослідження щодо ціни поліса ОСЦПВ в різних країнах [3].
Казахстан. Вартість ОСЦПВ розраховується для кожного
автовласника індивідуально та залежить від багатьох факторів:
розміру місячного розрахункового показника для обчислення допомоги
та інших соціальних виплат, стажу водіння автовласника, типу
автомобіля, віку автомобіля, регіону реєстрації транспортного засобу,
коефіцієнт
безаварійності
(бонус-малус).
З
появою
онлайн
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страхування казахстанські автовласники можуть розраховувати
вартість своєї страховки самостійно, без допомоги страхових агентів
та інших посередників. Майже 8,5% полісів автострахування у
Казахстані за 2020 рік було оформлено онлайн (1,23% у 2019 році) –
про це говорять дані Єдиної страхової бази даних (ЄСБД). Усього за
минулий рік у Казахстані було укладено понад 4,5 млн. договорів
страхування авто (4,8 млн. 2019-го), з них близько 383 тис. шт. –
онлайн. За відсутність поліса встановлюється штраф у розмірі 29170
тенге (67 дол США).
Німеччина. Вартість поліса варіюється від 150 до 1 000 євро (176
– 1 174 дол США). При середній заробітній платі 4 035 євро (4 759
доларів) на місяць страховка на рік вважається недорогою. Ціна
поліса залежить від моделі транспортного засобу, місця проживання
автовласника, водійського стажу, професії та сімейного стану.
Велика Британія. Середня вартість автострахування на рік – 465
фунтів стерлінгів (645 доларів). Якщо оплачувати поліс одноразово, то
вартість становитиме 19% від місячної заробітної плати, яка у
середньому є 2 417 фунтів (3 351 долар) у місяць. Ціна залежить від
таких факторів, як: марка автомобіля, об'єм двигуна, місце
проживання, вік автовласника, стаж водіння, професія, модифікація,
ремонт машини та штрафні бали у водійських правах.
Італія. Середня ціна полісу – 500 євро (587 доларів). Насамперед
ціна залежить від регіону реєстрації авто. Наприклад, в Апулії,
Калабрії та Сицилії найдорожчі поліси обов'язкового автострахування
– близько 1 000 євро (1 174 дол США). При середній заробітній платі
1200 євро (1 415 дол США) на місяць ціна обов'язкової страховки
може досягати розміру щомісячної заробітної плати.
США. При середньому заробітку 4 265 доларів на місяць річна
вартість обов'язкового автострахування – від 500 дол США. У кількох
штатах також діє обов'язкове особисте страхування автомобілістів. На
вартість автострахування впливають такі фактори: стать та вік
автовласника, сімейний статус, стаж водіння, район, у якому
автомобіль залишається на ніч, та інше.
Японія. Вартість обов'язкового автострахування на рік у
середньому обходиться японцям у 12 915 єн (117 дол США). Це
всього 3% від середньої заробітної плати у 250–400 тис. єн (2281–
3649 дол США) на місяць. Поліс не покриває шкоди, завданий
автомобілю при дорожньо-транспортній пригоді (ДТП). В основному
страховка служить фінансовою подушкою у разі заподіяння шкоди
життю та здоров'ю учасників ДТП.
Китай. Обов'язкове автострахування для легкових автомобілів на
рік коштує в середньому 950 юанів (146 дол США). При одноразовій
оплаті вартість полісу складе 16% від заробітної плати 5995 юанів
(925 дол США) на місяць. В першу чергу ціна поліса залежить від
історії аварійності. Якщо протягом року автовласник не скоїв жодної
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аварії, наступного року вартість його автострахування знизиться на
10% і, навпаки, у разі кількох аварій зросте на 10%.
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На сьогодні стратегія маркетингових комунікацій страхових компаній є
однією з умов прибуткової діяльності страхової компанії та зростання її на
сучасному розвитку страхування в Україні. Розробка стратегії
маркетингових комунікацій дозволить сформувати попит на послуги
компанії з урахуванням кон’юнктури ринку. Недостатня ефективність
обраних комунікацій тягне за собою неотримання відповідного прибутку
при порівнянні з витратами на стратегію маркетингових комунікацій при
дотриманні відповідних вимог, тому тема стратегія маркетингових
комунікаційних страхових компаній є актуальною.
Під стратегією маркетинговою комунікації розуміють комплекс
заходів, яким користується підприємство для інформування, переконання
чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги [1, с. 175]. До
основних елементів комунікацій страхових компаній належать: реклама,
стимулювання збуту страхових продуктів, зв'язки з громадськістю,
формування фірмового стилю, формування торгової марки страховика,
особистий продаж, прямий маркетинг.
Сьогодні стратегії маркетингових комунікацій, які розробляються та
реалізуються в рамках комунікаційної політики страхової компанії
обов'язково включають [2]:
1) PR в мережі Інтернет. До цього інструменту маркетингових
комунікацій відноситься оформлення офіційної сторінки компанії в мережі
Інтернет, розповсюдження відеоматерiалів, ведення відеоблогів в мережі
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Інтернет, проведення інтерактивних Інтернет – конференцій, головною
перевагою яких є можливість дистанційної участі, як спікерів, так і слухачів.
2) Digital PR. Цільова аудиторія страхових компаній переміщається з
телеекранів, сторінок традиційних ЗМI в Інтернет. Рівень проникнення
глобальної мережі зростає з кожним днем, більшість клієнтів страхових
компаній не тільки обирають компанії для співпраці он-лайн, а й діляться
досвідом, залишають відгуки та коментарі.
3) PR – заходи нового формату. Багато страхових компаній
приділяють значну увагу проведенню не тільки конференцій, семінарів,
круглих столів, а ще й презентацій, брифінгів, благодійних заходів,
виставок, конкурсів для своїх клієнтів.
4) Зв'язки із засобами масової інформації та блогерами. Важливими
учасниками всіх прес-конференцій сьогодні стають представники нетрадиційних ЗMІ – лідери думок на форумах, блогери. Також активно
використовуються нові формати проведення прес-заходів.
Важливим елементом комплексу маркетингу є проведення та аналіз
маркетингових досліджень страхового ринку. Страхові компанії мають
приймати до уваги маркетингову діяльність інших гравців ринку –
конкурентів та традиції, що склалися в комунікативній політиці фірми і її
основних конкурентів.
Найбільшою мірою структура комплексу маркетингових інструментів
страхової компанії залежить від визначення її керівництвом цілей, що
постають перед компанією, а саме: розширення чи скорочення частки
ринку, динаміка обсягів збуту страхових продуктів, формування або зміна
раніше сформованого іміджу компанії тощо. Для досягнення зазначених
цілей розробляється комплекс заходів, що у сукупності складають єдину
маркетингову стратегію компанії, елементом якої є комунікаційна політика.
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Становлення страхової справи в Україні у складні часи є вкрай
важливою складовою цього процесу. Страхування, як засіб соціального
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захисту громадян і держави в цілому, є гарантом впевненого руху шляхом
суспільних перетворень нашої держави та добробуту її громадян. Без
сумніву, велика частка успіху залежить від людини та рівня її фахової
підготовки. Ось чому дедалі більшого значення набуває питання створення
ефективної системи підготовки кадрів для страхового ринку України.
Варто враховувати, що підготовка фахівців зі страхування
стримується не стільки нестачею вузівського потенціалу, а й низькою
престижністю страхування, бажанням майбутніх випускників отримати
більш широку фахову освіту, яка давала б змогу легше вирішувати питання
працевлаштування. Необхідно також розширити практику навчання
працівників компаній, які не мають вищої освіти, на заочній формі
навчання.
В основу державної політики у сфері страхування мають бути
покладені умови для стимулювання підготовки фахівців зі страхової
справи. Проблема якісної підготовки кадрів є актуальною в Україні, де
зараз спостерігається розвиток ринку страхових послуг. Вирішувати її
необхідно дуже швидко, тому автоматизація процесу навчання є на
сьогодні найшвидшим, найефективнішим і головне – найдешевшим
шляхом. Держава має брати найактивнішу участь у створенні такого
процесу і, найголовніше, вона повинна вести контроль за цим процесом
шляхом уведення, наприклад, ліцензування. Що стосується підготовки
кадрів для страхового ринку України, то, насамперед, необхідно створити
навчально-атестаційні системи такі, як: підготовка керівників страхової
компанії; підготовка головних бухгалтерів страхової компанії; підготовка
агентів зі страхування життя; підготовка агентів із страхування ризиків [1].
Проблема демонструє пряму залежність рівня розвитку страхової
галузі від рівня досконалості її законодавчого забезпечення, розвитку
відповідних механізмів державного регулювання. Значною мірою це
стосується навчальної діяльності на полі страхування: адже саме
досконала система підготовки кадрів є запорукою ефективного
самовідтворення і розвитку страхової галузі. Завданням поточного моменту
для України є спрямування державної політики у сфері страхування саме
на розвиток навчання, і перш за все – на формування його системних
засад та прямо обумовленій ним підготовці когорти досвідчених фахівців
світового рівня, здатних передавати свої знання та досвід молодому
поколінню. Перехід до інформаційних технологій є важливим інструментом
поліпшення якості освіти на страховому ринку, оскільки дають змогу
необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології.
В цих умовах для підготовки кадрів є необхідним дослідження методів
дистанційної освіти, інформаційних та новітніх навчальних технологій, які
спрямовані на особистість.
Важливе значення для забезпечення потреб страхового ринку у
фахівцях вищої кваліфікації має підготовка магістрів зі страхової справи.
Досвід їх підготовки, нагромаджений в Україні, заслуговує на вивчення та
узагальнення. Вагомим для підготовки фахівців зі страхування є питання їх
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поглибленої практичної підготовки. Вирішення цього завдання залежить від
організації навчального процесу і досягається за рахунок аудиторних
занять, магістерських дипломних робіт і практики студентів. Кожен етап
навчального процесу має свої особливості та можливості практичної
підготовки фахівців зі страхування і вимагає цілеспрямованої роботи.
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Реінжиніринг бізнес-процесів (РБП) – це управлінський підхід,
спрямований на поліпшення за допомогою підвищення ефективності та
результативності процесів, які існують всередині і між організаціями.
Ключем до РБП є те, що організації можуть подивитися на свої бізнеспроцеси з точки зору «чистого аркуша» і визначити, як вони можуть
найкраще побудувати ці процеси для поліпшення ведення бізнесу[1].
Для здійснення реінжинірингу системи продажу потрібно вдало
реалізувати ряд заходів, а саме потрібно запровадити перехід до єдиних
продажів. В його основі лежить єдиний підхід до клієнта, що передбачає
аналіз об'єкта, як сукупності взаємозалежних елементів. Єдині страхові
програми включають різноманітні види страхування, сукупність яких і
приносить страхувальнику можливість захистити свої різноманітні
майнові інтереси. Єдині страхові програми можуть бути побудовані
модульним принципом (компоненти всіляких варіантів страхування в
одній комплексній програмі). Будуючи модульні програми, страхова
компанія надає клієнту "страховий конструктор", набір елементів, з яких
кожен страхувальник може вибрати гнучку і відповідну саме йому модель
страхового захисту. Подібний підхід використовується не тільки до
корпоративного клієнта, але і до індивідуального [2].
Одним із головних параметрів успіху реінжинірингу є
клієнтоорієнтованість страхової компанії. Це означає, що будь-які дії, які
відбуваються у страховій компанії, мають бути спрямовані на досягнення
єдиної мети, в центрі якої клієнт та максимальне задоволення його
потреб. Страховик прагне створити цілодобову клієнтську підтримку
через call-центри з використанням CRM-технологій (Customer
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Relationship Management). Сall-центр є візитною карткою страхової
компанії і від того, наскільки оперативно та точно клієнт зможе отримати
необхідну йому інформацію, настільки компанія може вважати себе
сучасною та клієнтоорієнтованою.
Потребує реінжинірингу і бізнес-процес продажу страхових
продуктів. Головне завдання продавця страхових продуктів полягає у
тому, щоб укладати договори страхування. Знання потреб свого клієнта
у страхових послугах, проведення з ним консультацій, вміння його
переконувати придбати різноманітні страхові продукти та пропонувати
йому нові види страхування – це все можливо лише за умови здійснення
реінжинірингу усього страхового бізнес-процесу, тобто якщо в компанії
сформовано професійний андерайтинг який якісно взаємодіє з
підрозділом, що готує та оформляє договори страхування.
Обслуговування числа клієнтів стрімко зростає, вимагає від
страхових компаній свіжих підходів і технологій в діяльності. Серед
жорсткої конкуренції дієздатність з найменшими витратами швидко і
якісно обслуговувати клієнтів може стати головною причиною успіху.
Робота на ринку, що формується, вимагає від страховиків оперативної
перебудови бізнес-процесів і впровадження сучасних інформаційних
технологій.
Отже, реінжиніринг бізнес-процесів страхової компанії, якщо він
професійно проведений, здатен вивести компанію на новий рівень, де в
центрі всього є клієнт і його потреби.
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Фінансовий моніторинг – це сукупність заходів контролю
фінансових операцій, які підлягають моніторингу і включають
ідентифікацію, верифікацію клієнтів, ведення обліку таких операцій та
збір відомостей про їх учасників. Його завдання – контролювати
ризикові фінансові операції і виявляти спроби легалізації коштів,
отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму.
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Функцію фінансового моніторингу виконують суб'єкти первинного
фінансового моніторингу. Закон України «Про запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ [1] виділяє великий
перелік суб'єктів, а саме: банки, страхові компанії, ломбарди, будь-які
фінансові установи (в тому числі представництва іноземних), учасники
ринку цінних паперів, нотаріуси, адвокати, аудитори, бухгалтери,
юристи та інші.
Страхові компанії та банківські установи нині перебувають в
активній фазі автоматизації своїх процесів із застосуванням ризикорієнтованого підходу. Саме такий підхід дозволяє ранжувати клієнтів
з урахуванням критеріїв ризику, які визначені регулятором (для
страховиків регулятором є Національний Банк України). Національний
банк є одним з органів державного фінансового моніторингу України [2].
Усі клієнти мають ретельно вивчатися, а діловим відносинам із
кожним клієнтом мають присвоюватися рівні ризику: неприйнятно
високий, високий, середній чи низький. Якщо при перевірці клієнта
спрацьовує неприйнятно високий рівень ризику, то встановлення чи
продовження ділових відносин із таким клієнтом заборонено.
До категорії неприйнятно високого ризику, наприклад, належать
особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із провадженням
терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні
санкції. Такий перелік адмініструє Державна служба фінансового
моніторингу України [3].
До високого рівня ризику належать особи, щодо яких застосовані
спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Якщо до
страхової компанії звертається такий клієнт за отриманням послуги
страхування, то мають здійснюватися посилені заходи перевірки, а
фінансовим операціям такого клієнта приділяється більше уваги.
Встановлення і продовження ділових відносин із таким клієнтом
можливе виключно за попереднім погодженням керівника компанії та
відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.
До середнього рівня ризику належать особи, які займаються
видами діяльності, пов’язаними з азартними іграми, лотереями,
торгівлею
бінарними
опціонами,
діяльністю,
пов'язаною
з
віртуальними активами, діяльністю, якій притаманний високий рівень
обігу готівки.
Важливим критерієм під час оцінки рівня ризику також є
географія клієнта. Географічний ризик важливо враховувати, оскільки
клієнтам, зареєстрованим у країнах, що належать до чорного списку
FATF, треба приділяти більше уваги. Адже Financial Action Task Force
– це глобальний наглядовий орган з боротьби з відмиванням коштів та
фінансуванням тероризму.
Обов'язковими для фінансового моніторингу є операції:
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• на суму понад 150 тис. грн;
• операції з анонімними іноземними рахунками;
• операції з офшорами;
• будь-які операції з державами, які включені в чорний список
країн Кабінету Міністрів України;
• переказ коштів за договорами зовнішньоекономічної діяльності;
• перерахування коштів неприбутковими організаціями.
У цей список можна включити фінансові операції, які вважаються
вкрай ризиковими. З огляду на розмитість останньої категорії, будьяка операція, на думку суб'єкта, може бути вважатися ризиковою.
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В сучасних умовах інтенсифікації інтеграційних процесів
національних економік у світовий економічний простір розвиток
страхового ринку як одного з компонентів національної безпеки та
сталого розвитку фінансово-економічної системи країни набуває
важливого значення.
Державне регулювання спрямоване на створення конкурентного
середовища та рівних умов для діяльності страховиків, встановлюючи
вимоги щодо структури та якісного складу інвестиційного портфеля й
рівня платоспроможності.
Розвиток економічних процесів останніх років свідчить про те, що
конкуренція - це ключовий чинник, який визначає засади формування
стратегії страхової компанії та основні шляхи її реалізації. Конкурентна
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боротьба страхових компаній спрямована на досягнення лідируючих
позицій на страховому ринку [1].
Поняття
конкурентоспроможності
страхової
компанії
(СК)
трактується в сучасній літературі як економічна категорія, яка відображає
можливості СК активізувати внутрішні резерви та адаптуватися до
зовнішніх мінливих умов функціонування [2].
Конкурентне середовище на ринку страхових послуг – це
специфічний простір конкурентної взаємодії СК, на поведінку яких
впливає сукупність чинників, що визначають відповідний рівень розвитку
цього ринку.
До особливостей конкуренції між страховими компаніями належать:
 значний рівень диференціації страхових послуг;
 відсутність конкурентоспроможних замінників для страхових
послуг;
 відсутність цілого ряду вхідних бар’єрів, характерних для інших
галузей економіки (патентний захист тощо);
 страхові продукти конкурентів;
 високий рівень державного регулювання страхової діяльності;
 участь у конкурентній боротьбі не страхових організацій;
 взаємодія страхових компаній при перестрахуванні, соціальному
страхуванні, організації страхових пулів;
 відносно висока рентабельність і престижність страхового
бізнесу.
Найвпливовішими факторами, які враховуються у моделі визначення
конкурентоспроможності СК на основі інтегральної оцінки є [2]:
1. конкурентоспроможність страхових продуктів;
2. фінансовий стан СК;
3. ефективність діяльності зі збуту та супроводу страхових продуктів;
4. ефективність операційної, інвестиційної діяльності;
5. ефективність управління та соціальна ефективність;
6. імідж СК.
Конкуренція на ринку страхування покликана сприяти формуванню
ефективного конкурентного середовища як механізму, що у
короткостроковій перспективі сприятиме економічному зростанню, а в
довгостроковому – стане одним з вагомих чинників створення і
функціонування соціально орієнтованої ринкової економіки. Даний
процес регулює кількість компаній на ринку, рівень цін та якості послуг,
які надаються клієнтам, а також стимулює подальший розвиток ринку.
Поведінка суб’єктів страхового ринку також визначається умовами
конкурентного середовища.
Отже,
конкурентоспроможність
страхової
компанії
є
багатовимірною величиною, рівень якої, з одного боку, формується під
впливом дій державних органів регулювання та нагляду за рахунок
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встановлення вимог щодо якісного складу та структури інвестиційного
портфеля, визначення точки платоспроможності.
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Стикнувшись з пандемією та її наслідками, стало зрозумілим,
наскільки була не готова вітчизняна медична система до цього виклику. На
даний момент в країні має місце ситуація, коли державні зобов'язання з
надання населенню безоплатної медичної допомоги необхідного обсягу і
якості не забезпечені в повній мірі фінансовими ресурсами.
На охорону здоров'я держбюджетом України на 2021 рік передбачено
4,3% ВВП, водночас, чинним законодавством передбачено, що обсяг
коштів на реалізацію програми медичних гарантій має спрямовуватися у
розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту країни.
Одним із засобів забезпечення балансу між зобов'язаннями та
фінансовими можливостями держави служить добровільне медичне
страхування (ДМС), яке, на відміну від прямої оплати медичної допомоги
пацієнтом, має забезпечити, з одного боку, формування стабільного потоку
фінансових коштів в медичні установи за умови їх суворого обліку і
контролю, а з іншого боку, організувати потік пацієнтів до медичних
установ, гарантувавши їм необхідний обсяг і якість медичної допомоги,
згідно обраної програми страхування.
Варто виділити фактори впливу, що є джерелами внутрішніх і
зовнішніх ризиків. До зовнішніх можна віднести: зростання інфляції; падіння
курсу національної валюти; політична криза; надмірне податкове
навантаження; зростання конкуренції; погіршення платоспроможності
потенційних страхувальників. До внутрішніх ризиків відносяться: корупція
на ринку медичних послуг; невизначення цінової політики щодо медичних
послуг; низький рівень медичного забезпечення; недостатній рівень
48

кадрового потенціалу; несанкціонований доступ до конфіденційної
інформації.
Деякі фактори впливу можемо віднести як до внутрішніх, так і
зовнішніх, зокрема страхову культуру.
На думку науковців та фахівців страхового ринку [1,2], зазначимо, що
найбільшу силу впливу на ДМС мають такі чинники, як:
–
погіршення платоспроможності потенційних страхувальників – як
юридичних, так і фізичних осіб;
–
невизначення реальної цінової політики щодо медичних послуг,
зокрема, для комунальних закладів охорони здоров’я;
–
надмірне податкове навантаження для юридичних осіб.
Водночас найменший вплив мають такі дестабілізуючі чинники:
–
корупція на ринку медичних послуг;
–
зростання конкуренції.
Одні й ті ж чинники можуть реалізовуватися в результаті впливу
інших дестабілізуючих чинників. При цьому настання подібних ризикових
подій збільшує не тільки ймовірність реалізації інших чинників, а й силу їх
негативного впливу на систему в цілому.
Добровільне медичне страхування – це вагомий інструмент мотивації
та соціального захисту. Проте, ДМС охоплює не більше 2% населення
України і, насамперед, за рахунок впровадження ДМС роботодавцями на
підприємствах.
Враховуючи сьогоднішній стан української медицини, реформа галузі
може виявитися тривалою і непростою. Але врахуємо, що усі цивілізовані
країни світу проходили свій шлях впровадження медичного страхування, а
отже наш уряд може скористатися з їхніх напрацювань, залучаючи
іноземних експертів. До того ж зазначимо, що українські страховики вже
мають позитивний досвід роботи в сьогоднішніх реаліях сфери охорони
здоров’я в ДМС, який, без сумніву, може бути застосований при розробці
стратегії реформи обов’язкового медичного страхування.
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В українському суспільстві відбувається дуже багато політичних,
економічних та соціальних змін, що потребують підвищеної уваги до
страхового захисту населення.
Наразі проблема формування та подальшого розвитку ринку
страхування життя є особливо актуальною, бо є джерелом розвитку
економіки та впливає на розвиток і благополуччя суспільства країни,
особливо у якій відбуваються кардинальні зміни в економічній системі.
Страхування життя вважається важливою складовою соціальної
системи країни, засобом захисту добробуту населення та забезпечення
стабільності економічного розвитку, а також дуже потужним джерелом
внутрішніх інвестицій.
У рамках Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025
року передбачено створення умов для залучення довгострокових
ресурсів. Ринок страхування життя, як відокремлена галузь ринку
страхування, може стати найвагомішим джерелом довгострокових
інвестицій в економіку і зайняти значну долю загального ринку
страхування.
Страхування життя – вид особистого страхування, який передбачає
обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором
страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це
передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої
особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення
застрахованою особою визначеного договором віку[1].
В усьому світі лайфові компанії впливають на інвестиційний клімат
та є альтернативою вирішення пенсійного забезпечення. Лайфове
страхування
має велике соціальне значення і є одним із
найпоширеніших інструментів управляння ризиками які доступні бізнесу,
населенню та уряду.
В Україні страхування життя не дуже популярне серед
населення. Серед переліку факторів, що пояснюють низький рівень
страхування життя в Україні, основними є: недостатність вільних коштів у
населення, недовіра до страхових компаній та держави, а також
незнання важливості цього виду страхування, тобто відсутність
усвідомлення можливості заощаджень та особистого захисту від
несприятливих подій у майбутньому. Проте за останні десять років
відбувалося збільшення кількості застрахованих.
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Сучасними науковцями відображено широкий спектр проблем і
факторів, які стримують розвиток ринку страхування життя в Україні.
Зазначені питання можна розділити на фактори прямого та
опосередкованого впливу, тобто проблеми, які безпосередньо знижують
ефективність діяльності страхових компаній, та проблеми, які створюють
несприятливі умови, що призводять до уповільнення розвитку
страхового ринку та ринку страхування життя в Україні. До таких
проблем слід віднести:
– негативну історію страхування життя в Україні в пострадянський
період;
– нестабільність політичної ситуації;
– відсутність надійних інвестиційних інструментів, а також
відсутність гарантій збереження вкладених коштів;
– низькі доходи громадян, відсутність комплексного підходу під час
розроблення страхових продуктів;
– зміни в соціальній сфері, що через свою невизначеність нині
стримують розвиток страхування життя;
– недовіру населення до страхових компаній;
– низький рівень економічного розвитку країни;
– інфляцію, нестійкість національної валюти;
– відсутність вільних коштів у підприємств і населення;
– недосконале законодавство;
– низьку страхову культуру населення, страхових посередників і
деяких страховиків;
– відсутність належної турботи держави стосовно забезпечення
привабливості цього виду діяльності;
– недостатню ємність страхового ринку[2].
Для подолання проблем та подальшого розвитку страхування
життя в Україні необхідно розробити стратегію розвитку страхового ринку
України, яка повинна бути спрямована на популяризацію страхової
послуги серед підприємств і населення, збільшення кількості охоплення
домогосподарств шляхом інформованості про вигоди цієї послуги, а
саме - здійснювати постійний розвиток культури страхування, як
важливого елементу економічно розвиненої країни, створення належних
умов для заощаджень та нагромадження капіталу шляхом пояснень
механізмів, значень та пріоритетів на фінансовому ринку за допомогою
навчання дітей та дорослого населення, підвищення рівня довіри
населення до державних інститутів та приватних «лайфових» страхових
компаній через відкритість та доступність інформації, прозорість
діяльності, а також можливість контролю процесу інвестування та
можливість оскарження рішень, забезпечення передбачуваності
державної політики щодо страхового ринку, координацію діяльності
владних та недержавних інститутів, учасників страхового ринку, з боку
держави забезпечення гарантування виплат за довгостроковими
«лайфовими» договорами.
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Послуги зі страхування життя значно зменшать навантаження на
пенсійну і соціальну системи держави, тим самим реалізація стратегії
має покращити якість страхового ринку, а також створити умови для
забезпечення
формування
потужного
джерела
внутрішніх
довгострокових інвестицій в реальний сектор економіки України.
Саме через це ринок страхування життя все ще знаходиться в
стадії становлення: відбувається постійне вдосконалення законодавчої
бази, тривають зміни в діяльності державних контролюючих органів та
нагляду за страховою діяльністю.
Таким чином, розвиток ринку страхування життя в Україні
знаходиться на стадії становлення, де спостерігаються високоефективні
операції
перестрахування
по
цьому
виду
страхування,
і
характеризується він низьким рівнем премій на душу населення. На
ринку страхування життя існує ряд проблем, які перешкоджають його
подальшому розвитку. Ці проблеми пов’язані з ситуацією в країні, а
також безпосередньо з діяльністю самих страхових компаній. Його
подальший розвиток залежатиме від ефективності реформ у цій сфері, а
також інформування населення України щодо переваг довгострокового
страхування життя. Подальші дослідження мають бути спрямовані на
оцінку рівня державного регулювання, а також вивчення регіональних
особливостей ринку страхування життя в Україні.
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Проведення економічних реформ і структурної перебудови
економіки обумовлює необхідність подальшого розвитку національного
страхового ринку як складової частини фінансового ринку України, що
сприяє створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання і
забезпечує відшкодування збитків у разі стихійного лиха, аварій,
катастроф та інших непередбачуваних подій. Необхідність формування
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фінансового механізму діяльності страхових компаній визначається
одним із напрямів Стратегії розвитку страхового ринку України на 20122021 роки для підвищення фінансової надійності страховиків.
Вагомий внесок у дослідження теоретико-методологічних засад
страхової діяльності зробили такі вчені України та зарубіжжя, як:
Н. Адамчук, Д. Бабич, В. Базилевич, Н. Внукова, Л. Временко,
О. Гаманкова, О. Гвозденко, М. Клапків, О. Козьменко, Л. Нечипорук,
С. Осадець, О. Слюсаренко, К. Турбіна, В. Фурман, В. Шахов. Однак
аналіз наукових праць свідчить, що питання формування фінансового
механізму діяльності страхових компаній, управління та оцінки
платоспроможності страховиків недостатньо розроблені як у
теоретичному, так і в методично-практичному аспектах.
Фінансовий механізм страхової компанії, за дослідженням автора,
умовно може бути поділений на шість етапів. На першому етапі
відображається надходження страхових премій до страховика, як
безпосередньо від страхувальника, так і через прямих страхових
посередників та перестрахувальникам. Страховик за отримані страхові
премії виплачує винагороду у вигляді комісії прямим страховим
посередникам,
та
здійснює
тантьєму
(комісію
з
прибутку)
перестрахувальникам.
На другому етапі відбувається перестрахування, яке здійснює
страхова компанія, передаючи частину страхової відповідальності та
страхових премій перестраховику. На третьому етапі страховик, який
займається видами страхування, іншими, ніж страхування життя, формує
технічні резерви зі страхових премій. З технічних резервів утворюються
два види резервів: резерви збитків та резерви незароблених премій.
На четвертому етапі відбуваються страхові виплати або виплати
страхового відшкодування, які вираховуються з резервів збитків, що
включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові
відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких прийнято
рішення щодо виплати страхової суми, здійснення страхової виплати або
страхового відшкодування.
На п’ятому етапі здійснюється розміщення сформованих технічних
резервів (резервів незароблених премій, резерв заявлених, але не
виплачених збитків; резерв збитків, які виникли, але не заявлені; резерв
катастроф, резерв коливань збитковості) згідно із Законом України “Про
страхування” [1].
На шостому етапі з суми нерозподіленого прибутку формуються
вільні резерви, які розміщуються з урахуванням прибутковості. Прибуток,
який страховик отримує після оподаткування, формує нерозподілений
прибуток страхової компанії [2].
Автором на основі проведеного дослідження був сформований
фінансовий механізм діяльності страхової компанії, яка займається
страхуванням іншим ніж страхування життя, в умовах фінансової кризи,
формує та використовує кошти страхового фонду (чи страхових
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резервів), покриваючи матеріальні збитки страхувальника та власні
витрати на організацію страхового захисту.
Література:
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СЕКЦІЯ 3 ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКРУТСТВА
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Белікова Т.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Згідно Кодексу банкрутство – визнана господарським судом
неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за
допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені
у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів
інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури [1].
За даними [2] в Україні велику кількість підприємств було визнано
банкрутами на початку 2017 року – близько 250 осіб. В 2018 році
найбільшого значення цей показник в червні та липні – більше 90
юридичних осіб опинилися банкрутами. В період пандемії втратили свою
платоспроможність вже близько 400 підприємств.
Реформування законодавства України про банкрутство є
необхідним
кроком
для
вдосконалення
процедур
санації,
реструктуризації та ліквідації підприємств-боржників.
Основні зміни в законодавстві стосуються таких пунктів. По-перше,
це критерії щодо відкриття справи про банкрутство боржника. В Кодексі
підставою для відкриття справи про банкрутство є загроза його
неплатоспроможності. Обмеження щодо суми боргу та строку його
прострочення було знято. По-друге – це строк проведення санації. Строк
дії процедури санації боржника до відкриття провадження у справі про
банкрутство раніше не мав можливості перевищувати 12 місяців. Згідно з
Кодексом процедура санації не обмежена строком, що є значним кроком
у вітчизняному законодавстві, оскільки однаковий строк санації для
підприємств різних форм бізнесу, форм власності, з різною величиною
активів, працюючих в несхожих сферах економіки, з неоднаковим циклом
виробництва унеможливлював індивідуальний підхід до відновлення
діяльності підприємства. Ще одним важливим нововведенням є строк
для подання заяви кредитором про повернення боргу після публікації
про порушення справи про банкрутство. Згідно з Законом конкурсні
кредитори були зобов’язані подати до господарського суду письмові
заяви з вимогами повернення боргу протягом 30 днів від дня
оприлюднення оголошення. В Кодексі взагалі не встановлений кінцевий
строк для подачі такої заяви.
З жовтня 2019 року по вересень 2020 року було подано лише 402
заяви про неплатоспроможність. З них лише за 180 заявами (45%) було
відкрито провадження, а завершити процедуру встигли лише у 29
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справах (7%). Така невисока популярність нової процедури має кілька
причин [3].
Перша – ініціювати процедуру можуть лише боржники. Фактично це
означає добровільність процедури для боржника. Якби банки або
державні органи стягнення мали право починати процедуру проти своїх
боржників, скоріш за все, нових справ було б значно більше.
Друга – заява про відкриття справи і необхідний пакет документів є
досить складними. Щоб ініціювати справу, боржнику необхідно
підготувати заяву згідно з вимогами кодексу, до якої додати великий
пакет документів. Серед найскладніших документів – детальний список
кредиторів, декларація про майновий стан, перелік вчинених угод,
інформація про банківські рахунки, детальний список наявного майна,
проект плану реструктуризації боргів. Виконати це завдання без
допомоги юриста навряд чи можливо.
Третя – значні витрати. Подання заяви вимагає авансування витрат
арбітражного керуючого, який буде "модерувати" процес банкрутства.
Враховуючи, що близько половини заявників – це боржники з боргами до
1 млн грн, витрати є значною перешкодою для початку процедури.
Четверта – новизна процедури. Запровадження будь-яких нових
правил та процедур потребує певного часу та практичних напрацювань.
Кодекс, який суттєво змінив процедуру банкрутства компаній і
запровадив нову процедуру банкрутства громадян, набув чинності
фактично без перехідного періоду. Це спричинило деяку паузу в роботі
суддів, адвокатів та арбітражних керуючих, які в перші місяці не знали, як
бути з новим банкрутством для громадян.
Якщо ж надати кредиторам право ініціювати процедуру і зняти
мораторій на стягнення іпотечного житла, економічний ефект буде
значно більшим [3].
Таким чином, зі зміною законодавства України з процедур
банкрутства було введено велику кількість нових критеріїв щодо
відкриття справи про банкрутство боржника. що спричинило зниження
кількості подання таких справ.
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Маркетингові комунікації — це комплекс заходів, що їх
використовує фірма для інформування, переконання чи нагадування
споживачам про свої товари або послуги [1].
Основні завдання маркетингових комунікацій для малого бізнесу
такі:1) підвищення лояльності до конкретної торгової марки; 2)
обізнаність споживача про конкретну торгову марку; 3) впізнаваність
бренду; 4) інформування потенційних покупців про товар, ціни,
особливості застосування товару; 5) створення позитивного образу
фірми та товару; 6) проведення рекламного дослідження ринку та
визначення стану купівельної спроможності можливих покупців цього
товару 7) просування нових товарів, послуг; 8) створення
довготривалих зв’язків із цільовими аудиторіями; 9) надання
інформації про умови стимулювання [2].
Детальне розроблення плану маркетингових комунікацій завжди
починається з аналізу реальної ринкової ситуації: місця компанії на
ринку, наявності цільових ринків тощо. На підставі цього визначаються
стратегічні й тактичні цілі ринкової діяльності фірми, приймаються
рішення з позиціонування ринкового комплексу [2].
Перший етап – аналіз ситуації. Він включає аналіз загальних
характеристик ринку і визначення його структури (товарної,
конкурентної тощо), визначення небезпек та можливостей, що
складаються на ринку для реалізації маркетингових комунікацій, тобто
бізнес-оточення (аналіз змін економічного, політичного, соціального й
технічного оточення). На даному етапі доцільним є аналіз сильних і
слабких сторін товарів та організації [1].
На другому етапі планування підприємству необхідно чітко
уявляти, які ефекти повинні викликати його комунікації. Ефекти
комунікації є її функціональними цілями.
Третій етап – при визначенні цілей маркетингових комунікацій
необхідно пам’ятати, що вони повинні бути конкретними (застосування
комунікаційних термінів), вимірюваними (постановка цілей, які
виражені в цифрах) і розраховані на певний проміжок часу. Це дасть
можливість оцінити ефективність всієї комунікаційної програми,
значення комунікативної цільової аудиторії [2].
Четвертий етап – розробка маркетингових комунікацій-мікс. Під
маркетинговими
комунікаціями-мікс
розуміють
використання
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сукупності інструментів маркетингових комунікацій для досягнення
поставлених цілей. При цьому необхідно враховувати як ряд факторів,
що впливають на вибір, так і сфери застосування, переваги і недоліки
окремих інструментів маркетингових комунікацій.
До групи факторів, які впливають на вибір маркетингових
комунікацій-мікс,
належать:
цілі
підприємства;
стратегія
(проштовхування
чи
залучення);
характеристики
цільової
комунікативної аудиторії; життєвий цикл товару; тип товару або ринку;
наявність ресурсів [1].
П’ятий етап – розробка стратегії в галузі маркетингових
комунікацій є справою складною. Вона повинна визначити, які
інструменти будуть використовуватися, яким чином можна інтегрувати
ці інструменти.
Не існує єдиного підходу до розробки стратегії маркетингових
комунікацій. Один зі способів – створити кілька альтернативних з тим,
щоб можна було розглянути різні варіанти [2].
Шостий етап – вибір засобів і носіїв маркетингових звернень.
Сьомий етап – формування бюджету маркетингових комунікацій.
Практично всі організації стикаються з проблемою визначення
оптимального бюджету і практично ніхто не може визначити цю
магічну цифру – бюджет, що дозволив би отримати стовідсоткову
віддачу від маркетингових комунікацій [2].
Отже, маркетингові комунікації – необхідний комплекс заходів
для розвитку малого бізнесу, що являється інструментом у
генеруванні, формуванні та актуалізації потреб покупця і виражається
у прибутку підприємця.
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На сьогодні, в діяльності більшості вітчизняних підприємств
постійно відбуються якісь зміни: вплив зовнішніх факторів на діяльність
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підприємства та необхідність оперативного реагування на ці зміни,
особливо в існуючій епідеміологічній ситуації; пошук шляхів підвищення
конкурентоспроможності продукції тощо. Такі зміни обумовлюють
необхідність корегування існуючої ситуації та обумовлюють необхідність
пошуку нових напрямів виходу із складної ситуації. Все це підвищує роль
маркетингу на підприємстві та актуалізує завдання розробки ефективної
маркетингової стратегії та дослідження існуючих теоретичних підходів
до визначення поняття «маркетингова стратегія».
У науковій літературі виділяють 2 ключові концепції маркетингових
стратегій - філософську та організаційно-управлінську: під першою (Ж.
Леві, Ф. Котлер, А.В. Катернюк та ін.) розуміють задоволення потреб
існуючих споживачів та пошук потенційних; друга концепція - (Г. Ассель,
Е. Дихтль, Р. Уинслі, Х. Хершген та ін.) пов’язана із сукупністю дій, які
спрямовані на покращення діяльності фірми чи підприємства, а також на
впровадження інструментів стратегічного управління.
Крім цього, серед науковців та практиків існує багато різних підходів
до визначення змісту поняття «маркетингова стратегія». Так, Ф. Котлер
зазначає, що маркетингову стратегію потрібно розуміти як основу дій
фірми в конкретних ринкових умовах, що визначає способи застосування
маркетингу для розширення цільових ринків та досягнення ефективних
результатів [1]. Х. Хершген під маркетинговою стратегією розуміє
принципові, середні і довгострокові рішення, що дають орієнтири і
спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей
[2]. В економічній енциклопедії зазначається, що стратегія маркетингу –
це раціональна, логічна побудова, керуючись якою організаційна
одиниця розраховує вирішити свої маркетингові завдання [3]. В свою
чергу, Д. Хассі визначає маркетингову стратегію як діяльність, яка
пов’язана з тим, яким же саме чином підприємство проводить аналітику
щодо довгострокових або короткострокових цілей, а також щодо
максимального задоволення потреб споживачів [4].
Аналіз таких визначень говорить про різноманіття підходів до
визначення суті «маркетингова стратегія». Найбільш повним,
обґрунтованим та доцільним для нашої країни, на нашу думку, є підхід
Балабанової Л.В. [5], яка розуміє під маркетинговою стратегією
орієнтацію підприємства на максимальну та своєчасну адаптацію
діяльності до динамічного маркетингового середовища для досягнення
їхніх стратегічних цілей.
Отже, маркетингова стратегія для багатьох підприємств та
організацій є ключовим напрямом ефективного розвитку їхньої
діяльності. В науковій літературі існує 2 основні концепції маркетингових
стратегій, кожна з яких є ефективною для підприємства. Завдяки великій
кількості теоретичних підходів до визначення поняття ми можемо
зрозуміти, що маркетингова стратегія являє собою багатогранну
діяльність будь-якої компанії.
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В сучасному світі, де кількість різних підприємств зростає досить
швидко, підвищується конкурентна боротьба та все складніше стає
заволодіти певною долею ринку, для підприємців важливо уміти швидко
реагувати на будь-які зміни та особливо ретельно планувати свою
діяльність. В такій шляхом виходу із складної ситуації є розробка
маркетингової стратегії. Отже, актуальним завданням даного
дослідження є визначення етапів розробки маркетингової стратегії.
Погоджуємось
із
твердженням
Балабанової
Л.В.[1],
що
маркетингова стратегія – це орієнтація підприємства на максимальну та
своєчасну адаптацію діяльності до динамічного маркетингового
середовища для досягнення їхніх стратегічних цілей.
До основних стратегій, що розробляються в рамках загальної
концепції підприємства, належать: фінансова, маркетингова, виробнича,
стратегія управління персоналом тощо. Прийнято вважати, що саме
маркетингова стратегія є визначальною серед інших стратегій, оскільки
спрямована на розвиток конкурентних переваг та досягнення
стратегічних цілей за рахунок ефективного використання ресурсів
підприємства.
До основних видів маркетингових стратегій відносяться наступні [2]:
глобальні, базові, стратегії зростання, залежно від методу обрання
цільового ринку, залежно від ступеня сегментування ринку.
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Основними етапами розробки маркетингових стратегій є
дослідження, розробка та реалізація.
На першому етапі необхідно проаналізувати ринок, підприємство з
боку структури, товарообігу та інших факторів. Також сюди можна
віднести маркетингові дослідження про склад ринку та його
наповненість.
На другому етапі на основі результатів аналізу формуються цілі
підприємства, визначається комплекс маркетингу, проводиться
сегментування. Тобто, на основі визначеної мети роботи підприємства
необхідно підбирати комплекс маркетингу та визначити пріоритетні
сегменти на ринку.
Третій етап має на увазі оцінку ефективності проведення заходів,
які були сформовані на другому етапі та створення подальшого плану
реалізації, який дасть початок розробці маркетинг-плану на цілий рік та
створенню позитивного іміджу підприємства.
Отже, розробка і реалізація маркетингової стратегії дозволяє
визначити основні цілі діяльності підприємства, розробити план роботи
на певний період часу для ефективного використання ресурсів
підприємства.
Визначено,
що
основними
етапами
розробки
маркетингової стратегії є: дослідження, розробка та реалізація
маркетингової стратегії, які дають можливість отримати повне бачення
щодо створення маркетингових планів.
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Маркетинг персоналу спрямований на визначення та забезпечення
потреби в персоналі. При цьому маркетинг персоналу рекомендується
розглядати в широкому значенні – як певну філософію та стратегію
управління людськими ресурсами, та вузькому – як особливу функцію
служби управління персоналом [1]. Роль маркетингу персоналу полягає в
створенні ефективної системи підготовки фахівців у сфері маркетингу
враховуючи попит на робочу силу на ринку праці [2].
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Маркетинг персоналу є видом управлінської діяльності, якому
властиві як загальні функції управління, характерні для будь-якого виду
управлінської діяльності, так і специфічні. До загальних функції можна
віднести наступні: планування; організація; координація - регулювання,
корегування, активізація дії органів управління; контроль; прогноз. До
специфічних функції: переструктуризація робочої сили, відстеження
розвитку ринку праці; відбір працівників на посаду (тестування і
інтерв'ювання); призначення на посаду, розстановка кадрів по
підрозділах; формування стабільного і гнучкого трудового колективу;
оцінка рівня роботи працівника, атестація фахівців, професійне
просування [1, 2, 3].
Система управління персоналом функціонує в певному
організаційному середовищі у вигляді служби, яка надає послуги своїм
клієнтам - співробітникам організації щодо вивчення та задоволення їх
потреб. Увага менеджерів з персоналу фокусується не на розробці
програм, а на результатах їх використання, на тому, яку користь вони
приносять різним групам споживачів. Тому неодмінною умовою
взаємостосунків організації та персоналу є безперервне підвищення
кваліфікації. Саме рівень кваліфікації виступає основою оплати праці [4].
Отже, маркетинг персоналу одночасно направлений на
задоволення потреб організації в персоналі та на виявлення й
задоволення індивідуальних потреб її співробітників.
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К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Одним із базових економічних законів, які відображають іманентні
закономірності економічних явищ, є закон конкуренції, згідно з яким у
ринковій економіці успішно функціонують та розвиваються ті суб’єкти
підприємницької діяльності, які володіють певними конкурентними
переваги. Такими перевагами традиційно вважаються нижчі ціни та вища
якість продукції, відомий бренд підприємства, високотехнологічне
виробництво, ексклюзивність продуктового ряду, ресурсоекономність,
вигідне
місцерозташування,
висока
кваліфікація
персоналу,
функціонування у спеціальних зонах тощо. Сучасні глобалізаційні та
інтеграційні тенденції висувають все більш жорсткі та комплексніші
вимоги до підприємств різних видів економічної діяльності, що зумовлює
посилення конкуренції на національних та міжнародних ринках. У таких
умовах на підприємствах виникає необхідність у дослідженні факторів,
що впливають на рівень їх конкурентоспроможності, та побудові якісних
систем управління конкурентоспроможністю [1, с.3-4].
Питанням дослідження конкурентоспроможності підприємства та
основних засад її формування присвячено наукові праці багатьох вчених,
серед яких варто відмітити таких: Болтенко В.І., Кобєлєв В.М., Коваленко
С.М., Кузьмін О.Є., Лізягіна Д.С., Мельник О.Г., Романко О.П., Савицька
О.М., Стасюкова К.В. [1-6] та багато інших. Однак, слід зазначити, що
при всій широті та багатогранності робіт з конкурентоспроможності
підприємства, існує цілий ряд малодосліджених питань, зокрема,
питання
вивчення
та
систематизації
системи
факторів
конкурентоспроможності підприємства, що й обумовило вибір теми
дослідження.
Вивчення наукової літератури з даної тематики показало, що на
сьогодні не існує єдиного уніфікованого визначення категорії
«конкурентоспроможність підприємства». Так, Савицька О.М. та
Лізягіна Д.С. [2] пропонують розуміти під конкурентоспроможністю
підприємства – здатність підприємства випускати та реалізовувати
конкурентоспроможну продукцію, котра матиме конкурентні переваги
порівняно з товарами-аналогами конкурентів у певний проміжок часу на
визначеному ринку, а також формувати динаміку результативності
позитивних змін основних показників прибутковості й підвищення
вартості власного капіталу підприємства.
Згідно тлумачення [3], конкурентоспроможність підприємства – це
можливість ефективного розпоряджання власними і позиковими
ресурсами в умовах конкурентного ринку. Обов’язковою умовою
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конкурентоспроможності підприємства є виробництво і реалізація
конкурентоспроможних товарів.
Науковці Кобєлєв В.М. та Болтенко В.І. [4, с. 60] наполягають на
тому, що конкурентоспроможність підприємства – це відносна
характеристика, яка виражає ступінь відмінності даного підприємства від
конкурентів у сфері задоволення потреб клієнтів. Тобто дана дефініція є
багатогранним поняттям, яке
включає не тільки якісні та цінові
параметри продукції, але залежить від рівня менеджменту, сформованої
системи управління фінансовими потоками, інвестиційної й інноваційної
складовими його діяльності.
В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність
підприємства стає результатом переплетення факторів, що породжені
об’єктивним розвитком продуктивних сил і відображає результати
політики великих монополій в боротьбі за якість, ринки збуту та
отримання прибутку. У таких умовах виникає необхідність у дослідженні
факторів, що впливають на формування конкурентоспроможності
підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Аналіз літературних джерел [1-6] показав, що у поглядах авторів
щодо виокремлення класифікаційних ознак, переліку та складу факторів
немає єдності. Проте, більшість авторів виділяють зовнішні та внутрішні
фактори формування конкурентоспроможності підприємства. Внутрішнє
середовище підприємства є його джерелом життєвої сили, оскільки
включає в себе весь потенціал (інноваційний, інвестиційний, виробничотехнологічний, організаційно-управлінський, фінансовий, маркетинговий)
підприємства, який виступає запорукою його успішного функціонування.
Водночас внутрішнє середовище може стати як передумовою
конкурентоспроможності підприємства, так і джерелом проблем [5, с.7].
Так, внутрішні фактори конкурентоспроможності підприємства можна
представити у вигляді трьох
груп, а саме: соціальні, економікотехнологічні та фактори конкурентоспроможності товару.
До структури соціальних факторів слід віднести такі: кваліфікація
персоналу, якість управління, рівень професійності, бренднейм, торгові
марки, імідж торгової марки, ділова репутація підприємства та його
підрозділів, технології комунікації з клієнтами, етика та естетика продажу,
бази даних, сервіс і гарантії, реклама та піар. Економіко-технологічні
чинники включають: рівень витрат виробництва, ефективну збутову
мережу, ліцензії та патенти, технології виробництва, інновації, розвиток
виробництва, матеріально-технічне постачання, доступ до сировинних
джерел, фокусування. Фактори конкурентоспроможності товару
об’єднують такі складові, як ціна і цінова політика, ціна споживання,
якість,
експлуатаційні
характеристики,
сервіс,
післяпродажне
обслуговування, унікальність, новизна, естетика, дизайн, персоналізація
товару тощо [6, с.7-8].
До зовнішніх чинників впливу на конкурентоспроможність
підприємства відносяться фактори, які діють поза підприємством, а саме
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з боку держави, та до них можна віднести такі: антимонопольна,
податкова та кредитна політика, забезпечення підприємств аналітичною
інформацією, що характеризує динаміку ринків, а також формування
міжгалузевих об’єднань,
конгломератів,
кластерів,
конкурентне
середовище тощо.
Таким чином, конкурентоспроможність – це одна з головних
складових успіху будь-якого підприємства, яка досягається шляхом
цілеспрямованих зусиль як з боку менеджерів підприємства, так і з боку
рядових працівників. В сучасних мінливих умовах господарювання
отримання підприємством конкурентних переваг можливо лише за умов
ефективного використання всіх наявних ресурсів, виготовлення та
реалізації конкурентоспроможної продукції та отримання прибутку від
ведення ефективної господарської діяльності. В боротьбі за досягнення
найкращих результатів підприємству необхідно досліджувати фактори,
які впливають на його конкурентоспроможність. За результатами
проведеного
дослідження
встановлено,
що
фактори
конкурентоспроможності підприємства можна поділяються на дві групи:
зовнішні (носять макроекономічний характер та формуються на рівні
держави) та внутрішні (соціальні, економіко-технологічні та фактори
конкурентоспроможності
товару).
Оскільки
зовнішні
фактори
конкурентоспроможності підприємства важко піддаються врегулюванню,
то вітчизняним підприємствам необхідно приділяти значну увагу
пріоритетності й важливості розвитку його внутрішніх можливостей.
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В ХХІ столітті – столітті науково-технічного прогресу, розквіту науки
та техніки, інноваційна діяльність є одним з головних чинників, що
забезпечує стабільне економічне зростання. Використання інновацій на
підприємствах у процесі виробництва нових видів товарів і послуг – це
той фактор, що сприяє підвищенню продуктивності виробничої системи,
економічної ефективності, конкурентоспроможності підприємства на
ринку.
Потреба забезпечення інноваційного розвитку виробництва на
підприємстві вимагає нових форм та методів організації управлінської
діяльності, що зумовлює актуальність дослідження питання управління
інноваційною діяльністю підприємств [1, с. 1193-1197].
При широкому застосуванні в наукових дослідженнях терміну
«інноваційна діяльність» дотепер мають місце значні розходження в його
трактуванні. Так, згідно зі статтею 1 Закону України «Про інноваційну
діяльність» [2] «інноваційна діяльність – це діяльність, спрямовану на
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок, яка зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних
товарів та послуг».
С. Мочерний [3] пропонує розуміти під інноваційною діяльністю вид
діяльності, пов’язаний із трансформацією наукових досліджень і
розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений
продукт, введений на ринок, у новий чи покращений технологічний
процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до
соціальних послуг.
О. Коваленко [4, с. 31] в своїй роботі наполягає на тому, що
інноваційна діяльність – це процес, спрямований на реалізацію
результатів закінчених наукових досліджень і розробок або інших
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науково-технічних досягнень в новий або вдосконалений продукт,
реалізований на ринку, в новий або вдосконалений процес,
використовуваний в практичній діяльності, а також пов'язані з ними
додаткові дослідження і розробки.
П. Коюда, І. Шейко [5, с. 24] трактують інноваційну діяльність як
діяльність, що націлена на розробку, використання та комерціалізацію
науково-техніко-технологічних результатів (інновацій) інноваційного
процесу для виробництва продукції, розширення номенклатури
(асортименту),
впровадження
новітньої
технології
(організація
управління
чи
удосконалення
тощо)
та
реалізації
конкурентоспроможного товару (робіт, услуг) з метою отримання
економічної ефективності.
О. Поліщук [6, с. 169-171] розглядає інноваційну діяльність як
процес, спрямований на розробку інновацій, реалізацію результатів
завершених наукових досліджень або певних науково-технічних
досягнень в новий чи вдосконалений продукт, що реалізується на ринку,
у новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується
в практичній діяльності, а також пов’язані з цим процесом наукові
розробки та дослідження.
Отже, ще дотепер серед науковців не існує єдиного підходу до
трактування поняття «інноваційна діяльність». Проте, на основі
вищенаведених визначень досліджуваної дефініції, можна дійти
висновку, що деякі автори наголошують на тому, що під інноваційною
діяльністю необхідно розуміти вид діяльності, інші ж наголошують на
доцільності трактування даного поняття як процесу.
Основною метою управління інноваційною діяльністю підприємства
є забезпечення ефективного функціонування певного інноваційного
процесу діяльності і, як результат, забезпечення стійкого конкурентного
положення на ринку й одержання прибутку в довгостроковому періоді. А
безпосередньо цілі самої інноваційної діяльності можуть бути різними від
задоволення нової потреби покупця до скорочення витрат і часу в
процесі здійснення якого-небудь виробничого процесу. Але при цьому,
незалежно від мети інноваційної діяльності, метою управління нею
повинна бути досягнута ефективність.
Таким чином, в сучасних мінливих економічних умовах
господарювання реалізація інноваційної діяльності на будь-якому
підприємстві
виступає
ключовим
фактором
його
конкурентоспроможності. Тому від ефективності управління інноваційною
діяльністю на підприємстві, прийняття правильних обґрунтованих
управлінських рішень, залежить успіх підприємства на ринку та
перспективи його розвитку в галузі.
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
Рогожна С.В.
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Ефективність діяльності будь-якого підприємства безпосередньо
пов'язана з раціональним використанням його кадрового потенціалу,
включаючи високу організацію та культуру праці, знаходячи своє
вираження в чіткості, ритмічності, погодженості трудових зусиль і
високого ступеню задоволеності працівників своєю працею.
Проблемам формування, розвитку та управління персоналом
підприємства присвячено багато праць вітчизняних та закордонних вчених, а саме: Г. Деслера, С. Паркінсона, Д. Кеннеді, Л. Балабанова,
Л. Новаковської, А. Лорана, Ю. Палєха, В. Ярового, О. Грішкової,
Ч. Джейкобса, А. Дударя, Я. Мейтланда та інші. Проте, незважаючи на
значну кількість напрацювань, які використовуються як при формуванні
теоретичного підґрунтя, так і при здійсненні практичної діяльності,
проблеми
управління
персоналом
підприємства
залишаються
актуальними.
Дослідження літературних джерел [1, с. 14-21] виявило багато
проблемних питань в управління персоналом на вітчизняних
підприємствах. Так, сучасна система управління персоналом повинна
більше приділяти уваги особистості працівника, знанням його мотивацій,
умінням їх формувати й направляти відповідно до завдань, що стоять
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перед підприємством. Узагальнено можна виділити три основні фактори,
що впливають на робітників 2, с. 214-228:
 ієрархічна структура підприємства, де основним засобом впливу
є відносини влади: підпорядкування, тиск на людину зверху за
допомогою примушення, контроль над розподілом матеріальних благ;
 корпоративна культура, яка регламентує дії особистості та
змушує індивіда поводитися так, а не інакше без видимого примушення;
 ринок як сукупність рівноправних відносин, які базуються на
купівлі-продажу продукції та послуг, відносинах власності, основаних на
рівновазі інтересів адміністрації та працівників.
Як показує практика, то вищезазначені фактори рідко реалізуються
окремо. Який з них переважає, той і розкриває економічну ситуацію на
підприємстві.
Таким чином, для ефективної роботи підприємства та досягнення
ним високого рівня конкурентоспроможності необхідно на підприємстві
впроваджувати ефективно діючу система управління персоналом, до
якої належать: управління розвитком професійних та творчих якостей
персоналу, формування його інноваційного потенціалу, висока кадрова
активність та інші фактори.
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Питання управління ресурсами підприємства набуває актуальності
не тільки на рівні самого підприємства, а й на макрорівні. Саме
ефективна робота господарюючого суб’єкта, як елементу економічної
системи держави,
є основою стійкого зростання та фінансової
стабільності економіки держави в цілому. Відсутність організованого
управління ресурсами збільшує рівень підприємницьких ризиків,
погіршує фінансовий стан підприємств, зменшує можливості залучення
капіталу. Наслідком може стати також втрата платоспроможності та
фінансової незалежності підприємств, що знижує вкладення в економіку
держави в цілому, звужує ринки товарів і послуг.
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Проблема
управління
ресурсами
підприємства
набуває
актуальності ще і тому, що функціонування підприємств в умовах
фінансової нестабільності призвело до зменшення величини їх
оборотних активів, скорочення обсягів діяльності, неефективного
використання наявних ресурсів, зростання витрат і збитків. В результаті
виникла необхідність комплексного управління ресурсами.
Загальним для всіх видів ресурсів є питання про ефективність
управління ними. Питання ефективності і використання ресурсів є
головним з-поміж всіх інших і полягає в тому, що для оцінки ефективності
управління ресурсами отримані прибутки порівнюються з витратами, які
сприяли одержанню цього результату. Якщо це матеріальні ресурси, то
витратами буде середня вартість витрат за період, який досліджується,
якщо йдеться про трудові ресурси, то витратами є оплата праці. На
підставі результатів діяльності підприємства використані для одержання
цих результатів матеріальні, трудові та фінансові ресурси називають
ефектом. Основні показники господарської діяльності, які називаються
«ефектом»: перший – обсяг виручених коштів від реалізації продукту чи
послуги; другий – чистий прибуток. Порівняння цих двох показників із
розміром (кількістю) ресурсів, які були використані, дає показник
«ефективності використання ресурсів». Цей показник широко
застосовується під час проведення оцінки ефективності функціонування
підприємства, його господарської діяльності, комерційної діяльності
тощо[1].
Для якісного управління ресурсами підприємства механізм
формування та використання ресурсів повинен базуватися на принципах
системності та комплексності. Принцип системності передбачає
існування механізму управління ресурсами як специфічної динамічної
системи. Під системою слід розглядати сукупність елементів, які
знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності один від одного,
утворюючи певну єдність.
При організації системи управління ресурсами підприємства
необхідно обов'язково враховувати різноманіття потреб, які необхідно
задовольнити при постачанні моніторингових відомостей — відповідно
до різниці у вимогах щодо повноти, оперативності, достовірності
одержаної інформації. В цілому, конкретний зміст вимог визначається
характером та мірою гнучкості управлінських рішень, які приймаються на
різних рівнях управлінської ієрархії.
З прогресом науки і технологій системи управління зазнали змін
практично по всій своїй структурі, що має величезний вплив і на управління
ресурсами. Система управління ресурсами повинна бути автоматизована.
Характеристика інформації для кращого реагування на швидкі зміни для
полегшення управління ресурсами підприємств є дуже необхідною через
високі вимоги, що ставляться до системи управління ресурсами.
Управління ресурсами підприємства в сучасних умовах спрямоване
на
підвищення
конкурентоспроможності,
ринкової
вартості
й
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інвестиційної привабливості підприємства. Ефективне управління
вимагає безперервності, послідовності та комплексності використання
методів і важелів, завдяки яким підприємство найкраще пристосовується
до змін в сучасних умовах господарювання. Для формування системи
якісного та ефективного управління ресурсами підприємства необхідно
дотримуватися принципів системності та комплексності, що стає
особливо актуальним через економічну та політичну нестабільність у
світі, глобалізацію бізнесу, збільшення підприємницьких ризиків та
жорсткість конкуренції [2].
Рівень ресурсного потенціалу й умови господарювання
розширюють або обмежують можливості формування підприємствами
достатнього обсягу ресурсів. Все це зумовлює необхідність розробки
ефективної політики управління ресурсами як одного з найважливіших
елементів в загальній стратегії діяльності підприємства.
Управління ресурсами підприємства являє собою систему
інструментів, методів, форм розробки і реалізації управлінських рішень,
пов’язаних із процесами формування, розподілу й використання ресурсів
для досягнення стійкого фінансового стану й ефективної діяльності
підприємства. Від ефективності управління ресурсами підприємства
залежить його спроможність досягти успіху на ринку. Ефективно
організоване управління є необхідним складником для успішної роботи
підприємства в умовах жорсткої ділової конкуренції.
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На основі аналізу даних, отриманих на підприємствах, ключовими
проблемами організацій у галузі управління фінансами є неефективні
способи та методи, що використовуються у фінансових процесах. Це
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пов'язано насамперед із тим, що традиційний зміст фінансового
менеджменту, науки про залучення та розміщення капіталу не відповідає
вимогам національної економіки. Сучасний фінансовий менеджмент є не
тільки процесом переосмислення класичних постулатів, але й
застосуванням нового типу управління, який формує базу для інновацій і
при цьому сам заснований на прогресивних методах обґрунтування та
реалізації управлінських рішень.
Досягнення позитивних результатів їх управлінських дій стає
можливим при комплексному підході до вивчення найважливіших ділянок
конкретної структурної одиниці. Вибір оптимальних напрямів на
сучасному етапі функціонування підприємства стає можливим:
 при обґрунтуванні альтернативних варіантів, що моделюють
зміну структуральних та організаційних параметрів поточної, фінансової
та інвестиційної діяльності підприємств;
 порівнянні кінцевих результатів розроблених моделей та виборі
найбільш прийнятної виходячи з передбачуваної фінансової вигоди. При
цьому необхідно враховувати конкретні умови господарювання та
можливості досягнення наміченої мети функціонування суб'єкта;
 використання
форсайту
як
інструменту
фінансового
менеджменту, націленого на
 пошук та реалізацію стратегічних інноваційних можливостей з
урахуванням оцінки прогнозних фінансових показників та розрахунку
вартості бізнесу;
 застосування бенчмаркінгу, за допомогою якого в діяльність
організації запроваджуються інновації, пов'язані з використанням досвіду
інших компаній, тощо [2, с. 34].
У сучасній економіці відбуваються об'єктивні зміни у характері та
структурі фінансових явищ, що до певної міри ускладнює управління
окремими підприємствами. У цій ситуації потрібна раціональна
синхронізація формування та використання технічних, інституційних та
організаційних структур, а також модернізація методів та форм
обґрунтування та реалізації намічених рішень. Так, в управлінні
фінансовою діяльністю замість вивчення та оцінки розрізнених
показників доцільним стає об'єднання взаємозалежних елементів нового
відтворювального устрою [1; 3].
Це дозволяє краще зрозуміти не тільки природу фінансових
показників, а й розкрити їх сутнісні та організаційні взаємозв'язки, згодом
визначити вплив основних факторів на обсяг, структуру, динаміку
взаємопов'язаних елементів фінансової діяльності та їх ефективність.
Таким чином, сучасна економіка відрізняється розширенням знань
у галузі методології фінансового менеджменту за рахунок удосконалення
методів наукового обґрунтування фінансових завдань, аналітичних
способів
оцінки
ризику
інвестиційного
портфеля,
економікоматематичних моделей та нового інструментарію фінансового ринку.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
СТРУКТУР В УКРАЇНІ
Шуміло О.С.
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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Карантинні заходи що вводяться з метою запобігання поширення
на території України COVID-19 мають значний вплив на діяльність
підприємницьких структур, економічні процеси, соціально-економічну та
політичну стабільність в країні. Вони стають справжнім випробуванням
для
підприємництва.
У
такий
період
багато
підприємців
переориєнтирують свій бізнес або взагалі мають закритися, оскільки
проблеми з якими вони стикаються є значними і потребують подолання.
Так підприємці втрачають свій доход, населення стикається із кризою
зайнятості, скорочується персонал на підприємствах, зменшуються
можливості для реалізації продукції тощо.
Такий негативний стан підприємництва обумовлюють зміни, що
відбуваються у зовнішньому середовищі якому характерні наступні
ризики:
- згортання діяльності компаній;
- ризик ліквідності та платоспроможності компанії;
- зменшення споживчого попиту на товари та послуги;
- розірвання налагоджених бізнес-процесів закупівлі, розподілу та
обсягу продаж;
- скорочення внутрішнього ринку та невизначеність на зовнішні
ринках;
- порушення або неможливість процесу реалізації продукції;
- припинення іноземних інвестицій у вітчизняний бізнес;
- припинення поставок товарів з інших країн, що затримує
виробництво і сприяє значним фінансовим втратам.
Для запобігання розширення кризового стану на підприємстві
необхідно: максимально швидко адаптуватися до «нового ринку» в
умовах світової пандемії Covid-19; впроваджувати такі структурні зміни,
73

як перехід на цифрові технології чи створення антикризового фонду;
перевести певні процеси бізнесу в он-лайн режим; зробити переоцінку
фінансування; тимчасово переорієнтувати бізнес; розробити нову
стратегію розвитку, враховуючи поточну ситуацію; зосередитися на тій
галузі, яка є найприбутковішою для бізнесу [1].
Час пандемії не тільки має негативний вплив на підприємницьку
діяльність, але й може сприяти новим напрямкам у діяльності.
Так, після зниження карантинних обмежень змінюються та
виникають нові шляхи збуту товарів, нові інноваційні впровадження в
компаніях у відповідності лояльності клієнтів, виникають та
розвиваються нові потужності для виробництва товарів й задоволення
потреб споживачів, формуються нові звички у споживачів, що обумовлені
використанням соціальних мереж, підвищується попит на кваліфікованих
та підготовлених працівників у компаніях.
Пандемія змінює діяльність суб’єктів господарювання й для
подальшої її підтримки під час обмежувальних заходів та після їх
зменшення важливим є , державне регулювання.
На даний момент найактуальнішим питанням є пошук шляхів
подолання кризової ситуації з урахуванням специфіки роботи на ринку та
залучення державної підтримки українських підприємців в умовах
«коронакризи». Слід констатувати, що більшість вітчизняних компаній
просто не були готові до такої кризи. Через ефект «несподіванки»
українські бізнесмени понесли чималі додаткові витрати, яких можна
було уникнути при правильній організації бізнес-процесів та вірності
розстановки пріоритетів [2].
Ефективна і системна протидія епідемії є можливою лише у разі
злагодженої співпраці усіх державних інститутів, та направленість
держави на подолання наслідків пандемії з усіма суб’єктами
господарювання, інтенсифікації державно-приватного партнерства,
посилення цифровізації послуг, розвитку соціально орієнтованого
бізнесу, та орієнтованість держави на підтримку постраждалого бізнесу
від наслідків пандемії [3]
В Україні в умовах пандемії для підтримки бізнесу було
впроваджено зміни: введення пільгового періоду обслуговування
кредитів (кредитні канікули) та їх реструктуризації, нові податкові
правила, прийнято законопроект щодо підтримки роботодавців а
працівників малого та середнього підприємництва які скоротили чи
припинили свою діяльність у зв’язку із пандемією, законодавством
введено поняття часткового безробіття. Тако, з метою усунення проблем
для розвитку підприємництва необхідним стає переосмислення всієї
існуючої моделі економіки шляхом введення в дію антикризових програм
введення бізнесу й розширення сфери цифровізації.
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У сучасних умовах для стабілізації фінансової та економічної
системи будь-якої країни потрібне ефективне функціонування
фінансового посередництва, яке спрямоване на залучення та розвиток
інвестицій. Проте станом на 2021 рік у зв’язку із загостренням
коронавірусного захворювання перед фінансовим ринком постала
проблема падіння рівня національного доходу населення України. Це
сприяло зменшенню кількості фінансових посередників на ринку. Отже,
метою даної роботи є аналіз стану сучасного розвитку банків та
страхових компаній України.
Банки є основною рушійною силою розвитку економіки України та
здійснення функціонування господарських зв’язків між юридичними та
фізичними особами [2]. За інформацією Національного Банку України,
станом на 1 вересня 2021 року функціонувало 71 банків, з них – 33 з
іноземним капіталом (у тому числі 23 зі 100% іноземним капіталом), а
державних банків - 5. Спостерігається тенденція скорочення відділень
банків. Так, станом на 1 січня 2020 року їх кількість складала 8002
одиниці, а вже на 1 січня 2021 року їх кількість значно скоротилася на
868 одиниць і складала 7134 одиниці [1].
За підсумком Національного банку України, у січні – червні 2021
року чистий прибуток платоспроможних банків склав 30,1 млрд. грн. Це
на 26% більше, ніж за попередній рік – 23,8 млрд. грн. Зріс і фінансовий
результат банків. Адже у ІІ кварталі 2021 року він складав 19,1 млрд. грн,
що перевищує результат, отриманий у 2020 році – майже у 2,5 рази.
Водночас зросли витрати банків на 12%, а доходи зменшилися на 2%.
На думку економістів, основна причина такого стала певна переоцінка
індексованих паперів, яка у минулому році сприяла підвищенню доходів
та зменшенню витрат, а у цьому році вона значно зменшила прибуток
банківської сфери [1]. Також можна спостерігати зростання
рентабельності активів з 2,44% до 3,67% та рентабельність капіталу, яка
підвищилася з 19,22% до 32,26%.
Крім банків, тенденція зменшення спостерігається і в секторі
небанківських фінансово-кредитних установ. Наприклад, станом на І
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півріччя 2021 року кількість страхових компаній складала 181 одиницю.
Також аналіз ринку страхових послуг показав що частка страхових
платежів з особистого страхування складає в Україні 16,8%. Це набагато
менше за Великобританію, Японію, США та інших країн, де даний
показник складає вище 58%. Про нерозвиненість ринку страхових послуг
України вказує показник щільності страхування, який вдвічі менше за
показники інших зарубіжних країн [3].
У І півріччі 2020 року валові страхові премії становили 21008 млн.
грн, а вже у 2021 році вони збільшилися у 1,2 рази і становили 24779,8
млн. грн [1]. При чому, найбільшу частку займають валові страхові премії
від фізичних осіб. Це говорить про активне страхування населенням
свого життя, здоров’я, майна тощо.
Підвищення спостерігається і в кількості частих страхових виплат. У
2020 році вони становили 6642,4 млн. грн, а у 2021 році вони
збільшилися у 1,3 рази і становили 8552,1 млн. грн [1]. Це говорить про
ефективну діяльність страховиків та зростання конкуренції на ринку
страхових послуг. Проте даний показник є занизьким у порівнянні з
показниками ринків страхування зарубіжних країн. Це негативно впливає
на імідж певних страхових компаній та формує недовіру людей до
страхувальника.
Частка страхових премій від перестрахувальників протягом 20202021 років зменшилася на 159,7 млн. грн [1]. За даним показником можна
сказати про зниження тенденції використовувати перестрахування як
засіб зниження свого ризику. Зростання активів говорить про збільшення
страховиками страхових резервів для запобігання банкрутства та
збільшення своєї платоспроможності. Це позитивно впливає на розвиток
страхування в Україні, оскільки вона сприяє підвищенню більшої
кількості валових премій та виплат.
Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що у порівнянні з 2020
роком у 2021 році спостерігається покращення деяких показників як у
банківській, так і в страховій сферах. Це сприяє підвищенню
конкурентоспроможності таких фінансових посередників та ефективності
їхньої господарської діяльності. Проте спостерігаються і негативні
показники, які є слабкою стороною економіки країни та які потребують
негайного вирішення для подолання основних економічних проблем.
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У 2020 році економіка України повною мірою відчула на собі вплив
COVID-19 та карантинних обмежень. Постраждали різні сектори
економічної системи, домашні господарства та громадяни загалом.
Наприклад, лише за січень – червень 2020 року промислове
виробництво скоротилося на 8,3% [1]. Отже, метою цієї роботи є
дослідження впливу карантинних обмежень на ринкову інфраструктуру.
Різні аспекти стосовно даної тематики аналізують в своїх працях як
вітчизняні так і зарубіжні науковці. Серед них шведський економіст К.
Віксель, вітчизняні науковці А. Гриценко, В. Соболєв, І.І. Рекуненко, І.М.
Бойчик, Л.Є. Сімків, С.В. Мочерний та інші.
Загалом, термін інфраструктура утворилося від латинського infra –
нижче та structure – структура, що означає сукупність галузей та видів
діяльності, які обслуговують виробничу і невиробничу сфери економіки.
Дослідивши наукові роботи, було підсумовано, що ринкова
інфраструктура - сукупність підприємств, установ та організацій, які
забезпечують матеріально-технічні, фінансові і трудові умови для
відтворювального процесу, взаємодію суб’єктів ринкової економіки і
регулюють в її межах рух товарно-грошових потоків.
Система ринкової інфраструктури характеризується складністю і
включає в себе три складових елемента: організаційно-технічну,
інформаційну та фінансово-кредитну підсистеми. Усі вони реалізуються у
тісному взаємозв’язку, а їх взаємодія забезпечує максимальну
ефективність і своєчасне виконання будь-яких програм і заходів,
спрямованих на формування конкурентного ринкового середовища.
Ринкова інфраструктура має досить великий вплив на економіку
країни, тому перед нею існують певні цілі [2]:
- прискорення оборотності коштів за рахунок брокерських та
дилерських послуг;
- розвиток підприємств за рахунок емісії та розміщення і придбання
цінних паперів, покращення якості професійної підготовки та
забезпечення перепідготовки;
- зниження рівня ризиків завдяки страхуванню, аудиторській
діяльності, консалтингових та сертифікатних послуг;
- швидке доведення товарів до споживачів завдяки маркетинговим
засобам, застосування реклами тощо.
78

Аналізуючи ринкову інфраструктуру було вибрано показники різних її
підсистем (табл.1): організаційно-технічна - показники зайнятого населення;
фінансово-кредитна - показники діяльності суб’єктів у сфері банківського
сектору; інформаційна - показники діяльності аудиторських компаній.
Таблиця 1. – Показники ринкової інфраструктури [3], [4]
Показник
2019
Кількість зайнятого населення, тис.осіб
16578,3
Банківський сектор
Кількість діючих банків, од.
75
Активи банків, млн. грн.
1 404 000
Аудиторська діяльність
Кількість суб’єктів аудиторської діяльності, одиниць
886
Загальний обсяг наданих послуг, тис. грн.
2 870 887,1

2020
15915,3
74
1 754 736
877
3 175 460,1

Кількість зайнятого населення у 2020 році скоротилася на 4%
порівняно з 2019 роком. Головною причиною цього є закриття багатьох
підприємств та скорочення кількості робочих місць. У банківському
секторі відбулося скорочення кількість діючих банків на 1 одиницю, при
цьому активи банків зросли на 25%. Кількість суб’єктів аудиторської
діяльності зменшилося на 1,1%, при цьому активи виросли на 10,6%.
Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що великі зміни зазнала
організаційно-технічна складова, так як вона досить тісно пов’язана з
промисловою та господарською діяльністю, яка у період локдауну
зазнала досить сильних змін.
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Світовий досвід показує що, розвиток недержавного пенсійного
забезпечення (НПЗ) є невід'ємною складовою успішного розвитку країни
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в умовах ринкової економіки, адже кошти вкладені до НПЗ не тільки в
майбутньому забезпечать стабільний дохід пенсіонерам, а й сьогодні
працюють на користь національної економіки та підприємств, бо вони
повертаються до підприємств у вигляді інвестиційного капіталу.
Недержавні пенсійні фонди є новими інститутами в економіці
України. Відповідно до законодавства вони створюються у вигляді
відкритих, корпоративних та професійних пенсійних фондів. В Україні на
сьогоднішній день переважають відкриті недержавні пенсійні фонди, що
зумовлено насамперед більшою свободою діяльності. Така ситуація
сприяє конкуренції на ринку пенсійних послуг, що дає можливість
учасникам обирати фонд із найвигіднішими умовами [1].
Фінансова
нестабільність
та
наростаюче
демографічне
навантаження, постійний дефіцит Пенсійного фонду та збільшення
обсягу коштів Державного бюджету на його покриття, високий рівень
тінізації економіки та низький рівень заробітних плат свідчать про
неспроможність солідарної складової пенсійної системи України
гарантувати гідний рівень життя населення. Саме тому, в складних
умовах сьогодення питання дослідження розвитку недержавного
пенсійного забезпечення (НПЗ) та його розбудови піднімається все
частіше [2].
Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне
забезпечення» [3] система НПЗ становить третій рівень пенсійної
системи основу якої становлять недержавні пенсійні фонди.
Слід зазначити, що учасниками фондів стають, в основному, особи
вікової категорії 45-55 років, які не встигають накопичити належні
сумипенсійних коштів для здійснення таких виплат на визначений строк.
В умовах сьогодення та масового звільнення працівників і безробіття
більшість із них все частіше, відповідно до законодавства, визначають
пенсійний вік меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за
загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням для
отримання одноразової виплати. Частка учасників НПФ вікової групи
старше 55 років становить 14 %, вікової групи до 25 років 6,5 %.
Станом на 31.03.2020 переважними напрямами інвестування
пенсійних активів стали цінні папери, дохід за якими гарантовано
Кабінетом Міністрів України (43,0%), депозити в банках (41,5%
інвестованих активів), облігації підприємств, емітентами яких є
резиденти України (6,0%), об’єкти нерухомості (2,8%), акції українських
емітентів (1,4%) [4 ].
Понад 15 років в Україні здійснюють свою діяльність недержавні
пенсійні фонди (НПФ). При цьому загальні показники діяльності НПФ
залишаються досить низькими. Це обумовлено як зовнішніми (низький
рівень доходів населення, кризова економічна ситуація, нерозвиненість
ринку капіталу) так і внутрішніми факторами (невелика кількість
учасників, нерегулярні сплати відсотків, висока плата за послуги НПФ
для учасників).
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В діяльності окремих суб’єктів господарювання важливим напрямом
розвитку є фінансовий паблік рилейшнз (PR). Актуальність даного
дослідження полягає в розкритті інформації щодо розвитку стратегії
становлення фінансового PR у фінансовому середовищі як однієї з
основних категорій сучасних бізнесових структур.
Фінансовий PR – це поширення інформації, яка впливає на бачення
акціонерами та інвесторами фінансового стану компанії у майбутньому,
включаючи цілі вдосконалення відносин між корпорацією та її
акціонерами, клієнтами та іншими суб’єктами фінансових відносин [1].
Особливість
фінансового
PR
полягає
у
специфічних
взаємовідносинах різних суб’єктів господарювання (акціонери, інвестори,
клієнти, фінансові аналітики тощо) із громадськістю щодо формування
позитивної репутації самого суб’єкта та довіри клієнтів в довгостроковій
перспективі. Варто зазначити, що рівень довіри до фінансових установ
та їх продуктів значно підривають кризові явища.
У 1980-х роках фінансовий PR став особливо привабливим з ряду
причин, які сприяли посиленню важливості PR як засобу, що забезпечує
довіру до фінансових установ. Після довгих років становлення та
розвитку фінансового PR він став дуже значущою і швидко зростаючою
сферою фінансових відносин, вимагаючи спеціальних знань про
фінансовий світ, про регулюючі і контрольні дії, встановлені
регуляторами фондової біржи, а також про облік результатів від
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вчинення міжнародних угод на основних світових фінансових ринках, що
мають сучасні супутникові можливості для оперативних комунікацій [2].
Важливою властивістю фінансового PR є використання різноманітних
методів та процедур впливу на зацікавлених осіб, зокрема: презентації,
річні звіти, збори акціонерів тощо. Обов’язковою умовою цього процесу є
підтримка та врахування складних правил взаємозв’язку, відкритості та
конфіденційності.
Завдання фінансового PR у фінансовому середовищі є оцінка думок
про компанію або галузь в цілому, сформована у власників акцій,
фінансових аналітиків, законодавців, керівників державних організацій.
Отже, фінансовий PR є важливим елементом в діяльності сучасних
суб’єктів господарювання, головною метою якого є формування
позитивного іміджу компанії серед її інвесторів, клієнтів, громадськості та
ЗМІ.
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У провідних країнах світу спостерігається стійка тенденція до
концентрації як на рівні економік у цілому, так і окремих галузей й
суб’єктів господарювання.
В. Филюк у розвитку теорії концентрації виділяє три етапи (табл. 1.)
На першому етапі (XVIII – кінець XIX ст.) представники класичної
політичної економії (А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Міль) та марксизму (К.
Маркс, В. Ленін) концентрацію ототожнювали з ринковою структурою.
Об’єктом аналізу вчених була концентрація виробництва та капіталу.
Концентрація розглядалася ними в нерозривному зв’язку з питаннями
конкуренції та монополізму.
На першому етапі (XVIII – кінець XIX ст.) представники класичної
політичної економії (А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Міль) та марксизму (К.
Маркс, В. Ленін) концентрацію ототожнювали з ринковою структурою.
Об’єктом аналізу вчених була концентрація виробництва та капіталу.
Концентрація розглядалася ними в нерозривному зв’язку з питаннями
конкуренції та монополізму.
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Таблиця 1 - Генезис розвитку теорії концентрації в економіці (за Ф.
Филюком) [1]
Період
Науковці
XVIII – кінець А. Сміт, Д. Рікардо,
XIX ст.
Дж. Міль, К. Маркс,
В. Ленін

Тлумачення
Основний акцент робиться на дослідженні
концентрації виробництва та концентрації
капіталу:
концентрація
ототожнюється
з
ринковою
структурою;
концентрація
досліджується у взаємозв’язку із процесами
конкуренції та монополізації
кінець XIX – А. Маршал,
Основний акцент робиться на дослідженні
перша
Дж. Робінсон
концентрації виробництва; основним мотивом
половина ХХ
участі в концентрації вважається досягнення
ст.
економії
від
масштабу;
концентрація
досліджується в контексті монополістичної
конкуренції та олігополії
друга
Дж.
Бейн,
Е. Згідно зі структурним підходом концентрація
половина ХХ Мейсон
розглядається як одна з важливих характеристик
ст.
структури
ринку;
акцентується увага
на
взаємозв’язку рівня концентрації та прибутку
У. Баумоль, Д. Згідно з теорією квазіконкурентних ринків
Панзар, Р. Вілліг
вважається, що високий рівень концентрації не
тотожний наявності монопольної влади
Дж. Саттон
Згідно
з
теорією
«концентрації
меж»
визначається
неможливість
визначення
однозначної залежності між рівнем ринкової
концентрації та рівнем конкуренції й величиною
галузевого прибутку

На другому етапі (кінець XIX – перша половина ХХ ст.)
представники кембриджської неокласичної політичної економії (А.
Маршал) і школи монополістичної та недосконалої конкуренції (Дж.
Робінсон, Е. Чемберлін) розглядали концентрацію, як результат
динамічних змін в економічному середовищі. Основну увагу вчені
зосереджували на дослідженні концентрації виробництва, яку вони більш
пов’язували з монополістичною конкуренцією та олігополією.
На третьому етапі (друга половина ХХ ст.) концентрація
пов’язувалася вченими з виникненням теорії організації промисловості.
Представники структурного підходу до концентрації розглядали останню
як одну з важливих характеристик структури ринку. При цьому головний
акцент вони робили на взаємозв’язку рівня концентрації та прибутку.
Згідно поглядів представників теорії квазіконкурентних ринків (У.
Баумоля, Д. Панзара, Р. Вілліга) високий рівень концентрації не
тотожний наявності монопольної влади [2].
Відповідно до теорії «концентрації меж» (Дж. Саттон) неможливо
однозначно визначити залежність між рівнем концентрації конкуренції і
величиною галузевого прибутку [2].
Варто відмітити, що сьогодні у науковій літературі зустрічаються різні
точки зору на зміст поняття «концентрація» відносно до різних об’єктів
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розгляду: економіки, галузі ринку та ін.
Так, Е. Долан і Д. Ліндсей визначають концентрацію ринку, як ступінь
переважання на ринку однієї чи декількох фірм [3].
На думку А. Градова: «Концентрація (зосередження) у рамках того
або іншого підприємства (або групи підприємств) деяких обсягів
економічної діяльності припускає зосередження певних обсягів ресурсів і
продуктів економічної діяльності» [4]. Автор вважає за необхідне
розрізняти
поняття
«концентрація
капіталу»
і
«концентрація
виробництва»: «У грошовому обчисленні розмір підприємства – це
вартість сконцентрованих у рамках підприємства ресурсів (активи
підприємства), розмір виробництва підприємства – вартість продуктів
економічної діяльності. Розмір підприємства визначають за станом на
певний момент часу, розмір виробництва підприємства – за певний
період часу» [4].
Під концентрацією виробництва Р. Бурганов розуміє складний
процес, який базується на концентрації праці та капіталу і їх взаємодії,
що ведуть до формування великих виробництв [5].
В. Горбатов визначає термін «концентрації» стосовно різних рівнів
ієрархії економіки наступним чином [5]:
а) концентрація світової економіки – ступінь централізації обсягів
виробництва (продажів) продукції або надання послуг у масштабі як
світової економіки в цілому, так і її галузей, а також економік окремих
країн і суб’єктів господарювання;
б) концентрація економіки країни – ступінь централізації обсягів
виробництва (продажів) продукції або надання послуг у масштабі як
країни в цілому, так і її галузей, а також суб’єктів господарювання.
в) концентрація суб’єктів господарювання – ступінь централізації
обсягів виробництва (продажів) продукції або надання послуг у масштабі
окремих підприємств або їх інтегрованих груп.
Використовуючи алгоритм, наведений у роботі [6] сутність поняття
«концентрація економіки країни» можна сформулювати як ступінь
зосередження обсягів виробництва продукції або надання послуг
найбільших національних корпорацій до ВВП країни.
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СУТНІСТЬ ТА СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ
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У 2021 році ключову роль в економіці кожної країни відіграє ринок
праці. Адже від нього залежить конкурентоспроможність будь-якої
держави світу та ефективність її економіки. Проте трансформаційні зміни
та процеси у суспільстві ускладнюють завдання перед державою у
пошуку ефективних механізмів регулювання ринку праці.
Існує велика кількість визначень поняття «ринок праці». В деяких
наукових роботах воно визначається, як система взаємовідносин між
продавцями робочої сили та покупцями, роботодавцями та
працездатним населенням. За допомогою цього відбувається
розміщення людських ресурсів в системі суспільного поділу праці за
встановленими вже давно законами обігу та виробництва товарів [1].
З позицій соціально-економічної категорії, ринок праці – динамічна
система, яка охоплює такі соціально-трудові відносини, які пов’язані з
найманням робочої сили, її використанням та обміном на
життєвоважливі блага [2].
У зв’язку із постійним розвитком ринку праці вченими було
розроблено
різні підходи до сегментування. Згідно із науковими
дослідженнями Петрової І. Л. сегментаційна модель ринку України
складається з 3 секторів, які мають у своєму складі 7 сегментів:
перший
сектор:
зайняті
в
офіційній
економіці
(висококваліфіковані робітники тих професій, які мають великий попит на
ринку праці, підприємці, представники дефіцитних професій: аудитор,
ріелтор тощо);
другий сектор: ті, хто є зайнятим одразу в неофіційній та
офіційній економіці: працівники, які з певних причин не можуть існувати
на доходи тільки від офіційній зайнятості і підробляють в неофіційній та
ті, які за допомогою своїх робочих посад можуть отримувати нелегально
доходи;
третій сектор: зайняті в нелегальному бізнесі, різні
представники самозайнятого населення від вирощування певної
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продукції на продаж до деяких махінаційних дій з метою отримання
нелегального доходу [3].
На відміну від України країни ЄС мають дещо інші підходи до
сегментації ринку праці. Так, одним з них є підхід Г. Стендіга, в якому
виділяють 5 основних сегментів. Дані сегменти представлено нижче у
табл. 1.
Таблиця 1 – Характеристика сегментів ринку праці за критеріями
Г. Стендіга
Сегмент
1

2
3

4

5

Основна його характеристика
Загроза безробіття, скорочення попиту, а це впливає на зменшення
пропозиції на них; низький рівень соціального захисту та низька
заробітна плата працівника
Стабільна зайнятість населення; зростає зарплата темпами як
інфляція
Неповна, нестабільна зайнятість; допомога у влаштуванні на роботу;
низькі доходи працівників; складність виходу на внутрішній ринок
праці
Зайнятість стабільна, висока частка управлінського потенціалу,
креативного та творчого підходу до вирішення певних проблем та
ситуацій, доходи перевищують зростання інфляції,
Нестабільна зайнятість, спостерігається перекваліфікація працівників,
відбувається зникання певних професій та кваліфікація через
структурне зрушення, знижується заробітна плата

Джерело: складено автором за [3]
Іншим підходом до сегментації ринку праці будь-якої країни є поділ
його на внутрішній та зовнішній ринок. До першого відносяться ті
відносини, які відбуваються між покупцями та продавцями поза межами
певного підприємства. Другий пов'язаний із рухом трудових відносин та
кадрів всередині підприємства [3].
Отже, ринок праці є одним із важливих елементів економіки будьякої країни. З метою підвищення конкурентоспроможності держав
економістами було вирішено сформувати різноманітні підходи до
сегментування. За допомогою цього можна підвищити концентрацію
бізнесу на ті сегменти ринку праці, які найбільше принесуть бажаних
результатів.
Література:
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З позицій економічної теорії, відтворення трудових ресурсів варто
трактувати як процес відтворення специфічного реального продукту
суспільства у вигляді процесу взаємодії окремих фаз: виробництва,
розподілу, споживання.
У першій фазі здійснюється процес формування трудового ресурсу
у результаті зміни послідовних поколінь працездатного населення та
станів життєвого циклу людини, на яких відбувається її систематичне
відновлення. Ця фаза впливає на процес демографічного і соціальнопсихологічного
відтворення
трудових
ресурсів
є
необхідною
передумовою для здійснення наступного циклу його відтворення.
У фазі розподілу відбувається процес адаптації трудових ресурсів
до різних видів діяльності і конкретного робочого місця, що формує її як
передумову для здійснення фази споживання.
Фаза споживання відбиває процес використання трудових ресурсів
у предметній трудовій діяльності [3].
Відтворення трудових ресурсів – це процес постійного і
безперервного поновлення кількісних та якісних характеристик
економічно активного населення.
Розрізняють наступні види відтворення трудових ресурсів [1]:
1.
Природний рух – внаслідок народжуваності і смертності
людей, природний приріст населення працездатного віку;
2.
Механічний (міграційний) рух – внаслідок переміщення
трудових ресурсів;
3.
Соціальний рух – внаслідок зміни різних соціальної структури
трудових ресурсів;
4.
Економічний рух – внаслідок зміни трудової активності
населення.
Чисельність трудових ресурсів постійно змінюється під впливом
природного та механічного руху. Природний рух трудових ресурсів
зумовлюється вступом населення в робочий вік і вибуттям з нього, а
механічний – територіальним переміщенням цієї категорії населення.
Розрізняють наступні типи відтворення трудових ресурсів [4]:
● екстенсивне
відтворення – означає збільшення чисельності
трудових ресурсів в окремих регіонах та в країні в цілому без зміни їх
якісних характеристик;
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інтенсивне відтворення – пов’язане зі зміною їх якості (зростання
освітнього рівня працівників, їх кваліфікації. Фізичних та розумових
здібностей тощо).
Екстенсивний та інтенсивний типи відтворення трудових ресурсів
взаємно доповнюють один одного.
Основним джерелом поповнення трудових ресурсів є молодь, яка
вступає в працездатний вік. Чисельність цієї категорії залежить від
режиму її відтворення.
Режими відтворення трудових ресурсів відображені у табл.1.
●

Таблиця 1 - Режими відтворення трудових ресурсів
№
Показник
Поняття
1
розширене
перевищення кількості народжень над числом
відтворення
смертей на 1000 осіб населення;
2
просте
відсутність приросту чисельності населення,
відтворення
тобто кількість народжених дорівнює числу
померлих на 1000 осіб населення;
3
звужене
відсутність природного приросту на фоні його
відтворення
абсолютного зменшення, тобто спостерігається
зниження рівня шлюбності, народжуваності,
зростання дитячої смертності тощо.
Створено автором на основі [2]
Відтворення послідовно проходить фази виробництва, розподілу,
обміну та споживання. Стосовно відтворення трудових ресурсів як
специфічного чинника виробництва процес відтворення складається з
таких фаз [1]:
1.
Фаза формування та відшкодування людських ресурсів.
Метою цієї фази являється найповніше задоволення потреб суспільства
у високоосвічених та кваліфікованих громадянах, які здатні забезпечити
ефективне функціонування та розвиток усіх сфер організації соціального
життя. Фаза включає:
а) безперервну появу нових трудових ресурсів в результаті
переходу молоді в працездатний вік;
б) відновлення здатності до праці;
в) одержання освіти, здобуття спеціальності і певної кваліфікації.
Держава повинна на даному етапі відтворення трудових ресурсів:
● створити
об’єктивні закони народонаселення та активно
використовувати їх в процесі розробки та реалізації демографічної
політики,
● створити
та
впровадити
концепції
розвитку
системи
багаторівневої безупинної освіти та професійної орієнтації з
урахуванням потреб та особливостей функціонування суспільства;
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розробити та реалізувати основні напрямки діючої соціальної
політики для вдосконалення умов життєдіяльності, поліпшення
соціального забезпечення та використання вільного часу.
2.
Фаза розподілу та перерозподілу людських ресурсів. Мета
фази – забезпечення найефективнішої зайнятості працездатного
населення, оптимального розподілу та перерозподілу кваліфікованої
робочої сили між галузями народного господарства. Ефективна
зайнятість забезпечується шляхом організації та вдосконалення робочих
місць як в матеріальному виробництві, так і невиробничій сфері,
оптимізацією вдосконалення як в державному, так і всесвітньому
масштабах.
3.
Фаза оптимального використання. Дана фаза являється
поточною в процесі відновлення трудових ресурсів, тому що в ній
реалізується здатність людини до творчої праці, виробляються духовні
та матеріальні блага, забезпечуються збільшення виробництва та
підвищення якості суспільної праці, що, в свою чергу, залежить від
розвитку високих технологій, підвищення продуктивності живої праці,
запровадження наукової організації праці, вдосконалення соціального
розвитку трудових колективів, використання ефективних форм та
методів управління персоналом підприємства тощо.
Всі фази відтворення трудових ресурсів пов’язані між собою.
Формування та розподіл трудових ресурсів через систему
взаємопов’язаних показників відображається у балансі трудових
ресурсів.
Зведений баланс трудових ресурсів складається з двох частин [2]:
1.
Перша частина показує наявність трудових ресурсів та їх
складові компоненти;
2.
Друга частина характеризує їх розподіл за суспільними
групами, видами зайнятості, сферами
та галузями народного
господарства. Аналіз трудових ресурсів ведеться за двома напрямками:

дослідження демографічних основ відтворення трудових
ресурсів, при цьому використовуються дані перепису та поточного обліку
населення про його чисельність, структуру, природний та механічний
рух;

дослідження трудових ресурсів, при цьому використовують
дані перепису про стан зайнятості в різних аспектах, звітні баланси
трудових ресурсів, одноразові дослідження та дані поточної статистики
праці.
Отже,
можна
зробити
висновки,
що
за
допомогою
відтворення відбувається процес покращення суспільного виробництва
матеріальних благ та послуг, тобто відтворення суспільного сукупного
продукту, робочої сили, виробничих відносин, а також окремих видів
природних ресурсів і навколишнього середовища.
●
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К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Рейзлер Є.Д.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Маркетинг»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сучасній світовій арені розвиток економіки характеризується в
першу чергу докорінною зміною механізмів ринкових та неринкових
факторів на формування задовільного рівня задоволення потреб
населення. У цій ситуації основним із показників є саме рівень життя
населення, формування якого дає можливість забезпечити стійке
економічне зростання в країні.
Це питання є досить актуальним для України, так як постійні
економічні негаразди виснажили і економіку держави, і населення. Тому
нині на перше місце повинна стати проблема підтримання, нормалізації
та забезпечення зростання рівня життя населення, створення умов для
ефективного функціонування соціально-економічної сфери.
Тому, метою цієї роботи є встановлення сутності рівня життя
населення та визначення значення політики доходів для формування
показника рівня життя населення.
Питаннями даної тематики займалися багато іноземних та
вітчизняних вчених та наукових діячів. Дана тема висвітлена у роботах А.
Сміта, У. Петті, Е. Лібанової, О. Мандибури, Ф.Узунова та ін.
Рівень життя населення – це складна соціально-економічна
категорія, яку розглядають у трьох аспектах:
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у загальному розумінні – це характеристика економічного
рівня благополуччя населення, що включає в себе реальний дохід
населення та кількість населення, що проживає за межею бідності;
у широкому розумінні – це рівень людського розвитку та умов
життєдіяльності населення;
у вузькому розумінні – це характеристика рівнів споживання
населення та ступеня задоволеності його потреб [1].
Розрізняють три види чинників, що впливають на рівень життя:
соціально-економічні, демографічні, екологічні.
Політика доходів виступає як форма державного регулювання
соціально-економічного чиннику впливу.
Варто зазначити, що заробітна плата є одним із головних джерел
доходу більшості мешканців країни, і як соціально-економічна категорія
вона виступає головним рушієм соціально-економічного розвитку
держави.
Сутність політики доходів полягає у встановленні та регулюванні
державою рівня заробітної плати, який би сприяв виконанню основних
задач та реалізації пріоритетних економічних напрямків. Вона входить до
складу соціальної політики (або розділу внутрішньої політики держави) і
спрямована на регулювання відносин в суспільстві в сфері доходів
окремих соціальних груп населення та для систематичної підтримки
певного рівня його добробуту.
Для аналізу розвитку рівня життя населення можна виділити два
показники, які входять до складу соціально-економічних чинників та
напряму чи побічно пов’язані з політикою доходів:
мінімальна заробітна плата;
ВВП на душу населення.
-

Таблиця 1 – Показники соціально-економічних чинників впливу на
рівень життя, дол. США [2]
Показник
ВВП на душу населення
Мінімальна заробітна плата

2017
2 640,68
121,83

2018
3 096,82
141,75

2019
3 662,56
158,88

2020
3 726,93
190,37

Аналізуючи дані Державної служби статистики України, можна
зробити висновки, що за період з 2017 року по 2020 рік, мінімальна
заробітна плата зросла у 1,56 разів або на 56 %. Валовий внутрішній
продукт також має тенденцію до зростання: у період 2017 – 2020 рр. він
виріс у 1,41 разів або на 41%.
Отже, підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити висновок,
що рівень життя є соціально-економічною категорією, яка має досить
великий вплив на загальний розвиток економіки країни, а політика
доходів має формуватися та удосконалюватися так, щоб сприяти
подальшому збільшенню рівня добробуту населення.

91

Література:
1.
Переверзєва А.В. Оцінка рівня життя в об’єднаних
територіальних громадах: національні та міжнародні стандарти.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2018.
№1(51). С. 91-94.
2.
Державна
служба
статистики
України.
URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/
ВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ
КАТЕГОРІЇ
Марченко О.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Степаненко В.М.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Словосполучення «людський капітал» все більш часто вживається
в науковій лексиці, вживається в діловому спілкуванні, його можна
почути у виступах державних діячів і політиків. Таким чином,
цивілізований світ демонструє розуміння того, що сьогодні основою як
економічного, так і соціального розвитку є продуктивне використання
професійних знань, здоров’я та мотивації, які формуються в результаті
інвестицій і втілюються в народі – населенні держави. Такий підхід
вважається прогресивним в Україні, де основні постулати теорії
людського капіталу посіли високе місце у науковій та навчальній
літературі.
Людський капітал у широкому розумінні - це інтенсивний
продуктивний фактор економічного розвитку, розвитку суспільства та
сім'ї, що включає освічену частину трудових ресурсів, інструментарій
інтелектуальної та управлінської праці, знання, місце існування та
роботи, що забезпечують ефективне та раціональне функціонування
людського капіталу як продуктивного фактора розвитку.
Людський капітал – це система характеристик, що визначають
здатність людини творчо працювати з метою створення товарів, послуг,
доданої вартості, тобто якості праці окремої особи, сукупного працівника
підприємства, фірми, корпорації, країни, і виявляється в розширеному
відтворенні. Таким чином, чим досконаліший людський капітал, що
виражається в рівні освіти, кваліфікації, знаннях, досвіді, тим більший
потенціал людини для продуктивної, якісної праці.
Людський капітал як економічна категорія має певні властивості,
розкриття яких дає змогу більш ґрунтовно проаналізувати його вплив на
інноваційний розвиток, а саме:
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1) людський капітал виступає одним із головних факторів
економічного зростання, без якого інновації є неможливими. Саме тому в
сучасному світі людський капітал є більш цінним ресурсом ніж природний
капітал;
2) людський капітал має тенденцію до нагромадження, адже його
складниками є знання, досвід, навички, що виступають у вигляді певного
запасу, який постійно збільшується;
3) формування людського капталу вимагає як від людини, так і від
суспільства загалом значних витрат (фінансові, часові, соціальна
підтримка, психологічні зусилля тощо), раціональність яких прямо
пропорційно позначається на стійкому економічному розвитку та
інноваційному зростанні;
4) інвестиції в людський капітал є найбільш вигідними порівняно з
іншими об’єктами, оскільки економічний та соціальний ефект від таких
вкладень є довготривалим та має інтегральний характер;
5) людський капітал (незалежно від джерел його формування:
державних,
приватних,
сімейних)
може
використовувати
та
контролювати лише людина, що виступає його носієм [1].
У ринковій економіці важливою проблемою є постійне дослідження
стану ринку праці з метою найвигіднішої реалізації людського капіталу.
При цьому в країнах з розвиненою ринковою економікою
домогосподарства, розташовані у сільській місцевості, необов’язково
реалізуватимуть свій капітал в аграрній сфері [2].
Ефективність реалізації людського капіталу визначається його
специфікою.
Системність і складність залучення інвестиційних ресурсів у
процесі формування людського капіталу зумовлена різноманітністю
джерел залучення та спрямованості на різних етапах інвестування. На
різних етапах формування характер залучення та обсяг необхідних
ресурсів різний.
Отже, людський капітал багато значить для розвитку інноваційної
складової національної економіки. Він бере участь у створенні близько
двох третин національного багатства країни, тож, відповідно, є основним
фактором економічного зростання та умовою конкурентоспроможності
національної економіки, що досягається насамперед за рахунок
інноваційного розвитку. Підвищення якості людського капіталу є
основою інноваційного розвитку та досягнення високих результатів. Тож
необхідно створити належні умови для безперервного процесу
циклічного відтворення людського капіталу. Також, враховуючи
важливість людського капіталу в сучасних умовах, необхідно приділяти
належну увагу його формуванню, провідну роль у цьому процесі має
відігравати держава.
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Петриківа О.С.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Гордієнко К.Ю.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В умовах стрімкого розвитку глобалізаційних процесів, виникнення
розбіжностей у веденні бухгалтерського обліку, виникає необхідність
аналізу зарубіжного досвіду з організації бухгалтерського обліку.
Необхідність дослідження бухгалтерського обліку у світовому масштабі
визначається розвитком економічної інтеграції країн, створення
міжнародних корпорацій та спільних підприємств.
Принципи бухгалтерського обліку в різних країнах визначені або
власними законами, які регламентують бухгалтерський облік, або
власними чи міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
Для того, щоб усі, хто одержує бухгалтерські звіти, могли вірно їх
тлумачити, розроблена система керівництва з бухгалтерського обліку –
загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (Generally Accepted
Accounting Principles – GAAP). Принципи бухгалтерського обліку – це
базові концепції, які кладуться в основу відображення в обліку й звітності
господарської діяльності підприємства, його активів, доходів, витрат,
фінансових результатів [1].
Відмінності принципів і правил бухгалтерського обліку у різних
країнах впливають на інформацію фінансової звітності, викликають її
розбіжності, що ставить під сумнів її надійність. Це стримує процес
інвестування, гальмує потік капіталів, зменшує ділову активність у
бізнесі. З метою запобігання таких ситуацій необхідно чітко визначити
характерні риси систем бухгалтерського обліку в різних країнах, розуміти
їх відмінності, класифікувати системи та моделі бухгалтерського обліку
[2].
Першу спробу класифікувати системи бухгалтерського обліку
зробив Г.Р. Хетфілд. У 1911 р. він виділив та описав три типи моделей
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систем
бухгалтерського
обліку:
американську,
британську
і
континентальну.
Британо-американська облікова модель орієнтована на інтереси
дрібних і середніх акціонерів-інвесторів. Методологія бухгалтерського
обліку визначається незалежним професійним співтовариством, після
чого облікові стандарти затверджуються законодавчо, і їх дотримання є
обов’язковим [3].
Континентальна облікова модель орієнтована на банки, або на
державні фінансові структури і податкові правила. Державне
регулювання бухгалтерського обліку передбачає консерватизм в
обліковій політиці, що розробляється суб’єктами господарювання [3].
Південно-американська облікова модель орієнтована виключно на
податкові правила. Основним джерелом залучення додаткових
фінансових ресурсів є державне фінансування. Воно направляється,
насамперед, у пріоритетні галузі економіки, на яких спеціалізуються ці
країни в системі міжнародного поділу праці [3].
У сучасній організаційній моделі з’явилася ісламська модель обліку.
Ісламська економічна система запропоновувала свої якісно нові
принципи та інститути, що обумовлюють необхідність побудови на їх
основі
бухгалтерського
обліку,
положення
якого
принципово
відрізняються від запропонованих Заходом [1].
В Україні з метою реформування бухгалтерського обліку і
фінансової
звітності
було
узгодження
національної
системи
бухгалтерського обліку з вимогами міжнародних стандартів фінансової
звітності. Цей процес розвитку пов’язаний із розширення зв’язків України
у світовому просторі. Ураховуючи те, що система МСФЗ являє собою
досить складний і динамічний механізм, її розвиток пов’язаний не тільки
з переходом країни на міжнародні стандарти, а і з наявністю сучасної
системи аудиту, відповідної інфраструктури ринку, а також зі зміною
законодавчої бази [4].
Отже, міжнародна практика свідчить про відсутність однакових
принципів до організації обліку в країнах світу. Сучасні моделі
бухгалтерського обліку на міжнародному рівні свідчать про специфіку та
особливості організаційно-методичних аспектів обліку в різних країнах
світу, що ускладнює процес взаємоузгодженості показників в формах
звітності під час співпраці. Бухгалтерський облік визначається тим
середовищем, в якому він функціонує та залежать від соціальних,
політичних і економічних умов окремої країни.
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Д.е.н., к.е.н., професор кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університету будівництва та архітектури
Гордієнко К.Ю.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Соціальна відповідальність бізнесу є основним фактором розвитку
та функціонування підприємства, вона неможлива без конкретних
стратегічних цілей та вмілої взаємодії з іншими суб’єктами
господарювання. Основним чинником, який гарантує стабільний розвиток
бізнесу, стає розвиток соціальної відповідальності, що векторно
спрямований на отримання довгострокових конкурентних переваг,
створення цінності для бізнесу та суспільства як результату взаємодії
зацікавлених сторін.
У свою чергу, державі доцільно підтримувати соціальні ініціативи
бізнесу матеріально та морально, особливо у період соціальноекономічної кризи. В умовах запровадження безпрецедентних
карантинних заходів у зв’язку із пандемією COVID-19, виникли певні
економічні проблеми, які відображаються на конкурентоспроможності,
фінансовій стійкості суб’єктів господарювання та, відповідно, впливають
на підприємства у довгостроковому періоді. У такому випадку від
ефективності відносин держави та бізнесу залежить ступінь відповідності
корпоративних соціальних інвестицій як запитам самого бізнесу, так і
інтересам розвитку країни.
У Міжнародному стандарті ISO 26000 «Керівництво з соціальної
відповідальності» (2010 р.) визначено, що соціальна відповідальність
характеризується, як відповідальність організації за вплив своїх рішень
та діяльності на суспільство та навколишнє середовище через прозору і
етичну поведінку, яка сприяє сталому розвитку, включаючи здоров'я і
добробут суспільства; враховує очікування зацікавлених сторін;
відповідає законодавству та узгоджено з міжнародними нормами
поведінки; введено в усій організації [1].
Соціальна відповідальність будь-якої держави світу є безумовною,
від якої залежить не тільки регламентація умов взаємодії суб’єктів
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господарської діяльності, а й вирішення проблеми безробіття та
забезпечення ефективної зайнятості; розподіл і перерозподіл доходів
населення; формування стимулів до високопродуктивної суспільної праці
і надання соціальних гарантій економічно активній частині населення;
створення системи соціального захисту населення; забезпечення
розвитку елементів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони
здоров’я, науки, культури, спорту); захист навколишнього середовища
тощо [2].
Соціальна відповідальність влади виявляється в ефективному
державному
управлінні
країною,
що
забезпечує
соціальний,
інноваційний, економічний, культурний, духовний розвиток суспільства,
та передбачає реалізацію проголошених цілей, програм, зобов’язань,
досягнення прогресивних соціальних стандартів, стабільне покращення
умов життя в країні.
Впровадження
та
дотримання
принципів
соціальної
відповідальності в діяльності компаній є як соціальною, так і економічно
обґрунтованою необхідністю, що дозволяє досягати наступних
результатів [3]:
- покращення результатів комерційної діяльності;
- підвищення рівня репутації та іміджу компанії;
- зміцнення ділових відносин із партнерами по бізнесу;
- сприяння підвищенню можливостей щодо залучення і утримання
кваліфікованих кадрів в умовах їх гострого дефіциту;
формування
навколо
підприємства
зони
соціального
благополуччя через соціальні проекти, які надалі все більше
привертають увагу засобів масової інформації.
Несприятливі глобальні економічні обставини на час COVID-19 та
мінливі макроекономічні умови призводять до посилення аномалій
корпоративного управління на ринках, що розвиваються. У світлі
соціального дистанціювання, спричиненого пандемією COVID-19,
корпоративна соціальна відповідальність виходить на новий рівень [4].
Як в країнах, що розвиваються, так і в розвинутих країнах, одним із
найпоширеніших проявів соціальної відповідальності є також перехід до
віддаленої форми життєдіяльності, дистанціювання у веденні
господарської діяльності, вживання всіх необхідних засобів гігієни та
відповідного поводження у місцях скупчення людей, що значно впливає
на подолання пандемії COVID-19.
Доцільно, щоб ефективна співпраця органів державної влади з
бізнесом характеризувалася впорядкуванням відносин шляхом
застосування економічних важелів, розвитком морального чинника та
норм правової і соціальної відповідальності, а також стимулюванням
правового функціонування діяльності фізичних та юридичних осіб.
Таким чином, нині соціальна відповідальність передбачає
необхідність врахування інтересів суспільства всіма суб’єктами
господарювання, окремими громадянами та державою в цілому для
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забезпечення, по-перше, безпеки життєдіяльності в країні, по-друге,
гарантування повноцінного розвитку, конкурентоспроможності тощо. При
цьому, державна підтримка вкрай важлива для функціонування та
розвитку бізнесу, особливо в умовах пандемії COVID-19, що призвела до
нової соціально-економічної кризи не тільки окремо взятої країни, а у
всьому світі.
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Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасному світі господарсько-фінансової діяльності суб’єктів
господарювання дуже важливим є такий аспект як фінансовий PR. Тому
у цій роботі були проведені практичні дослідження, які чітко визначають
правила функціонування фінансового PR у страхуванні.
Актуальність роботи полягає у необхідності розвитку фінансового
PR у страхуванні.
Проблематика даної теми визначається низьким рівнем розвитку
фінансового PR у страхуванні.
Мета роботи полягає в удосконаленні знань щодо фінансового PR,
у визначенні процесу роботи фінансового PR та дослідженні подальшого
розвитку фінансового PR у страхуванні.
На прикладі корпоративного сайту компанії НАСК «Оранта» можна
зазначити, що в компанії на достатньому рівні впроваджений фінансовий
PR.
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На офіційному сайті в розділі Публічна інформація надана
фінансова інформація, така як: інформація емітента; фінансові
показники; ліцензії; звіти; оферти та правила страхування; посередники
та партнери. Згідно цієї інформації по кожному підрозділу можна
виділити основні критерії фінансового PR.
В критерії про основну інформацію емітента, яка подана на цьому
сайті можна віднести: заснування страхової компанії фондом державного
майна України шляхом перетворення Української державної страхової
комерційної організації («Укрдержстрах») на НАСК «Оранта», згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 pоку, ця
інформація яка надана на сайті, яка дає змогу для підвищення іміджу
страхової компанії.
Щодо основного статутного капіталу НАСК «Оранта», то він
становить 159000000,00 гривень, що також відображено в цьому критерії
фінансового PR.
Підрозділ фінансових показників свідчить про статутний фонд,
власний капітал, страхові резерви та інші показники, які вказані в
цифрах. До цього прикріплюються документи, що свідчать про
оновлення рейтингу фінансової стійкості страхової компанії.
На офіційному сайті цієї страхової компанії вказано перелік
ліцензій, які чітко формують уявлення щодо роботи у сфері страхування
та підняття особистого іміджу фінансового PR. До них входять:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів; добровільне страхування фінансових
ризиків; обов’язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення
та інше; обов’язкове медичне страхування; добровільне страхування
майна; добровільне страхування кредитів та інше.
До річної консолідованої фінансової звітності входить аудиторський
висновок про фінансову звітність, баланс, консолідований звіт фінансові
результати, про рух грошових коштів, про власний капітал. А також
представлений річний звіт за 2020 рік. Це все сприяє підсиленню
фінансового іміджу страхової компанії.
На сайті страхової компанії чітко прописані договори-оферти.
Основні з яких публічний договір-оферт добровільного страхування
подорожуючих за кордон та публічний договір-оферта Стоп-Ковід.
В розділі Публічна інформація дуже чітко та цікаво надана схема
зображення структури власності ПАТ НАСК «Оранта» станом на
16.06.2021. Основна частина акцій належить АТ «БТА Банк» (Республіка
Казахстан), яка складає 35,17%; ТОВ «НС-ФІНАНС» (Україна), частина
акцій якої складає 35,17%; 9,95% складає ТОВ «Приватна Інвестиційна
Компанія» (Україна); а вже 4,24% складає інші акціонери – юридичні та
фізичні особи, які не є ключовими учасниками.
Проаналізувавши фінансовий PR страхової компанії НАСК
«Оранта» та дослідивши всі підрозділи публічного розділу на офіційному
сайті компанії, робиться висновок, що страхова компанія НАСК «Оранта»
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має значний потенціал на ринку фінансового PR за допомогою
встановленого іміджу компанії. НАСК «Оранта» проводила розвиток
свого PR відділу протягом довгих років та досягла значних результатів у
страховому бізнесі.
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Ринок нерухомості, в загальному вигляді, можна визначити як
систему економічних і правових відносин, що виникають у процесі
будівництва, продажу, покупки, оренди нерухомості тощо.
Ринок нерухомості має свої особливості:
- низька ліквідність;
- циклічний характер;
- високий ступінь регулюючого державного впливу;
- високий рівень трансакційних витрат;
- тривалість терміну експозиції та ін.
На ринку нерухомості сформувалися і активно діють різні його
учасники. Так, економічними суб’єктами ринку нерухомості є покупці
(орендарі), продавці (орендодавці) та професійні учасники ринку
нерухомості (інституційні та не інституційні).
До інституціональних учасників, що представляють інтереси
держави, відносять:
- органи державної реєстрації прав на нерухомість і договорів з
нею;
організації,
що
регулюють
містобудівний
розвиток,
землевпорядкування та землекористування;
- органи експертизи містобудівної та проектної документації;
-органи, що проводять інвентаризацію та облік будівель, органи
технічної, пожежної та ін. служб, які здійснюють нагляд за будівництвом
та експлуатацією будівель та споруд.
До не інституціональних учасників, що працюють на комерційній
основі, належать:
- підприємці (юридичні або фізичні особи);
- інвестори;
- брокери (рієлторські фірми);
- девелопери та редевелопери;
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- державні органи влади;
- оцінювачі об’єктів нерухомості;
- фінансисти (банкіри, кредитори);
- проектувальники та будівельники, які працюють на комерційній
основі;
- юристи;
-страхові компанії;
- аналітики та дослідники ринку нерухомості;
- учасники фондового ринку;
- маркетологи, фахівці по зв’язкам з громадськістю та реклами;
- фахівці з інформаційних технологій;
- фахівці в галузі навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
- інші фахівці.
Отже, успішний розвиток ринку нерухомості залежить від
ефективної взаємодії усіх численних учасників ринку нерухомості.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ПОДОЛАННЯ
Татаренко А.А.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Економіка»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасна архітектура економіки значною мірою ґрунтується на
фінансовій основі. Ця обставина має об’єктивну природу і зумовлюється
динамічними характеристиками розвитку фінансових ринків. Фінансовий
сектор є однією з найважливіших ланок національної економіки.
Вивчення спектра питань розвитку фінансових ринків належить до
проблематики, постійно важливої у дослідницькому середовищі.
Актуальність цього напряму дослідження обумовлена рядом
причин. По-перше, потребою обґрунтування дослідження проблем, що
мають місце на фінансовому ринку України. По-друге, відсутністю у
вітчизняній науці теоретичних розробок правового характеру, що
визначають здійснення регулювання фінансового ринку. В науку і освіту
проникають різноманітні зарубіжні управлінські доктрини, які не
враховують специфіки українського ринку і національні соціокультурні
традиції. По-третє, багаторічний досвід відчуження людей від власності і
бізнесу блокує можливості продуктивного менеджменту, особливо в
базових традиційних галузях української економіки. По-четверте,
потребою в ефективних, у практичному відношенні, рекомендаціях
стосовно подальшого розвитку та становлення фінансового ринку
України [6].
Виходячи з цього, можна виділити 3 найактуальніші проблеми,
вирішення яких, забезпечить нормальне функціонування даного ринку:
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1) проблема мобілізації ресурсів;
2) нерозвиненість і недосконалість фінансової системи;
3) відсутність узгодженого законодавства.
В Україні фінансовий ринок почав розвиватися з 1992 р. у формі
акцій акціонерних товариств і депозитних сертифікатів комерційних
банків. Звичайно, за такий короткий час у формуванні фінансового
капіталу і розвитку фінансового ринку очікувати більш-менш помітних
результатів не можна. Сучасний рівень розвитку у країнах з класичною
ринковою економікою став результатом тривалої еволюції ринкових
відносин протягом кількох десятиліть.
В сьогоднішній ситуації, коли темп зростання світової економіки, а
зокрема, економіки розвинених країн уповільнюється, інвестиції в країни
з перехідною економікою, зважаючи на значний потенціал росту такої
економіки, є досить привабливими.Проблема українського ринку
фінансових послуг полягає у відсутності в нього фінансових ресурсів для
забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектору економіки.
Відповідно вирішення цієї проблеми передбачає створення умов, які б
дозволили додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, зокрема,
заощадження населення та "тіньовий капітал", до інвестиційної
діяльності, а також створити привабливі умови для іноземних інвесторів.
Однією з проблем є проблема мобілізації ресурсів, вирішенням якої
є: по-перше, це банки як об’єкт акумулювання фінансового капіталу.
Якщо раніше банків в Україні було занадто багато, тому фінансові
ресурси були досить розпорошеними, то в умовах світової кризи, їх
кількість значно зменшилась, що стимулювало до згрупування ресурсів.
Крім того значна частина коштів сьогодні перебуває в безготівковій
формі, обслуговуючи "тіньовий" капітал; по-друге, акумулюванням та
інвестуванням фінансового капіталу займаються різноманітні учасники
фондового ринку: інвестиційні компанії та фонди, трастові компанії
(довірчі товариства).
Саме тому формування фінансового ринку здатного до ефективної
мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів та спроможного утримувати
конкурентні позиції на глобальному ринку капіталів є надзвичайно
важливим для будь-якої держави.
Сьогодні в Україні однією з головних проблем економічного
розвитку є нерозвиненість та недосконалість фінансової системи.
Оскільки сьогодні фінансово-економічна ситуація в Україні є складною і
неоднозначною, проблема пошуку шляхів її стабілізації залишається
досить актуальною. Це проявляється в низькому рівні капіталізації банків
України, а як наслідок, свідчить про їхню низьку конкурентоздатність з
іноземними банками, число яких на українському фінансовому ринку
поступово збільшується.
Водночас в умовах структурно-технологічної незбалансованості
економіки, монополізації виробництва, катастрофічної зношеності
основних
фондів,
посилення
інфляції
відбувається
активна
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диференціація платоспроможного попиту: основна маса нагромаджень
сконцентрована у фінансовому секторі економіки й підприємств
нефінансового сектору, що спеціалізуються у сфері обміну.
У ході останніх подій в Україні спостерігається економічна криза,
яка характеризується насамперед хронічною незбалансованістю
бюджетних доходів і видатків, активним зростанням державної
заборгованості, нераціональною структурою бюджетних витрат,
неоптимальним рівнем податкових вилучень для формування бюджетів
усіх рівнів. Основними напрямками подолання фінансової кризи може
бути зокрема: запровадження жорсткого режиму економії щодо
витрачання бюджетних коштів; визначення доцільності фінансування
деяких соціальних витрат; зменшення обсягів фінансових запозичень
для покриття дефіциту державного бюджету; вдосконалення
інструментів залучення до інвестиційної сфери особистих накопичень
населення; оптимізація рівня податкових вилучень до бюджету [1].
Для підвищення дієвості фінансової системи необхідно терміново
впроваджувати елементи фінансової і стабілізаційної політики,
пріоритетними напрямками якої мають бути: оптимізація ефективності
фінансування завдань, які належать до сфери компетенції держави та
місцевої влади; розвиток страхових механізмів пенсійного забезпечення,
медичного обслуговування, страхових принципів
фінансування
отримання вищої та спеціальної освіти; заохочення комерційного
кредитування суб’єктів господарської діяльності; заохочення розвитку
механізмів випуску корпоративних облігацій, розрахованих як на
внутрішній, так і на зовнішній ринки; цілеспрямований розвиток інститутів
та інструментів фондового ринку [5].
Ще однією проблемою, що впливає розбалансованість фінансового
ринку є неузгодженість законодавства.Для її вирішення в Україні слід
впровадити цілісну довгострокову стратегію розвитку фінансового
сектору України, а також для координації дій різних органів влади в сфері
впровадження заходів щодо розвитку фінансового сектору [2].
За умов глобальної інтеграції ринків фінансових послуг
надзвичайно важливим завданням для кожної країни є забезпечення
функціонування конкурентоспроможного ринку фінансових послуг.
Відсутність узгодженого законодавства та ефективних принципів
регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ
є однією з серйозних проблем розвитку фінансового сектора в цілому.
Основною метою діяльності цієї стратегії повинно бути:
- створення ефективної системи регулювання та нагляду за
діяльністю небанківських фінансових установ, зокрема тих їх видів, щодо
яких не існує чіткого та повноцінного законодавчого поля та відсутній
орган регулювання та нагляду.
- створення узгодженого законодавства та стабільного політичного і
економічного середовища;
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- розроблення та узгодження концепції створення та діяльності
незалежного органу регулювання та нагляду за діяльністю небанківських
фінансових установ. Цей документ має визначати засади створення та
діяльності органу регулювання та нагляду, його функції та механізми їх
реалізації;
- розроблення та узгодження концепції розвитку законодавчого
поля фінансового сектора. Ця концепція має передбачати стратегію
розробки та прийняття ряду законопроектів, що регламентують
діяльність окремих видів небанківських фінансових установ та
доповнюють вже існуючу законодавчу базу по фондовому ринку та
банківському сектору [4].
Фінансовий ринок - це важлива, невід'ємна складова частина ринку
країни, що представляє собою систему руху, розподілу та перерозподілу
грошових коштів за посередництва фінансових інституцій, які охоплюють
сукупність усіх грошових ресурсів країни, що знаходяться у постійному
русі і змінюються під впливом співвідношення попиту та пропозиції на
дані ресурси зі сторони найрізноманітніших суб'єктів економіки. В цілому
подальший розвиток фінансового ринку України відкриває перед
банками значні можливості та перспективи збільшення обсягів
діяльності. Проте, в умовах загострення конкуренції на фінансовому
ринку не менш актуальним є пошук банками нових, нетрадиційних форм
діяльності, які б дозволили значно.
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ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА
ТЕНДЕНЦІЇ
Тохтамиш Т.О.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Ганцева А.О.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Держаний борг на сьогодні є невід’ємною частиною функціонування
економіки будь-якої країни. Потреба в державному кредиті виникає у
зв’язку з тим, що діяльність держави є обмеженою фіскальними
можливостями, які функціонують за рахунок податків. Задовольнити
безмежні потреби тільки за допомогою податків досить складно, тому
уряд займається пошуком альтернативних методів фінансування потреб
бюджету. До цих методів належить монетарне і позикове фінансування.
Державний борг є наслідком функціонування системи державного
кредиту. Суспільне значення державного кредиту відображається в
розширенні можливостей фінансування за допомогою використання
кредитних інструментів для забезпечення країни необхідними ресурсами
для виконання економічних, соціальних і політичних функцій. Потреба
такого джерела фінансування зумовлена тим, що держава у своїй
діяльності здебільшого виходить із меж фіскальних можливостей, тобто
доходів державного бюджету не вистачає для покриття всіх видатків.
Згідно з Бюджетним кодексом України, державний борг – це
загальна сума боргових зобов’язань держави з поверненням отриманих
та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають
внаслідок державного запозичення. Граничний обсяг державного боргу
визначається за ст. 18 Бюджетного кодексу України, в якій зазначено, що
величина суми боргу не має перевищувати 60% фактичного річного ВВП
України. У разі перевищення граничної величини боргу Кабінет Міністрів
України зобов’язаний вжити термінових заходів з метою зменшення суми
державного боргу до встановленої величини й нижче [1].
У складі державного боргу традиційно виділяють зовнішній та
внутрішній борг.
Деякі вчені зазначають, що в Україні зараз існує два види
державного боргу: офіційно визнаний борг та заборгованість, яка в його
складі не враховується, однак за економічною сутністю є державною.
Офіційно визнаний державний борг – це борг який оформлений
кредитними угодами або цінними паперами держави, що передбачає
погашення основної суми боргу та виплату відсотків у чітко визначений
термін. Другий тип, офіційно невизнаний борг, включає невиконані
фінансові зобов’язання держави перед суб’єктами економіки, такі як:
неоплачені державні замовлення; заборгованість із заробітної плати
перед працівниками бюджетної сфери; невідшкодований податок на
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додану вартість; гарантії держави щодо компенсації знецінених
заощаджень громадян в установах Ощадного банку.
Економічна суть державного боргу виявляється через такі дві його
функції: фіскальну та регулюючу.
Фіскальна функція передбачає залучення державою необхідних
коштів для фінансування бюджетних видатків. Регулююча функція
державного боргу передбачає коригування обсягу грошової маси через
купівлю-продаж цінних паперів центральним банком країни [2].
Отже, борг держави можна вивчати з двох позицій: з одного боку,
державне запозичення сприяє зростанню економіки країни; з іншого –
борг збільшує навантаження на державний бюджет. Тому виникає
потреба знайти оптимальне співвідношення між інвестиціями,
економічним зростанням та внутрішніми і зовнішніми запозиченнями.
Проаналізувавши сучасний стан державної заборгованості України.
Станом на 31 грудня 2020 року державний та гарантований державою
борг України складає 2 551,88 млрд грн або 90,25 млрд дол. США, в тому
числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 518,93
млрд грн (59,52% від усієї суми боргу) або 53,72 млрд дол. США;
державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 032,95 млрд
грн (40,48%) або 36,53 млрд дол. США. При цьому за 2020 рік сума
державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на
516 004,2 млрд грн, тобто відбулось зростання на 27% [3].
Традиційно в структурі державного та гарантованого державою
боргу більшу частину займає зовнішній борг – 59,52% у сукупному обсязі
державою боргу станом на 31.12.2020 р.
У структурі державного боргу одне з найважливіших місць відіграє
заборгованість
перед
міжнародними
кредиторами.
Саме
ця
заборгованість є найбільшим тягарем для золотовалютних запасів
держави. Ураховуючи цей фактор, що Україна продовжує брати
запозичення в міжнародних інстанцій та організацій, цей тягар
продовжує збільшуватися попри те, що Україна приймає допомогу від
Паризького клубу.
Так, в структурі зовнішньої заборгованості на кінець 2020 р. в
Україні ОЗДП склали 654,3 млрд.грн, а кредити, надані міжнародними
фінансовими організаціями, – 337,43 млрд.грн.
В сучасних умовах державний борг не є винятковим явищем.
Більшість країн, незалежно від розвиненості їх економіки, мають
державний борг, що формується внаслідок використання державного
кредиту. Використання державного кредиту обумовлено необхідністю
усунення розриву між зростаючими витратами держави і обмеженими
можливостями формування доходів бюджету.
За останнє десятиріччя Україна не один раз перетнула граничне
значення показника відношення державного зовнішнього боргу до ВВП у
2010, 2014-2019 роках цей показник досягав позначок понад 25%.
Позитивна динаміка скорочення відношення зовнішнього боргу до ВВП
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спостерігалась з 2003 по 2007 рік, а також протягом 2011-2013 та 20162019 років. З початком військового конфлікту на сході України значно
зросли обсяги видатків на оборону, скоротилися надходження виручки
до бюджету від підприємств, що знаходяться в зоні тимчасово
окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. У 2020
році значення показника перебуває на граничній межі і становить 60,8%.
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ПРОТИДІЄЮ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ, В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Шептуха О.М.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Домашнє насильство є незаперечним порушенням прав людини,
що закріплено у низці міжнародних конвенцій та рекомендацій ООН, а
також на рівні законодавства більшості розвинених країн. Домашнє
насильство – це протиправні дія або бездіяльність (а також погрози їх
вчинення) у формі фізичного, сексуального, психологічного, економічного
насильства, що вчиняються у визначеному колі осіб, незалежно від місця
їх проживання.
Питання домашнього насильства було активізоване у Європі
близько сторіччя тому. У Німеччині поправки про заборону фізичного
покарання дітей сформульовані як право отримати виховання без
насильства. Їх внесли до цивільного кодексу Німеччини лише в 2000
році. У Франції в 2010 році було прийнято ряд поправок, за якими судді
отримали право видавати спеціальні постанови для убезпечення жертв
насильства. Мова може йти про зміну місця проживання, яке передбачає
направлення до спеціальних соціальних центрів, або відсторонення
чоловіка від перебування у сім'ї. За дотриманням останньої вимоги
слідкують за допомогою спеціальних електронних браслетів. У грудні
2016 року набули чинності поправки, які забороняють будь-яке
застосування насильства по відношенню до дітей. У Великій Британії
заборонені тілесні покарання дітей, які спричиняють рани чи травми, але
немає прямої заборони на застосування «легких» форм покарання.
Покарання за випадки домашнього насильства в Україні визначили у
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вигляді 150-240 годин громадських робіт, арештом до 6 місяців або
позбавленням волі до 5 років [1].
Організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому
насильству визначені Законом України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» [2]. Цей Закон також визначає основні напрями
реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів
постраждалих осіб.
Державна політика у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству спрямована на забезпечення комплексного інтегрованого
підходу до подолання домашнього насильства, надання всебічної
допомоги постраждалим особам та утвердження ненасильницького
характеру приватних стосунків.
Основними напрямами реалізації державної політики у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству є:
1) запобігання домашньому насильству;
2) ефективне реагування на факти домашнього насильства шляхом
запровадження механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у
сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
3) надання допомоги та захисту постраждалим особам,
забезпечення відшкодування шкоди, завданої домашнім насильством;
4) належне розслідування фактів домашнього насильства,
притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та
зміна їхньої поведінки.
Фінансове забезпечення заходів у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, надання допомоги постраждалим особам, а
також створення та забезпечення функціонування Єдиного державного
реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі
здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів
підприємств, установ та організацій, професійних спілок, добровільних
внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел, не заборонених
законодавством.
Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, державної та
комунальної форм власності здійснюється за рахунок коштів
відповідного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Утримання спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, що
не належать до державної та комунальної форм власності, забезпечення
розвитку їхньої матеріальної бази та надання ними соціальних послуг
здійснюються за рахунок коштів їх засновників та інших коштів, не
заборонених законодавством, у тому числі на умовах соціального
замовлення.
У Європі на кожні 10 тис. населення країни має бути одне місце у
притулку (шелтері), а в Україні до 2021 року було лише 16 притулків, тобто
навіть не в кожній області. У 2021 році згідно з планом дій, затвердженим
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Кабінетом Міністрів, має бути створено 28 нових притулків для жертв
домашнього насильства. Крім них створюватимуться ще й денні центри
допомоги: щоб, якщо людина прийняла рішення піти з дому, можна було
прийти та проконсультуватися так, щоб ніхто із сусідів та близьких не знав
про це. Створюється служба швидкого реагування: 40 мобільних бригад,
які мають займатися лише питаннями насильства у сім'ї. Для них буде
придбано 40 автомобілів. В середині 2021 року уряд виділив субвенцію у
розмірі близько 275 млн. грн. для фінансування запуску притулків, денних
центрів та спеціальних служб у поліції. Із жертвами домашнього
насильства має проводитися також психологічна робота.
Постраждалі від домашнього насильства можуть зателефонувати
до гарячої лінії або до служби соціальної допомоги та їх перенаправлять
до шелтера. Або соціальна служба викличе поліцію і вони відвезуть у
притулок. Там надається первинна юридична допомога, у тому числі
якщо людина не має документів. Там постраждала людина може
знаходитися від трьох до шести місяців, для дітей також є все необхідне.
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Принципи розміщення продуктивних сил - це керівні положення,
сформульовані суспільством, які визначають об'єктивні потреби та умови
суспільного розвитку, які воно реалізує в процесі своєї практичної
діяльності. Принципи визначають потреби суспільства на певному
історичному етапі [1].
Принципи – це свідомі дії, спрямовані на реалізацію
закономірностей розміщення продуктивних сил [2]. Найважливішими
принципами розміщення продуктивних сил є:
1.
Принцип раціонального розміщення. Зміст його полягає у
такому розташуванні виробництва, яке забезпечувало б високу
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ефективність народного господарства. Принцип раціональності
реалізується завдяки комплексу певних заходів:
відповідне наближення матеріаломістких, енергомістких,
водомістких галузей до джерел палива, енергії й води;
наближення трудомісткого виробництва до районів і центрів
зосередження трудових ресурсів;
наближення масового виробництва малотранспортабельної
продукції до місць її споживання, запобігання зустрічним перевезенням
однотипної продукції, сировини й палива з одного регіону до іншого.
2. Принцип оптимальності розміщення виробництва. Оптимальність
означає вибір найкращого варіанта не лише з наявних, а з усіх
можливих.
3. Принцип збалансованості і пропорційності означає таке
розміщення виробництва, за якого витримувалася б рівновага між
виробничими потужностями, обсягом виробництва, з одного боку, та
наявністю сировинних, енергетичних, водних, земельних, трудових,
фінансових ресурсів регіону з іншого.
4. Принцип комплексного розміщення виробництва. Практично він
реалізується: у комплексному використанні природних ресурсів, включно
з відходами; у раціональному використанні трудових ресурсів шляхом
створення у регіоні такої структури господарства, за якої надається
праця усім контингентам робочої сили; у створенні єдиної
інфраструктури; у налагодженні ефективних виробничих зв'язків між
підприємствами регіону.
5. Принцип розміщення підприємств згідно з раціональними
формами суспільної організації виробництва. До таких форм належать
концентрація, спеціалізація, кооперування й комбінування.
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Регіональна економіка, як наука, почала формуватися ще в XIX
столітті. Головне завдання регіональної економіки полягає в науковому
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обґрунтуванні розумного компромісу між економічними інтересами країни
в цілому і окремих її регіонів.
До основних проблем регіональної економіки в Україні можна
віднести: економіку окремого регіону; економічні зв'язки між регіонами;
регіональні системи (національна економіка як система взаємодіючих
регіонів);
розміщення
продуктивних
сил;
регіональні
аспекти
економічного життя; моделювання системи управління регіоном;
вдосконалення механізмів та методів управління і регулювання
господарської діяльності в регіоні [1].
Економіка регіону - це ланка господарського комплексу країни, яка
розміщена на певній частині її території. Економіка регіону базується на
мікроекономічній виробничій функції, тобто врахуванні найбільш
ефективної дії місцевих чинників виробництва - робочої сили, ресурсів,
економічних зв'язків конкретних підприємств тощо. Для економіки регіону
найбільш притаманні риси саморегуляції через попит і пропозицію,
рівень конкуренції в межах регіону, форми власності. Тому вивчення
інформації про регіон та його функціонування є базовою проблемою
регіональної економіки.
Економічне співробітництво – це об’єктивний процес розвитку
багатогранних економічних і науково-технічних зв’язків між регіонами,
країнами, групами країн, міжнародними організаціями на принципах
незалежності, рівноправ’я і взаємної вигоди сторін.
Регіональне економічне співробітництво ґрунтується на таких
принципах: законності; добровільності; взаємної вигоди; прозорості та
відкритості; рівноправності учасників; взаємної відповідальності суб’єктів
співробітництва за його результати.
Налагодження та слідкування за зв’язками між регіонами та їх
співробітництвом є важливою проблемою, якою стурбована регіональна
економіка України [2].
Розміщення продуктивних сил – це розподіл продуктивних сил на
території відповідно до природних, соціальних та економічних умов її
окремих частин і районів, що визначається особливостями суспільного й
територіального поділу праці. Галузь економічної науки, що вивчає
специфічні, просторові аспекти вияву економічних законів. Об'єктом
вивчення є продуктивні сили, а предметом - їх територіальний стан і
розвиток.
Розміщення продуктивних сил як поняття і як напрям наукових
досліджень сформувалося у радянській економічній науці. Західна
економічна наука про розміщення господарства і регіони не
використовувала подібної термінології. Там цей науковий напрям
називався або економічною географією, або пізніше - регіональною
економікою.
Розміщення важливих промислових об’єктів допомагає розвитку
регіону і є важливою частиною регіональної економіки.
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З наведеної вище інформації можна зробити висновок, що
регіональна економіка - це важлива дисципліна, яка розглядає та вирішує
ряд проблем для того, щоб економіка регіонів розвивалася рівномірно та
робить все для покращення добробуту населення нашої країни.
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Уолтер Айзард – це американський економіст та географ,
найважливіший представник школи просторового аналізу, засновник
регіональної науки. З точки зору У. Айзарда та інших американських
вчених, які співпрацювали з ним, регіональна є синонімом поняття
«територіальна». Сам вчений визначав регіональну науку як «нове
міждисциплінарне поле всередині системи соціальних наук, яке
спирається на теорію і досягнення інших соціальних наук» [1]. Її увага
зосереджується на просторових вимірах людської діяльності в межах
різних видів її структур і функцій і на значенні цих вимірювань для
розуміння соціальної поведінки та її форм. Просторові виміри
відносяться не тільки до територіальних відносин між людьми і
областями їх діяльності, але також до відносин з природним та
трансформованим людиною середовищем на земній поверхні.
Регіональна наука широко використовує математичні моделі, які
дозволяють визначити її теоретичні рамки. Вживання терміну
«регіональна» означає систематичний підхід до простору з точки зору
людського існування.
Регіональна наука побудована так, що її поле не збігається з жодною
соціальною дисципліною, кожна з яких має власні підходи. Але вона
пов'язана і взаємно переплітається з регіональною економікою, екологією,
теоретичною географією, регіоналізмом в розумінні політичної науки та
іншими соціальними науками, кожна з яких має власні характерні
особливості, крім відносин до простору і частково до соціальних процесів.
Регіональна наука також дуже близька до деяких прикладних наук.
Основна праця У. Айзарда [1] присвячена комплексному розгляду
промислового виробництва. Під промисловим комплексом він розумів
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сукупність видів діяльності, що здійснюються в певному місці і
об'єднаних в певну групу (підсистему) тісними виробничими,
комерційними або іншими зв'язками. На думку вченого, вивчення
промислового комплексу носить пізнавальний характер, його аналіз
спрямований на вивчення регіональних особливостей структури і
розвитку груп, які об'єднують різні види діяльності за ознакою наявності
технологічних (виробничих), торгових та інших взаємодій.
Таким чином, промисловий комплекс є територіальною групою
(агломерацією) промислових підприємств, що мають різні види
взаємодій, яка володіє певною структурою і особливостями розвитку.
Базовим фактором розвитку промисловості є не виробництво, а
чисельність населення, його переміщення (міграція), споживання і
обслуговування, доходи і витрати.
У. Айзардом розроблені нові технічні методи дослідження
балансових схем, матричних побудов, різних моделей та інших
математико-статистичних прийомів обробки емпіричних даних. Однак всі
ці методи в основному являють собою тільки технічні прийоми обробки
фактичних даних і дозволяють виявити лише деякі статистичні тенденції
та закономірності.
У. Айзард і створена ним Асоціація регіональної наук спочатку з
великою пересторогою ставилися до географії, вважаючи її описовою
наукою, далекою від використання математичної і статистичної техніки
розрахунків. Потім, з появою теоретичної географії, він почав змінювати
своє ставлення до географії в цілому. Він вирішив поєднати економічний
регіональний аналіз з екологічним.
У. Айзард запропонував нову логіку систематизації методів і теорій
регіональної науки, відзначав продуктивність фізичних і хімічних
моделей і аналогій, вважаючи, що існує багато спільних рис між фізикою
і хімією, з одного боку, і регіональної наукою, з іншого.
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На сучасному етапі розвитку цивілізації інформаційно-комунікаційні
технології увійшли в усі сфери людської діяльності. Спостерігається
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розвиток інформаційних технологій, використання мобільних пристроїв і
цифрових носіїв. Іноді, швидкість технічного вдосконалення випереджає
рівень сприйняття суспільством цих змін. Сьогодні цифрова економіка є
новітньою парадигмою економічного розвитку країни, яка свідчить про те,
що всі сфери суспільного життя знаходяться у взаємодії.
Гроші –це змістотвірний атрибутекономічної системи ринкового
типу. Криптовалюта (від англ. Cryptocurrency) – вид цифрової валюти,
емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні та
застосуванні різних криптографічних методів захисту, таких як proof-ofwork та/або proof-of-stake. Функціонування системи відбувається
децентралізовано в розподіленій комп’ютерній мережі [1].
Згідно з визначенням Bitcoin Security криптовалюта – швидка та
надійна система платежів і грошових переказів, заснована на новітніх
технологіях і непідконтрольна жодному уряду. Офіційний сайт найпершої
та найбільш популярної сьогодні криптовалюти Bitcoin визначає
криптовалюту як «інноваційну мережу платежів і новий вид грошей, що
використовує P2P-технологію і функціонує без центрального
контролюючого органу або банку; обробка транзакцій та емісія
виробляються колективно, зусиллями мережі» [3].
Криптовалюта має низку переваг [2]:
1) операції з криптовалютою є повністю анонімними і
конфіденційними. Вся інформація про транзакції зашифрована в наборі
символів, персональні дані не прив’язуються до гаманця криптовалюти;
2) кожна одиниця криптовалюти має унікальний код і захищена від
підробки;
3) криптовалюта є децентралізованою, тобто не має центру
управління, через що засновник цифрових грошей або будьякий
фінансовий інститут не може вплинути на її існування. Курс і операції
цілком регулюються користувачами електронних гаманців;
4) кожна одиниця криптовалюти не прив’язана до жодного з банків,
що суттєво зменшує розмір комісії за здійснення операцій. Вартість
комісії зазвичай є вартістю енергетичних ресурсів, затрачених на
здійснення трансакції;
5) відсутність прив’язки до банків сприяє суттєвому зменшенню
затрат часу на здійснення операцій із криптовалютою. Зазвичай
підтвердження здійснення операцій із криптовалютою приходить
протягом декількох секунд;
6) операції здійснюються напряму між різними власниками
електронних гаманців, що сприяє підвищенню швидкості здійснення
операцій та зменшенню комісії;
7) емісія більшості видів криптовалют має максимальний поріг, що
викликано скінченністю всіх можливих комбінацій символів, що
утворюють кожну нову одиницю криптовалюти. Це сприяє зменшенню
невиправданої грошової маси в обігу та зниженню рівня інфляції.
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Однак, існуючі ризики вимагають уваги і профілактики негативних
наслідків – зокрема, постійного навчання персоналу, зміни його
кваліфікації, витрат, пов’язаних із захистом даних тощо. Неабияке
значення цифровізації постало під час пандемії COVID – 19.
Отже, набуває особливої актуальності забезпечення криптобезпеки
при здійсненні операцій на ринку криптовалюти, що є перспективним
напрямком подальшого дослідження.
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