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СТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ ТА СТІЙКІСТЬ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: ЗМІНА БАЗОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ  
 

Сучасний світ вступає в період посилення нестабільності розвитку. Цей 

процес має глобальний характер, стосується усіх сфер і країн. Фінансова 

система порівняно з іншими складовими економіки є більш чутливою до 

дестабілізаційних впливів, що пов’язано перш за все з її основним агентом, 

яким є гроші. Рух грошей, їх емісія, розподіл, накопичення і використання є 

основою функціонування фінансової системи та її складових. У грошах 

віддзеркалюється вся економіка, що засвідчується їх роллю як загального 

еквівалента. У ринковій економіці гроші  виступають як загальне мірило усіх 

благ, яке завжди повинно залишатися стабільним, інакше сама процедура 

вимірювання втрачає сенс. Тому стабільність грошової одиниці і стійкість  

фінансової системи були тісно взаємопов’язаними. Але зараз ситуація 

змінюється.  

Це обумовлено низкою суттєвих змін, що відбуваються в суспільстві та 

віддзеркалюються в усіх складових економіки і фінансів, але перш за все у 

грошах, бо вони на все впливають і все на них впливає. Зафіксувати і зрозуміти 

цей багатоманітний вплив занадто важко, що приводить до різноманіття 

поглядів, думок, точок зору, концепцій, теорій грошей, а також до різних 

реальних наслідків їх застосування на практиці. Колишньому британському 

прем’єр-міністру У.Гладстону належить вислів, що «навіть кохання не зробило 

стільки людей дурнями, скільки мудрування з приводу сутності грошей» [1].  

Гроші – найбільш абстрактна реальність ринкової економіки, і саме тому 

вона входить як елемент в усі більш конкретні економічні утворення і процеси. 

Не забезпечивши стабільності грошової одиниці, не можна забезпечити 

стійкість фінансової системи. Це положення було вірним раніше і залишається 

таким зараз. Але раніше справедливим було і зворотне твердження: без 

стабільності фінансової системи не може бути стабільної грошової одиниці. 

Наприклад, великий бюджетний дефіцит призводив до підвищення інфляції з 

усіма наступними наслідками. Надмірна емісія ставала прямим чинником 

зростання інфляції. Фінансові кризи також негативно впливали на стабільність 

грошей.  

Зараз грошова одиниця може зберігати свою відносну стабільність навіть 

при значних бюджетних дефіцитах, в умовах гострих фінансових криз і високих 

темпах емісії. Все частіше монетарна влада і уряди країн починають 

опікуватися ризиками не інфляції, а дефляції, яка також є ознакою 

нестабільності. Саме поняття стабільності еволюціонує. Раніше консенсусом 

для розвинених країн була інфляція близько, але менше 2%. Тепер це 



 

8 

 

піддається сумніву. Ведуться дискусії з приводу необхідності мати більш 

високі темпи інфляції. 

Крім того, існує думка (за межами монетарного мейнстриму), що 

стабільність грошової одиниці не завжди можна зводити до внутрішньої 

стабільності (інфляції), в ряді випадків важливо враховувати в ній зовнішню 

стабільність (динаміку обмінного курсу). Є пропозиції щодо методів оцінки  

загальної стабільності грошової одиниці, яка інтегрує внутрішню і зовнішню 

стабільність [2, с. 374–388]. Стосовно фінансової стійкості зараз існує низка 

офіційно прийнятих показників, які віддзеркалюють її різні складові [3].  

Аналіз досліджень і публікацій з цієї проблематики показує, що у світовій 

та вітчизняній науковій літературі достатньо широко представлені роботи, які 

вивчають різні аспекти стабільності грошової одиниці та стійкості фінансової 

системи, але вони здебільшого стосуються конкретних ситуацій, що 

складаються в економічних, грошово-кредитних та фінансових системах і не 

звертаються належним чином до основоположних засад стабільного розвитку, 

вважаючи їх уже відомими. Але перехід від індустріально-ринкової до 

інформаційно-мережевої економіки змінює не тільки функціональні, а й 

сутнісні характеристики економічних систем, що вимагає поглибленого 

розгляду таких базових економічних категорій, як вартість, сутність і функції 

грошей, механізми емісії та підтримання стабільності грошової одиниці у 

зв’язку із змінами взаємодії реальної та фінансової економіки, процесами 

цифровізації, фінансіалізації, віртуалізації фінансового простору, непомірного 

зростання боргу, появою криптовалют тощо.  

Перехід від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої 

економіки є надзвичайно суперечливим, бо ці системи господарювання 

базуються на принципово різних закономірностях функціонування [4]. В 

ринковій системі головним продуктом є товар, на виробництво якого 

витрачаються матеріальні й людські ресурси і який реалізується на ринку за 

своєю вартістю. Таким товаром може користуватися тільки його споживач, а 

інші суб’єкти  використати його вже не зможуть. На відміну від цього в 

інформаційно-мережевій економіці головним продуктом є інформація, яка за 

своєю природою може бути одночасно використана будь-якою кількістю 

споживачів і при цьому її споживча вартість не втрачається. Зрозуміло, що з 

приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання інформації складаються 

зовсім інші відносини, ніж з приводу  ординарних  благ.   

Крива попиту на ординарні блага є спадаючою, а крива попиту на 

мережеві блага – зростаючою. Чим більше споживачів мережевого блага, тим 

воно корисніше і тим більшою може бути його ціна. Наприклад, мобільний 

телефон є змішаним (ординарно-мережевим) благом. Як ординарне благо 

другий телефон має меншу корисність, ніж перший.  Але його корисність як 

мережевого блага визначається тим, зі скількома абонентами за допомогою 

телефону можна зв’язатися. Якщо він є тільки в однієї особи, то корисність 

взагалі втрачається. І навпаки, чим більше телефонів у абонентів, тим вища 

корисність кожного із них.  
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Мережеве благо може бути використано багатьма споживачами. Його не 

потрібно виробляти для кожного із них, як це має місце у випадку із 

ординарними благами. Наприклад, знятий кліп або фільм, викладений в 

Інтернет, може побачити  кожний  користувач. Затрати на виробництво такого 

блага здійснюються одноразово, а користування ним необмежено в кількості і 

часі. Точніше, ці обмеження є, але вони випливають не з природи блага, а із 

зовнішніх обставин (кількості бажаючих скористатися благом в мережі, 

необхідністю виробнику відшкодувати  витрати тощо). Вартість такого блага 

буде дорівнювати ціні доступу до нього, помноженій на кількість користувачів: 

W=p×k, де W – вартість мережевого блага, p – ціна мережевого доступу до 

нього, k – кількість користувачів.  

Зрозуміло, що ціна в такому випадку не є грошовим виразом вартості 

товару, як це відбувається із ординарним благом. Але не можна також сказати, 

що взагалі утрачено зв’язок вартості і ціни. Цей зв’язок стає більш 

опосередкованим і рефлексивним, взаємозалежним, таким, що не тільки ціна 

відсвічує вартість, але і вартість відсвічує ціну. І вони формуються у постійній 

рефлексійній залежності. Разом з тим частина благ взагалі випадає з товарно-

грошових відносин і перетворюється у реципрокні блага (наприклад, в 

Інтернеті можна майже безкоштовно знайти необхідну інформацію, подивитися 

кліп, фільм тощо). Таким чином, механізми дії законів вартості та 

ціноутворення на мережеві блага суттєво відрізняються від механізмів дії цих 

законів у індустріально-ринковій економіці. Якщо врахувати ту обставину, що 

прогнозні моделі побудовані, зважаючи на закономірності індустріально-

ринкового господарства, а реально набиратимуть сили закони  інформаційно-

мережевої економіки, то прогнози економічної динаміки будуть усе більше 

розходитися з реальністю. Соціально-економічний розвиток 

характеризуватиметься зростаючою невизначеністю.  

Сучасні механізми емісії грошей, поява криптовалют, деривативи, 

інноваційні технології на фінансовому ринку створюють нову ситуацію  у 

співвідношенні складових, що визначають соціально-економічну динаміку. Так, 

кількісне пом’ягшення, в ході реалізації якого в економіку США було влито 

більше 4 трлн дол., не зумовило відповідного зростання інфляції, що 

суперечить традиційним уявленням про інфляцію, але супроводжувалося 

суттєвим зростанням фондових індексів. З 2009 р. по 2018 р. приріст індексу 

споживчих цін становив 20%, а приріст, наприклад, індексу  S&P500  – 283%.  

Подібна ситуація складається і в умовах пандемії COVID-19. Падіння фондових 

індексів змінилося їх зростанням унаслідок значного монетарного розширення, 

яке, однак, не викликає відповідного підвищення  інфляції.      

Поява криптовалют, які починають функціонувати частково як 

фінансовий актив, частково виконуючи функцію платіжного засобу, і мають 

значну волатильність, спричиняє суперечливий вплив на механізми  

функціонування грошей і фінансового ринку. Криптовалюти, на відміну від 

фідуціарних грошей, не можуть представляти реальну вартість безпосередньо, 

бо їх випуск ніяк не пов’язаний з реальним процесом створення вартості, як це 
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відбувається у випадку емісії грошей Центральним банком. Реальну вартість 

вони можуть представляти лише через співвідношення з доларом, євро та 

іншими валютами. 

Деривативи, з одного боку, створюють додаткові можливості залучення 

фінансових ресурсів для продукування вартості, з іншого боку, призводять до 

відриву фінансових ринків від реальної економіки. Саме їх надмірний випуск 

став важливим чинником розгортання глобальної фінансово-економічної кризи 

у 2008 р. Якщо у 1980 р. світові фінансові активи (банківські депозити, акції, 

боргові зобов’язання) приблизно дорівнювали світовому ВВП, то перед кризою 

у 2007 р. вони перевищували ВВП більше ніж у 10 разів [5, с. 1; 6].  Крім того, 

фінансові кризи відбуваються значно частіше за економічні, що також свідчить 

про їх відрив від реальної економіки. Фінансова і економічна динаміка 

перебувають у суперечливому співвідношенні. Зростання фінансових активів, 

не підкріплене відповідною економічною динамікою, веде до накопичення 

диспропорцій і в підсумку закінчується кризою. Відрив фінансової динаміки від 

економічного зростання є фундаментальним чинником фінансової нестійкості 

та соціально-економічної нестабільності.   

Основними каналами глобалізаційного впливу на національні економіки є 

рух товарів і послуг, капіталів, робочої сили та інформації. Зростаючий дефіцит 

торговельного балансу і поточного рахунку платіжного балансу може деякий 

час перекриватися операціями з капіталом та за фінансовим рахунком, але у 

випадку появи сигналів нестабільності ситуація може різко перетворитися на 

кризову, що в Україні вже неодноразово траплялося. 

Значним чинником глобальної нестабільності є накопичення боргових 

зобов’язань. В Україні валовий зовнішній борг на кінець 2019 р. становив 121,7 

млрд дол. США, що становить 78,5% ВВП [7]. Глобальний борг перевищує 

світовий ВВП, за різними оцінками, більше ніж у 2–3 рази [8; 9]. Це свідчить 

про суттєві диспропорції між фінансовою і реальною складовою економічного 

розвитку і про неадекватність монетарної політики сучасним економічним 

реаліям.  

Значний і суперечливий вплив на рівень стабільності соціально-

економічної динаміки і фінансову стійкість спричиняють міграційні процеси. В 

Україні міграція, з одного боку, призводить до втрати людського потенціалу, а з 

іншого, дає можливість громадянам України знайти роботу за кордоном і 

економічно допомагати своїм сім’ям. У 2018–2019 рр. надходження з-за 

кордону за цим каналом становили понад 11–12 млрд дол. США і були 

зіставними з рівнем дефіциту торговельного балансу [10].       

Основні проблеми нестабільної соціально-економічної динаміки і зміни 

співвідношення між стабільністю грошової одиниці і стійкістю фінансової 

системи України можуть бути зрозумілими саме в контексті глобальних змін, 

пов’язаних із формуванням інформаційно-мережевої економіки. Якщо, 

наприклад, допустити, що всі елементи економічної системи перебувають у 

рівновазі, а потім значна сума капіталу переміщується в іншу частину 

соціально-економічного простору з метою інвестування у реальний процес 
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виробництва, то в ту ж частину соціально-економічного простору повинні 

переміститися відповідні товари і робоча сила. Без цього реальний економічний 

процес неможливий.  

Якщо такі зміни відбуваються в межах звичайного руху капіталів, товарів 

і робочої сили, динамічна рівновага не порушується. Але якщо масштаби 

такого руху стають значно більшими, то це створює проблеми. Найбільш 

динамічними є грошово-фінансові чинники нестабільності, так як гроші і 

фінансові активи можуть миттєво і в будь-яких масштабах змінювати свою 

просторову локалізацію. Можливість миттєвого переміщення як завгодно 

великих статків із однієї точки соціально-економічного простору в іншу 

створює принципову можливість глибоких криз і нестабільності як 

фундаментальної властивості сучасної соціально-економічної динаміки. 

Квантово-мережевий характер сучасного соціально-економічного простору і 

нестабільна соціально-економічна динаміка є тісно пов’язаними феноменами.    

Разом з тим у розвинених країнах у другій половині ХХ століття 

сформувався середній клас, базові потреби якого задоволені. Зараз  виникають 

суперечливі тенденції щодо подальшої долі середнього класу, але його 

існування є фактом. Зростання доходів використовується середнім класом 

переважно не на збільшення споживання товарів і послуг, які входять до 

споживчого кошика, що використовуються для розрахунку рівня інфляції, а на 

інвестування в цінні папери, на збільшення депозитів в банках тощо. В таких 

умовах будь-яка емісія приводить до змін на фінансових ринках, зростання 

фондових індексів і мало впливає на інфляцію. Бюджетні дефіцити ведуть  до 

зростання боргу, але не провокують інфляційні процеси. Цифровізація 

економіки і фінансових процесів, розвиток цифрових платформ також створює 

великі та зручні ніші для емісійних грошей. Унаслідок цього виникає ситуація з 

новим співвідношенням стабільності грошової одиниці та фінансової стійкості: 

перша завжди є умовою другої, а остання перестала бути обов’язковою умовою 

першої. Це дозволяє суттєво коригувати грошово-кредитну і фінансову 

політику і розширювати їх інструментарій.   
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ЗРОСТАННЯ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ:  

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

     Одна з ключових суперечностей сучасних ринкових відносин пов’язана 

з необхідністю подальшого підвищення ефективності менеджменту в 

грошово-кредитній та податково-бюджетній сферах. З урахуванням поточних 

тенденцій управління змінами обґрунтовано певні напрями вдосконалення 

регуляторних фінансових важелів зростання стійкості економічного простору 

України. 

I. В умовах нової економічної реальності формування вектора змін у 

фінансовому управлінні загалом, а також у сферах усіх його складових, 

насамперед фіскальної та монетарної, зазнає впливу багатьох чинників, 

пов’язаних із трендами національних економік, всесвітньої фінансіалізації 

тощо. Міжнародна практика свідчить, що адекватне реагування на кризові 

явища відбувається шляхом реформ у державному регулюванні: 

інституціональному, ресурсному, фінансовому та ін. Як еволюційні, так і 

революційні суспільні перетворення інспіруються на основі взаємодії 

формальних та неформальних кіл носіїв інтересів з урахуванням стану 

ринкового середовища, а також історичних, етнічних, культурних особливостей 

тієї чи іншої нації. Сучасні малопередбачувані глобальні тенденції 

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10895/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%86%20%20%20%D0%92%D0%AD%D0%9C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.doc
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10895/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%86%20%20%20%D0%92%D0%AD%D0%9C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.doc
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10895/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%86%20%20%20%D0%92%D0%AD%D0%9C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.doc
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10895/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%86%20%20%20%D0%92%D0%AD%D0%9C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.doc
http://coollib.com/b/291965/read
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#4
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/11/07/sp110719-how-to-use-debt-wisely
http://optimacenter.org/userfiles/Debt_Ukr_risks_5.pdf
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
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кризогенності, перспектив євроінтеграційних процесів потребують від урядів 

результативнішої протидії діяльності територіальних виробничо-збутових 

ланцюгів монополістичних та картельних утворень, що призводить до 

посилення ризиків тінізації економіки, агресивного податкового планування, 

інших зловживань.  

II. Після кризового періоду 2013–2015 рр. поточний стан економіки 

України до 2018 р. характеризувався відновленням тенденцій піднесення, за 

якого середньорічне зростання ВВП коливалося на рівні майже 3% з інфляцією 

у 13,1% [1; 2]. Прогнозувалося, що такий тренд збережеться у 2019–2023 рр., 

завдяки чому можна було б на 0,5% щороку обганяти країни Європи з ринками, 

які формуються. Спад (–16,3%) був би компенсований уже у 2021 р., зокрема, 

внаслідок підвищення рівня зайнятості працездатного населення віком 20–64 

роки (64,4–70%) та продуктивності праці (99,1–105,8%), що відображено в 

Національних завданнях Цілей сталого розвитку [3]. Також піднесення 

економіки спиралося на сплановане нарощування темпів зростання державних 

кінцевих споживчих витрат унаслідок зменшення боргового навантаження та 

відновлення підтримки з боку фіскального сектора. Серед інших структурних 

чинників наголошувалося на збільшенні частки інвестицій у ВВП у середньому 

до 18,9% ВВП у 2019–2022 рр. порівняно із 17,7% ВВП у 2013–2018 рр. [4], а 

також на переорієнтації експорту України з ринків країн СНД на користь 

держав – членів ЄС зі зростанням частки чистого експорту до рівня 9,9% ВВП у 

2019–2022 рр. проти 7,7% у 2016–2018 рр. [5] У граничних межах бюджетного 

законодавства та параметрів фіскальної стійкості країн ЄС передбачалося, крім 

того, зниження боргового індикатора до 43,2% [6] ВВП у 2023 р проти 59,8% у 

2020 р. Нещодавно оприлюднено прогноз зниження ВВП України: до 8,2% у 

2020 р. На 2021–2022 рр. приріст ВВП прогнозується на рівні 1,1–3%. В Україні 

дефіцит сектора загального державного управління в 2020 р. становитиме 8,2% 

ВВП (2% ВВП у 2019 р.) і помітно відставатиме від такого показника у 

розвинених державах світу. При цьому в країнах з ринками, що формуються, у 

2020 р. середній рівень дефіциту дорівнюватиме 10,6% ВВП, з приростом проти 

минулого року 5,7 в. п. ВВП [7].  
Експерти МВФ припускають, що українська економіка у світовому вимірі 

може бути визнана однією з найбільш постраждалих через розповсюдження 

коронавірусу [7]. За їхніми оцінками, в державах з ринками, що формуються, 

включаючи Україну, пандемія супроводжується посиленням загроз фінансової 

дестабілізації внаслідок відпливу капіталів, зменшення грошових переказів 

мігрантів – на тлі суттєвого звуження обсягів зовнішньої торгівлі, від’ємної 

цінової динаміки на сировинні товари, скорочення експорту. 

III. Останніми роками не вщухала дискусія навколо ймовірності настання 

чергової циклічної світової дестабілізації, у тому числі через спад темпів 

зростання економіки Китаю, регіональні економічні та політичні кризові явища 

в ЄС, перегрів фондових ринків США тощо. За даними МВФ, падіння світової 

економіки у 2020 р. може досягти 4,9 %, при цьому в глобальному вимірі 

внаслідок шоку сукупного попиту, пов’язаного, зокрема, із необхідними 
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обсягами резервних заощаджень, соціальним дистанціюванням тощо, 

звужуватиметься приватне споживання. Істотне посилення економічної 

невизначеності негативно впливатиме на інвестиційну активність суб’єктів 

господарювання. Взагалі вкотре спостерігається переформатування усталеної 

моделі світового поділу праці, коли практично неможливо передбачити 

ймовірність порушення «ланцюжків поставок». Через пандемію коронавірусу в 

межах карантинних заходів наразі виробництво товарів та надання послуг 

зупиняються навіть в успішних платоспроможних компаніях. У зв’язку з 

неможливістю перетину кордонів країни опинилися перед необхідністю 

переходу на режим самозабезпечення. Варто зауважити, що сучасна криза не 

підпадає під традиційні ознаки збоїв ані циклічного, ані боргового характеру. 

Водночас подібні сценарії траплялися протягом XX ст. як мінімум тричі: під 

час епідемії іспанського грипу в 1918–1920 рр. і двох світових воєн. 

Безумовно, нинішнє падіння ділової активності загальмувало ймовірний 

перегрів економіки. Однак головними наслідками ланцюжка подій, пов’язаних 

із розповсюдженням COVID-19, можна вважати не тільки загрозу глобальної 

рецесії, а й ризики негативної синергії накопичених проблем. 

IV. Антикризові програми повинні сприяти функціонуванню економіки, 

коли підприємства працюватимуть, а споживачі придбаватимуть товари й 

послуги. За наявності загроз та ризиків нестійкості економічного простору, з 

метою балансування сукупного попиту і пропозиції, органи всіх гілок влади 

повсюди вживають специфічні монетарні та фіскальні заходи зі сприяння 

підприємництву в усіх секторах ділової активності. Однак дії з державної 

підтримки економіки, як правило, не в змозі повністю компенсувати 

скорочення приватного попиту. Великого значення набуває застосування 

регуляторних інструментів, відмінних від податків і бюджетних витрат. 

Теоретичні та практичні засади формату регулятивного державного втручання в 

ринкове середовище, у тому числі з метою запровадження стабілізаційних 

заходів, перебувають у центрі уваги багатьох дослідників [8–12]. Без 

перебільшення можна стверджувати, що посткризове виживання ринкових 

економік залежатиме від того, чи будуть уряди здатні перебудувати свою 

діяльність таким чином, аби надавати допомогу, послуги виключно громадянам 

та вітчизняному бізнесу з дотриманням принципів справедливості, рівності, 

транспарентності тощо. Тобто потрібно рішуче відмовлятися від забезпечення 

можливості отримання ренти для окремих привілейованих груп стейкхолдерів, 

включаючи олігархічні клани [13]. Саме в контексті оновлення підходів до 

організації фінансового управління, що спрямоване на стале піднесення 

добробуту суспільства, слід вирішувати питання про ефективний обсяг функцій 

держави. Наприклад, на сьогодні та в перспективі до 2023 р. в Україні частка 

дохідної і видаткової частин відносно ВВП у середньому буде меншою, ніж у 

країнах ЄС, на 3–4 в. п. 

V. Розширення ролі держави завжди супроводжувалося збільшенням її 

ресурсного забезпечення за допомогою реформування податкових систем, 

підвищення фіскального навантаження на бізнес, що зазвичай спричиняло 
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зростання державного боргу. Водночас, як переконує досвід розвинених країн, 

найрезультативнішим фактором економічного процвітання постає послаблення 

податкового навантаження. Наприклад, у США витрати на придбання певного 

обсягу обладнання на рік зменшують податкову базу прибутку й не 

оподатковуються. ПДВ і податок на майно підприємств не стягуються, дохід до 

1 тис. дол. на місяць не оподатковується, норматив відрахування соціальних 

внесків становить близько 13%. В Україні фіскальна система традиційно не 

ставить за мету розширення бази оподаткування шляхом покращення 

потенційних можливостей бізнесу, створення нових підприємств. Було б 

доцільно повернутися до питання щодо запровадження прогресивної шкали 

оподаткування доходу, а також зменшення податку на капіталізований 

прибуток підприємств, передусім інвестований у розвиток. Наприклад, якщо 

підприємець витратить до 30 млн грн на рік на закупівлю технологічного 

обладнання, то ці кошти не оподатковуватимуться. Але через розширення 

виробництва держава згодом отримуватиме більше податку з прибутку, 

одержаного внаслідок зростання обсягів реалізації продукції. 

Пакет фіскального фінансування заходів для запобігання банкрутствам, 

підтримки необхідних обсягів обігових коштів у всіх країнах світу на сьогодні 

оцінюється на рівні 11 трлн дол США [7], де половина пов’язана з бюджетними 

та податковими витратами. Крім того, 5,6 трлн дол. США передбачено для 

надання державних гарантій, позик і розширення участі держави у статутному 

капіталі компаній. У Групі двадцяти (G20) фіскальні заходи «важать» близько 

6% ВВП. В Україні обсяг Фонду боротьби з COVID-19 становить майже 65 

млрд грн [14]..  

У середньостроковій перспективі, у зв’язку з кон’юнктурними 

коливаннями котирувань та попиту на ОВДП, протидію загрозам загострень 

кризових ситуацій варто зосередити на підтримці національної грошової 

одиниці. Крім того, при зростаючому бюджетному дефіциті й відпливі валюти 

проблемними для України залишаться питання як доступу до кредитів, так і 

їхньої вартості. 
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ВПЛИВ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РИНКІВ СУЧАСНОСТІ 

 

 У сучасному геополітичному просторі відбуваються кардинальні зміни, 

що якісно видозмінюють диспозицію країн і регіонів світу під впливом 

науково-технологічного, інформаційного, організаційного і соціального 

процесу. Формуються нові тенденції та закономірності в усіх сферах 

багатоликої ринкової економіки, однак найбільш значним феноменом кінця ХХ 

– початку ХХІ ст. став фінансовий глобалізм. Саме у переплетенні 
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геоекономічних і фінансових проблем розвитку найбільш яскраво 

проявляються як позитивні, так і негативні наслідки глобалізації, коли 

прискорена динаміка економічного розвитку супроводжується поглибленням 

міжсекторальних та міжкраїнових протиріч, структурними диспропорціями і 

асиметріями у процесі транснаціоналізації, регіоналізації та регуляторної 

інституціоналізації [1]. 

 Серед геоекономічних  фінансових трансформацій сьогодення найбільш 

вагомими є: формування багатополярної валютної системи і поширення 

регіональних валют, посилення залежності країн – експортерів сировини від 

курсових коливань на світових ринках і підвищення волатильності цін на 

сировинні товари, міжнародної експансії провідних фондових бірж і виникнення 

нових могутніх фінансових центрів в Азії, розвиток нових форм віртуалізації 

світового фінансового ринку і посилення нестабільності на фондових ринках 

світу, зростання ролі міжнародних фінансових організацій у подоланні проблем 

посткризового розвитку і використання ними нових інструментів фінансування, 

накопичення проблем боргового навантаження у розвинених країнах і зменшення 

вразливості економік країн з ринками, що формуються, до відпливу іноземного 

капіталу, посилення геоекономічного впливу азійських країн (зокрема Китаю) та 

використання ними нових фінансових механізмів транснаціоналізації економічної 

діяльності [2].  

 Факторами впливу глобального середовища на валютно-фінансову сферу 

країн, що розвиваються, є: коливання світових цін на сировинні товари і 

обмінного курсу долара до світових валют, зміни глобальних ризиків і спредів 

для країн з ринками, що формуються, зрушень у рамках світової валютної 

системи та інтенсифікації транскордонного руху капіталу з Китаю, віртуальних 

фінансових операцій у банківському секторі і на фондовому ринку. Умовою 

динамічного розвитку економічного середовища в період  глобалізаційних 

зрушень  виступає фінансова рівновага, яка заснована на взаємодії таких 

факторів: поточної та довгострокової ліквідності, рівноважної структури 

капіталу, який визначає фінансову стійкість, рентабельність та ефективність 

його використання. Глобальні фінансові технології стимулюють виробництво 

нових фінансових продуктів, які виступають інструментами управління 

капіталом та зниження ризиків. За допомогою глобальних технологій 

транснаціональні фінансові корпорації прагнуть установити свій контроль над 

банківськими та небанківськими фінансовими інститутами локальних ринків 

[3].  

Віртуальні гроші, перебуваючи у тренді глобалізації, окрім позитивних 

сторін, таких як безпека, надійність та конфіденційність трансакцій, виступають 

також дієвим інноваційним інструментом відмивання грошей, що відбувається у 

формі трансформації: віртуальні гроші переходять у реальні (фіатні). Ринок 

цінних паперів створив свою власну, штучну реальність. Відбувалося розбухання 

та ускладнення грошово-кредитної надбудови (віртуалізація економіки). 

Фінансові операції все більше відособлювались, відривались від товарного 

виробництва, від торгівлі, розвивались за своїми правилами. Усе це, а також 
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політика центральних баків, призвели до виникнення іще вищої форми 

віртуалізації фінансової сфери на принципах діджиталізації через виникнення і 

функціонування сектора криптовалют, ринку криптовалют, бірж криптовалют, що 

особливо актуалізує питання вивчення глобальних імперативів розвитку 

фінансових ринків (рис.) [2]. 

 

 

ГЛОБАЛЬНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ 

Геоекономіка Фінансові ринки 

Геополітика 

Закономірності Асиметрії Еволюція Тренди 

Геоекономічний простір Інтегративна модель 

Функціонування глобального фінансового ринку 

Глобальна корпоратизація Регіональна локалізація 

Віртуалізація операцій Циклічна кризовість 

Нестабільність і турбулентність 

Інституційно-просторовий формат організації 

Геофінанси сталого безпечного розвитку 

Глобальна трансформація регулювання Стабілізаційна політика МФО 

Нова глобальна фінансова конфігурація 

Боргова політика Фінансова допомога 

Прогностичне моделювання фінансових ринків 

Принципи Інструментарій Підходи 

Оцінки 

ГЕОЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Рис. Геоекономічна стратегія розвитку фінансового ринку з урахуванням 

імперативів 
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Характерними позитивними наслідками фінансової глобалізації є: 

відсутність чітких просторових і часових меж, можливість проведення операцій 

на фінансових ринках цілодобово завдяки об’єднанню біржових та 

позабіржових торговельних систем в одну глобальну комунікаційну мережу; 

висока мобільність капіталу, його значні обсяги, вигідна ціна й висока 

ліквідність; зниження рівня дефіциту фінансових ресурсів у країнах світу; 

посилення конкуренції на національних фінансових ринках та зниження 

вартості товарів і послуг, що сприяє здешевленню ресурсів в умовах 

глобалізації; багатофункціональність фінансового ринку, тобто можливість 

реалізації операцій з різними видами активів та надання розрахунково-

платіжних, гарантійних, страхових та інших видів фінансових послуг; надання 

статусу вільноконвертованої валюти, використання її в міжнародних 

фінансових операціях, поряд із провідними валютами; високі світові стандарти, 

професіоналізм в управлінні фінансовими потоками. Поступове розширення 

глобалізаційних процесів зумовило відновлення старих і виникнення нових 

форм фінансових відносин, збільшення обсягів переміщення капіталу, товарів, 

послуг, появу й поширення нових видів фінансових інструментів, лібералізацію 

доступу іноземного капіталу на національні фінансові ринки, утворення 

колективних валют тощо [4]. 

Основними внутрішніми загрозами фінансової безпеки є: неефективне 

регулювання і низький рівень правової культури у фінансовій сфері; 

неефективність податкової системи та ухилення від сплати податків; 

незбалансований розвиток бюджетної сфери; високий рівень боргової 

залежності держави; тінізація та криміналізація економіки, нелегальний відплив 

капіталів за кордон; незахищеність та нестабільність національної валюти; 

високий рівень корупції у фінансово-кредитній сфері; низький рівень 

капіталізації банківської сфери, ризикова кредитна політика, недостатня 

ліквідність банківських активів. Невід’ємну складову реформи у фінансовій 

системі ЄС становить посилення нагляду за великими банками і 

відповідальності за їх порятунок від фінансового краху. Першим кроком стало 

створення Європейського фонду фінансової стабільності, відповідального за 

підтримку національних схем страхування вкладів, другим – Європейської 

корпорації страхування депозитів, а створення фіскального союзу дозволить 

гармонізувати бюджетно-податкову політику країн – членів зони євро та 

стабілізувати фінансову систему регіону [1; 5]. 

Новими тенденціями та закономірностями кредитної діяльності 

міжнародних фінансових організацій (МФО) є: модернізація пропонованих 

умов кредитування; підвищення гнучкості традиційного інструменту «стенд-

бай»; подвоєння лімітів доступу до ресурсів; застосування нових строків 

кредитування, посилення впливу МБРР на результати реформ у країнах-

клієнтах, підвищення якості управління ризиками кредитного портфеля Банку. 

Новаціями в діяльності МВФ, які спрямовані на зменшення ризиків в умовах 

глобальної фінансової нестабільності, є: перехід від двостороннього нагляду до 

багатостороннього; проведення оцінок вразливості зовнішнього сектора країн-
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членів; удосконалення методик і процедур раннього попередження фінансових 

криз; підготовка доповідей про світову фінансову стабільність і «ефекти 

зараження» на міжнародних ринках. Визначено глобальні проблеми у 

діяльності МФО як ключових інститутів глобальної фінансової архітектури, що 

впливають на дієвість програм співробітництва з країнами-реципієнтами: 

відсутність єдиної централізованої структури, недостатність кредитно-

фінансових джерел, низький ступінь підконтрольності їх дій. Зокрема, 

системними проблемами у діяльності МВФ як основного інституту екстреного 

фінансування та антикризової політики у світі є: неадекватність ресурсів Фонду 

його статутним завданням, незбалансованість механізму прийняття рішень за 

складом учасників, недосконалість інструментального забезпечення завдань 

Фонду, фрагментарність відповідальності через вузький перелік повноважень 

МВФ [6]. 

Боргові проблеми розвинених країн світу, які пов’язані з рекордним  рівнем 

боргового навантаження і високими ризиками рефінансування боргу, доводять 

неспроможність урядів стримувати видатки, пов’язані зі старінням населення, 

високими ризиками умовних зобов’язань держави і збільшенням вартості 

обслуговування боргу, фрагментацією фінансових ринків і утворенням «петлі 

зворотних зв’язків» між станом суверенного боргу і стабільністю банківського 

сектора.  Напрямами і механізмами впливу боргового навантаження в розвинених 

країнах на стан міжнародних фінансів у посткризовий період є: посилення ступеня 

економічної непевності та тиску на рівень світових відсоткових ставок; 

зменшення банківського кредитування корпоративного сектора й уповільнення 

темпів приватного інвестування; підвищення ризиків ліквідності та 

платоспроможності урядів-позичальників, що погіршує перспективи боргової 

стійкості й макрофінансової стабільності; зменшення глобальної ризиковості та 

підвищення волатильності світового фінансового ринку, що негативно впливає на 

вартість зовнішнього фінансування для країн з ринками, що формуються. 

Посилення невизначеності світової економіки та підвищення 

турбулентності міжнародного ринку капіталів породжує глобальні ризики для 

фондових ринків. Використання переваг фінансової глобалізації при мінімізації її 

ризиків вимагає як застосування специфічних заходів регулювання припливу-

відпливу капіталів, так і проведення системних комплексних економічних 

реформ за успішними моделями і прикладами розвинених країн світу та країн, 

що розвиваються. Глобалізація в сучасному світі потужно вплинула на 

посилення конкурентної боротьби між країнами світу за інвестиції, технології, 

робочі місця, тому країнам, що розвиваються, потрібно чітко визначити мету, 

шлях та швидко здійснити таку трансформацію, що базувалась би на 

комплексному соціально-економічному реформуванні та стратегії підвищення 

національної конкурентоспроможності. З комплексними і чітко окресленими 

пріоритетами та реформами фінансові ринки країн, що формуються, матимуть 

перспективу розвитку і можливість протидіяти негативним наслідкам фінансової 

глобалізації у світі. 
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Основними напрямами впливу динамічних змін світової валютно-

фінансової системи на національні фінансові ринки країн, що формуються, є: 

посилення актуальності завдання лібералізації руху капіталу, поширення її на 

теренах країн з ринками, що формуються; збереження високого рівня 

доларизації економік цих країн як ефект розширення доларової грошової маси і 

глобальних дисбалансів у поєднанні з низькою стійкістю національної грошової 

системи; зростання екзогенних ризиків платіжного балансу країн унаслідок 

світової фінансової нестабільності та можливості зменшення схильності 

інвесторів до прийняття ризиків; зміни валютної структури надходжень і 

виплат за поточним і фінансовим рахунком платіжного балансу, які 

відображають як глобальні тенденції (послаблення позицій долара США як 

світової валюти, поширення євроінтеграційних процесів, зростання у світовому 

господарстві ролі Китаю), так і дію специфічних регіональних факторів [7]. 

На сьогодні оцінювати наслідки епідемії коронавируса, який є сучасним 

імперативом впливу на фінансові ринки, для світової та української економіки, 

без сумнівів, занадто рано. Але можливо припустити, що чекає на нас у 

майбутньому, оскільки всі найбільші країни вже визначили свої стратегії 

протидії сьогоднішнім труднощам. По-перше, екстраординарність ситуації 

ілюструється  заявою директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, що 

понад 80 країн, що розвиваються, запросили у фонду фінансову допомогу на 

загальну суму 2,5 трлн дол. США. По-друге, падіння цін на більшість 

сировинних товарів (не тільки на нафту) за індексом CRB – одним із ключових 

– становить понад 30% і повертає ринки на рівні цін 20-річної давнини. По-

третє, рівень процентних ставок у світі повернувся до показників 2008–2009 рр., 

після того як всі найбільші центральні банки привели свої ставки до 

мінімальних значень. По-четверте, країни G20 на «віртуальному» засіданні 26 

березня 2020 року домовилися «влити» у світову економіку понад 5 трлн дол. 

США у вигляді монетарних і фіскальних стимулів [8].  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ СТІЙКОСТІ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ1 

 

1. Під стійкістю фінансової системи країни у дослідженні розглядається 

її здатність здійснювати активну реакцію на вплив зовнішніх шоків та 

внутрішніх дисбалансів, зберігаючи здатність постійно відтворювати свої 

первісні – попередні – задані якості чи своє призначення як частини 

мегасистеми вищого порядку. Для її оцінки в Україні використано індикатори, 

кожен з яких відображає окремі аспекти стійкості фінансової системи 

національної економіки з використанням існуючих  методичних підходів, у т.ч. 

розроблених на основі методології МВФ, Європейської Комісії, Світового 

банку, зокрема, підходи НБУ (щодо оцінки фінансової стійкості у банківському 

секторі) та Міністерства фінансів України (щодо визначення боргової та 

фіскальної стійкості держави). 

          2. Аналіз чинників фіскальної стійкості в частині формування доходів 

бюджету засвідчив слабку функціональність податкової системи, яка 

проявляється у недовиконанні фіскальної, обмеженості потенціалу регулюючої 

та недовірі до контролюючої функції податків. З метою зміцнення стійкості 

фінансової системи у процесі прискорення соціально-економічного зростання 

мають бути реалізовані такі пріоритети: підвищення функціональності 

податкової системи, спрощення процедур та здешевлення вартості податкового 

адміністрування за рахунок розвитку електронних сервісів, імплементація 

Плану дій BEPS від ОЕСР для протидії розмиванню податкової бази та 

виведенню прибутків з-під оподаткування, модернізація митної технічної та ІT-

інфраструктури для унеможливлення контрабанди та «сірого» імпорту. 

3. Ключовим проблемним питанням у забезпеченні формування та 

реалізації бюджетної політики в контексті досягнення фіскальної стійкості 

держави є її вимушена відокремленість від стратегічних завдань економічної 

                                                        
1 Доповідь побудовано за матеріалами Аналітичної доповіді НІСД, підготовленої авторським 

колективом за загальною редакцією заступника директора інституту, д.е.н., с.н.с., 

Заслуженого економіста України Я.А.Жаліла.  
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політики держави, оскільки необхідність чіткого виконання поставлених 

завдань, у першу чергу соціального характеру, формує її короткострокову 

спрямованість. Особливо яскраво це проявилося нині, у зв’язку з необхідністю 

здійснення термінових заходів для боротьби з COVID-19: це стосується 

забезпечення оперативного розподілу бюджетних коштів, а також 

призупиненням у поточному році роботи над Бюджетною декларацією на 2021–

2023 рр. та відповідними прогнозами місцевих бюджетів. Нереформованість 

системи стратегічного планування як цілісної системи поряд із прогресом у 

реформуванні системи середньострокового бюджетного планування обмежує 

можливості формування повноцінних зв’язків між бюджетним плануванням та 

пріоритетними напрямами розвитку держави, а спрямованість системи 

управління державними фінансами на здійснення контролю витрат та 

реалізацію короткострокових завдань призводить до формального забезпечення 

виконання результативних показників, а не ефективного  надання публічних 

послуг. Через це бюджетна політика України має бути підпорядкована 

інтересам забезпечення реалізації загальнодержавної стратегії розвитку 

економіки, забезпечення стабільності державних фінансів на основі 

застосування принципів послідовності та передбачуваності, посилення 

фіскальної та бюджетної дисципліни, підвищення ефективності планування та 

здійснення бюджетних видатків.  

4. Аналіз стану державного боргу в Україні засвідчив існування проблем 

та тенденцій, що негативно впливають на боргову стійкість держави, 

ключовими з яких, зокрема, є: великі обсяги державного боргу з надмірною 

валютною складовою; висока вартість запозичень та суттєвий тиск боргових 

платежів на бюджет; низька ефективність використання (вибірки) позикових 

коштів за інвестиційними проєктами МФО; відсутність дієвого інструментарію 

щодо управління гарантованим державою боргом та накопичення простроченої 

заборгованості позичальників перед державою за надання державних гарантій 

за кредитами; ризики здійснення додаткових виплат за ВВП-варантами. Попри 

певне  покращення окремих показників, рівень боргової стійкості України 

наразі залишається низьким, а національна економіка – надто уразливою як 

щодо зовнішніх шоків, так і щодо внутрішніх диспропорцій. Пріоритетом 

державної політики у борговій сфері має стати: цілеспрямоване удосконалення 

структури державного боргу з метою зниження його вартості, збільшення 

терміну повернення, мінімізації боргових ризиків (валютного, бюджетного та 

ризику рефінансування) із поступовим переходом до встановлення прямого 

зв’язку між обсягами державних запозичень та державних інвестиційних 

видатків. 

5. Аналіз стану банківського сектора України засвідчив, що 

негативними чинниками досягнення стійкості фінансової системи 

залишаються:  вкрай повільне відновлення банківського кредитування, висока 

питома вага проблемних кредитів у кредитному портфелі банків, значний обсяг 

неповернених кредитів рефінансування, висока питома вага валютних активів і 

пасивів, відволікання ресурсів банківської системи у державні цінні папери; 
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слабкі темпи нарощення прибутковості та капіталізації банківської системи. 

Пріоритетами грошово-кредитної політики Україні мають бути, зокрема: 

оздоровлення проблемного кредитного портфеля банків, переорієнтація 

напряму банківських інвестицій з державних цінних паперів на кредитування 

суб’єктів господарювання, зростання обсягу банківських вкладів як основного 

джерела ресурсів для банківських кредитів, відновлення капіталізації 

банківської системи, повернення втрачених державою коштів, які були надані 

банкам у вигляді рефінансування; зниження валютних ризиків шляхом 

оздоровлення валютної структури банківських активів і пасивів.  

6. На перешкоді забезпеченню фінансової стійкості банківської 

системи України стоять, зокрема, такі ключові проблеми діяльності Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб: невірне визначення цілей системи 

гарантування вкладів, відсутність адекватної взаємодії системи гарантування 

вкладів з іншими елементами системи забезпечення фінансової стабільності, 

обмеженість ресурсів Фонду та відсутність інструментів прибуткового 

розміщення власних коштів, незначний розмір гарантованої суми 

відшкодування банківських вкладів та обмежене коло претендентів на 

відшкодування. Ключовими заходами вдосконалення діяльності Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб є: створення ефективної системи 

управління та продажу активів неплатоспроможних банків, вирішення 

проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством 

фінансів, наближення українського банківського законодавства щодо 

гарантування вкладів до вимог Європейського Союзу за рахунок уточнення 

правової термінології, віднесення до завдань Фонду захисту прав усіх 

вкладників, розширення повноважень Фонду, набуття участі у Фонді іншими 

учасниками фінансового ринку, зміни системи фінансування Фонду, зміни 

принципів інвестування коштів Фонду, скорочення строку початку виплат 

гарантованого відшкодування, поступового підвищення гарантованого розміру 

виплат за вкладами, включення до ФГВФО ПАТ «Державний ощадний банк 

України». 

7. Динаміка інфляції в Україні має позитивний тренд за рахунок 

дотримання регулятором жорсткої монетарної політики, поміркованої 

фіскальної політики уряду та сприятливої цінової ситуації на світовому ринку 

енергоносіїв, а також зростання пропозиції продовольчих товарів на 

внутрішньому ринку. Поряд із цим зберігаються ризики цінового зростання, 

пов’язані із погіршенням умов зовнішньої торгівлі, підвищенням вартості 

залізничних перевезень та акцизів на тютюнову продукцію. Метою грошово-

кредитної політики держави на найближчі роки має бути зниження рівня 

інфляції до визначених таргетів, що є передумовою забезпечення стабільності у 

грошово-кредитній сфері, зокрема курсової стабільності гривні та активізації 

банківського кредитування за рахунок: накопичення міжнародних резервів та їх 

раціонального використання; дотримання додатного рівня відсоткових ставок 

НБУ відносно прогнозованої базової інфляції; утримання грошової емісії в 

межах параметрів, встановлених державним бюджетом; скорочення обсягів 
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рекапіталізації державних банків; здійснення комплексу заходів щодо 

детінізації економіки тощо.  

8. В Україні не існує досконалих інституційних механізмів, які 

забезпечували б координацію дій органів економічного управління щодо 

подолання наявних дисбалансів та запобігання виникненню нових. У цьому 

контексті необхідним є визначення інституції, відповідальної за здійснення 

моніторингу дисбалансів та формування відповідних рекомендацій, у тому 

числі із застосування європейського досвіду формування «табло» 

макроекономічних дисбалансів та запобігання кризам. Іншим важливим 

висновком з європейського досвіду є необхідність розгляду макроекономічної 

стабілізації нерозривно із контекстом структурних реформ. Упровадження 

механізмів оцінки стійкості та координації складових фінансової політики 

потребуватиме взаємодії НБУ з органами виконавчої влади в рамках єдиної 

системи виявлення та подолання макроекономічних дисбалансів, що має 

передбачати тестування проєктів державного бюджету, рішень щодо 

встановлення облікової ставки, планових дій уряду та НБУ на валютному 

ринку, руху державного боргу тощо з точки зору їх імовірних впливів на 

макроекономічну стабільність та фінансову стійкість. 

 9. Сучасна світова економічна криза, що була спровокована реакцією 

влади більшості держав на поширення коронавірусу COVID-19, спочатку 

винесла на поверхню накопичені проблеми з доларовою ліквідністю у 

фінансовій системі та борговими проблемами корпорацій, а потім –з 

фінансового сектора перемістилася в реальну економіку. І наразі світова 

економіка переживає унікальне поєднання відразу двох шоків – падіння попиту 

через уведені карантини і зниження пропозиції товарів через зупинку 

підприємств і порушену логістику.  

Україна, хоча й не повністю занурена у міжнародні логістичні ланцюги, 

проте чутлива до турбулентності у світовій економіці, оскільки є маленькою та 

відкритою економікою із переважно сировинною структурою експорту. 

Падіння доходів від експорту, відплив капіталів, різке скорочення припливу 

коштів «заробітчан» у підсумку здатні негативно вплинути на стабільність 

національної грошової одиниці, а потім девальвація може спровокувати інші 

проблеми. І все це накладається на величезні борги, накопичені ще до початку 

кризи (значні обсяги їх повернення у поточному та наступному роках), разом із 

бюджетними проблемами, викликаними зупинкою підприємств унаслідок 

карантину.  

Проведений аналіз та оцінки новітніх комплексних ризиків, пов’язаних 

із розвитком глобальної кризи та необхідністю протидії поширенню 

захворюваності на COVID-19, засвідчили наявність суттєвих ризиків 

забезпечення стійкості фінансової системи України у бюджетній, борговій та 

банківській сферах, що обумовило необхідність запровадження державою 

швидких заходів щодо збереження фінансової стабільності в короткостроковій 

перспективі та продовження реформування сфери державних фінансів.  
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У цих умовах зміна підвалин фінансової стійкості України 

перетворюється на стратегічне завдання. 

Забезпечення бюджетної стійкості є одним із основних викликів, що 

постають нині перед державою. Відповідь на нього передбачає пошук балансу 

між своєчасним і максимально повним покриттям пріоритетних видатків та 

недопущенням зростання навантаження на платників податків; між виконанням 

державою соціальних зобов’язань і фінансуванням заходів, пов’язаних з 

відновленням економічного зростання в умовах обмеженості бюджетного 

ресурсу; потреби своєчасного погашення та обслуговування боргових 

зобов’язань.  

Сформовані та не повністю знівельовані в минулі роки внутрішні 

дисбаланси на тлі новосформованих зовнішніх шоків (світова економічна криза 

та поширення COVID-19) роблять сферу державних фінансів особливо 

вразливою.  

Це проявилося як минулого року, коли внаслідок спільних прорахунків 

уряду та Національного банку у проведенні фіскальної та монетарної політики 

постала необхідність секвестру державного бюджету, так і поточного – коли 

хронічне недовиконання дохідної частини бюджету в І кварталі 2020 р. на тлі 

«стресу» у вигляді поширення COVID-19 та необхідності у додаткових 

витратах також мало наслідком перегляд державного бюджету. При цьому 

антикризові заходи, вжиті з метою підтримки економіки, вдарили і по місцевих 

бюджетах через впровадження пільг із плати за землю та єдиного податку. 

При цьому, якщо протягом останніх років питання дотримання 

бюджетного дефіциту на оптимальному рівні (не вище 3% ВВП) виступало  

однією з основних цілей бюджетної політики, то в поточному році його розмір 

було суттєво переглянуто (розмір дефіциту державного бюджету може сягнути 

7,5% ВВП). 

Тому основні виклики та ризики у сфері забезпечення бюджетної 

стійкості у найближчі роки будуть пов’язані із: 

– формуванням достатнього обсягу фінансових ресурсів для забезпечення 

реалізації поставлених завдань в умовах кризових явищ, спричинених COVID-

19 та призупиненням зростання світової економіки за умови недопущення 

додаткового навантаження на платників податків; 

– підвищенням якості макропрогнозів, а отже – підвищенням 

достовірності прогнозування дохідної частини бюджетів та впровадженням 

середньострокового бюджетного планування задля оптимального формування 

бюджету в умовах невизначеності розвитку світової та вітчизняної економіки;  

– недопущенням зростання рівня тінізації економіки внаслідок 

економічної кризи (згідно з дослідженням Ernst & Young його рівень становить 

23,8% ВВП) [1]; 

 – необхідністю оптимізації бюджетних витрат та перегляду основних 

пріоритетів видатків з державного бюджету. Оптимальним має стати орієнтація 

бюджетних витрат на здійснення інвестицій, у тому числі державних 
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інвестицій, на проєкти, які мають мультиплікаційний ефект для економічного 

зростання; 

– уточненням, переглядом і завершенням основних реформ, які було 

розпочато в минулі роки – насамперед освітньої та медичної реформ; 

– забезпеченням адекватної підтримки розвитку регіонів, завершенням 

процесів децентралізації та підвищенням фінансової спроможності місцевого 

самоврядування; 

– утриманням бюджетного дефіциту у прийнятному розмірі (3% ВВП) та 

недопущенням неконтрольованого зростання державного боргу; 

– пошуком можливостей виходу на міжнародні ринки капіталів для 

залучення позикових коштів в умовах несприятливої кон’юнктури, 

обмеженнями у залученні коштів на внутрішньому ринку внаслідок зростання 

вартості запозичень, що збільшує вартість їх обслуговування у майбутньому. 

Тривалі обмежувальні заходи, пов’язані з поширенням епідемії COVID-

19, стали тригером суттєвих змін у грошово-кредитних відносинах, що вже 

поступово відбувались раніше, проте мають значно прискоритись задля 

подолання розгортання наступних ризиків: 

– збереження вагомої частки готівкових розрахунків в економіці, що 

проявляється наразі у високій питомій вазі готівки поза банками в загальному 

обсязі грошової маси (27% на 01.01.2020 р.), високому рівні готівки щодо ВВП 

(10% на 01.01.2020 р.), повільному зростанні частки безготівкових операцій у 

загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток (50% за 2019 

р.), очевидно буде мінімізовано. Практика тривалого перебування економіки 

«на карантині» надасть державі могутній поштовх прискорити процес 

розбудови в Україні безготівкової моделі економіки шляхом поширення систем 

мобільних платежів; зниження попиту на готівку; надання підтримки особам 

старшого віку, які отримують пенсійні та інші соціальні виплати, щодо 

оволодіння навичками безготівкової оплати осіб тощо; 

– обмеженість фізичного доступу клієнтів до банківських відділень, у 

тому числі у сільській місцевості, спонукає банки та фізичних осіб шукати інші 

можливості здійснення розрахунків, обслуговування кредитів та депозитних 

вкладів.  

Банківська система України – з огляду на економічні мотиви, пов’язані 

зі зміною попиту на банківські послуги в різних регіонах, рівня 

навантаження на персонал, міркуваннями підвищення ефективності, – 

останніми роками активно скорочувала кількість працюючих відділень – з 

15,1 до 8,0 тис. одиниць за 2015–2019 рр. Натомість у цей період активно 

формувалась інфраструктура дистанційних платежів (термінали) та онлайн-

платежів, зокрема різноманітні додатки для смартфонів. Здорову 

конкуренцію банкам у цій сфері створюють небанківські фінансові установи 

та платіжні системи; 

–  довготривала консервація «цифрового розриву» та збереження 

високої питомої ваги осіб, які не користуються фінансовими послугами, має 

бути подолана. Значний «цифровий  розрив» між людьми різних поколінь та 
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соціальних прошарків, які мешкають у містах та сільській місцевості, 

проявляється у наявності/відсутності у них смартфонів та вмінні 

користуватися їх функціями, доступу до зони покриття мобільним 

Інтернетом та навичок користування платіжними додатками.  

Тривалі карантинні обмеження засвідчили безальтернативність 

якнайшвидшого подолання «цифрового розриву» між різними поколіннями 

та верствами населення, а також необхідність термінового підвищення рівня 

фінансової інклюзії шляхом підвищення фінансової грамотності населення. 

Основними кроками у цьому напрямі з боку держави мають стати, зокрема: 

сприяння підвищенню рівня фінансової обізнаності споживачів у межах 

реалізації Стратегії фінансової грамотності НБУ; розвиток цифрових навичок 

громадян шляхом запровадження навчального онлайн-курсу на порталі «Дія. 

Цифрова освіта», що має надати їм базові знання про платіжні картки, 

платежі за допомогою смартфона та «розумного» годинника, платежі онлайн 

в Україні та за її межами, кредитні ліміти та безпеку розрахунків в Інтернеті; 

розробка та інтеграція з платіжними мережами одного з державних банків 

спеціалізованих програм для здійснення безготівкових платежів, адаптованих 

для використання людьми старшого віку, якщо вони мають смартфон або 

доступ до мережі Інтернет і т. ін. 

Зважаючи на наведені вище ризики та можливості, що надають 

банківській системі фундаментальні зміни механізму здійснення розрахунків 

в економіці, можливо прогнозувати, що ключовою передумовою 

збереження довіри до банківської системи України та окремих банків 

має стати їх спроможність надавати клієнтам увесь спектр банківських 

послуг (платежі, кредити, депозити тощо) в дистанційному та онлайн-

режимах. Отже, збережуть свої позиції або стануть лідерами на 

банківському ринку лише ті установи, які доведуть свою спроможність 

максимально швидко адаптуватися до цих змін і швидко перейти від 

«класичної» до цифрової парадигми обслуговування клієнтів.  

Для України пріоритетом залишається співпраця з міжнародними 

фінансовими організаціями та країнами-партнерами. Наразі 

фіналізуються перемовини із МВФ, у результаті підписання угоди Україні 

буде збільшене фінансування до 8 млрд дол. США. Крім того, 5.05.2020 р. 

було підписано угоду зі Світовим банком про позику для додаткового 

фінансування проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки 

населення України», відповідно до якого Україна отримає додаткові 150 млн 

дол. США на посилення системи соціальної підтримки українців, з них 50 

млн дол. США буде спрямовано на підтримку вразливих верств населення у 

період епідемії коронавірусу. Також 5.05 2020 р. Рада ЄС схвалила 

пропозицію Єврокомісії про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової 

допомоги Україні для подолання економічних наслідків пандемії 

коронавірусу. Ця фінансова допомога надаватиметься у вигляді позик на 

вигідних умовах протягом 12 місяців з моменту затвердження їх виділення. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

 Світова епідемія коронавіруса на початку 2020 року стала тригером 

світової економічної кризи.  

Після закриття кордонів найбільшого удару отримали туристичні, 

транспортні та інші послуги, транскордонна міграція робочої сили, які в 

значній мірі представлені малим та середнім бізнесом.  Після цього почалося 

гальмування інших галузей економіки. Всі три найпотужніші світові економічні 

та фінансові центри були вражені вірусом. Спочатку Китай, потім Європа і 

слідом за ними Сполучені Штати. В умовах глобалізації та взаємозалежності 

ринків, кризою були охоплені й інші галузі економіки та фінансів майже всіх 

країн світу.   

Україна – як країна з малою відкритою економікою – очевидно буде 

зазнавати суттєвого негативного впливу як за рахунок дії карантинних заходів 

всередині країни. так і за рахунок зовнішніх чинників впливу. В таких умовах 

перед владою постають питання: як підтримати згасаючу економічну 

активність? Де взяти фінансові ресурси при скороченні економічної діяльності, 

зменшення податкових надходжень? Як залишити ефективно діючою 

фінансову систему України? В таких умовах дуже важливо віднайти баланс між 

стимулюванням економіки у процесі виходу із карантину та забезпеченням  

фінансової стабільності, тобто залишити ефективно-діючою фінансову систему 

України.  

Стаття 6 закону про НБУ [1] наголошує, що « …Національний банк у 

межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі 

стабільності банкової системи…». 

В умовах кризи, що розгортається, одним з головних завдань  монетарної 

влади є забезпечення фінансової стабільності і, зокрема, стабільної роботи 

банків, платіжної системи країни, що як система кровообігу живого організму 

дають змогу економіці функціонувати у складних умовах.  

На відміну від концепції цінової стабільності кількісного визначення 

фінансової стабільності не існує. Легше сприймається стан фінансової 

https://bank.gov.ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini
https://bank.gov.ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini
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нестабільності, коли банки перестають виконувати функцію фінансового 

посередника, тобто мають брак коштів як для вимог щодо повернення 

депозитів, так і надання нових кредитів, платіжна система починає працювати з 

перебоями, а грошовий ринок починає «лихоманити». 

Вдале визначення концепції фінансової стабільності зокрема надає ЄЦБ 

[2], визначаючи стан фінансової стабільності як стан фінансової системи 

(включаючи банки, інфраструктуру та фінансові ринки), що здатна протистояти 

шокам (тобто абсорбувати їх дію без перенесення їх дії на реальний сектор) та 

уникати накопичення фінансових дисбалансів.  

У переважній кільшості країн забезпечення цінової стабільності є 

ключовою функцією центральних банків. Але світова фінансова криза 2007–

2009 рр. призвела до суттєвих втрат світової економіки, зростання державних 

боргів, рівня безробіття та перебування інфляції в багатьох країнах на рівнях, 

нижчих за цільові (рис.1). Криза продемонструвала, що цінова стабільність, яка 

спостерігалась у більшості країн, у т.ч. в США, не є запорукою фінансової 

стабільності. Тому сприяння та підтримка фінансової стабільності набули 

нового значення для розробників політики найвищого рівня, у т. ч. центральних 

банків. Як свідчить світовий досвід, центральні банки самотужки неспроможні 

підтримувати фінансову стабільність. До цього мають бути причетні усі 

інститути державної влади. 

Тому економіку можна розділити на три умовні сектори, в яких основні 

фактори, що визначають стабільність, мають певні реперні точки, сукупність 

яких може слугувати узагальненим композитним індикатором переходу від 

фінансової стабільності до нестабільності (рис.1).  

  Рис. 1. Фактори, що визначають перехід від фінансової стабільності 

до нестабільності 

Звичайно ці фактори розрізняються як за своїм  пороговим значенням, так 

і за часом, коли вони максимально впливають на стан фінансової стабільності. 
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Майже всі ці фактори взаємопов’язані, тобто взаємозалежні один від одного [3]. 

Зокрема, дефіцит поточного рахунку, або/та втрата довіри інвесторів можуть 

провокувати підвищений попит на іноземну валюту та втечу депозитів із 

банківської системи, або розширення дефіциту бюджету тягнутиме за собою 

нарощування боргу, прискорення інфляції та втрату довіри інвесторів і т. ін.   

Банківські кризи  завжди є дуже витратними для держави як з точки зору 

коштів, які необхідні для їх подолання, так і з точки зору втрачених 

можливостей, якщо відбувається гальмування економічного зростання. На рис. 

2 показано державні витрати України на подолання банківської кризи 2014–

2017 рр. [4].  

 
Рис. 2. Державні витрати України на подолання банківської кризи 

2014–2017 рр. 

 

Проміжними цілями макропруденційної політики (рис. 3) можуть 

вважатися недопущення надмірного кредитування як окремих секторів, так і 

економіки в цілому в некризових ситуаціях, недопущення накопичення 

дефіциту ліквідності, обмеження концентрації ризиків, обмеження впливу 

викривлених стимулів, підвищення стійкості фінансової інфраструктури. А 

кінцевою ціллю є забезпечення фінансової стабільності шляхом підвищення 

стійкості фінансової системи та недопущення накопичення системних ризиків. 
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Рис. 3.  Цілі макропруденційної політики 

 

У цілому макропруденційна політика центральних банків спрямована на 

усунення чи обмеження системних ризиків за допомогою набору 

макропруденційних інструментів (рис. 4), з метою запобігання фінансовим 

кризам, або – у протилежному випадку – для того, щоб пом’якшити їх вплив на 

банківську систему та економіку. 

 
Рис. 4. Основні макропруденційні інструменти політики ЦБ 

 

Одним із ключових елементів макропруденціної політики центрального 

банку є система стрес-тестування, що дозволяє змоделювати ту чи іншу 

ситуацію для фінансової системи під дією різних шоків. Зокрема, ця система 

дозволяє оцінити стійкість системи у разі дії шоків (таких як, наприклад, 
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девальвація, зміна процентної ставки, відплив депозитів із банківської системи 

тощо) та виявити вразливі місця банківської системи. Стрес-тести дозволяють 

змоделювати всі стадії кризи під дією шоку – від її розгортання до початку 

відновлення фінансової системи. Після кризи 2014–2015 рр. Національний банк 

регулярно розпочав проводити стрес-тестування як окремих груп банків, так і 

банківської системи в цілому. 

Зараз в Україні, нажаль, реалізується можливо один із 

найнесприятливіших сценаріїв, коли проблеми в реальному секторі економіки 

та бюджетній сфері посилилися світовою кризою, пов`язаною зі швидким 

розповсюдженням COVID-19. І зараз фінансова система в реальному режимі 

часу має пройти тест на фінансову стійкість. Багато залежатиме від узгоджених 

дій Національного банку, уряду та інших гілок влади. Комплекс реформ, який 

Україна повинна провести в рамках програми Stand-by з МВФ, має сприяти 

підтриманню макрофінансової стабільності та поверненню економіки України 

на траєкторію стійкого зростання.  

 

Список використаних джерел 

1. Закон України «Про Національний банк України». Київ, 2019 

2. ECB: financial stability definition. URL: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/html/index.en.html 

3. Петрик О.І. Монетарний розвиток України: навчальний посібник.Київ: 

УБС НБУ, 2010. 231 с. 

4. Петрик О.І. Про стимули та ризики. zn.ua. 1 квітня 2020 р. 

https://dt.ua/finances/pro-stimuli-ta-riziki-343347_.html  

 

О.М. ШАРОВ, 

доктор економічних наук, професор, 

гол.н.с. сектору міжнародних фінансових досліджень 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ 

 

«КОРОНАТЕСТ» МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

    Після світової фінансової кризи 2008–2009 рр. експерти (яким не давали 

спокою лаври Н.Рубіні, який, як вважається, передбачив цю глобальну 

катастрофу) постійно говорили про її повторення найближчим часом. Особливу 

увагу при цьому – ще заздалегідь – приділялося високосному 2020 року – 

головним чином, з нумерологічних  причин, а може й тому, що «фінансові 

кассандри» просто втомилися чекати чергового «кінця світу». Отож, «The 

Independent», посилаючись на експертів банку JP Morgan, віщував, що наступна 

глобальна фінансова криза почнеться у 2020 році і спровокують її 

автоматизовані торговельні системи, а наслідки можуть бути такими, що 

призведуть до соціальних заворушень як у 1968 році [1]. А «Forbes» додавав, 

що 2020-ті взагалі будуть найгіршим десятиріччям для США, що постраждають 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/html/index.en.html
https://dt.ua/finances/pro-stimuli-ta-riziki-343347_.html
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від глобальної кредитної кризи [2]. Шеф-економіст компанії Moody's Analytics 

М.Занді (Mark Zandi), уточнив, що «2020 рік – це справжня точка перегину», – 

після якої починається суцільне падіння світової  економіки [3]. Звісно ж не 

мовчав і згаданий вище нью-йоркський професор Нуріель Рубіні, який 

попереджав про появу умов для глобальної рецесії саме у 2020 році: глобальні 

стимулюючі пакети від урядів та центробанків закінчуються; наближається 

інфляція; торговельні суперечки гальмують економіку, а відсоткові ставки 

перебувають на зростаючій траєкторії [4].  

Щоправда, більшість американських експертів, включаючи аналітиків 

Федерального резервного банку Нью-Йорка, були більш обережними і 

говорили про ймовірність фінансової кризи протягом наступних двох років – 

тобто в період до кінця 2021 року. Втім, президент Д.Трамп не погоджувався і з 

таким застереженням, вважаючи що справи йдуть просто чудово [5]. 

Багато прогнозів щодо початку світової фінансової кризи лунало й у 

вітчизняних засобах масової інформації, хоча в цьому випадку потрібно брати 

до уваги фактичну відсутність науково обґрунтованих власних досліджень цієї 

проблеми (обумовлену слабким доступом до первинної інформації та 

нерозвиненою інституційною структурою), внаслідок чого такі прогнози мали 

кон’юнктурний характер, тобто більше залежали від  політичних інтересів, аніж 

від суто економічного аналізу і просто спиралися на думку відповідних 

закордонних експертів.  

Це зовсім не означає, що ситуація до 2020 року видавалася насправді 

абсолютно безхмарною: факти дозволяли бачити як «запалу» глобальної 

катастрофи то фінансово-бюджетну кризу периферійних країн ЄС – PIIGS, то 

проблеми банківської системи Китаю, то боргове перевантаження країн із 

висхідними ринками, зокрема Аргентини або ж навіть України… І справді 

Україні реально загрожували обмеження доступу до валютних ресурсів, що 

обумовлювалося згаданими вище побоюваннями стосовно виникнення у 2020 

році чергової світової рецесії (за оцінками Федерального резервного банку 

Нью-Йорку така ймовірність становила 64%) або – навіть – фінансової 

(боргової) кризи, а також подіями 2019 року, коли розміщення українських 

облігацій зовнішньої позики здійснювалося на умовах «неінвестиційного 

рейтингу» («Саа1» та «В-» – і хоча наприкінці року його значення провідними 

рейтинговими агентствами було дещо підвищено (зі «стабільного» на 

«позитивний»), Україна в кредитному рейтингу перебувала все ще на один 

рівень нижче за такі країни, як Вірменія, Іран, Кенія, Коста-Рика, Нігерія, Туніс 

або Ямайка. А на тлі фінансових проблем західноєвропейської банківської 

системи така низька довіра з боку кредиторів могла зіграти ключову роль у 

знижені можливостей країни щодо залучення необхідних фінансових ресурсів 

з-за кордону. У 2019 році все ще продовжувалися значні надходження валюти в 

результаті придбання з боку нерезидентів українських урядових боргових 

зобов’язань (ОВДП). Але цей фактор був доволі нестійкий, оскільки значною 

мірою залежав від спекулятивно високих відсоткових ставок, які обтяжували 

державний бюджет та від довіри інвесторів до політики уряду (зміни якого не 
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дуже сприяли такій довірі). Водночас на користь виникнення дефіциту 

валютних коштів відігравали такі фундаментальні фактори, як дефіцит 

торговельного балансу (зростання якого у 2020 році очікувалось на рівні 15–

20%), волатильність terms of trade (співвідношення експортних та імпортних 

цін), а також невизначеність стосунків з МВФ (загроза того, що за новою 

програмою «розширеного фінансування» буде отримано лише перший транш 

коштів, оскільки інші залежатимуть від реалізації реформ передбачених 

меморандумом, що видавалося досить проблематичним) тощо. 

А обмеження доступу до джерел отримання іноземної валюти, в свою 

чергу, ставило на порядок денний питання про платоспроможність держави за 

зовнішніми запозиченнями.  

І ось, нарешті, прийшов 2020 рік і непередбачувано розпочалася пандемія 

COVID-19 і, головне, панічні заходи урядів світу в напрямі адміністративних 

обмежень економічної діяльності – «Великого карантину» (Greate Lockdown). 

Звісно, що таке «аварійне гальмування» не могло не відобразитися на 

економічних показниках. Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) 

Христина Лагард, зокрема, заявила про очікування різкого спаду економічного 

зростання валютного союзу: негативний ефект, на її думку, може становити від 

2 до 10 відсотків зростання [6]. 

Отож найбільш нетерплячі експерти зразу ж заявили про початок 

глобальної фінансової кризи. Між тим ніяких явних проявів власне фінансової 

кризи (тобто галопуючої інфляції; катастрофічного знецінення основних 

міжнародних валют; краху великих банків; закриття міжнародних кредитних 

ринків; дефолту суверенних боргів тощо) поки що зафіксовано не було.  

Щоправда ціна золота (своєрідний «індикатор жаху») останнім роком майже 

постійно зростала, хоча все ще не досягла рівня – відносно стабільного, – 2012 

року у 1800 дол. за одну тройську унцію «жовтого металу».  (При тому, що в 

середині березня ц.р. вона впала з 1700 до 1500 дол. і лише у середині травня 

повернулася до цього «пікового рівня» внаслідок негативних очікувань 

результатів «карантинного удару» по світовій економіці). Тому, за прогнозом 

Банку Англії (хоча і з досить високим рівнем невизначеності у зв’язку з 

незавершеністю пандемії), Велика Британія повинна повернутися майже до 

попереднього рівня виробництва продукції протягом року [7].  

Звісно, на підтвердження думки, що «краще бути багатим та здоровим, 

аніж бідним та хворим», «Великий карантин» боляче вдарив по менш 

розвинених країнах: на їх ринках зразу почався відплив іноземних інвестицій – 

який, за деякими оцінками, може сягати 100 млрд дол. І це, безумовно, 

негативне явище, хоча, на жаль, ця тенденція намітилась ще кілька років, тому 

вже у 2019 р. і рівень припливу прямих іноземних інвестицій на висхідні ринки 

став найнижчим за останні 20 років [8]. І взагалі саме ці країни страждають від 

стрімкої втечі капіталу (sudden stop)   при будь-якій кризовій ситуації (рис. 1). 
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Рис. 1. Відплив капіталу з висхідних ринків під час глобальних шоків 
Джерело: Global Economic Effects of COVID-19. Congressional research Service. May 1, 

2020. R46270. Wash.,D.C.:US Congress. Р. 38. 

   

Водночас експерти Світової організації торгівлі відштовхуються від того, 

що після безумовного падіння обсягів світової торгівлі відбудеться (за 

оптимістичним сценарієм) їх відновлення вже у 2021 році, або, принаймні, 

позитивна «точка перегину», тобто зміна падіння на зростаючий тренд (за 

песимістичним сценарієм), що дозволить відновити обсяги торгівлі, можливо, 

до кінця 2023 року. 

        

  
Рис. 2. Сценарії розвитку світової торгівлі 
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Джерело: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy / WTO. Apr. 

8, 2020.  

 

При цьому, порівнюючи нинішню ситуацію з фінансовою кризою 2008 

року, експерти зазначають, що тоді  торгівля набагато сильніше відреагувала на 

падіння ВВП з трьох причин. По-перше, споживачі відкладали придбання 

товарів тривалого користування, а фірми відкладали інвестиції через посилення 

економічної невизначеності і це зміщення попиту від товарів тривалого 

користування у міжнародному обміні (tradable durables) посилило падіння 

торгівлі. По-друге, компанії зменшили розмір своїх запасів, що призвело до 

посиленої реакції торгівлі на падіння попиту (bullwhip effect). По-третє, 

фінансування торгівлі стало дорожчим. Хоча це і відігравало меншу роль для 

загальної торгівлі, але було важливим фактором для МСП та фірм, з країн, що 

розвиваються.  

Утім, нинішня коронакриза помітно відрізняється від фінансової 

кризи, оскільки вона спровокована шоком поза економікою, тоді як в 2008 році 

розпочався великий спад у економіці (у фінансовому секторі). Для торгівлі 

актуальними є дві відмінності між цими кризами. По-перше, сектори, на які 

безпосередньо впливає соціальне дистанціювання, – це в основному неторгові 

послуги, і це може стримувати падіння світової торгівлі. Повітряний вантаж 

стає дорожчим, країни закривають кордони і встановлюють обмеження на 

особисті поїздки. Крім того, існує загроза розширення обмежень на експорт 

медичного обладнання та фармацевтичної продукції на інші сектори. 

По-друге, в умовах нинішньої кризи торгові витрати зростають  і це може 

збільшити негативний вплив на торгівлю. Повітряний вантаж стає дорожчим, 

країни закривають кордони і встановлюють обмеження на особисті поїздки. 

Крім того, існує загроза розширення обмежень на експорт медичного 

обладнання та фармацевтичної продукції на інші сектори [9]. 

В той же час, пандемія COVID-19, а точніше безпрецедентні (мабуть із 

часів Середньовіччя) карантинні заходи відіграли роль своєрідного «стрес-

тесту» для всієї економіки і, зокрема, для її фінансово-кредитної системи. 

Рецесія і навіть криза виробництва була створена не падінням загального 

попиту або зміною його структури, а простим адміністративним актом: 

діяльність цілих секторів економіки – особливо транспорту, роздрібної торгівлі, 

туризму – була фактично припинена, що вдарило і по інших секторах 

промисловості та сільського господарства. Звісно, що пандемія, – а точніше 

обмежувальні заходи, які були оголошені урядами багатьох країн світу – не 

могли не викликати настороженості, побоювань, а деколи і просто паніки на 

фінансових ринках. Унаслідок цього у березні 2020 року глобальні фондові 

ринки впали щонайменше на 25%, а в країнах «групи 20» – на 30%. Це 

примусило Goldman Sachs зробити припущення, що на кінець другого кварталу 

2020 року ВВП Сполучених Штатів може впасти на 29%, а безробіття – зрости 

до 9% [10]. А австралійський прем’єр – міністр С.Моррісон (Skott Morrison) 

здається першим порівняв нову кризу з “Великою депресією” [11]. 
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Якби фінансова система перебували на межі катастрофи (як оцінювали її 

стан багато чисельні експерти), звісно, що такий потужний удар негайно 

запустив би механізм її саморуйнації. Але цього не сталося: міжнародна 

фінансова система виявилася значно міцнішою, аніж це здавалася навіть 

досвідченим експертам. 

У спеціальному аналітичному огляді журналу «Global Finance» 

зазначається, що більшість банків зараз перебувають у значно кращому стані, 

аніж вони були під час кризи 2008 року (коли багато з них вимагали державної 

підтримки для того, щоб уникнути краху) [12, с. 16]. В іншій доповіді – EY’s 

Banking in the New Decade – вказується, що, попри конкуренцію з боку «фін-

тех»-компаній (які надають фінансові послуги в режимі онлайн), європейські 

банки відчувають себе нормально, завдяки високій частці власного капіталу та 

зниженню рівня «поганих кредитів» (NPL). [13, с. 20] 

Значною мірою це обумовлено міцністю глобальних інститутів 

управління міжнародною фінансовою системою та їх здатністю до прийняття 

рішень щодо застосування нетрадиційних заходів задля підтримки системи 

кредитування реальних секторів економіки. 

Під глобальними інститутами, в цьому випадку, маються на увазі не 

тільки МФО – такі як МВФ та Світовий банк, але і центральні банки, фінансові 

регулятори та фіскальні органи провідних країн світу. 

У свою чергу до нетрадиційних заходів необхідно віднести пом’якшення 

монетарної та бюджетної політики, створення фондів фінансової допомоги (як 

на міжнародному, так і на національних рівнях), поява нових інструментів 

запозичень («коронабондів»), перегляд принципів кредитної політики 

комерційних банків тощо. 

Зокрема, МВФ ще на початку березня заявив про наявність спеціального 

пакету допомоги у розмірі 50 млрд дол. для країн, що страждають від епідемії 

корона вірусу [14]. Це стосувалося перш за усе активізації механізмів 

прискореного кредитування та фінансування, – Rapid Credit Facility та Rapid 

Financing Instrument, – використання яких дозволяє уникнути довготривалого 

оформлення узгодженої програми дій. Була висловлена також готовність 

швидко модифікувати існуючи програми, пристосувавши їх до нових вимог. У 

цілому ж кредитна спроможність Фонду була оцінена в 1 трлн дол. 

Звісно ж, не забули і про країни, обтяжені зовнішніми боргами. У 

середині квітня Виконавчий комітет МВФ схвалив негайне списання боргу для 

25 країн – членів МВФ згідно з оновленим Фондом утримання та допомоги у 

випадку катастрофи (Catastrophe Containment and Relief Trust – CCRT) як 

частину відповіді Фонду про допомогу з впливом пандемії  COVID-19.Цей 

спеціальний фонд надає гранти найбіднішим та найвразливішим країнам-

членам для покриття боргових зобов’язань МВФ на початковій фазі протягом 

наступних шести місяців і може забезпечити близько 500 мільйонів доларів 

США на виплату допомоги на основі гранту заборгованості. Одноразове 

списання боргів розповсюджувалося на такі країни, як Афганістан, Бенін, 

Буркіна-Фасо, Центрально-Африканська Республіка, Чад, Коморські Острови, 
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Конго, Республіка Конго, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Біссау, Гаїті, Ліберія, 

Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанда, Сан-Томе та 

Принсіпі, Сьєрра-Леоне, Соломонові Острови, Таджикистан, Того та Ємен [15]. 

Світовий банк також оголосив про екстрену допомогу в боротьбі з 

коронавірусом загальним обсягом 14 млрд дол., запланувавши на наступні 15 

місяців  ще до 160 млрд дол. для захисту найбідніших категорій населення, 

підтримку бізнесу та прискореного відновлення економіки.  

Європейський Союз виділив на допомогу країнам-партнерам більше 20 

млрд євро в боротьбі з пандемією коронавірусу , в тому числі  країнам Східного 

партнерства – 962 млн євро. Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) 13 березня 2020 року прийняв рішення щодо солідарного пакету 

підтримки економік та бізнесу на суму 1 млрд євро на час пандемії. 

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) висловив готовність 

направити біля 900 млн євро на допомогу галузям, що постраждали від 

коронавірусу. Банк готовий направити фінансування, яке заплановане на  нові 

операції в 2020 році, на допомогу галузям, що найбільш постраждали від 

пандемії коронавірусу [16].  

Не залишалися в стороні і національні інститути, як це і очікувалося від 

них в рамках політики т.зв. «гелікоптерних грошей» – щедрого «розкидування» 

бюджетними коштами, отриманими за рахунок м’якої монетарної політики [6]. 

Взагалі, з теоретичної точки зору, такі заходи здаються нам цілком 

виправданими. Оскільки «Великий карантин» просто заборонив надання 

багатьох послуг, то логічно вважати їх наданими, у всякому випадку стосовно 

кінцевих послуг, подальший рух яких у виробничому ланцюжку не 

передбачається (наприклад, туристичні або розважальні – хоча насправді 

споживачам доведеться лише уявити, що вони отримані) і оплатити за рахунок 

додаткової емісії. Складніше з проміжними послугами (скажемо, транспортної 

поставки товарів на склад або юридичного висновку за експортним контактом), 

відсутність яких просто не дозволяє здійснювати подальші економічні операції, 

а отже їх таки доведеться отримувати після завершення карантину), оплата яких 

повинна здійснюватися за рахунок спеціальних резервних фондів. Аналогічним 

чином повинні компенсуватися і збитки у випуску (не-випуску) товарної 

продукції. 

Хоча на практиці з цим існують помітні проблеми. Так, за даними 

досліджень, опублікованих Федеральним резервним банком Нью-Йорка, 

непропорційна кількість коштів в рамках урядової Програми захисту зарплати 

(Paycheck Protection Program), яка призначена для надання необхідної 

допомоги малому бізнесу з метою забезпечення оплати робітників не надходила 

до регіонів, які найбільше постраждали від пандемії. Натомість дослідники 

знайшли певні докази, які підтверджують занепокоєння, висловлене деякими 

американськими громадськими активістами, які заявляють, що програма 

приносить користь областям, які менше постраждали від коронавірусу, і що 

банки використовують його для підтримки своїх давніх клієнтів,  а не тих, хто 

дійсно потребує допомоги [17].  
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Але, безумовно, більше значення мав той факт, що центральні банки в 

критичній ситуації забули про деякі засадничі принципи своєї діяльності у 

«мирних умовах» – зокрема, незалежність своєї політики від уряду, заборону на 

пряме фінансування урядів, не надання банківських послуг корпоративним 

клієнтам, а, навіть, жорстку боротьбу з інфляцією. Нестандартна ситуація 

вимагала нестандартних рішень і вони були негайно продемонстровані. 

Так, тільки у березні 2020 р. центральні банки країн «групи 7» придбали 

цінні папери на суму у 1,4 трлн дол., що в п’ять разів перевищили їх попередній 

рекорд 2009 року [18]. За умови зберігання цієї тенденції, очікувалося, що 

восени ця цифра сягатиме 6,8 трл дол. А, враховуючи, що їх приклад 

наслідували також центральні банки Австралії та Нової Зеландії, – ця сума 

може бути й більшою – якщо така потреба зберігатиметься. До кінця третього 

тижня березня 39 центральних банків у всьому світі, від Монголії до Тринідаду, 

знизили процентні ставки, ослабили банківські правила та створили спеціальні 

умови кредитування. Щоб полегшити тиск на ринки, що розвиваються, ФРС 

розширила перелік кредитних ліній «своп» для того, щоб охопити 14 основних 

економік, включаючи Мексику, Бразилію та Південну Корею.  

Натомість усередині країни Федеральна резервна система США у квітні 

скупала акції компаній, які опинилися у скруті через пандемію коронавірусу на 

суму в середньому понад 40 млрд дол. на день, а боргові зобов’язання 

державних агенцій – взагалі у необмеженій кількості.  

Така політика ФРС базувалася на фундаментальній підтримці Сенату 

США, який перед тим прийняв рішення про гігантський фінансовий пакет у 

розмірі 2 трлн дол. на поповнення страхування на випадок безробіття, 

підтримку малого бізнесу та приватних лікарень, що вдвічі перевищує розмір 

коштів, передбачених законом про стимулювання, ухваленим у 2009 році. 

Принципово важливо, що законотворці також виділили  454 млрд дол. для 

покриття втрат ФРС. Таким чином, за експертними оцінками, ФРС може 

спрямувати на кредитування економіки до 4 трлн дол. 

Не забарився з відповіддю на новий виклик і Європейський центральний 

банк: 

– 12 березня ЄЦБ прийняв рішення розширити свої довгострокові 

операції рефінансування (LTRO) з тим, щоб підвищити ліквідність банків країн 

зони євро; запустити програму таргетованих довгострокових операцій 

рефінансування (TLTRO), з тим, щоб забезпечити кредитування підприємств, 

вражених пандемією коронавірусу за процентними ставками, нижчими за 

ринковий рівень та додатково використати 120 млрд євро для придбання на 

ринку корпоративних цінних паперів [19]; 

– наступного дня, 13 березня, ЄЦБ оголосив, що він готовий до більшої 

підтримки фінансових ринків, включаючи зміну встановлених ним же правил, 

щодо викупу суверенних боргів [20]. І того ж дня фінансові регулятори у 

Великій Британії, Італії та Іспанії здійснили інтервенції на фондових ринках, 

стабілізуючи ціни на акції та облігації [21]; 
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– увечері 18 березня виконавчий комітет Європейського центрального 

банку  в рамках програми екстреної пандемічної закупівлі оголосив, що 

розпочне з купівлі державних та корпоративних боргів на 750 мільярдів євро. 

Ця нова програма – Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) –  

здійснюватиметься до кінця 2020 року та стосуватиметься усіх категорій 

активів, відповідно до існуючої програми придбання активів (Asset Purchase 

Programme – APP). 

Але ЄЦБ був готовий піти навіть далі і заявив, що, за необхідності, він 

перегляне деякі свої «власні обмеження». Зокрема, ЄЦБ не тільки оголосив, що 

центробанки країн зони євро  отримають величезну суму недорогих коштів, але 

що й він сам має намір придбати суверенні боргові зобов’язання на суму в 120 

млрд євро. Причому придбання здійснюватиметься з урахуванням критичності 

боргової ситуації в кожній окремій країні, а не відповідно до попередніх правил 

розподілу лімітів банківського фінансування. А на питання  про те, як же 

можна нехтувати правилами щодо операцій з суверенними боргами, К.Лагард 

(новий керівник ЄЦБ) заявила: «Ми тут не для того, щоб дотримуватися лімітів 

розподілу. Це не функція або місія ЄЦБ. Для цього є інші інструменти і є інші 

суб'єкти, які насправді вирішують ці питання» [22]. Результатом цієї заяви став 

стрибок процентних ставок для 10-річних італійських облігацій з 1,32 до 2,37%. 

(Слід зауважити, що не будучи економістом, К.Лагард частенько допускає 

подібні «ляпи», за що ще в часи її роботи на посаді міністра фінансів Франції 

вона отримала прізвисько «Мадам Помилка» – “Madame La Gaffe”) [23]. 

Це був такий собі досить прозорий натяк на те, що загроза негативних 

економічних наслідків, спричинених пандемією коронавірусу реанімувала 

розмови про спільні європейські облігації («євробонди») – тобто боргові 

зобов’язані, гарантовані не окремими урядами, а ЄС в цілому (що підвищує 

можливості запозичення слабких економік – Італії, Іспанії, Греції і, навіть, 

Франції, але створює загрози для більш міцних – Німеччини, Нідерландів, 

Австрії, які поки що не погоджувалися на такий варіант). Тепер ця ідея 

обговорюється в контексті необхідності випуску т.зв. «коронабондів» (corona 

bonds) – таких самих спільних облігацій, з тим однак, що залучені кошти 

повинні спрямовуватися на витрати, пов’язані з боротьбою проти коронавірусу 

та подоланням негативних економічних наслідків (збільшення робочих місць, 

підтримка експорту, сприяння дрібному та середньому бізнесу). Більш того, 

висувається ідея про те, що такі облігації повинні викуповуватися 

безпосередньо Європейським центральним банком – хоча поки що це 

протизаконно). Ця ідея, однак, не підтримується канцлером Німеччини 

Ангелою Меркель, у той час як німецькі євродепутати від її власної політичної 

фракції висловилися за «облігації  відновлення». Однак саміт Європейської 

ради 27 березня завершився без прийняття рішення про економічну відповідь 

ЄС на пандемію коронавірусу, зокрема, щодо випуску «коронабондів» [24]. 
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Поки що Німеччина продовжує залишатися «облігаційним гальмом»  або 

«нейтральною передачею», що не дозволяє рухатися далі. 

Натомість ідею спеціальних облігацій почали використовувати на іншому 

боці планети: Індонезія на початку березня ц.р. здійснила позику в 4,3 млрд 

дол. на строк від 10 до 50 років (уперше в Азії), використавши «китайський 

взірець» т.зв. «пандемічних облігацій» [25]. 

У сусідній нам Польщі центральний банк 17 березня оголосив про 

скорочення у відповідь на пандемію коронавірусу ключової процентної  ставки 

з 1,5 до 1,0%, ломбардної ставки – з 2,5 до 1,5%, а ставки переобліку – з 1,75 до 

1,05%. Одночасно резервні вимоги скоротили з 3,5 до 0,5% та запланували 

підтримку ліквідності банківського сектора за рахунок розширення репо-

операцій, а також масштабних купівель урядових облігацій на відкритому 

ринку. 

У свою чергу уряд Польщі 18 березня прийняв рішення стосовно пакета 

економічних стимулів для підприємств, уражених наслідками пандемії у 

розмірі 212 млрд злотих (52 млрд дол., що дорівнює приблизно 9% ВВП) – який 

включає збереження зайнятості, фінансування компаній, охорону здоров’я, 

зміцнення фінансової системи та програму громадських інвестицій. Окремі 

заходи спрямовані на «канікули» у сплаті боргів, забезпечення заробітної плати 

тим, хто вимушено став тимчасово незайнятим тощо.  

26 березня державний Банк народного господарства (Bank Gospodarstwa 

Krajowego – BGK) заявив про випуск у 2020–2021 рр. спеціальних 

«коронавірусних» облігацій на суму 16 млрд злотих (3,9 млрд дол.), які держава 

викупатиме у 2021–2025 рр., витративши на це 17,3 млрд злотих (тобто з 

середньою дохідністю у 8,1%).  

Звісно, за таких умов держава покладається на банки, що повинні 

забезпечити приплив грошових коштів до окремих галузей промисловості та 

споживчі кредити населенню. У зв’язку з цим у Західній Європі посилюються 

побоювання щодо здатності банківської системи витримати додаткове 

навантаження. А в США адміністрація Д. Трампа домоглася послаблення вимог 

щодо обсягів резервування на випадок збитків, послабляючи стрес-тести та 

дозволяючи банкам торгівлю на фондовому ринку за рахунок власних коштів 

(обмеження якої було одним з основних трендів попереднього періоду) [26]. 

Отже, як зауважує експерт, «завдяки втручанню в безпрецедентному 

масштабі, повномасштабна криза була відвернута – поки що» [27]. І то 

здебільшого у провідних економіках Європи та Америки, оскільки слабкі 

економіки таки відчули на собі кризові явища. «Коронатест» вдало пройшли 

не всі країни. Країни – імпортери нафти (такі як ПАР або Туреччина) також 

зазнали удару: до середини березня південноафриканський ранд впав на 18%, а 

турецька ліра – на 8,5% (рис. 3).  

                                                        

  Нім. «anti-Bond-Lager» – назва, заснована на грі слів: bond – перекладається і як 

«облігація», і як «зчепленняв коробці передач автомобіля». 
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Деякі економісти висловили думку, що депреціація валют може 

призвести до зростання рівня інфляції, підштовхуючи догори ціни на імпортні 

товари і негативно вплинути на економічне зростання у 2020 році [28]. 

 

 
    

                  Рис. 3. Депреціація валют (відносно долара США) 

    (січень–травень 2020) 
Джерело: Global Economic Effects of COVID-19. Congressional research Service. May 1, 

2020. R46270. Wash., D.C.: US Congress. Р.3 9. 

 

Залежно від індивідуального рівня валютних резервів та напрямку руху 

капіталу, деякі країни мають значний буфер  протидії падінню, у той час як 

інші вимагатимуть певного корегування операцій за поточним рахункрм – 

скорочення видатків, підвищення податків тощо. Кілька країн, такі як Іран та 

Венесуела, одразу звернулися до МВФ за фінансовою підтримкою, але з 

політичних причин із наданням допомоги виникли проблеми. Але, скоріше за 

все, деякі інші країни також підуть цим самим шляхом.У всякому випадку Чилі 

зразу отримала підтримку керівника МВФ у питанні доступу до гнучкої 

кредитної лінії (Flexible Credit Line – FCL) у сумі 23,8 млрд дол.  

Існує побоювання, що коронавірусна криза може призвести до хвилі 

суверенних дефолтів. У ІІІ кварталі 2019 року – тобто ще до появи COVID-19 – 

розмір глобального боргу сягнув рекордного рівня у майже 253 трлн дол., або 

320% глобального ВВП. Причому 70 відсотків цього боргу припадає на 

розвинені економіки і лише 30 відсотків – на країни з висхідними ринками. 

Більшість боргів залучена нефінансовими установами (29%), урядами (27%) та 

фінансовими корпораціями (24%) і ще 19% – домогосподарствами. Борг країн із 

висхідними ринками з 2010 року фактично подвоївся, в першу чергу за рахунок 

державних підприємств [29, с. 41]. Що, власне, і можна було очікувати, 

зважаючи на розвиток подій у нормальних умовах. Хоча умови останніх років 

можна назвати нормальними тільки з огляду на постулат про «нову 

нормальність». Таким чином, усе свідчить про те, що «боргова економіка 

перетворилася на один із важливих проявів фінансової глобалізації і набула 

глобального характеру, ставши невід’ємним елементом сучасного 

геофінансового простору» [30, с. 511], підтверджуючи таким чином кредитний 

характер основи сучасної економіки. Водночас така ситуація викликає 
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занепокоєння у зв’язку з можливою дією т. зв. «закону Денісона» (Denison’s 

Law), який засвідчує, що зростання попиту на запозичення з боку держави 

придушує внутрішні інвестиції і тоді єдиним виходом стає використання 

зовнішніх джерел фінансування.  

Підводячи підсумки огляду економічних насідків пандемії COVID-19, 

слід погодится з висновком американських експертів стосовно того, що, на 

відміну від кризи 2008 року, зараз задіяні заходи підтримки ліквідності та 

кредитоспроможності, які дозволяють підтримувати попит, а отже, 

нинішня криза не розпочалася  як фінансова. Втім, вона може у неї 

перетворитися, якщо відновлення економічної активності затримається 

[29, с. 24]. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА: 

ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА? 
 

Пандемия Covid привела к падению на сырьевых рынках. 

Беспрецедентное падение цен на нефть на мировых рынках привело к 

замедлению экономик стран, чьи бюджеты зависят от доходов от нефти. Для 

Казахстана, половина доходов консолидированного бюджета которого 

формируются нефтегазовым сектором, это стало шоком. Среднегодовая цена на 

нефть, утвержденная в бюджете 2020 года, была снижена от 55 долларов за 

баррель марки Брент, до 20 долларов за баррель. Пришлось увеличить 

трансферты из Национального фонда в бюджет, и вырос дефицит бюджета.  

В этой связи возникают вопросы: насколько стабильна финансовая 

система? Насколько она в состоянии отвечать на вызовы, связанные с 

закрытием границ, падением объемов международной торговли, двухмесячным 

карантином, которые привели к падению доходов бизнеса и граждан?  

Финансовый рынок Казахстана можно разделить на следующие основные 

сектора: банковский сектор, страховой сектор, накопительная пенсионная 

система, фондовый рынок, а также сектор организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций (небанковские организации).  

Доминирующее положение в финансовой системе занимают банки. 

Банковский сектор представлен 27 банками второго уровня, из которых 14 

банков с иностранным участием, в том числе 12 дочерних банков2. Остальные 

участники рынка: организации, осуществляющие деятельность на рынке 

ценных бумаг, пенсионных услуг, отдельные виды банковских операций; 

страховые организации, иные нефинансовые организации, которые 

принадлежат или аффилированы с банками.  

На начало 2020 г. банком второго уровня со 100% участием государства в 

уставном капитале является лишь АО «Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана».  

Следует также отметить, что АО «Банк развития Казахстана» также 

является банком со 100% участием государства в уставном капитале. Однако 

этот банк не должен составлять конкуренцию банкам второго уровня, и его 

деятельность регулируется отдельным законом Республики Казахстан «О банке 

развития Казахстана». 

Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, 

последние 5 лет роль банковского сектора  в экономике снижается. Активы 

банковского сектора к ВВП снизились с 60% в 2016 г. до 40% в 2019 г. 

Ссудный портфель банков страны к ВВП уменьшился почти вдвое. NPL – 

неработающие займы (с просроченной задолженностью свыше 90 дней) 

                                                        
2 Здесь и далее использованы данные Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка. 
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составляют 8,1% от ссудного портфеля (на начало 2019 года –7,4% от ссудного 

портфеля). Ожидается, что рост проблемных займов продолжатся.  

 Высокий уровень концентрации в банковском секторе, когда в 5 

крупнейших банках сосредоточены 63,0% активов банковского сектора, 60,8% 

совокупного ссудного портфеля, 65,8% совокупных вкладах клиентов, 

повышает системные риски.  Standard and Poors Global Rating по классификации 

BICRA по уровню отраслевых и страновых рисков относит банковский сектор 

Казахстана к группе 9 (см. рис.).  

Среди основных факторов, определяющих риски банковского сектора 

Казахстана, S&P Global Ratings как позитивные факторы выделяет (1) сильные 

бюджетные и внешнеэкономические показатели, позволяющие правительству 

оказывать поддержку банковскому сектору; (2) фондирование 

преимущественно за счет депозитов клиентов и невысокая зависимость от 

внешнего долга. В то же время, определяющими для оценки являются 

следующие негативные факторы:  

– чрезвычайно высокий кредитный риск вследствие сохранения 

агрессивных стандартов кредитования и андеррайтинга; 

 

 
Рис. Риски банков Казахстана по классификации BICRA 
Источник: Оценка отраслевых и страновых рисков: Республика Казахстан. 28 ноября 

2019 г. S&P Global Ratings. 

 

– слабые банковское регулирование и надзор в связи с тем, что 

регулирующий орган не принимает жестких мер; 

– искажение рыночной конкуренции со стороны государства и 

организаций, связанных с государством; 

– экономика Казахстана находится в длительной фазе коррекции после 

кризиса 2008 г., и, вероятнее всего, расходы на формирование резервов 

возрастут в 2019-2020 гг.  
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– высокий уровень долларизации ресурсной базы и кредитов, что 

подвергает банки рискам, связанным с возможным повышением кредитного 

риска и затрат, связанных с обеспечением валютных активов и обязательств по 

срокам погашения.  

Падение доходов населения из-за длительного карантина может привести 

к падению кредитного пузыря, который может привести к банковскому 

кризису. Так, Moody’s  отмечал, что cовокупный объем розничных кредитов 

(без учета ипотеки) почти в 2,2 раза превышал совокупный номинальный доход 

домохозяйств на конец сентября 2019 г. 

Государственная система страхования (гарантирования) депозитов 

физических лиц, внедренная в Казахстане с созданием в ноябре 1999 г. АО 

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД), является одной из 

составляющих финансовой стабильности банковской системы. Главной задачей 

системы страхования депозитов является защита интересов вкладчиков 

(физических лиц) БВУ в случае принудительной ликвидации банка. 

В 2019 году Национальный Банк Республики Казахстан (НБК) провёл 

оценку качества активов (ОКА) 14 крупнейших банков, на долю которых 

приходилось 87% от общего объёма банковских активов страны и 90% от 

общего ссудного портфеля банков. По результатам ОКА и принятых мер все 

банки, охваченные ОКА, имеют достаточный объём основного капитала для 

соответствия нормативам регулятора и покрытия потерь по ожидаемым 

кредитным убыткам без использования бюджетных средств.    

В 2020 году заканчивается пятилетний переходный период для 

банковского сектора после вступления Казахстана в ВТО. Теоретически 

появляется возможность для прихода иностранных банков. В этой связи, 

актуальным является своевременный анализ тенденций на финансовом рынке и 

разработка рекомендаций по повышению его финансовой стабильности, 

конкурентоспособности и экономической эффективности.  

 

 

О.В. ПЛОТНІКОВ, 

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України,  

пр.н.с. сектору міжнародних фінансових досліджень 

 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ  

 

МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВІВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА СТІЙКІСТЬ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Питання мінімізації негативних впливів зовнішніх чинників є вкрай 

важливими не лише для стійкості фінансової системи України, а й для більш 

широкого позиціонування держави у світі. Йдеться як про зовнішні чинники, 

що виникають та розвиваються незалежно від України, але впливають на неї, 

так і про чинники – ініціатором яких і виступає саме країна. У свою чергу 

мінімізація негативних впливів зовнішніх чинників і є запорукою 
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безпосередньо стійкості фінансової системи України і вирішення інших, 

пов’язаних з цим проблем. 

Основні макроекономічні показники України зараз обумовлені 

розгортанням економічної кризи як зовнішнього, так і внутрішнього 

характеру. Це представлено в таблиці. 

Таблиця  

Основні параметри розвитку України в 2019 р. та прогноз на  

2020–2021 рр., річні зміни, % 
Показник 2019 2020 2021 

Реальний ВВП 3,2 -7,7 3,6 

Споживчі ціни 7,9 4,5 7,2 

Баланс рахунку поточних операцій -0,7 -2,0 -2,4 

Безробіття 8,5 10,1 9,3 

Довідково:    

Європа в цілому, реальний ВВП 1, 6 -6,6 4, 5 

Розвинені країни Європи, реальний ВВП 1,3 -6,6 4,5 

Країни Європи з ринком, що формується, та країни, що 

розвиваються, реальний ВВП 
2,1 

-5,2 4,2 

Джерело: складено автором за: World Economic Outlook: The Great Lockdown / International 

Monetary Fund. April 2020. P. 20. URL: https://www.imf. 

org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 

Навіть при невражаючій відмінності від загальних показників по Європі 

загалом та групах європейських країн, кризові процеси 2020 р. є вкрай 

вразливими для України. Це обумовлюється іншою стартовою позицією та 

іншим наповненням процесу падіння. 

Що стосується безпосередньо чинників, які впливають на стійкість 

фінансової системи України, то вони можуть бути представлені трьома 

групами. 

До першої групи відносяться чинники, які виникають незалежно від 

України та впливати на які можна не з точки зору запобігання їх виявлення, а з 

точки зору мінімізації їх негативного перебігу та наслідків. До цієї групи 

відносяться світові економічні кризи різного походження, непередбачувані 

коливання цін на сировину чи традиційну продукцію українського експорту 

тощо. Яскравою ілюстрацією чинників цієї групи є кризові явища, що 

розгортаються як наслідок пандемії COVID-19 та є вкрай чутливими навіть для 

розвинених країн світу. Зокрема, за даними Європейського центробанку (ЄЦБ), 

пандемія коронавірусу призвела до «безпрецедентного спаду» в економіці 

єврозони, який, швидше за все, посилиться, перш ніж почнеться відновлення. 

Тренд вказує на «ринки праці, що швидко погіршуються» і «значне скорочення 

економічної активності» в період пандемії, тривалість якої поки не можна 

визначити. А прогнози представників ЄЦБ зауважують про те, що ВВП 

єврозони може скоротитися на 5–12% у поточному році [1]. 

Друга група охоплює чинники, які ініційовані Україною з тих чи інших 

мотивів. Причому ці чинники мають досить велике позаекономічне 

забарвлення і призводять до використання різного роду впливу на чинну в 

країні владу. Це може ілюструватися співробітництвом України з 

https://www.imf/
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міжнародними фінансовими організаціями. Постійне погоджування з 

міжнародними фінансовими організаціями широкого спектра питань – від 

параметрів державного бюджету до кадрових призначень, ставить під сумніви 

повноцінну суверенність економічної політики держави та її політичні 

орієнтири [2]. 

Неадекватність вимог міжнародних фінансових організацій щодо України 

має відношення і до змін ситуації у світі. При цьому, зі зміною вимог до країн-

отримувачів, видається більш реальною співпраця з міжнародними 

фінансовими організаціями з урахуванням національних інтересів України. 

На макроекономічному рівні очікування коштів від міжнародних 

фінансових організацій знижує відповідальність уряду за свою економічну 

політику. Більше того, навіть успіх чи провал економічної політики 

прив’язується до результатів переговорів з кредиторами, наданням чи не 

наданням коштів з їхнього боку. Сам факт очікування дешевих позик від 

міжнародних фінансових організацій створює умови для нереалістичного 

бюджетного планування, в першу чергу в напрямі покриття дефіциту 

державного бюджету. 

До третьої групи відносяться чинники, які виступають як поєднання 

першої та другої груп. Якщо чинники першої групи виникають як – певною 

мірою – «об’єктивна даність», що не залежить від дій України, а друга – 

навпаки, ініційована Україною, то третя група є фактично наслідком 

розв’язання чинників першої групи за допомогою другої. В результаті 

виникають чинники впливу, які націлені на зменшення першої групи шляхом 

посилення другої групи. Це може ілюструватися використанням спеціальної 

допомоги від міжнародних фінансових організацій та інших міжнародних 

структур для подолання економічної кризи. Так, Рада ЄС погодила пропозицію 

Єврокомісії про надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги 10 країнам з 

офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у 

подоланні наслідків пандемії коронавірусу, з яких 1,2 млрд передбачені для 

України. Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та надаватимуться двома 

частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років. Умови будуть 

прописані у меморандумах про взаєморозуміння між країнами-партнерами та 

Єврокомісією [3]. 

Механізми мінімізації негативних впливів зовнішніх чинників на 

стійкість фінансової системи України перебувають у площині розуміння 

сутності та вмотивованості самих груп чинників. 

З точки зору України не є можливим запобігти чинникам першої групи, 

які за своєю суттю є об’єктивними. Для мінімізації їх негативного впливу 

необхідно випрацювати запобіжні заходи, які б або не дозволяли впливати на 

Україну негативно, або мінімізували такий негативний вплив. Ідеться про 

широкий спектр питань – від економічного зростання та зміцнення фінансової 

системи України до розвитку системи охорони здоров’я, системи служб 

надзвичайних ситуацій тощо. На жаль, на загальнодержавному рівні відсутня 

система запобігання негативним впливам на національну економіку України 
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подій із міжнародних соціально-політичних, економічних, медичних та інших 

сфер. 

Друга група передбачає більш суб’єктивні визначення механізмів. 

Використання зовнішніх чинників економічного розвитку не повинно бути 

пошуком чергового «старшого брата», чи «зовнішнього керуючого» країною. 

Навіть при використанні зовнішніх позик міжнародних фінансових організацій, 

відносини з ними повинні ґрунтуватися на партнерській основі, а не на основі 

підпорядкування України впливам ззовні. Перспективи постійного очікування 

зовнішнього фінансування не стимулюють розвиток національної економіки та 

її вихід на траєкторію економічного зростання. Крім того, постійні зміни 

урядовців знімають з них будь-яку відповідальність за подальше 

обслуговування та повернення боргу. 

Запобігання чинникам третьої групи є також більшою мірою 

суб’єктивним, ніж об’єктивним. Не в кожному випадку звернення до 

міжнародних фінансових організацій чи урядів іноземних країн аикдикане саме 

об’єктивною необхідністю в цьому. В більшості випадків залучення зовнішніх 

джерел фінансування (з усіма негативними наслідками) виступає як найменш 

простий спосіб вирішення проблеми, а отримання ресурсів подається 

суспільству як небувале досягнення владних структур. Тому механізми 

вирішення питань третьої групи полягають у самих рішеннях щодо розв’язання 

проблем, що виникають, які треба здійснювати з урахуванням національних 

інтересів України. 

Наведене вище, дозволяє зробити такі висновки: 

1.  Мінімізація впливів зовнішніх чинників на стійкість фінансової 

системи України є вкрай важливою для економічного і політичного розвитку 

держави. Особливо це стосується безпосередньо фінансової системи як 

основного стрижня економіки. Саме при мінімальних негативних зовнішніх 

впливах відбувається дотримання параметрів державного суверенітету та 

незалежності країни. Останнє посилюється здатністю країни побудувати 

захисні механізми проти саме негативних зовнішніх впливів. 

2.  Визначення груп чинників зовнішнього впливу на стійкість 

фінансової системи України дозволяє змінювати акценти в поточній 

економічній політиці, враховуючи певну «об’єктивність» першої групи та 

«суб’єктивність» другої групи. Також це має безпосереднє відношення і до 

конструювання механізмів чинників третьої групи як групи подолання 

негативних впливів першої групи за рахунок другої групи. 

3.  Україні важко визначити своє місце в процесі визначення балансу між 

використанням зовнішніх чинників в своїх національних інтересах и 

стримуванням їх негативних впливів. На жаль, Україна продовжує 

стверджуватися як об’єкт, а не як суб’єкт міжнародних політичних та 

економічних відносин. Це також не дає змоги з повною адекватністю реагувати 

на негативні зовнішні впливи та можливості їх мінімізації. 
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ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНОЮ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ 

МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Фінансова система України поторебує додаткових ресурсів та 

інвестицій. Одним із найдешевших джерел кредитних ресурсів для економіки 

України є кошти міжнародних фінансових організацій (МФО). Україна на 

сьогодні тісно співпрацює з Міжнародним валютним фондом (МВФ), групою 

Світового банку, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), 

Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), НЕФКО, Чорноморським банком 

реконструкції та розвитку (ЧБТР) та кредитною установою Німецький банк 

KfW. Але, на жаль використання кредитних ресурсів цих МФО не є 

ефективним. Швидко використовуються тільки кошти, які надходять до 

загального фонду державного бюджету, а кошти інвестиційних кредитів 

МФО використовуються повільно і впровадження цих кредитів в Україні є 

проблемним.  

Тільки по трьох МФО і тільки по інвестиційних проєктах 

невикористаними залишаються значні кредитні ресурси (за проєктами МБРР 

це 1,5 млрд дол., за проєктами ЄБРР – 1,78 млрд євро, за проєктами ЄІБ – 3 

млрд євро) [1]. Крім того, Європейською Комісією Україні передано близько 

16 млрд євро допомоги у вигляді грантів і кредитів, половина з якої (близько 

8,8 млрд дол.) не використана. Таким чином, разом із невикористаною 

допомогою МФО це становить близько 15,6 млрд дол. інвестицій, яких так 

потребує Україна. Невикористання чи затримки використання коштів 

проєктів свідчать про невиконання показників спеціального фонду 

державного бюджету України, в якому за кожним проєкту щорічно 

закладаються кошти інвестицій. Це питання потребує постійного контролю, 

перевірок і аналізу з боку Рахункової палати України.  

https://uk.reuters.com/article/uk-eurozone-economy/euro-zone-economy-shrinks-at-record-rate-
https://uk.reuters.com/article/uk-eurozone-economy/euro-zone-economy-shrinks-at-record-rate-
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/5/7109557/
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У грудні 2018 р. було підготовлена Мінфіном та прийнята урядом 

Концепція щодо підвищення ефективності впровадження спільних з МФО 

проектів. План заходів Концепції включає завдання щодо збільшення вибірки 

коштів по кожному з міжнародних банків, надання кредитів МФО під місцеві 

гарантії, інші. Необхідно розробити та прийняти Стратегію співпраці 

України з МФО, узгодивши її зі Стратегією управління державним боргом. З 

цією метою необхідне вивчення можливостей та досвіду роботи кожної 

міжнародної організації, з якою співпрацює Україна, використання їх 

сильних сторін та найкращих можливостей. Проєкт Стратегії повинен 

включати:  

– посилення ролі України в процесі ініціювання проєктів МФО;  

– визначення сфер, які є пріоритетними для першочергового залучення 

кредитних ресурсів МФО в Україну; 

– визначення чіткої координації впровадження проєктів МФО в Україні 

та шляхів удосконалення системи моніторингу, звітності та контролю 

реалізації проєктів МФО. 

Існує нагальна необхідність активізувати співпрацю з такими 

організаціями, як ЧБТР, НЕФКО, KfW, Північний інвестиційний банк – чиї 

можливості Україна використовує недостатньою мірою. Кожна з цих 

організацій має унікальну сферу інвестування, що становить інтерес для 

України. 

Однією з причин затримки підготовки проєктів, спільних з ЄБРР та 

НЕФКО, є необхідність погодження гарантій у рамках проєктів МФО з 

Антимонопольним комітетом. Неоднозначність тлумачення Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 №1555-

VII Антимонопольним комітетом України не враховує специфіку проєктів, 

що фінансуються МФО. Антимонопольний комітет вважає, що будь-яка 

гарантія є державною допомогою, в тому числі й місцева гарантія, що 

надається тільки комунальним підприємствам і тільки під інфраструктурні 

інвестиції. Сьогодні гарантії під кредити в рамках проєктів МФО провинні 

погоджуватися з Антимонопольним комітетом на предмет того, чи є це 

державною допомогою, чи ні. Це затримує підготовку і реалізацію проєктів і 

потребує внесення змін до Закону з метою виключення погодження проєктів 

МФО. 

 З метою прискорення впровадження проєктів МФО в Україні потрібно 

не допускати ситуації з відсутністю вибірки коштів по проектах протягом 

більше року після підписання фінансових і гарантійних угод. У разі 

неможливості реалізації проєкту слід ставити питання перед кредитором 

щодо його реструктуризації чи анулювання коштів позики (на сьогодні в 

кредитному портфелі України з ЄІБ перебуває 10 проектів на загальну суму 

близько 2 млрд євро, по яких взагалі не розпочато вибірку коштів. Проєкти ж 

підписані в 2015–2018 рр.) Страждає інвестиційний імідж України, в разі  

існування комісій бюджет сплачує їх при непрацюючому кредиті. 
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Міністерство фінансів, що є відповідальним за координацію підготовки 

та реалізацію проєктів МФО, не має підрозділу, який відповідав би за 

співпрацю з МФО. Департамент міжнародних фінансових проектів в 

Міністерстві працює суто технічно з проєктами МФО. Питання щодо 

стратегій організацій, членства, членських внесків, квот, можливості вступу 

України до міжнародних організацій, де вона не є членом, участі у щорічних 

зборах та інших форумах не належать до компетенції Департаменту. 

Необхідно створити в Міністерстві фінансів структуру, яка б реально 

виконувала функцію координатора співробітництва. 

Затримка в реалізації кредитів МФО також обумовлена низькою 

кваліфікацією фахівців, які реалізують проєкти, та порушенням ними умов 

тендерних процедур. Виконавці проєктів не повною мірою володіють 

специфічними процедурами МФО, відповідно до яких впроваджуються 

проєкти, та бюрократичними процедурами України щодо співпраці з МФО. 

Цю проблему можна вирішити шляхом створення реєстру фахівців, які 

мають досвід впровадження проєктів МФО та володіють процедурами 

міжнародних організацій щодо закупівель, вибірки коштів тощо та мають 

відповідні сертифікати. Необхідно використовувати такий реєстр при 

формуванні груп консультантів для впровадження проєктів МФО.  

Створювати групи впровадження проєкту потрібно на самому початку 

роботи нового проєкту: на етапі перед підписанням або відразу після 

підписання фінансової угоди. Це необхідно для того, щоб проєкт розпочав 

працювати відразу після набуття ним чинності і не втрачався час на підбір 

консультантів та підготовчу роботу. На постійній основі необхідно 

проводити тренінги  щодо  вивчення процедур МФО серед фахівців, які 

впроваджують кредити цих організацій в Україні, створити електронну базу 

щодо процедур МФО для використання при впровадженні проєктів. 

Кредити МФО спрямовані на реалізацію проєктів у сферах енергетики, 

інфраструктури, комунального господарства, і низький рівень використання 

кредитних коштів викликає стурбованість діями (чи бездіяльністю) уряду й 

підвищує ризик у сфері національної безпеки, створює негативний імідж для 

світової економічної спільноти. МФО готують нові проєкти і готові 

співпрацювати з Україною в рамках нових Стратегій, проте потребують 

доказів, що ця співпраця потрібна нашій державі. Найкращим подібним 

доказом буде прискорена реалізація проєктів, які сьогодні є в кредитних 

портфелях і тих, які перебувають на стадії підготовки. 

Під час пандемії коронавірусу МФО готові надати підтримку 

державам-членам в боротьбі з коронавірусом та підтримці економік. 

МВФ повідомив, що  готовий надавати  фінансову підтримку  

державам-членам, які потребують термінової фінансової допомоги у протидії 

економічним наслідкам розповсюдження коронавірусу. МВФ має такі 

механізми для надання допомоги державам у протидії економічним 

наслідкам розповсюдження коронавірусу: 
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1. Термінове фінансування. Механізм прискореного кредитування 

(Rapid Credit Facility) та Інструмент прискореного фінансування (Rapid 

Financing Instrument) дозволяють надавати країнам-членам термінову 

фінансову допомогу без необхідності оформлення повноцінної програми. 

Зазначені кредити можуть дуже швидко надаватися державам-членам для 

здійснення протидії надзвичайним ситуаціям, до яких відноситься епідемія 

коронавірусу. 

2. Розширення існуючої програми кредитування. МВФ може 

модифіковувати існуючі програми кредитування держав з метою 

забезпечення нових їх потреб, що виникають при боротьбі з коронавірусом. 

3. Гранти для зниження тягаря заборгованості. Трастовий фонд для 

боротьби з наслідками  катастроф надає можливість МВФ надавати допомогу 

найбіднішим державам для полегшення тягаря заборгованості. Директор-

розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва звернулась до держав-членів за 

допомогою щодо  поповнення трастового фонду до 1 млрд дол. [2], що в 4 

рази більше, ніж у період економічної кризи 2008–2009 рр. Крім того, в МВФ 

створено спеціальний фонд обсягом 1,4 млрд дол, з якого будуть надаватися 

гранти урядам 29 найбідніших країн світу для сплати їх боргових зобов’язань 

з метою витрачання їх власних коштів на боротьбу з коронавірусом.  

Відповідно до рішення МВФ від 10 квітня 2020 року сума коштів, які 

МВФ  може надати державам-членам у рамках механізму прискореного 

кредитування, може становити до 100 млрд дол. Із загальної суми допомоги 

10 млрд дол. буде доступно за нульовою відсотковою ставкою для 

найбідніших держав-членів через механізм прискореного кредитування. За 

фінансовою допомогою для боротьби з коронавірусом звернулися понад 100 

держав. Україна не зверталася за терміновим фінансуванням і на сьогодні не 

співпрацює з МВФ щодо цього питання. Україна не може отримувати гранти 

для зниження тягаря заборгованості, бо не відноситься до найбідніших 

держав світу. 

Група Світового банку планує операції щодо екстреної допомоги 

державам в боротьбі з коронавірусом загальним обсягом 14 млрд дол. Крім 

того, протягом наступних 15 місяців планується надати державам -членам 

ще до 160 млрд дол. для захисту найбідніших категорій населення, 

підтримки бізнесу та прискореного відновлення економіки. Світовий банк 

надав Україні кредит на реформи у галузі охорони здоров’я на суму 135 млн 

дол та найближчими місяцями планує надати кредит на суму 150 млн дол. 

для модернізації системи соціальної підтримки населення. З останнього 

займу 50 млн дол. буде вибрано після набуття Угодою чинності та 

спрямовано на виплати незахищеним верствам населення в умовах епідемії 

коронавірусу. Крім того, Україна з Світовим банком готує DPL 

(Development Policy Loan) кредит, кошти якого надходитимуть відразу до 

загального фонду державного бюджету. Міжнародна фінансова корпорація 

(IFC) готує пакет екстреного фінансування, який включає в себе 8 млрд дол. 
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на допомогу приватному сектору в подоланні наслідків пандемії 

коронавірусу [3]. 

Україна може розраховувати і на підтримку Європейського 

інвестиційного банку, який планує надати фінансову допомогу державам за 

межами Європейського Союзу обсягом 5,2 млрд євро на невідкладні 

інвестиції в галузі охорони здоров’я та підтримку приватного сектора. В 

найближчі місяці банк надає Україні 40 млн євро на медичне обладнання, 

необхідне для боротьби з коронавірусом. 

Європейський банк реконструкції та розвитку 13 березня 2020 року 

прийняв рішення щодо солідарного пакету підтримки економік та бізнесу на 

суму 1 млрд євро на час пандемії. Президент Сума Чакрабарті повідомив, 

що банк вже працює над підготовкою другого пакету цієї програми 

солідарної підтримки, який буде направлений на підтримку приватного 

сектора та відновлення економіки [4]. 

Черноморський банк торгівлі та розвитку висловив готовність 

направити близько 900 млн євро на допомогу галузям, що постраждали від 

коронавірусу. Банк готовий направити фінансування, яке заплановане на  

нові операції в 2020 році, на допомогу галузям, що найбільш постраждали 

від пандемії коронавірусу. Буде надано додаткову технічну допомогу 

клієнтам, що постраждали від кризи, з метою підготовки проєктів, розробки 

бізнес-планів, інше. Банк зосередиться на наданні допомоги органам 

місцевого самоврядування, комунальним підприємствам та фармацевтичним 

компаніям, які борються з пандемією [5]. 

Україні вкрай необхідні дешеві кредитні кошти й у важкий для 

економіки держави час потрібно використовувати можливості, що 

відкривають перед нами міжнародні фінансові інституції.  
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ДУАЛІЗМ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

ДИВЕРГЕНЦІЇ ЕКОНОМІКИ: МЕГАРЕГІОНАЛЬНИЙ ТА 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР 

 

Вирішення проблеми забезпечення стійкості фінансової системи 

неможливе без забезпечення стійкості реального сектора економіки, що в 

сучасних умовах, як ніколи, визначається безпекою споживання. Адже навіть 

виникнення коронакризи обумовлено зокрема недотриманням та 

незабезпеченням споживачами, виробниками та державою умов безпеки 

споживання. Ця проблема є актуальною в процесі євроінтеграції та в умовах 

дивергенції економік України та країн – членів ЄС, оскільки для нашої держави, 

поряд зі зростанням можливостей використання експортного потенціалу, 

виникають загрози втрачання вітчизняними суб’єктами господарювання позицій 

на внутрішньому ринку через порівняно низьку конкурентоспроможність товарів 

(послуг). Також існує загроза зловживання іноземними виробниками 

недосконалістю інституціонального базису нашої країни. В першу чергу йдеться 

про низьку готовність імплементувати засади технічного регулювання, 

корпоративної соціальної відповідальності тощо у вітчизняну практику, що 

надає можливість імпортувати в Україну менш якісну та, відповідно, менш 

безпечну продукцію.  

Визначення безпеки споживання як здатності формувати передумови 

усвідомленого задоволення потреб самовідтворення суб’єктами економічних 

інтересів із найменшими втратами для здоров’я, довкілля та суспільства 

засвідчує актуальність її забезпечення як у порівняно короткостроковій, так і в 

довгостроковій перспективі. Аналіз споживання в Україні демонструє:  

ірраціональність його структури, обумовлену обмеженістю ресурсів та 

недосконалістю споживчого кошику; домінування споживчих витрат, зокрема 
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витрат на товари першої необхідності; дуалістичність ефекту зменшення витрат 

населення  на охорону здоров’я, що за інших рівних умов може бути пояснене 

зменшенням загроз безпеці споживання, та на освіту й культуру, що розширює 

можливості маніпулювання свідомістю споживачів з метою стимулювання 

споживацтва (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура сукупних витрат домогосподарств України,             

2010–2018 рр., % 

Також простежується чітка кореляція між темпами зміни обсягів 

споживання та обсягами ВВП, показниками продовольчої безпеки, фінансовою 

спроможністю та рівнем добробуту населення (рис. 2), обсягами утворених 

відходів в домогосподарствах. 
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Рис. 2. Взаємозв’язок зміни обсягів споживання і ВВП та наявного доходу і 

нагромаджень нефінансових активів населення України, 2005–2017 рр.  

 

Аналіз стану безпеки споживання (рис. 3)  в Україні за сукупністю критеріїв і 

індикаторів, згрупованих за функціональними складниками: соціальним, 

економічним, екологічним, продовольчим, зовнішньо-економічним та науково-

технологічним, – показав низький рівень, який, починаючи з 2016 р. за окремими 

зовнішньо-економічними, економічними та продовольчими показниками дещо 

поліпшується, проте залишається досить низьким за напрямами, що формують 

соціальні основи існування людини (умови життя, праці, здоров’я, 

життєдіяльності). Встановлений на основі кореляційного аналізу взаємозв’язок між 

окремими функціональними складниками безпеки споживання та їх впив на 

розвиток системи забезпечення безпеки споживання найбільш значущими визначив  

показники охорони довкілля та економічного складника. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що оскільки безпека споживання мотивує 

і, водночас, обмежує споживачів, посередників, виробників і державу 

економічними інтересами, чим обумовлена необхідність їх гармонізації під час 

виробництва і споживання товарів (послуг), можна стверджувати, що вирішення 

проблеми забезпечення безпеки споживання сприятиме конвергенції економіки 

України з країнами-членами ЄС на засадах сталого розвитку. 
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Рис. 3. Динаміка зміни таксономічних показників безпеки 

споживання за функціональними складовими, 2010–2018 рр. 
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АЗІЙСЬКИЙ БАНК ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

У СВІТЛІ ЗАВДАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

 

Суперництво США як старого світового гегемона, що поступово втрачає 

глобальне лідерство, та КНР як постаючої нової наддержави стрімко змінює 

ландшафт та центри тяжіння світового фінансового ринку. За прогнозною 

оцінкою МВФ на квітень 2020 р., що враховує наслідки пандемії коронавірусу, 

ВВП КНР за паритетом купівельної спроможності (ПКС) у поточному році 

перевищить 20% від світового, тоді як відповідна частка США становитиме 

14,7%. Водночас частка групи країн БРІКС, в якій провідну роль відіграє Китай, 

перевищить третину світового ВВП (ПКС) і становитиме 47,36 трлн міжн. дол. 

(34,2%), тоді як частка групи країн «Великої сімки» (за провідної ролі США) 

становитиме 28,7%, або 39,75 трлн міжн. дол. (розраховано за: [1]).   

З початку ХХI ст., на тлі послаблення глобальної ролі МВФ і Світового 

банку, фінансові можливості Китаю значно зросли [2, с. 480]. Уже в ході 

подолання світової фінансової кризи в 2009–2010 рр. Китайська Народна 
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Республіка через свої банківські структури – Китайський банк розвитку і 

Ексімбанк Китаю – виділила країнам, що розвиваються, грошей більше, ніж 

Світовий банк (СБ), – 110 млрд дол. США, тоді як СБ – 100,3 млрд дол. США 

[3]. Китай розпочав масштабне інвестування у стратегічні природно-ресурсні 

активи та інфраструктурні об’єкти в країнах, що розвиваються. Зокрема, в 

рамках реалізації пріоритетів державної економічної політики КНР у 2012 р. 

Китайсько-Африканський фонд розвитку, створений Китайським банком 

розвитку спільно з Китайською національною ядерною корпорацією, придбали 

контрольний пакет акцій Хусабського уранового рудника в Намібії на суму 

близько 1 млрд дол. США [4].   

Наприкінці 2014 р. уряд КНР ухвалив рішення про створення спільно з 

провідними китайськими державними і комерційними банками Фонду 

Шовкового шляху обсягом 40 млрд дол. США для інвестицій у розвиток 

трансконтинентальної та паназійської інфраструктури (на території 18 країн) 

вздовж транзитних маршрутів Економічного поясу Шовкового шляху.  Розмір 

Фонду в майбутньому може зрости [5].  

Паралельно з послідовним, скоординованим із рядом ключових країн, що 

розвиваються, тиском на країни Заходу щодо збільшення свого впливу в МВФ 

(у результаті реформи процедури голосування частка голосів КНР у МВФ 

збільшилася в 2015 р. з 3,81 до 6,16%.), Китай розпочав розбудову 

інституційної інфраструктури свого глобального фінансового лідерства. Наразі 

вона охоплює такі новостворені багатосторонні міжнародні фінансові 

структури:   

– Азійський банк інфраструктурних інвестицій (АБІІ) – створений 25 

грудня 2015 р. за ініціативи КНР багатосторонній банк розвитку зі статутним 

підписаним капіталом у 100 млрд дол. США. На сьогодні підтвердженими 

членами АБІІ є 102 держави світу, включаючи переважну кількість країн 

Євразії, Океанії та багато розвинених країн-донорів, включно з провідними 

країни ЄС, Великою Британією, Австралією, Канадою; 

 – Новий банк розвитку БРІКС (НБР БРІКС), створений у жовтні 2015 

р. за спільної ініціативи та участі держав – членів БРІКС (Бразилії, Індії, Китаю, 

ПАР і Росії) для фінансування інфраструктурних проєктів та проєктів сталого 

розвитку в країнах БРІКС та інших країнах, що розвиваються, із розподіленим 

капіталом у сумі 50 млрд дол. США та сукупним дозволеним до випуску 

капіталом у сумі 100 млрд дол. США; 

– Мультилатеризація Чіангмайської ініціативи3 (АСЕАН+3) – формат 

для багатосторонньої фінансової співпраці та взаємопідтримки за участю країн 

АСЕАН, Китаю, Японії та Південної Кореї. Це фінансовий пул держав Східної 

та Південно-Східної Азії обсягом у 240 млрд дол. США. З часу азійської 

                                                        
3 У травні 2000 року на своїй другій зустрічі, що відбувалася в місті Чіанг Май (Таїланд), 

міністри фінансів АСЕАН + 3 оприлюднили план укладення серії двосторонніх своп-угод між 

центральними банками країн-учасниць про можливий обмін національної валюти на іноземну з 

метою утримання курсу національної валюти або вирішення короткострокових проблем з 

ліквідністю при двосторонніх розрахунках. 
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фінансової кризи (1997) у цьому форматі проводяться щорічні зустрічі на 

найвищому рівні, а з 1999 р. – також регулярні зустрічі міністрів фінансів для 

вироблення спільних підходів до регіональної співпраці [6]. Створення нового 

макрорегіонального фінансового формату обумовлено, з одного боку, браком 

ефективного сприяння з боку багатосторонніх фінансових та економічних 

структур, зокрема МВФ та форуму «Азійсько-Тихоокеанське економічне 

співтовариство» (АТЕС), а з іншого – поступовим набуттям Китаєм статусу, 

фінансових можливостей та амбіцій макрорегіонального і глобального лідера; 

– Угода про резерв для надзвичайних обставин держав – членів 

БРІКС (the Contingency Reserve Arrangement). Це пул країн країн – членів 

БРІКС ресурсним обсягом у 100 млрд дол. США, створений за угодою, 

підписаною державами – членами БРІКС у м. Форталеза (Бразилія) 15 липня 

2014 року, що набула чинності в липні 2015 року. У рамках угоди 

передбачається підтримка через забезпечення ліквідності та запобіжні 

інструменти у відповідь на чинні або потенційні короткострокові тиски на 

платіжний баланс.   

Обидві згадані вище схеми фінансових пулів націлені на забезпечення 

альтернатив МВФ у реалізації заходів щодо протидії міжнародній фінансовій 

кризі, залучення на багатосторонній основі ресурсів для короткотермінових 

заходів щодо стабілізації національного платіжного балансу країн-учасниць у 

разі надзвичайних обставин фінансової кризи. Проте, водночас, обидві схеми 

передбачають, що 70% їх кредитування прив’язано до програм МВФ, аби 

дістати користь від техніко-експертного досвіду останнього та його 

віддаленості від регіонального політичного суперництва [7, с. 234].       

Отже, сукупний обсяг фінансових ресурсів, що покриваються 

суверенними зобов’язаннями держав-учасниць зазначених  вище 

трансрегіональних структур фінансового лідерства Китаю, сягає 540 млрд дол. 

США. Ця цифра закономірно відображає сучасний фінансово-ресурсний 

потенціал КНР, зокрема нинішній обсяг золотовалютних  резервів країни, що на 

кінець квітня 2020 р. дорівнювали близько 3,2 трлн дол. США [8].    

Штаб-квартири обох банків (АБІІ та НБР БРІКС) розташовані в Китаї 

(відповідно у Пекині та Шанхаї), і саме Китай відіграє ключову роль в їх 

операціях. Проте, на відміну від валютно-фінансової політики колишньої другої 

наддержави СРСР, що з самого початку вступив у конфронтацію з Бреттон-

Вудською системою й антагонізував своє ставлення до МВФ та Світового 

банку, намагаючись створити цілком альтернативну валютно-фінансову 

систему т.зв. «світової соціалістичної системи господарства» (ми були свідками 

краху та розпаду цієї системи через її глобальну неконкурентоспроможність), 

Китай реалізує у своїй міжнародній фінансовій політиці цілком інші принципи, 

органічно пов’язані з конфуціанським світобаченям, зокрема основоположним 

для конфуціанства принципом «серединного шляху».  

1. Першими угодами обох банків (АБІІ і НБР) ще під час їх 

інтитуційного становлення стали домовленості про співпрацю з Азійським 

банком розвитку, що перебуває під контролем США та Японії, і Групою 
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Світового банку, що контролюється США та їх західними союзниками.  

Зокрема, більшість проєктів АБІІ (близько 70%) співфінансуються разом із 

іншими багатосторонніми фінансовими інситуціями, що допомагають АБІІ 

визначати, оцінювати та імплементувати проєкти, поширюють на них свою 

політику екологічних та соціальних гарантій, екологічну та соціальну 

експертизу (стандарти) тощо.      

2. АБІІ має найвищий кредитний рейтинг: усі три найбільші міжнародні 

рейтингові агенції – Moody’s,  Standard & Poor’s і Fitch присвоїли йому 

кредитний рейтинг найвищого рівня ААА. Гарантією за залученими коштами 

виступає статутний капітал банку, внесений країнами-засновниками, а також 

додаткові гарантії, що надаються найбагатшими країнами, які не є 

позичальниками банку.  

3. Подібно до принципів імплементації стратегічної ініціативи «Один 

пояс, один шлях» Китай всіляко просуває кооперативну модель міжнародних 

фінансових відносин, максимально уникаючи конфронтації з іншими акторами 

світової геополітики. АБІІ, як заявив його президент представник Китаю Цзинь 

Ліцюнь, ніколи не стане суперником для інших багатосторонніх банків 

розвитку, додавши, що двері банку завжди відкриті для інших учасників, таких 

як США та Японія [9]. 

4. Китай використовує принципово відмінні моделі управління, зокрема 

прийняття управлінських рішень, в АБІІ та НБР БРІКС: відповідно притаманну 

для багатосторонніх банків розвитку (ББР) з контрольним пакетом у держав-

донорів (кредиторів) та для ББР з контрольним пакетом у держав-

позичальників. Якщо в АБІІ Китай забезпечив собі контрольний пакет голосів в 

АБІІ (26,65% на червень 2018 р.), оскільки, відповідно до ст. 28.2 Угоди про 

створення АБІІ від 29 червня 2015 р., з важливих питань (включаючи 

затвердження проєктів за участю банку) необхідно набрати 75% від сукупної 

кількості голосів [10], то в НБР БРІКС більшість рішень приймаються двома 

третинами голосів, причому кожна з п’яти держав-учасниць дотепер має рівну 

кількість голосів – по 20%.      

Якщо поглянути сьогодні на глобальний ландшафт багатосторонніх 

банків розвитку з точки зору поєднання наявного фінансового ресурсу 

(використовуваний капітал) та участі країн-позичальників у прийнятті рішень 

(тобто реальної сили їх голосів), то АБІІ розташовуватиметься саме у «золотій 

середині», що цілком відповідає конфуціанському принципу «серединного 

шляху» або «золотої середини».  

 Проявом високого адаптивного потенціалу конфуціанської політичної 

культури до сучасних реалій глобалізації може слугувати процесно-

конструктивістський підхід, розроблений в 2010-ті роки ректором 

Дипломатичного університету МЗС КНР Цинь Яцином [11, с. 89–90], що 

націлений на гнучку та динамічну модель розбудови міжнародних 

взаємовідносин, зокрема між державами з відмінними ідейно-культурними 

цінностями. Отже, можна погодитися з фундаментальним висновком 

британського політолога-китаїста Мартина Жака про те, що ми є нині свідками 
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переходу від економічної та геополітичної «великої дивергенції» до сучасної 

швидкої «конвергенції» між Китаєм та Заходом [2].   

 Особливої уваги заслуговує досвід співпраці з АБІІ Республіки Білорусь. 

Північно-західна сусідка України стала повноправним членом АБІІ 17 січня 

2019 року. Того ж року сторони розпочали підготовку пілотного проєкту з 

реконструкції автомобільної дороги Р46 Лепель – Полоцьк – білорусько-

російський кордон. Таким чином, Білорусь стала першою європейською 

державою, з якою банк розпочав співпрацю з інфраструктурного фінансування. 

Серед перспективних напрямів подальшої співпраці Білорусі з АБІІ: розвиток 

інфраструктури китайсько-білоруського індустріального парку «Великий 

камінь» (у 25 км від Мінська), реалізація за участю білоруських банків проєктів 

у виробничому секторі економіки [12].  

Виходячи з викладеного, актуальними завданнями міжнародної 

(зовнішньої) фінансової політики України вбачаються: 

– Стикування фінансового співробітництва України зі Світовим 

банком з інституційною та проєктною участю в АБІІ,  забезпечення участі 

України у спільних проєктах АБІІ та Світового банку, зокрема в рамках 

реалізації інфраструктурного мегапроєкту «Один пояс, один шлях»; 

– Вивчення досвіду Білорусі як першої європейської держави, що 

одержала фінансування від АБІІ на реалізацію інфраструктурного проєкту, 

з урахуванням мандату Банку на фінансування  инфраструктури в галузях 

транспорту, енергетики, житлово-комунального господарства та 

урбанізації.   
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 

 

Роль финансовой системы в обеспечении распределения материальных 

ресурсов общества трудно переоценить. Известно сравнение Нобелевского 

лауреата в области экономики Дж. Стиглица финансовой системы с мозгом 

общества, т. к. она «осуществляет распределение дефицитного капитала между 

конкурирующими способами использования, пытаясь направлять его наиболее 

эффективно, – туда, где он дает наибольшую отдачу» [1]. Финансовая система 

оказывает существенное влияние на все сектора экономики, пронизывая все 

стороны жизни общества. И во многом от эффективности ее деятельности 

зависит эффективность функционирования национальной экономики в целом. 

В этой связи в данной статье рассматриваются финансовые аспекты развития 

казахстанской экономики. 

Одной из важных государственных программ развития финансовой 

сферы отечественной экономики стала «Концепция развития финансового 

сектора Республики Казахстан до 2030 года», утвержденная правительством 

страны еще в 2014 г. С учетом временных рамок она в настоящее время 

является основным  регулирующим документом для сферы финансов. 
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Согласно Концепции, развитие финансового сектора страны зависит от 

определения его места и роли в экономике страны с учетом потребностей 

общества и государства [2]. В ней особо отмечается ожидание государства в 

отношении того, что финансовый сектор будет способен предоставлять 

достаточный объем ресурсов по приемлемой цене для финансирования 

приоритетных отраслей экономики в рамках программ экономического 

развития. 

И общей целью – как для общества и государства, так и для финансовых 

организаций – является формирование финансового сектора, максимально 

эффективно осуществляющего свою функцию финансового посредника. С 

учетом динамичной ситуации в мировой экономике отмечалось, что на фоне 

усиления интеграционных процессов разрабатываются согласованные 

унифицированные подходы к регулированию национальных финансовых 

рынков (стандарты Базель III, Solvency II). Важно дальнейшее активное 

внедрение лучшей международной практики и стандартов регулирования. 

Последующее усиление конкуренции на финансовом рынке, с одной 

стороны, должно повлечь за собой повышение качества и расширение спектра 

предоставляемых услуг. С другой стороны, повысится степень уязвимости 

финансового сектора Республики Казахстан, возрастут  внешние риски, что, 

при неблагоприятном варианте развития, может привести к оттоку капитала и 

средств кредиторов и вкладчиков из банковской системы и, таким образом, 

кредитному сжатию.   

Финансовая система не должна создавать новые риски или увеличивать 

масштаб существующих рисков в экономике. Это, в свою очередь, требует 

выработки оптимального механизма регулирования, когда возможные 

последствия реализации рисков минимизированы, а требования при этом не 

являются избыточными и не подавляют активность финансового сектора. 

В указанной Концепции правильно отмечаются ключевые проблемы 

финансовой системы Казахстана. Среди них, на наш взгляд, можно выделить 

следующие. 

а) приоритеты кредитования банками отражают диспропорции в 

структуре экономического роста, базирующегося на потребительском спросе, а 

не на инвестициях реальному сектору национальной экономики. 

б) ограниченный набор услуг, оказываемых крупным предприятиям. И 

главное – неспособность банков аккумулировать самостоятельно существенный 

объем ресурсов, необходимых для финансирования масштабных 

инвестиционных проектов.  

Вышесказанное определяет зависимость финансирования приоритетных 

направлений развития отечественной экономики, в том числе малого и среднего 

предпринимательства, – во многом от ресурсов, выделяемых государством. В 

данных условиях отечественным банкам в рамках реализации стратегических 

программ развития национальной экономики отводится вспомогательная роль 

промежуточных операторов между выделяемыми государством финансовыми 

ресурсами и субъектами хозяйствования, которым предназначены эти ресурсы; 
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в) дефицит предложения и непривлекательность инструментов рынка 

ценных бумаг относительно депозитов банков и рынка недвижимости для 

розничных инвесторов. 

С последним тесно связана проблема отсутствия в республике достойного 

финансового центра на уровне многих существующих мировых финансовых 

центров. В 2006 г. в Казахстане на основе законодательного акта был создан 

Региональный финансовый центр города Алматы [3]. Он был наделен особым 

правовым режимом, регулирующим взаимоотношения участников финансового 

центра и заинтересованных лиц и в целом был направлен на развитие 

финансового рынка Республики Казахстан. 

Основные задачи АО «РФЦА» заключались в следующем: 

– обеспечение интеграции казахстанского рынка ценных бумаг с 

международными рынками капитала;  

– создание условий для привлечения иностранных инвесторов и 

эмитентов для работы в финансовом центре;  

– развитие и внедрение новых финансовых инструментов и фондовых 

технологий; 

– повышение инвестиционной культуры и финансовой грамотности 

населения. 

В структуру АО «РФЦА» также включалось рейтинговое агентство РА 

РФЦА, которое в республике стало первым национальным рейтинговым 

агентством. В его задачи входило оказание услуг в области независимой оценки 

казахстанских компаний с присвоением корпоративных кредитных рейтингов и 

рейтингов корпоративного управления. 

Но, к сожалению, АО «РФЦА» так и не достигло поставленных перед 

ним целей в решении целого ряда международных финансовых целей, в т.ч. не 

стало конкурентоспособным в сравнении с мировыми финансовыми центрами. 

Как следствие осталась нерешенность актуальных проблем развития рынка 

ценных бумаг страны и других  проблем, которые имели системный характер. К 

ним можно отнести: инфраструктурные, экономические, инвестиционные, 

деловые и др.; 

г) перекос в сторону розничного фондирования банковской системы при 

фактическом отсутствии рынка перераспределения ликвидности и неразвитости 

механизмов рефинансирования; 

д) высокий уровень неработающих займов, что снижает возможности 

банковского сектора гибко реагировать на изменения макроэкономической 

среды, ситуации на отдельных рынках. 

Но, как показала последующая деятельность в целом и текущая практика 

происходящего неблагоприятного варианта развития, финансовый сектор 

отечественной экономики остается одним из слабых ее звеньев. 

В 2015 г. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в 

аспекте реализации указанной Концепции с целью совершенствования 

деятельности Национального банка как отечественного финансового 

регулятора поручил его новому руководству провести стресс-тестирование всех 
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субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов, а в 

дальнейшем – по его результатам – принять меры по их признанию и списанию. 

Также банки, не сумевшие решить проблему капитализации, должны «уходить» 

из финансовой системы. Казахстанские банки должны соответствовать всем 

международным стандартам – в том числе Базельского комитета и 

Международного валютного фонда. 

В 2016 г., по сообщению руководства Национального банка, в рамках 

проводимого им контрцикличного регулирования отменено требование по 

увеличению собственного капитала банков с 10 до 100 млрд тенге, а также 

пруденциальный норматив, ограничивающий ежегодный прирост 

необеспеченных потребительских кредитов [4]. Но при этом именно данные 

требования с учетом рисков глобализации и условий ВТО для банковской 

системы содержались в рассматриваемой «Концепции развития финансового 

сектора Республики Казахстан до 2030 года» с учетом рекомендаций 

Базельского комитета по банковскому надзору. Планировалось, что 

постепенное внедрение новых требований по достаточности капитала и 

буферов капитала начнется в 2015 году и, по плану, завершится до конца 2018 

года одновременно со многими странами и в указанный Базельским комитетом 

срок. 

Глава государства в 2017 г. вновь поднимает вопрос о состоянии и 

устойчивости финансового сектора Казахстана [5] – о том, что нужна 

«перезагрузка» финансового сектора страны. В этой связи перед  регулятором, 

т.е. Национальным банком, ставится задача выработки комплекса мер по 

оздоровлению банковского сектора. Среди важных отмечается необходимость 

ускорения работы по расчистке балансов банков от «плохих кредитов», а также 

обеспечения их докапитализации со стороны акционеров самих банков. В этом 

направлении отмечается возможность предоставления регулятору больше прав 

для оперативного контроля за состоянием банковского сектора. И 

Национальный банк должен перейти от формализованного подхода к 

рискоориентированному. Его задача должна состоять в том, чтобы принимать 

меры воздействия к банкам, не дожидаясь формального нарушения с их 

стороны. 

В этот и последующий периоды в банковском секторе республики 

продолжается оказание значительной финансовой и другой помощи банкам, 

имеющим проблемы, прежде всего, крупным. Осуществляются процессы 

поглощения и слияния части из них. Но политика самих банков практически не 

меняется. Основная задача – предоставление субъектам национальной 

экономики необходимых им кредитных ресурсов по приемлемой цене для 

обеспечения условий их развития, – не находит своего решения в деятельности 

банков.   

Руководство страны опять призывает регулятора к решению 

накопившихся в банковском секторе проблем. В Послании главы государства 

2018 г. вновь отмечается, что необходимо завершить очистку банковского 

портфеля от «плохих» кредитов. Собственники банков должны нести 
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экономическую ответственность, признавая убытки, а Национальный банк не 

должен за этим просто наблюдать [6]. 

За период 2015–2018 гг. объем вкладов в банковской системе Казахстана 

составил около 17 трлн тенге. Но структура самих вкладов имеет выраженную 

тенденцию: увеличение доли вкладов физических лиц в сравнении с 

юридическими лицами. За данный период доля вкладов физических лиц 

увеличилась с 39 до 51% [7]. В среднем объем вкладов юридических лиц 

ежегодно сокращается на 6%. 

Огромной проблемой остаются проблемные кредиты и высокая степень 

аффилированности банков с заемщиками. 

Следующей тенденцией стало изменение валютного содержания вкладов. 

Доля вкладов физических лиц в национальной валюте сократилась с 79 до 48%. 

Менее выражено, но также меняется валютное содержание вкладов 

юридических лиц. 

В качестве основной меры для решения данной проблемы финансовый 

регулятор резко изменил политику рекомендуемых ставок вознаграждения по 

валютным депозитам, сократив размер ставок до 1,0%. По тенговым депозитам 

ставки остаются на прежнем или повышенном уровне. Такая административная 

мера практически лишила вкладчиков заинтересованности в валютных 

депозитах, кроме сохранности вкладов. По существующим валютным вкладам 

было рекомендовано переводить их в тенговые. 

Моносырьевая специализация, неэффективность реализации 

государственных программ экономического развития, высокая степень 

зависимости от колебаний мирового рынка, проявление коррупции в системе 

государственного управления не могли не сказаться на рассматриваемом 

секторе отечественной экономики. 

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по 

банковской системе Казахстана со стабильного на негативный – по данным 

марта 2020 г. [8]. Согласно информации агентства, пересмотр оценки отражает 

растущие риски ухудшения качества активов казахстанских финансовых 

институтов и снижение их прибыльности в условиях ухудшения операционной 

среды. По мнению аналитиков, менее благоприятные монетарные условия и 

замедление темпов роста экономики продолжат снижать спрос на кредиты и 

приведут к ухудшению способности заемщиков обслуживать свой займы. 

Именно по этим причинам агентство изменило прогноз со стабильного на 

негативный. 

Moody’s отмечает ожидание замедления темпов роста реального ВВП 

Казахстана с 4,5% в 2019 году приблизительно до 2,5% в 2020 году из-за 

снижения цен на нефть и негативных последствий для экономики, вызванных 

эпидемией коронавируса. Также выражает мнение о перспективе роста доли 

проблемных кредитов, которая за последние годы снижалась.  

Важно отметить выводы, что  повышение кредитных ставок и ослабление 

национальной валюты приведут к ухудшению способности заемщиков 

обслуживать свой финансовый долг. Уровень ликвидности останется высоким, 
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но связанные с волатильностью базы фондирования и высоким уровнем 

долларизации риски  сохранятся. 

В этом направлении – в отличие от таких соседних стран, как Китай и 

Россия – наше государство не имеет достаточных возможностей и ресурсов для 

проведения достаточной политики защиты интересов отечественной 

экономики. 

В настоящее время в условиях пандемии руководство страны активно 

работает в отношении разработки и применении мер по поддержке как 

населения, так и хозяйствующих субъектов, в том числе и финансового сектора 

экономики страны. 

Но здесь необходимо учитывать сложности современной ситуации для 

экономики нашей республики. Имеющиеся золотовалютные резервы, ресурсы 

Национального фонда, сформированного за счет отчислений от деятельности 

предприятий минерально-сырьевого сектора экономики, были бы относительно 

достаточны для предыдущего периода жизнедеятельности республики. Но в 

существующих условиях резкого сокращения экономической деятельности из-

за пандемии, жесткого падения цен на отечественные минерально-сырьевые 

ресурсы, возрастающих финансовых «вливаний» для поддержки населения и 

экономики данные резервы активно истощаются без каких-либо поступлений в 

указанные резервные источники. 

Как общее следствие пандемии и других сопутствующих факторов, 

замедление мировой экономической активности отразится на ценах на товары. 

Это – в свою очередь – отразится на местных экспортерах. В таких условиях 

будут замедляться  инвестиции, сокращаться доходы от экспорта нефтегазовых 

и других сырьевых ресурсов. Все это будет оказывать негативное воздействие 

на финансовое состояние отечественной экономики, сокращение бюджетных 

расходов и общего внутреннего спроса. Объективно доля проблемных кредитов 

не только сохранится, но и возрастет. Но – с учетом изменяющегося подхода 

руководства государства к политике финансового регулятора и процессам, 

происходящим в финансовом секторе отечественной экономики, – данная 

негативная тенденция в последующие годы должна  нивелироваться. 

В этой связи следует отметить следующее. После изменений в высшем 

руководстве государства в 2019 г. Национальный банк РК был поставлен перед 

необходимостью разработки и реализации плана финансового оздоровления. В 

первую очередь, это нашло отражение в следующем. 

В августе 2019 Национальный банк начал полную проверку 14 

крупнейших отечественных банков по оценке качества банковских активов 

(AQR) 

На долю этих банков приходилось около 87% всех активов банковской 

системы Казахстана и 90% от общего объема ссудного портфеля банков 

страны. Процесс оценки состояния банков республики был проведен в 

соответствии с методологией Европейского Центрального Банка, с 

минимальными поправками на специфику казахстанского рынка. Данный  
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подход способствовал обеспечению сопоставимости полученных результатов с 

результатами аналогичных зарубежных программ. 

В процесс AQR было вовлечено более 500 сотрудников аудиторских и 

консалтинговых компаний, более 60 сотрудников Национального банка и более 

70 независимых оценочных компаний [9]. Отчетной датой для проведения 

независимой оценки качества активов является 1 апреля 2019 г. 

Результаты AQR, а также реализованные после 1 апреля 2019 г. и до 

настоящего момента меры по повышению качества активов и поддержанию 

капитализации банков второго уровня подтверждают, что – как на системном 

уровне, так и на уровне отдельных банков – дефицита капитала нет. Риски для 

вкладчиков банков – участников AQR, отсутствуют, вследствие того, что 

уровень достаточности капитала по итогам всех реализованным мер у всех 

банков выше требований регулятора. 

Поэтому активы в 3-ей стадии для оценки нереализованного убытка 

корректируются на степень покрытия кредитов сформированными провизиями, 

залогами и другим обеспечением. 

Снижение стоимости залогового обеспечения после переоценки 

составляет 23,8% от стоимости действительных на 1 апреля 2019 года залогов. 

Анализ показал, что, с одной стороны, банки также самостоятельно 

дисконтируют обеспечение, т.е. подходят консервативно к получению их 

объективной стоимости. Вместе с тем, для того чтобы методика оценка 

залогового имущества и сама оценка более точно отражала ценовые 

характеристики рынков, требуется принятие системных мер для приведения 

оценочной деятельности в Казахстане к международным стандартам. 

После 1 апреля 2019 г. и до настоящего момента банками были 

реализованы и подтверждены регулятором значительные мероприятия по 

улучшению качества портфеля. В результате из 429 млрд тенге более 180 млрд 

тенге потенциальных корректировок по AQR были урегулированы самими 

банками в период с 1 апреля 2019 г. по февраль 2020 г. путем доформирования 

провизий, погашения задолженности заемщиков, принятия дополнительного 

залогового обеспечения по займам.  

По результатам AQR с учетом переоценки стоимости активов по всем 

банкам, для того чтобы обеспечить полное покрытие уже в 2020 году 

потенциальных рисков по банкам, в соответствии с пруденциальными 

требованиями по капиталу, финансовый регулятор совместно с Национальным 

банком принял ряд мер. 

Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию 

и развитию финансового рынка в рамках реализуемой Программы повышения 

финансовой устойчивости банковского сектора, принятой Национальным 

банком в июне 2017 года, определен дополнительный инструмент защиты 

активов (Asset protection scheme) в виде платной гарантии Фонда проблемных 

кредитов. Инструмент защиты активов предоставляет банкам – участникам 

данной Программы, которые принимают на себя обязательства по 
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докапитализации и ограничению рисков, – возможность реализовать все 

необходимые меры по улучшению качества активов с учетом результатов AQR. 

Подобные инструменты защиты активов были применены в таких 

странах как Великобритания и Испания. 

В соответствии с поручением президента РК, данным в рамках 

расширенного заседания правительства 24 января 2020 года, покрытие 

потенциальных рисков будет проведено со стороны банков и акционеров без 

использования бюджетных средств и на платной основе. Создание буфера 

капитала банков будет проведено со стороны самих банков и акционеров в 

рамках действующей программы повышения финансовой устойчивости с 

использованием инструмента защиты активов и установлением жестких 

требований к банкам и акционерам. 

Необходимые решения по регулированию и развитию финансового рынка 

приняты, соответствующие соглашения с каждым банком-участником 

подписаны всеми сторонами. 

Поддержка банков осуществляется полностью на возмездной и платной 

основе с обязательным участием акционеров. Финансовые модели, 

предоставленные банками, устойчивые и позволяют за счет средств банка и 

акционеров выполнить необходимые мероприятия 

Завершение AQR и обеспечение достаточности капитала по всем банкам-

участникам должно способствовать существенному повышению прозрачности 

банковского сектора Казахстана. Это, в свою очередь, послужит существенным 

фактором для привлечения международных инвесторов на финансовый рынок 

страны и улучшит инвестиционную привлекательность Казахстана. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

КИТАЕМ И УКРАИНОЙ 
 

Украина и Китай имеют многовековую историю, они внесли большой 

вклад в общечеловеческую цивилизацию. Столетия назад эти народы связал 

между собой Шелковый путь – в целом отношения двух стран развивались на 

прочной основе и имели большую перспективу. Украина уверенно могла бы 

рассматривать КНР как надежного и важного партнера в геополитическом 

пространстве. Стоит подчеркнули важность сотрудничества этих государств в 

торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной и 

ряде других сфер. 

С момента обретения Украиной независимости ее отношения с Китаем 

строились рывками, их амплитуда весьма существенно колебалась. Ведь речь 

идет не только о получении Китаем в Украине нового сегмента для расширения 

своего рынка потребительских товаров или сырьевой базы. Речь идет о 

возможных перспективах длительного плодотворного сотрудничества двух 

стран-партнеров. 

В декабре 2013 года был заключен  и подписан Договор о дружбе и 

сотрудничестве между КНР и Украиной, который имел важное значение, 

знаменуя вывод китайско-украинских отношений на более высокий уровень 

развития. В Договоре, на основе обобщения исторического опыта, 

зафиксированы ключевые принципы и достижения китайско-украинских 

отношений, юридически закреплены идеи дружбы двух государств и многих 

поколений их народов. Стороны выразили намерение обеспечить непрерывное 

развитие китайско-украинских отношений стратегического партнерства на 

благо народов двух государств, исходя из упомянутого Договора как правовой 

основы дружбы и сотрудничества двух государств и строго соблюдая все 

принципы, закрепленные в китайско-украинских документах, подписанных с 

даты установления дипломатических отношений в 1992 году. 

https://lsm.kz/mudis-prognoz-banki
https://lsm.kz/mudis-prognoz-banki
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Именно в этот год была высказана взаимная поддержка в вопросах, 

затрагивающих государственный суверенитет, единство и территориальную 

целостность обеих стран, что является важной составляющей отношений 

стратегического партнерства между двумя государствами. Украина и КНР 

отмечали, что поддерживают сделанный в соответствии с национальными 

особенностями каждой из стран выбор пути развития и усилия, направленные 

на защиту независимости, государственного суверенитета, территориальной 

целостности, сохранения социально-политической стабильности и 

поступательного экономического развития. Ни одна из стран, в соответствии со 

своим законодательством и международными договорами, участниками 

которых они являются, не допускает создания и запрещает деятельность на 

своей территории любых сепаратистских, террористических и экстремистских 

организаций или группировок, наносящих ущерб суверенитету, безопасности 

или территориальной целостности другой стороны договоренностей . 

Украинская сторона тогда подтвердила свою неуклонную 

приверженность политике одного Китая, определяя, что правительство КНР 

является единственным законным правительством, представляющим весь 

Китай, а Тайвань – неотъемлемой частью территории Китая. Украинская 

сторона выступила против независимости Тайваня в любой форме, 

поддерживая мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского 

пролива и великое дело мирного объединения Китая. 

В свою очередь, китайская сторона подтвердила, что высоко оценивает 

отказ Украины от ядерного оружия в одностороннем порядке и присоединение 

в статусе государства без ядерного оружия к Договору о нераспространении 

ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Китай, в соответствии с положениями 

Резолюции № 984 Совета Безопасности ООН, и на основании Заявления 

Правительства КНР от 4 декабря 1994 о предоставлении Украине гарантий 

безопасности, обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и 

не угрожать его применением против Украины как государства, не 

обладающего ядерным оружием, а также в условиях, если Украина станет 

жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы совершения 

такой агрессии. КНР подтвердила предоставление Украине соответствующих 

гарантий безопасности [2]. 

Можно сказать, что именно тогда были сформированы международные 

отношения, которые прочили продолжать поддерживать тесные контакты на 

высоком уровне, способствовать всесторонним связям по линии 

правительственных структур, законодательных органов и политических партий, 

совершенствовать механизмы встреч и диалога на высоком и других уровнях, 

расширять межрегиональные обмены и сотрудничество. Тогда же были 

определены приоритетные направления практического сотрудничества в 

области сельского хозяйства, сферах энергетических ресурсов, 

инфраструктурного строительства, финансов, высоких технологий, космоса и 

авиации. У обеих стран был шанс планомерно раскрывать потенциал 

сотрудничества, активно искать новые формы и направления взаимодействия, 
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способствовать сбалансированному развитию двусторонних экономических 

связей, но не все так получилось, как было запланировано. 

Развитие азиатского направления в торговых отношениях Украины 

оказалось, пожалуй, одним среди успешных достижений Украины на начало 

2014 года. Договоренности, достигнутые с Китаем, обещали еще тогда большие 

возможности для активизации экономики. Помимо растущего отечественного 

экспорта в КНР, также планировался приход значительных инвестиций в 

крупные производственные и инфраструктурные проекты, которые 

удовлетворят интересы обеих стран. По мнению украинских экспертов, 

сотрудничество с Китаем могло стать для Украины в некотором смысле 

альтернативой евроинтеграции и контактам с Таможенным союзом. Китай 

заинтересован в создании пояса своих союзников в Европе. Например, у 

Пекина к тому времени уже сложились неплохие отношения с Беларусью. 

Украина также имеет хорошие шансы для улучшения политических и 

экономических отношений с КНР. 

Весной 2014 Китай выступил за мирное развитие событий в Украине с 

учетом норм международных отношений, а также отметил, что понимает 

историческую основу и сложность украинской проблемы. В то же время, 

официальный Пекин не стал комментировать референдум о статусе Крыма. 

Заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун тогда отметил призыв 

официальных властей КНР к спокойствию и сдержанности в ситуации вокруг 

Украины, однако не стал комментировать прошедший референдум о статусе 

Крыма, который состоялся в марте 2014 года. Кстати, перед этим Китай заявил, 

что введение санкций против России – его близкого дипломатического 

союзника и экономического партнера, – является худшим способом решения 

конфликта. Вместе с тем, власти КНР говорили, что хотели бы продолжать 

развивать дружественное сотрудничество с Украиной, уважая ее независимость 

и территориальную целостность [3]. 

Китайские политологи подчеркивали, что для правительства КНР 

абсолютно не важен политический строй в Украине и персоналии, занимающие 

руководящие посты, – большее значение имеет гарантия выполнения 

договоренностей. То есть, официально отсутствовала какая-либо реакция со 

стороны Китая на события в Украине, что все же свидетельствовало о наличии 

политической подоплеки в деловом и экономическом пространствах 

пересечения интересов обеих стран. 

Продемонстрировав нейтралитет, китайские инвесторы ждали, когда в 

Украине закончится политическое противостояние, чтобы можно было 

восстановить инвестирование в экономику страны. В то же время, обострение 

кризисной ситуации в Украине для Китая не нужно и не интересно, поэтому 

оно несколько поколебало глобальные стратегии сотрудничества. Конечно, для 

КНР было бы выгоднее, чтобы эпоха противостояния в Украине закончилась 

как можно быстрее, но время распорядилось иначе. 

На сегодняшний день Украина остается привлекательной для китайских 

бизнесменов как страна, расположенная в центре Европы и имеющая прямой 
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выход на два крупнейших рынка – России и стран Европы. Интересы 

украинской экономики и дипломатии во многом совпадают с интересами 

Китая, которому очень нужен партнер в географическом центре Европы. 

Поэтому Китай может рассматривать сотрудничество с Украиной как 

привлекательный и выгодный экономический и политико-коммерческий 

проект, который далеко не реализовал свой потенциал. 

Если отбросить политическую составляющую, Китай можно считать 

одним из самых последовательных и надежных экономических партнеров 

Украины, поскольку для него приоритетом является взаимовыгодное 

экономическое сотрудничество в том случае, если не преследовать никаких 

политических целей в двустороннем сотрудничестве. 

Для обеих стран существует выход из нетипичного состояния, в котором 

оказались их взаимные отношения. Для этого надо уже в ближайшем будущем 

осуществить ряд совместных мероприятий, направленных на восстановление и 

укрепление отношений. К таким мерам можно отнести: 

– расширять и поддерживать взаимные инвестиции деловых кругов двух 

государств, совместно прилагать усилия к улучшению инвестиционного и 

делового климата; 

– укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в области 

охраны правопорядка и безопасности, правосудия, предотвращения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, и, по мере необходимости, создавать 

новые механизмы диалога и контактов; 

– развивать широкомасштабное и многоуровневое гуманитарное 

сотрудничество, активно способствовать его дальнейшему укреплению, 

усиливать обмены и сотрудничество в таких областях, как культура, 

образование, СМИ, туризм, медицина, здравоохранение и спорт; 

– расширять неправительственные контакты и молодежные обмены для 

укрепления взаимопонимания и дружбы двух народов, а также углубление 

многолетней дружбы двух государств; 

– строить сотрудничество между государственными органами Украины и 

Китая, которые отвечают за реализацию государственной политики в сфере 

развития предпринимательства; 

– создавать и организовывать сотрудничество по обмену опытом по 

вопросам формирования и реализации государственной политики малого и 

среднего бизнеса, предпринимательства путем взаимного предоставления 

соответствующей информации; 

– максимально упростить процедуры на получение разрешений 

отечественным инвесторам на экспорт капитала между Украиной и Китаем, 

способствует осуществлению инвестиций резидентами между Украиной и 

Китаем, в том числе, прохождение регистрационных процедур, получения 

разрешений и лицензий; 

– создать базу обмена информацией между сторонами Украиной и 

Китаем на регулярной основе по перечню инвестиционных проектов между 
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странами, в том числе путем открытия представительств, филиалов банков 

китайских банков в Украине и украинских банков в Китае; 

– сформировать межгосударственные институты по содействию торговле 

и инвестициям, а также соответствующие информационные порталы 

государственных органов, регулирующих инвестиционную деятельность стран. 
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ALIGNING CHINA'S ECONOMIC PROBLEMS AFTER  

THE COVID-19 PANDEMIC 
 

   The growth of business activity in the manufacturing sector of China has 

accelerated to a maximum over the past 2.5 years. According to the State Statistical 

Office of the PRC, in March, the corresponding PMI rose to 52 points. The value has 

become the highest since September 2017. 

Traditionally, the PMI reflects the real state of a particular industry. A value 

above 50 points indicates a positive economic situation, below 50 points - the 

stagnation of the sector. Industrial activity in China is recovering after a sharp 

weakening a month earlier. In February, amid the introduction of quarantine 

measures and the massive closure of enterprises due to the coronavirus pandemic, 

China’s PMI production index fell to its lowest level during the entire observation 

period – 35.7 points.   

 According to the Ministry of Industry and Information Technology of the 

PRC, at the moment, almost 72% of small and medium enterprises have returned to 

work. A quick recovery was made possible thanks to government business support 

measures . To save enterprises from possible bankruptcy, the authorities began to pay 

compensation to the business in the amount of declared profits. In addition, 

entrepreneurs were given installments for tax payments and at the same time returned 

insurance premiums. 

Enterprisis granted loans at preferential interest with the possibility of 

postponing payments on them until the end of 2020. For banks, the government 

continued to lower lending rates. At the same time, in order to support domestic 

demand, the authorities continue to pay standard salaries to civil servants, who, due 

http://vybor.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
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to infection, cannot go to work yet . An additional driver for the recovery of the 

Chinese economy may be low oil prices. As a result of the outbreak of the 

coronavirus and the collapse of the OPEC + transaction since the beginning of 

March, the cost of Brent energy in the world market has more than doubled and is 

currently trading near the minimum levels since 2002 - $ 22-23 per barrel.   

   Due to record low energy prices, the Chinese economy may come out of the 

recession phase and begin to grow in the second half of 2020. To some extent, the 

rapid economic recovery is associated with high consumer activity of the local 

population . The share of the services sector in China's GDP is more than 52%. Due 

to the growth of well-being of citizens of China, their daily expenses have increased 

significantly over the past ten years. At the same time, the outbreak of coronavirus 

only spurred the demand for products that can be bought in online stores . After the 

final removal of quarantine in all provinces, the Chinese will begin to satisfy pent-up 

demand at offline sales points . As a result, due to domestic consumption alone, 

China can reach positive growth rates in 2020 . According to analysts, the recovery of 

the Chinese economy will mitigate the effects of the global recession . According to 

the forecast of the Institute of International Finance (IIF), in 2020 the volume of 

world GDP may decrease by 1.5%. In particular, the US economy risks falling by 

2.8%, and the EU - by 4.7%. However, in the eurozone countries, the restoration of 

trade relations with China can help them smooth out the negative effects of the 

pandemic. Germany will experience a certain positive effect , since exports to China 

account for a significant share of the state’s GDP. Do not forget that it was China that 

became the main reason for the EU economy to come out of the 2008 crisis.        

After the completion of the epidemic coronavirus China is becoming «an island 

of economic stability». According to the expert, now Chinese investors are ready to 

invest money, buy up assets and enterprises at low prices in falling markets. 

Everyone is looking at China, which at least acts as a guarantor for the global 

economy to exit the recession. Having seriously suffered itself, Beijing is ready to 

provide assistance to other countries. Having defeated the infection, the state was in a 

winning position, which allows it to quickly increase its export opportunities after the 

expected recession of the global pandemic.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: 

ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

Пандемія коронавірусу в 2020 році стала центральним ризиком для 

глобальної економіки. Проте навіть карта ризиків, представлена на Світовому 

економічному форумі в січні 2020 року в Давосі, не передбачала різкого 

економічного спаду, тому, власне, вірус став лише каталізатором того, що 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://russian.rt.com/business/article/733102-kurs-dollar-rost
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://russian.rt.com/business/article/732553-mvf-recessiya-mirovaya-ekonomika
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://russian.rt.com/business/article/729249-germaniya-doverie-investorov-spad
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наближається глобальна фінансова криза та новий глобальний порядок. На цьому 

тлі Міжнародний валютний фонд знизив свої прогнози щодо зростання світової 

економіки та попередив про падіння обсягів виробництва [1]. Зниження 

продуктивності праці, втрачений людський капітал та скорочення ланцюгів 

постачання  нині супроводжується  тривалими наслідками пандемії. 

Коронакриза торкнулась і інвестиційної діяльності в Україні, прогноз 

розвитку якої в цілому є песимістичним, оскільки на найближчу перспективу 

очікується зниження залучення обсягів як внутрішніх, так і зовнішніх 

інвестиційних ресурсів. Подальше зниження інвестиційної активності може стати 

перепоною на шляху до інноваційного розвитку держави як суб’єкта міжнародної 

інвестиційної діяльності в економічній, соціальній та екологічній сферах та 

призвести до зростання боргових зобов’язань. За прогнозами економістів 

зростання обсягів капітальних інвестицій на одну особу в Україні залишатиметься 

нижче середньострокових темпів. У 2018 році цей показник збільшився до 51,6 

пунктів проти 32,9 у 2017 році.  

Проте, згідно з дослідженнями МВФ, лише 1/5 проблем світової економіки 

пов'язані з поширенням пандемії, в той час, як 4/5 пов’язані із безпосередніми 

рішеннями  урядів і зміною політичних моделей на основі інновацій, нових 

технологій та цифрової економіки, які є рушіями економічного, соціального та 

суспільного розвитку [2].  

Забезпечення стійкості економіки до коливань економічної кон’юнктури 

вимагає вжити термінових заходів для мінімізації ризиків, пов’язаних із 

збільшенням боргу, та   впровадження міжнародних стандартів для завчасного 

виявлення вразливих місць та здійснення комплексних реформ. 

У звіті МВФ «Глобальні економічні перспективи року: повільне зростання, 

політичні виклики» зазначається, що в цьому контексті для стимулювання 

економічного розвитку корисними можуть бути державні запозичення для 

фінансування інвестицій, що сприяють зростанню інфраструктури, охорони 

здоров’я та освіти [3].  

Забезпечення якісної інфраструктури світового класу як каталізатор 

можливої цифрової трансформації вимагає виявлення інфраструктурних проблем, 

визначення пріоритетності залучення стратегічних інвестицій та можливості 

прийняття колективних інвестиційних рішень на всіх рівнях влади на коротко-, 

середньо- та довгострокову перспективу з цілого ряду питань із фокусуванням на 

наданні інфраструктурі наукомісткої підтримки як бізнес-процесу та сфері послуг, 

в якій стратегічні інвестиції істотно покращають національну продуктивність [4]. 

У виборі шляхів розвитку національних економік, пошуку нових, більш 

ефективних форм і методів у світі нині спостерігається певна зміна парадигми на 

основі таких драйверів, як декарбонізація, децентралізація, дерегуляція, 

демократизація та оцифрування. Пріоритетом, по суті, оголошується 

цифровізація, заснована на глобальному процесі цифрової трансформації 

суспільства, впровадженні мобільних мережевих технологій нового покоління та 

зміні характеру способу виробництва. Такий підхід вимагає запровадження нових 

норм та стандартів для Інтернету речей, робототехніки, нанотехнологій, 
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мікроелектроніки, 5G, високопродуктивних та квантових комп’ютерів, а також 

для критичної інфраструктури цифрових та хмарних даних.  

Спроба оцінити нинішній нечітко збалансований реальний світ та 

запропонувати  економістам «розумні форми втручання» здійснена в 2019 році 

відомими вченими, лауреатами Нобелівської премії з економічних наук             Е. 

Дуфло, А. Банерджі та М. Кремером в книзі «Хороша економіка для важких 

часів», у якій автори висвітлюють економічні, екологічні та соціальні проблеми» 

[5]. 

Власне діалектична природа коронакризи лише створила імпульс, який був 

необхідний для модифікації економічної системи та її переходу на новий 

технологічний уклад [6]. В основу такого переходу покладена Європейська 

«зелена» угода з суспільством, де енергія відіграє ключову роль і фокусується на 

прискоренні розвитку відновлюваних джерел енергії та інвестуванні в інноваційну 

чистоту енергетичних технологій [7]. 

Екологічне регулювання економіки стає відповіддю на необхідність 

прийняття прогнозованих і фінансово забезпечених рішень, включаючи 

можливість швидкої замінності ресурсів для боротьби з наслідками надмірного 

антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище. 

Відповідно перед урядом постає завдання,  як при обмежених фінансових 

ресурсах забезпечити ефективне державне екологічне регулювання та ринкові 

стимули для ефективного формування мережевих та інформаційних систем 

відповідно до екологічної ємності  вітчизняної екосистеми [8]. Проте існуюча 

структура української економіки у багатьох аспектах (галузевий, факторно-

ресурсний, організаційний) не відповідає сучасним потребам економічного 

розвитку.  

Поєднання цифрового майбутнього України з намірами щодо можливості 

досягнення глобальної конкурентоспроможності та нейтральності клімату до 2050 

року нині розглядається насамперед як передумова стійкості  економічного 

розвитку та подолання наслідків коронакризи COVID-19.  

Теоретичний і практичний інтерес щодо розроблення та реалізації 

національної стратегії пріоритетного розвитку ресурсоефективної економіки  

(resourse – efficent economy) закладено в стратегії «Європа 2020» для ефективного 

використання обмежених ресурсів, яка розкриває концептуальні основи 

соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті й націлює на повернення із 

сьогоднішньої нестабільності до розумного, стійкого та всеосяжного зростання 

[9]. Зміни, які відбуваються на основі цифрової трансформації в макроекономічній 

політиці, з тих чи інших причин є результатом різних сфер економічної діяльності, 

які підкреслюють важливість наративів як ефективного інструменту оцінювання 

та запобігання ризикам.   

Для математичного моделювання і прогнозування цих явищ та аналізу 

впливу політичних та неполітичних шоків в макроекономіці у світовій практиці 

застосовують методи динамічного стохастичного моделювання загальної 

рівноваги (Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE), які знаходять своє 

застосування передусім в економічній, екологічній та соціальній сферах [10]. 
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Моделі DSGE, які використовувались для дослідження трансмійних шоків у 

різних країнах, передбачають вибірку щоквартальних даних для країн та ринків, 

що розвиваються (Emerging Market and Economies, EMDE). Традиційною 

макроеконометричною моделлю, що складається з великої кількості заданих 

рівнянь, є модель байєсової векторної авторегресії (Bayesian vector autoregression 

model, BVAR), дані якої ідентифікуються на основі припущень про екзогенність 

змінних після економічного шоку [11].  

Зниження темпів економічного зростання та зменшення надходжень в 2020 

році для EMDE внаслідок кризи коронавірусу, згідно зі звітом групи Світового 

банку «Глобальні економічні перспективи», оцінюється за допомогою моделі 

BVAR на основі ідентифікації таких показників, як: зваженого середнього 

зростання ВВП, ціни на нафту, процентних ставок та державних запозичень [12].  

Проте для більш гнучкого підходу на основі векторних авторегресій у 

міжнародній практиці використовують також невеликі моделі (містять зазвичай не 

більше п’яти індикаторів), які розглядаються як найбільш важливі детермінанти 

модельованого процесу. Така економетрична методологія може бути застосована і 

для української економіки з використанням нещодавно розроблених байєсовських 

VAR-моделей (Giannone D., Lenza M., Primiceri G.E., 2012 р. [13]; Banbura et al., 

2014 р.[14]) для отримання адекватних результатів при одночасному моделюванні 

великої кількості ендогенних змінних.  

Використання такої моделі має очевидну цінність для вироблення грошово-

кредитної та фіскальної політики та впровадження структурних реформ, оскільки 

розрахунок прогнозів при певних сценарних умовах (наприклад, заданою ціною 

на нафту) є стандартною практикою для України і може слугувати новим 

інструментом прогнозування та симуляції аналізу.  

Проактивна грошово-кредитна та фіскальна політика, що нині проводиться 

урядом, спрямовується на зменшення наслідків коронакризи, економічне 

відновлення і передбачає більш швидкий прогрес в цифровому підключенні та в 

прозорості боргових зобов’язань для залучення нових інвестицій.  Проте 

формування вітчизняної цифрової інфраструктури та її інвестування залишається 

нині однією з найбільш важковирішуваних проблем розвитку в умовах після 

пандемічного відновлення.  

Саме цифрові технології та штучний інтелект покликані стати тими 

домінантами у вирішенні широкого спектру сучасних та майбутніх проблем 

формування та безпеки мережевих та інформаційних систем. Проте ці нові 

цифрові технології споживають багато електричної енергії, що виробляється 

переважно з вугілля та викопного палива з подальшими несприятливими 

наслідками для навколишнього середовища. За результатами 

досліджень, опублікованими консалтинговими фірмами Vivid Economics та 

Financing for Biodiversity (F4B), нині всі країни увійшли в коронакризу з великими 

секторами економіки, які призводять до викидів парникових газів, забруднення 

повітря та води і втрати біорізноманіття. 

Стійкість економік на рівні національних урядів в умовах коронакризи 

відповідно до запропонованого Європейською комісією «зеленого» курсу «Чиста 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/update/01/
https://www.vivideconomics.com/wp-content/uploads/2020/04/2004247-Stimulus-Green-Index-summary-report.pdf
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планета для всіх»,  включаючи Цілі сталого розвитку ООН та Рамкову конвенцію 

про зміну клімату, досягається поступовими та більш жорсткими координованими 

фіскальними (податково-бюджетними) та монетарними (грошово-кредитними) 

заходами, які спрямовані  на «розумне» та «зелене» відновлення економіки, що 

матиме глобальний вплив на оподаткування викидів СО2, як засобу для зменшення 

економічних наслідків коронавірусу та узгодження бази оподаткування.  

Важлива роль у підтримці збалансованого та сталого відновлення 

економіки, підвищенні конкурентоспроможності та технологічного суверенітету 

територіальних громад відведена ініціативі Європейської  Комісії  для 

стимулювання енергетичних переходів та побудови цифрової інфраструктури 

REACT-EU, яка передбачає зміну орієнтирів у глобальному ланцюгу створення 

доданої вартості та збереження конкурентних переваг у довгостроковій 

перспективі відповідно до парадигми стійкого розвитку [15]. 

Такий перехід до більш стійкого майбутнього вимагає усунення бар’єрів 

технологічної / інфраструктурної, фінансової та регуляторної / податкової 

політики та стимулювання «зеленої» орієнтації на основі: 

– коштів, що надходять у екологічно важливі сектори; 

– існуючої «зеленої» орієнтації цих секторів та 

– зусиль, спрямованих на стимулювання стійкості.  

Одним  з механізмів відновлення стійкості європейської економічної 

системи розглядається підтримка зелених та цифрових переходів шляхом 

фінансування пріоритетних інноваційних програм  із впровадження : 

відновлюваних джерел енергії та водневих технологій; екологічно чистого 

транспорту та їжі з урахуванням нормативів збереження навколишнього 

природного середовища [16]. На думку експертів Міжнародного економічного 

форуму щодо відновлення впорядкованого розподілу ресурсів в продуктивних 

секторах економіки після пандемії COVID-19 економічне майбутнє буде залежати 

саме від стійкості енергетичних та технологічних систем [17].  

З метою мобілізації як бюджетних, так і приватних ресурсів для 

фінансування проєктів, які охоплюють такі сфери, як інфраструктура, наукові 

дослідження та інновації, освіта, охорона здоров'я, інформаційні та комунікаційні 

технології та інші, в ЄС створено Європейський фонд стратегічних інвестицій 

(European fund for strategic investments, EFSI) [18].  Нові виклики, які обумовлені, 

зокрема, зобов’язаннями України щодо імплементації законодавства ЄС у рамках 

Енергетичного Співтовариства стосовно виконання екологічних вимог, реалізації 

планів з підготовки до синхронізації з енергетичним об’єднанням ENTSO-E, 

повноцінного та ефективного впровадження нової моделі ринку електричної 

енергії, вимагатиме від уряду здійснення конституційних повноважень, особливо 

тих, які надані п. 5 ст. 92 Конституції України [19], Законами України [20] щодо 

способу експлуатації енергосистеми та комерціалізації електроенергії 4. 

                                                        
4 Довідково. Україна виробляє електроенергії значно більше ніж достатньо для задоволення власних потреб і 

щорічно експортує її в країни ЄС та Молдову в обсязі понад 6–6,5 млрд кВт∙год.  
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Відсутність вітчизняного повноцінного ринку електроенергії, на якому 

вільно продається і купується енергія різними його учасниками, гальмує 

комерціалізацію електроенергії та управління попитом на електроенергію. Для 

реалізації цих цілей в 2007 році в Україні Світовим банком було започатковано 

проєкт з передачі електроенергії на суму 238,00 млн дол. США, мета якого 

полягала у сприянні безперешкодного функціонування енергетичного ринку як на 

внутрішньому, так і на міжнародному рівнях [21]. Проте аналіз стану інвестування 

інфраструктури, напрямів капітальних вкладень, темпів інноваційної діяльності та 

технічного оновлення показав, що фінансове забезпечення розвитку енергетичної 

інфраструктури як сукупності цілей інноваційного оновлення мережевих та 

інформаційних систем упродовж останніх років не було сформоване [22]. При 

цьому, як повідомляється на сайті Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щоденні енергетичні 

втрати в Україні сягають 100 млн грн (у цінах 2012 р.), а в річному вираженні – 

36,5 млрд грн [23]. 

Це пояснюється і відсутністю єдиних поглядів стосовно законодавчих 

ініціатив із внесення змін до Податкового кодексу  України та інших законів 

України щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних 

обов’язків на ринку електроенергії та переходу на нову модель ринку електричної 

енергії відповідно до європейських норм і стандартів для поліпшення безпеки, 

надійності та якості постачання енергії й сприяння безперешкодному 

функціонуванню енергетичного ринку як на внутрішньому, так і міжнародному 

рівні. 

За умови обмеженого доступу до ринків капіталу та нестабільної 

економічної ситуації ефективність управління коштами та фінансування 

енергетичної інфраструктури потребує додаткової уваги. Світ, який нині 

заснований на боргових зобов’язаннях, змінюється. Позиція світової резервної 

валюти стає дедалі нестабільнішою. Для підвищення ліквідності та доступу до 

валюти компанії орієнтуються на цифрову валюту та стабільні монети 

(Stablecoins). Цифрова версія доларизації  набуває загального консенсусу 

внаслідок провадження технології blockchain, цифрових валют та штучного 

інтелекту. 

Ці нові цифрові технології замінять багато робочих місць зі значним 

збільшенням споживання електричної енергії та несприятливим впливом на 

навколишнє середовище. Згідно з результатами досліджень Мюнхенського 

технічного університету та Массачусетського технологічного інституту, лише 

для видобутку криптовалют генерується щорічно близько 22 мегатонни викидів 

вуглекислого газу. 

Україні потрібно сформувати стратегічну концепцію екологічного 

оподаткування із впровадженням інструментів екологічного ціноутворення, як 

цілісної системи пріоритетного розвитку цифрової інфраструктури на 

довгострокову перспективу, в якій вагому роль відіграватимуть екологічні 

нормативи на гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне 

середовище. Україна ратифікувала Паризьку угоду і планує скоротити загальний 
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обсяг викидів парникових газів з метою переходу до сталої низьковуглецевої 

економіки, а також затвердила свій Національно визначений внесок, який 

передбачає обмеження викидів парникових газів на рівні, який до 2030 р. не 

перевищуватиме 60% від рівня 1990 року. 

Досвід розвинених країн свідчить, що найбільш ефективними підходами 

екологічного регулювання для реалізації «зеленого» курсу «Чиста планета для 

всіх» є впровадження принципу «забруднювач сплачує». З метою стимулювання 

скорочення викидів парникових газів в 2011 році в Україні було впроваджено 

податок на викиди СО2. Також з метою впровадження інструментів вуглецевого 

ціноутворення, уряд розглядає можливість впровадження системи торгівлі 

квотами на викиди для підприємств з великими обсягами викидів у промисловості 

та енергетиці задля подальшого скорочення викидів. 

Аналіз застосування вуглецевого податку в ряді розглянутих країн та 

регіонів свідчить про існування значної кількості варіацій, які передбачають:  

– «зелене» оподаткування – запровадження до 80% вуглецевого податку для 

енергоємних галузей (коливається від 1 дол США/CO2e 5 (Польща) до 139 дол 

США/CO2e (Швеція); зниження на 0,3% відрахувань від страхування найманих 

працівників як компенсації вуглецевого податку; оподаткування викидів, що 

перевищують річну норму (Велика Британія) [24]; зменшення ставок соціальних 

відрахувань роботодавців натомість збільшення податків на викопне паливо, 

викиди сірки, оксид азоту тощо (Швеція) [25]; надання податкових пільг для 

переробки муніципальних відходів (Фінляндія) [26]; 

– прийняття довгострокових національних стратегій пріоритетного розвитку 

для стимулювання кліматично безпечних інновацій, фінансування інвестицій у 

низьковуглецеві технології або зменшення залежності від викопного палива в 

таких сферах діяльності, як штучний інтелект, нанотехнології, біотехнології [27]; 

– сертифікацію підприємств у відповідності до серії стандартів ISO 14000 

щодо управління довкіллям [28], грошової оцінки впливу на навколишнє 

середовище та пов’язаних з цим екологічних аспектів (ISO 14008: 2019) [29], 

екологічної ефективності проектів та активів (зелені облігації)       ( ISO 14030) 

[30], зміни клімату (ISO 14097) [31] та ін. 

До специфічних інструментів варто віднести також механізми торгівлі 

зеленими сертифікатами, лідерами яких є: Нідерланди (7500 ГВт/год), Німеччина 

(2000 ГВт/год), Фінляндія (500 ГВт/год) та Франція (250 ГВт/год) [32].  

Інституційні механізми та ефективне узгодження заходів державної 

політики є необхідними передумовами для забезпечення результативності 

застосування інструментів вуглецевого ціноутворення. Екологічне регулювання 

сприятиме розвитку та реалізації комплексу послідовних заходів з ефективного 

державного регулювання економіки, стимулювання стратегічного партнерства в 

галузі досліджень, інновацій та розумних цифрових мереж на основі 

стандартизованих параметрів. Відповідно до класифікації категорій екологічної 

ємності  критеріями екологічного оподаткування визначені:  поверхневі та 

                                                        
5 Довідково. CO2e , або еквівалент вуглекислого газу, є стандартною одиницею для 

вимірювання слідів вуглецю. 
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підземні відновлювані ресурси, а також ресурси сухопутних та океанічних 

екосистем [33], які містять інформацію про : стан складових довкілля та його 

компоненти; фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля 

(речовини, енергія, шум і випромінювання); стан здоров’я і безпеку людей та інші 

відомості [34]. 

Базою для нарахування екологічних податків за сферою застосування 

визначені наступні групи: енергетичні; неенергетичні (транспортні); забруднення 

навколишнього природного середовища (викиди в атмосферу СО2, оксиду азоту, 

летючих органічних сполук тощо) та оподаткування користування природними 

ресурсами [35]. крім зазначених критеріїв екологічного оподаткування в 

міжнародній практиці розглядається залучення додаткових «зелених» ресурсів на 

основі оподаткування відходів пластику, що не переробляється, а також 

визначення запланованих загальнодержавних внесків (Intended Nationally 

Determined Contributions, INDC)6. Опції  щодо системи торгівлі власними 

викидами можуть поширюватися також на морський та авіаційний сектори. Згідно 

з прогнозами, які обговорювалися на Європейській Раді (лютий 2020 року), 

торгівля власними викидами, в залежності від еволюції ціни на вуглець і 

поширення системи на інші сектори, дозволить отримати дохід до бюджету ЄС у 

розмірі близько 10 млрд євро. Окрім того, додаткові доходи від 5 млрд до 14 млрд 

євро планується отримувати від запровадження механізму коригування 

вуглецевих кордонів. 

У дискусіях, які ведуться нині в ОЕСР та G20, розглядається можливість 

залучення до бюджету ЄС 1,3 млрд євро від запровадження щорічного 

корпоративного оподаткування компаній з оборотом понад 750 мільйонів євро. У 

тому числі однією з можливих форм пом’якшення наслідків великих 

макроекономічних потрясінь розглядається впровадженням механізму 

страхування від безробіття [35].  

Для пом’якшення наслідків коронакризи країни нині запроваджують 

законодавчі  ініціативи для досягнення балансу між капіталом та борговими 

зобов’язаннями. Так, наприклад, Польща запроваджує 1,5% податку на доходи 

таких цифрових гігантів, як Netflix, Amazon та Apple TV +. Оцінювання експертів 

свідчить про те, що новий податок може принести до бюджету дохід у сумі до 15 

мільйонів польських злотих (3,3 млн євро), які плануються спрямувати  на 

відшкодування витрат інституціям, які зазнали втрат внаслідок спалаху 

коронавірусу. 

Важливість узгодження глобальної бази цифрового оподаткування 

підтримують і країни ЄС. Франція прийняла заходи щодо введення 

тривідсоткового цифрового збору, проте призупинила запровадження цифрового 

податку через можливість запровадження США обмежувальних тарифів (tit-for-

tat). Такі зміни потребують вивчення нових експоненціальних можливостей для 

                                                        
6 Довідково. Глобальна угода щодо боротьби зі зміною клімату (СОР 21) окреслює кліматичні дії країн після 
2020 року, відомі як «заплановані національні внески» (INDC) в досягненні довгострокових цілей щодо 

утримування підвищення середньосвітової температури значно нижче 2° C та докладанні зусиль для обмеження  

температури до 1,5° C і досягнення чистої нульової емісії до 2050 року. 
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оновлення вітчизняної інфраструктури  на основі наративів глобальних сценаріїв 

більш розумних та стійких моделей економічного зростання з низьким рівнем 

вуглецю [37]. 

В ЄС інструментом для формування енергетичної інфраструктури 

майбутнього слугує європейський фонд відновлення, який передбачає залучення 

як державних, так і приватних коштів відповідно до регламенту з управління 

трансєвропейською енергетичною інфраструктурою (TEN-E) [36]. Власне нині 

відбувається зміна парадигми, що характеризується новими цінностями стійкості, 

гнучкості та доступності, які забезпечуються абсолютно новим способом 

експлуатації трансєвропейської енергосистеми (виробництва, постачання та 

споживання енергії).  Економіка «післявірусного світу» має відображати перехід 

від експлуатації природних ресурсів до декарбонізованої циркулярної економіки   

і відповідати енергетичним та кліматичним цілям. Цей перехід має визначити 

вітчизняну макроекономічну модель з використанням шансів глобалізації, 

оцифрування та стійкості на основі цифрових технологій у всіх сферах 

життєдіяльності.  

Власне криза COVID-19 є пробудженням України для зміцнення свого 

стратегічного суверенітету та стійкості.  Проте нині уряд стикається з неймовірно 

великою кількістю викликів та ризиків соціально-економічного характеру. До 

таких викликів належить посткризове відновлення національної економіки, 

міграційна криза, рівень безробіття, зростаюча соціальна диференціація, 

нестабільність державних фінансів. На поточний момент існує об’єктивна потреба 

у пошуку нових джерел зростання для досягнення стійкого інклюзивного 

економічного розвитку з метою підвищення добробуту суспільства. 

Такий підхід передбачає покращення кризового планування, зокрема, 

стосовно охорони здоров’я, постачання продовольства, зміцнення позицій 

України у світових ланцюгах постачання, поліпшення координації захисту 

населення та активізації солідарності з Європейським Союзом. Узгоджені дії на 

рівні уряду та жорсткі регуляторні методи в період експоненціальної 

трансформації можуть перетворити виклик COVID-19 на можливість України 

стати більш конкурентоспроможною та досягнути довгострокової 

макроекономічної стабільності. 
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ЕКСКЛЮЗИВНІ ЧИННИКИ СТРУКТУРНОЇ ДИВЕРГЕНЦІЇ 

 В УКРАЇНІ 

 

За двадцятирічний період 1998–2017 рр. не відбулися істотні зміни в 

темпах наздоганяючого розвитку нових незалежних країн (ННК) до 

середньосвітового рівня (за обсягом ВВП у розрахунку на одну особу). Більше 

того, спостерігалося  погіршення конкурентних позицій ННК, у тому числі 

України [1, с. 6]. Для нашої країни імперативом стає пошук макромоделі 

розвитку на засадах альтерглобалізму. 

https://www.hq.nasa.gov/iwgsdi/Ecological_Capacity.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://menr.gov.ua/en/timeline/Proekt-Zeleni-investicii.html
https://menr.gov.ua/en/news/33547.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/%20etudes/STUD/2014/510984/EPRS_STU%282014%29510984_REV1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/%20etudes/STUD/2014/510984/EPRS_STU%282014%29510984_REV1_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R0347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R0347
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World-Energy-Scenarios-2016_Executive-Summary-1.pdf
https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-scenarios-2016-the-grand-transition
https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-scenarios-2016-the-grand-transition
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Розглядаючи альтерглобальний вектор розвитку мережевого суспільства 

у монографії [2], опублікованій у 2019 р., ми наголошували на невизначеності 

глобальних викликів негативних технологічних, екологічних подій і зазначали, 

що «… до таких подій відносяться пандемії, зміни клімату, економічні кризи, 

війни, масштабні техногенні катастрофи та геополітичні зміни. Важко 

спрогнозувати місце та вид патогену, що може поширитися. Новий 

респіраторний збудник захворювання, який легко розповсюджується, вбиває 

або позбавляє дієздатності більше одного відсотка хворих – це одна з найбільш 

вірогідних руйнівних подій. Такий спалах пандемії може протягом шести 

місяців призвести до страждання та смертності мільйонів людей у світі»           

[2, с. 22]. Як бачимо, масштабні демографічні, екологічні зміни відбуваються 

набагато швидшими темпами, ніж очікується, а прогнозувати їх наслідки можна 

лише після того, як вони відбуваються.  

Визнання об’єктивної закономірності економічної глобалізації не 

заперечує доцільність зміщення вектора національного розвитку на парадигму 

альтерглобалізації як доповнюючу і таку, що максимально враховує інтереси 

країн-учасниць. При цьому альтерглобалізація повинна здійснюватися не 

хаотично, а під впливом і контролем національного уряду, а також зацікавлених 

міжнародних організацій, інститутів громадянського середовища. Важливого 

значення набувають детермінанти розвитку, обумовлені діяльністю суб’єктів 

глобальної метасистеми, застосовуваними ними формами і методами 

господарювання, інструментами і засобами їх реалізації, що набувають 

імперативного характеру, але використовуються в межах інституціонального 

базису національної безпеки держави. 

Економічне зростання потребує нових імпульсів, прийнятних для країн-

учасниць за умов глобальної, у тому числі мегарегіональної конкуренції. З 

урахуванням системних недоліків неоліберальної моделі національна стратегія 

розвитку на альтерглобальних засадах повинна враховувати: синхронізацію 

економічних циклів та невизначеність часу настання і масштабів кризових 

явищ; поетапне утвердження постіндустріального виробництва;  чітке 

розмежування ринкових і неринкових секторів економіки; зміну 

співвідношення реальної та «віртуальної» економік; рівень культурної 

інтеграції та соціально-глобальної поляризації [2, р. 35], а також інтеграцію до 

мегарегіональних економічних утворень як знову ж таки доповнюючу до 

процесів глобальної економічної інтеграції. Метою мегарегіональної інтеграції, 

безперечно, є конвергенція макроекономічних систем країн-учасниць. Проте у 

функціонуванні міжрегіональних економічних утворень, поряд із 

конвергенцією, спостерігаються й процеси дивергенції економік, що особливо 

актуально для нашої країни. 

Семантичний аналіз дозволяє віднести до сутнісних характеристик 

поняття «дивергенція» такі, як: відокремлення; рух в різних напрямках; 

розходитися; відхилятися; розходження ознак і властивостей; пристосування до 

різних умов існування (підкреслення наше). На противагу, поняття 

«конвергенція» означає збіжність, зближення внаслідок безпосередньої 
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взаємодії, тривалих і тісних контактів, історичного розвитку незалежно від 

спільного походження. Тобто, в семантичному вимірі, насамперед ідеться про 

процес пристосування до умов середовища функціонування, результат тісної 

взаємодії, або її відсутності (підкреслення наше). Саме рух, розвиток, 

пристосування до умов; відокремлення (розбіжність); зближення (збіжність) і є 

ключовим в семантичному тлумаченні термінів. Звичайно, при цьому не 

визначається мета, часовий період та чинники (зовнішні чи внутрішні) 

збіжності (розбіжності), які необхідно врахувати при проведенні 

інституціонального аналізу. Наголосимо, залишається домінантою саме рух, за 

О.Ланге, – «самодіючий діалектичний процес, …в якому суперечності, що 

виникають в системі, викликають її постійний рух і розвиток» [3, с. 249]. 

На нинішньому етапі розвитку глобальної економіки необхідно визнати 

вірність висловленого А.Гальчинським ще у 2002 р., на початку 

євроінтеграційного процесу, твердження, що глобалізація не змогла 

«…забезпечити зближення держав за рівнем життя населення і зменшити на цій 

основі глибину міждержавної стратифікації» [4, c. 21], поширюючи це 

твердження і на мегарегіональну інтеграцію, у тому числі європейську 

інтеграцію України. Оцінюючи стан і перспективи конвергенції соціально-

економічної макросистеми України і мегасистеми Європейського Союзу і 

загрози їх подальшої дивергенції, звернемо увагу на вплив чинника дисфункції  

інституту (системи), яку О.Сухарєв розуміє як «…зниження якісних 

характеристик економічного інституту, системи, правил, організацій, а також 

економіки загалом, або управління, ознакою чого є втрата інститутом цієї мети,  

розмивання області прикладання зусиль, функцій, з обумовленим цим 

збільшенням трансакційних видатків і зниженням стійкості до випадкових 

модифікацій» [5, с. 31]. Власне, дисфункція управління в процесі інтеграції цих 

некомплементарних (якщо не антагоністичних) великих систем, яка 

перетворюється в «примусову» імплементацію досконалих (відносно) 

інститутів мегасистеми управління ЄС в систему ексклюзивного управління 

соціально-економічним розвитком України, і є головною причиною 

дивергентних тенденцій.  

Погоджуючись з Д.Русаком щодо ролі ТНК США у формуванні 

промислового сектора [6, с. 310–312], звернемо увагу на подібну роль мереж 

ТНК країн – членів ЄС у «пронизуванні» і зміцненні стійкості цього 

мегарегіонального інтеграційного утворення до глобальних викликів. Тобто 

дисфункція інтегрованої мегасистеми пом’якшується компенсаторними 

механізмами транснаціональних мереж. У вітчизняній макросистемі подібні 

мережі ТНК національного походження відсутні, а, якщо й існують, то 

цілеорієнтовані не на досягнення стратегічних цілей національної безпеки 

розвитку, а на забезпечення в явній чи прихованій формі лише економічних 

інтересів крайніх бенефіціарів. 

Посилення дивергенції економік України та ЄС в 2014–2019 рр. 

відображається тенденцією збереження «розриву» між Україною, ЄС, країнами 

«другої хвилі» євроінтеграції (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка обсягів ВВП ЄС, Польщі та України, 

 тис. дол. США, на одну особу, 2014–2019 рр. 
Джерело: розраховано за: World Economic Outlook Database, April 2019 / IMF. URL: 

https://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx 

 

Наголосимо, що відбувається дивергенція не тільки економік України та 

ЄС, ґрунтовно висвітлена Т.Бурлай [7], а й дивергенція соціально-економічної 

макросистеми України, що проявляється в розбіжності елементів на різних 

рівнях системної ієрархії. Якщо конвергенція (дивергенція) передбачає 

збіжність (розбіжність) макросистемних показників розвитку, то для 

структурної дивергенції змінюються суб’єктивно-об’єктивні характеристики 

процесу: об’єктом дивергенції є не лише просторові одиниці (регіони, міста, 

сільські поселення), територіальні громади, а й галузі, сектори, сфери 

економіки та суспільства (науково-технологічна, освітня та охорона здоров’я і 

довкілля). При цьому дивергенція охоплює розвиток первинного елемента 

макросистеми – людини, сім’ї, домашнього господарства, людського капіталу 

через різновекторність їх руху, стратифікацію населення за доходами, 

джерелами їх походження, ступенем легітимності власності, рівнем якості 

життя і безпеки життєдіяльності. Більше того, дивергентні тенденції 

спостерігаються й у структурі макросистеми – у взаємовідносинах між її 

елементами. 

Структурна дивергенція є передумовою руйнування цілісності 

макросистеми держави в умовах негативного впливу геополітичних викликів. 

Саме структурна дивергенція – «розбіжність», руйнування існуючих відносно 

інклюзивних взаємозв’язків, які трансформуються в ексклюзивні екстрактивні 

інститути-регулятори соціально-економічного розвитку національної 

макросистеми, орієнтовані на максимальне «екстрагування» доходу від 

експлуатації однієї частини суспільства і спрямуванні його на забезпечення 

інтересів іншої частини, за Д.Аджемоглу, Дж.А.Робінсоном [8]. 

Висловимо припущення, яке ще потребує ґрунтовних досліджень, що 

період із втрутрішньосистемними та зовнішніми (агресія Російської Федерації) 

чинниками структурної дивергенції, до них можна віднести й євроінтеграцію у 
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реалізовуваній моделі асиметричної торгівлі, міграції, трудових ресурсів, руху 

капіталів, трансферу об’єктів інтелектуальної праці. Для підтвердження цього 

припущення наведемо результати аналізу динаміки зміни індексу 

комплементарності та географічної структури двосторонньої торгівлі з 

Європейським Союзом та Турецькою Республікою і КНР за період дії Угоди  

про асоціацію між Україною та ЄС (2014–2019 рр.). 

Компаративний аналіз індексу комплементарності (табл.) показує, що у 

2019 р. експорт України відповідав потребам ЄС, Туреччини та КНР лише на 

34,7%, 37,52 та 34,96% відповідно, причому з 2014 року спостерігалася 

тенденція до зниження індексу комплементарності торгівлі з ЄС на 6,08 в. п., з 

Туреччиною – на 4,2 в. п., з КНР – на 2,56 в. п.  

Таблиця 

Індекс комплементарності двосторонньої торгівлі 

 України з ЕС, Туреччиною та КНР, %, 2014–2019 рр. 

Країна/Роки 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ЄС 40,78 37,96 37,22 38,63 38,4 34,7 

Туреччина 41,72 39,04 37,24 37,22 38,35 37,52 

КНР 37,52 34,94 34,34 36,07 35,28 34,96 
Джерело: розраховано за: [9] 

 

При цьому протягом усього досліджуваного періоду склалася спадна і 

нерівномірна стрибкоподібна динаміка зміни індексу (рис. 2), що істотно 

ускладнює, поряд з іншими чинниками, можливість стратегічного і, навіть, 

середньострокового програмування зовнішньоторговельних відносин. 

 
Рис.2. Динаміка зміни індексу комплементарності зовнішньої торгівлі  

України з ЕС, Туреччиною та КНР, 2014–2019 рр. 
Джерело: розраховано за [9]. 

 

У 2014–2018 рр. спостерігалася також зростаюча тенденція динаміки 

зміни географічної структури торгівлі України з цими країнами (рис. 3 а, б).  
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а)       б) 

Рис. 3. Динаміка зміни географічної структури експорту (а), імпорту 

(б), 2014–2018 рр., % до загального обсягу 
Джерело: розраховано за [9]. 

 

Наразі назріла необхідність поглибленого аналізу результатів реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, інших міжурядових угод про 

торговельне партнерство, що, відповідно, потребує розробки методології такого 

аналізу. Базуючись на положеннях Іншого канону Е. Райнерта [10], видаються 

доцільними стратегічні прогнозні оцінки зростаючої віддачі, спадних чи 

зростаючих видатків, синергічного ефекту від емуляції та асиміляції успішних 

торговельних політик країн-партнерів, у тому числі Європейського Союзу. 

У теоретичному базисі методології обґрунтування торговельного 

партнерства, у тому числі й поглиблення євроінтеграційного процесу в напрямі 

набуття статусу країни – члена ЄС, на жаль, відсутньому в стратегуванні 

розвитку України в останні роки, видаються раціональними твердження, 

окреслені в [10; 11], доповнені інституціональним аналізом подібності 

соціально-економічних макросистем країн-партнерів, їх комплементарності чи 

антагоністичності, культурно-лінгвістичної і цивілізаційної дистанції, 

обґрунтування доцільності застосування засобів протекціонізму, а також – 

захисту зовнішньоторговельної безпеки держави [12].  

На цьому етапі дослідження висловимо припущення, що внутрішня 

структурна дивергенція економіки, як і дивергенція еконономік України та ЄС 

обумовлені системними відмінностями, до яких відноситься, насамперед 

ексклюзивність регулювання (управління) з такими сутнісними 

характеристиками [13]: 

1. Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку (СЕР) є 

процесом виняткового (вибіркового) впливу регуляторних (управлінських) дій 

окремих суб’єктів чи груп суб’єктів економічної, політичної діяльності на 

інститути та функції управління, які обумовлюють дисфункцію управління 

макросистемою. 
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2. Сукупність суб’єктів ексклюзивного регулювання включає вітчизняних 

суб’єктів (груп суб’єктів) економічної, політичної діяльності, а також суб’єктів 

(груп суб’єктів) інших країн, для яких метою є першочергове задоволення 

власних економічних інтересів у безпосередній чи прихованій (для суб’єктів 

політичної діяльності) формах. 

3. До суб’єктів політичної діяльності відносяться й представники органів 

державного управління різних рівнів ієрархії, з домінуванням власних 

економічних інтересів та інтересів крайніх бенефіциарів, яких вони 

представляють у органах влади, політичних партіях, організаціях, асоціаціях 

тощо. 

4. Склалася істотна суб’єктно-об’єктна і функціональна невизначеність та 

непрозорість процесу ексклюзивного регулювання, тобто немає і не може бути 

чіткого і публічного окреслення суб’єктів, їх інтересів та ексклюзивних 

регуляторних впливів на функції управління державою. 

5. Домінантою сутнісною характеристикою ексклюзивності регулювання 

соціально-економічного розвитку є дисгармонійність цілей і завдань, які 

досягаються і вирішуються суб’єктами ексклюзивного регулювання з цілями і 

завданнями розвитку національної соціально-економічної макросистеми. 

6. Істотна амбівалентність властива урахуванню впливу результатів 

економічної діяльності в середньо- і довгостроковій перспективі на безпеку 

розвитку держави, її демографічну, інтелектуальну, науково-технологічну, 

екологічну, фінансово-інвестиційну і, навіть, військово-економічну 

компоненти. 

На нинішньому етапі розвитку України ексклюзивні політичні та 

економічні інститути ще відрізняються від екстрактивних інститутів Конго та 

інших слаборозвинених країн, описаних у [8], проте яскраві приклади їх 

застосування у вирощуванні, видобуванні та в зовнішній торгівлі продукцією 

рослинництва, лісовою деревиною, бурштином тощо, дають підстави для 

припущення про їх зближення і посилення впливу на дивергенцію економіки як 

загрози національній безпеці. Наголосимо, що без подолання ексклюзивності 

управління економікою системна інтеграція України в Європейський Союз в 

середньостроковій перспективі неможлива, реальною залишається лише модель 

структурної євроінтеграції, описана нами в [13]. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ДИНАМИКУ ПРОЦЕССОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ  

И ДИВЕРГЕНЦИИ 

 

Ведущую роль в обеспечении эффективности функционирования 

международных интеграционных объединений играют процессы социально-

экономической конвергенции (дивергенции) стран-участниц, предполагающие 

сглаживание (увеличение) разрывов между соответствующими параметрами их 

развития. Именно успешность конвергирования социально-экономических 

систем государств, образующих интеграционный союз, – разумеется, в тренде 

движения к более высоким, лидерским уровням развития, – предопределяет его 

стабильный экономический рост, конкурентоспособность и устойчивость в 

современном глобализированном мире [1]. Классическим примером служит 
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Европейский Союз, где механизм конвергенции закреплен в его учредительных 

договорах и по факту выступает «несущей конструкцией» функционирования 

Экономического и валютного союза ЕС, в том числе зоны евро.  

Одним из значимых факторов влияния на динамику конвергенционно-

дивергенционных процессов в мире стала объявленная ВОЗ в марте 2020 г. 

пандемия коронавируса (COVID-19), которая выступила катализатором нового 

кризиса глобальной экономики. Указанное влияние пандемии коронавирусной 

инфекции обусловлено тем, что в условиях глобального кризиса нарушается 

главное условие межстрановой конвергенции – обеспечение странами-

аутсайдерами более высоких темпов роста реального ВВП по сравнению со 

странами-лидерами. Более того, согласно прогнозам международных структур, 

возникший в начале 2020 г. новый мировой кризис ознаменуется высокими 

темпами экономического спада, особенно в странах региона Европы, и может 

затянуться на несколько лет. 

Так, согласно прогнозным оценкам МВФ, предоставленным в апреле т.г. 

на основе базового сценария (допускающего, что пандемия COVID-19 начнет 

затухать во втором полугодии 2020 г., а предпринятые национальными 

правительствами антикризисные усилия позволят избежать масштабного 

сокращения производства и занятости), в текущем году следует ожидать спада 

мирового ВВП на 3,0%, а в следующем 2021 г. – восстановления его роста до 

5,8%. В соответствии с альтернативным пессимистическим сценарием МВФ 

(пик пандемии не будет пройден до конца текущего года и ее распространение 

продолжится в 2021 г.), темпы спада мировой экономики в 2020 г. в сравнении 

с базовым сценарием удвоятся до 6,0%, а в 2021 году достигнут почти 8%. 

Таким образом, пандемия COVID-19 может способствовать возникновению 

самого сильного сокращения глобального производства со времен Великой 

депрессии и намного более серьезного, чем во времена мирового финансово-

экономического кризиса 2008-2009 гг. [2, с. 5-9]. 

Вероятно, приведенные прогнозы МВФ могут быть пересмотрены в 

сторону ухудшения, поскольку опубликованные в мае т.г. макроэкономические 

данные показали стремительный спад уже по итогам І квартала 2020 г. 

Вследствие жестких мер карантина, принятых в целях замедления 

распространения коронавируса, за указанный период по сравнению с I 

кварталом 2019 г. (с учётом сезонности) падение реального ВВП Китая 

составило 36,6%, Франции – 21,3%, Испании – 19,2%, Италии – 17,5%. 

Эксперты МВФ прогнозируют, что во II квартале 2020 г. показатели 

макроэкономического спада во многих странах еще ухудшатся [3]. 

Значимый негативный эффект от пандемии коронавирусной инфекции 

следует ожидать и для динамики процессов межстрановой конвергенции в 

Евросоюзе, а также конвергенции между ЕС и странами, вовлеченными в 

орбиту его интересов, в частности Украиной. Учитывая шоковое воздействие 

пандемии на производство, торговлю, инвестиции, а также важнейшие аспекты 

формирования человеческого и социального капитала (здравоохранение, 

социальная защита, образование, занятость, социальные контакты, социальные 
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инновации, в т.ч. цифровые, и др.), наиболее вероятным сценарием может 

стать значительное углубление дивергенции, которая в социальной сфере 

окончательно приобретет характер устойчивого тренда. В обоснование 

данного предположения выделим несколько причин. 

Во-первых, как указывалось выше, углублению социально-

экономической дивергенции в ЕС будет способствовать стремительно 

разворачивающийся новый глобальный кризис. Представляя подготовленный 

Еврокомиссией весенний макропрогноз, еврокомиссар по экономике 

П. Джентилоне заявил, что из-за пандемии коронавируса Евросоюз вступил в 

глубочайшую рецессию в своей истории: в 2020 г. экономический спад в ЕС-

27 достигнет 7,4%, в зоне евро – 7,7%, а ожидаемое в 2021 г. восстановление 

не позволит компенсировать этот спад [4]. Как показывают прогнозные 

оценки Еврокомиссии, по итогам 2020 г. Европейский Союз столкнется со 

значительным ухудшением ключевых макроэкомических и 

макрофинансовых параметров своего развития (табл.). 

 

Таблица 

Динамика отдельных макроэкономических индикаторов ЕС-27 и 

Украины в 2019 г. (факт) и 2020-2021 гг. (прогноз) 

  
Страна/ 

годы 

Уровень 
безработицы, % 

Валовые 
инвестиции,% к 

предыдущему году 

Реальный ВВП, % к 
предыдущему году 

Валовой 
государственный 

долг, % ВВП 

2019  2020 2021 2019 2020 2021  2019 2020 2021 2019 2020  2021 

Бельгия  5.4 7.0 6.6 3.1 -15.3 15.9 1.4 -7.2 6.7 98.6 113.8 110.0 

Германия  3.2 4.0 3.5 2.6 -5.8 5.9 0.6 -6.5 5.9 59.8 75.6 71.8 

Эстония  4.4 9.2 6.5 13.2 -8.7 6.3 4.3 -6.9 5.9 8.4 20.7 22.6 

Ирландия  5.0 7.4 7.0 94.2 -41.6 16.9 5.5 -7.9 6.1 58.8 66.4 66.7 

Греция 17.3 19.9 16.8 4.7 -30.0 33.0 1.9 -9.7 7.9 176.6 196.4 182.6 

Испания  14.1 18.9 17.0 1.8 -20.7 10.3 2.0 -9.4 7.0 95.5 115.6 113.7 

Франция  8.5 10.1 9.7 3.6 -13.3 14.0 1.3 -8.2 7.4 98.1 116.5 111.9 

Италия  10.0 11.8 10.7 1.4 -14.2 13.0 0.3 -9.5 6.5 134.8 158.9 153.6 

Кипр  7.1 8.6 7.5 0.1 -6.1 5.3 3.2 -7.4 6.1 95.5 115.7 105.0 

Латвия  6.3 8.6 8.3 3.1 -12.0 9.2 2.2 -7.0 6.4 36.9 43.1 43.7 

Литва  6.3 9.7 7.9 7.4 -5.0 7.9 3.9 -7.9 7.4 36.3 48.5 48.4 

Люксембург  5.6 6.4 6.1 3.9 -12.0 8.5 2.3 -5.4 5.7 22.1 26.4 25.7 

Мальта  3.4 5.9 4.4 7.2 -7.0 5.0 4.4 -5.8 6.0 43.1 50.7 50.8 

Нидерланды  3.4 5.9 5.3 5.3 -11.2 5.9 1.8 -6.8 5.0 48.6 62.1 57.6 

Австрия  4.5 5.8 4.9 2.9 -9.5 6.9 1.6 -5.5 5.0 70.4 78.8 75.8 

Португалия  6.5 9.7 7.4 6.3 -8.6 8.9 2.2 -6.8 5.8 117.7 131.6 124.4 

Словения  4.5 7.0 5.1 3.2 -13.0 11.7 2.4 -7.0 6.7 66.1 83.7 79.9 

Словакия  5.8 8.8 7.1 4.4 -14.7 10.7 2.3 -6.7 6.6 48.0 59.5 59.9 

Финляндия  6.7 8.3 7.7 -0.8 -9.8 9.1 1.0 -6.3 3.7 59.4 69.4 69.6 

Еврозона 
(ЕС-19) 

7.5 9.6 8.6 5.7 -13.3 10.2 1.2 -7.7 6.3 86.0 102.7 98.8 

Болгария 4.2 7.0 5.8 2.2 -18.0 1.0 3.4 -7.2 6.0 20.4 25.5 25.4 

Чехия 2.0 5.0 4.2 2.8 -14.5 9.6 2.6 -6.2 5.0 30.8 38.7 39.9 

Дания 5.0 6.4 5.7 3.4 -9.5 7.9 2.4 -5.9 5.1 33.2 44.7 44.6 

 

 



 

99 

 

 

Окончание таблицы 
 

Хорватия 6.6 10.2 7.4 7.1 -8.2 4.2 2.9 -9.1 7.5 73.2 88.6 83.4 

Венгрия 3.4 7.0 6.1 15.3 -18.7 8.9 4.9 -7.0 6.0 66.3 75.0 73.5 

Польша 3.3 7.5 5.3 7.2 -8.4 5.9 4.1 -4.3 4.1 46.0 58.5 58.3 

Румыния 3.9 6.5 5.4 18.2 -15.0 5.0 4.1 -6.0 4.2 35.2 46.2 54.7 

Швеция 6.8 9.7 9.3 -1.2 -14.3 6.7 1.2 -6.1 4.3 35.1 42.6 42.5 

ЕС-27 6.7 9.0 7.9 5.7 -13.2 9.7 1.5 -7.4 6.1 79.4 95.1 92.0 

Украина 8.5 10.1 9.3 нд нд нд 3.2 -7.7 3.6 62.1 нд Нд 

Источник:  European Economic Forecast: Spring 2020. European Economy Institutional 

Papers / European Commission. 2020. № 125. Р. 168-187; World Economic Outlook Database, 

April 2020 / IMF. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/ 

 

Наряду с глубиной ожидаемого в 2020 г. экономического спада 

укреплению межстрановой дивергенции в Евросоюзе будет способствовать и 

чрезвычайный разброс прогнозных параметров его государств-членов, 

усиливающий ассиметрию развития этого интеграционного проекта в целом. 

Так, уровень безработицы в ЕС за указанный период будет варьироваться от 

4% в Германии и 5% в Чехии до 11,8% в Италии, 18,9% – в Испании и 19,9% – в 

Греции. Сокращение валового объема инвестиций составит 5-7% в Литве, 

Германии, на Кипре и Мальте, но достигнет 20,7% в Испании, 30% – в Греции и 

41,6% – в Ирландии. Наименьшие темпы падения реального ВВП по итогам 

2020 г. продемонстрирует Польша (4,3%), Люксембург (5,4%) и Австрия 

(5,5%), тогда как наибольшие ожидаются у Греции (9,7%), Италии (9,5%), а 

также Испании (9,4%). Суммарный государственный долг, лимит которого 

установлен критериями номинальной конвергенции на уровне 60% ВВП, за 

указанный период достигнет 196,4% в Греции, 158,9% – в Италии и 131,6% – в 

Португалии, тогда как в Эстонии и Болгарии этот показатель прогнозируется на 

уровне 20,7% и 25,5% соответственно (табл.).   

Что касается Украины, для которой социально-экономическая 

конвергенция с Евросоюзом является необходимым условием для достижения 

целей подписанного в 2014 г. Договора об ассоциации с ЕС и полноценной 

евроинтеграции в перспективе, то более высокие темпы сокращения ВВП в 

текущем году (7,7%) по сравнению с ЕС-27 (7,4%) способствуют углублению 

их дивергенции. Преломление этого негативного тренда требует выработки и 

эффективной реализации не только антикризисной, но и проконвергенционной 

политики Украины, чего, к сожалению, пока не наблюдается. Эти задачи 

особенно актуализируются с учетом того, что экономический кризис в Украине 

может оказаться куда более глубоким, чем сейчас прогнозируется. Так, по 

данным Госстата уже в январе-апреле 2020 г. (в годовом измерении) спад 

транспортного грузооборота в Украине составил 18,2%, спад промышленного 

производства – 7,9%, в том числе в обрабатывающих отраслях – 21,3%. 

Во-вторых, значимым усиливающим фактором для межстрановой 

дивергенции является крайнее обострение в условиях пандемии COVID-19 

проблем занятости, социально-трудовых отношений и социальной защиты 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/
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населения, что формирует угрозу резкого роста бедности, в том числе трудовой 

(прежде всего, в странах трансформационного типа и развивающихся странах).  

К примеру, проведенный Еврофондом в апреле 2020 г. социологический 

опрос показал, что из-за шокового эффекта пандемии COVID-19 свыше 47% 

домохозяйств в ЕС за последние три месяца столкнулись с финансовыми 

трудностями, причем 10% из них испытывали очень большие трудности, еле 

сводя концы с концами. При этом, если доля домохозяйств, сообщивших об 

очень больших финансовых трудностях, в Дании составила 2%, Эстонии – 4%, 

Нидерландах и Австрии – по 5%, то в Словакии она достигла 17%, Хорватии – 

18%, Болгарии – 20%, а в Греции – 24% [5, с. 9]. Этот социологический срез 

четко указывает на признаки роста бедности в ЕС, уровень которой будет 

заметно различаться между странами-участницами.  

Достаточно высокий уровень социальной защиты в странах ЕС и 

активное внедрение ими антикризисных мер для смягчения негативных 

социальных последствий пандемии – прежде всего, в рамках принятых 

Еврокомиссией в марте-апреле 2020 г. комплекса мер по защите занятости и 

трудовых доходов [6], Европейского инструмента временной поддержки для 

снижения рисков безработицы в чрезвычайных ситуациях (SURE) [7], 

Инвестиционной инициативы по коронавирусному реагированию (Coronavirus 

Response Investment Initiative) [8], а также Временной рамки для мер 

государственной поддержки экономики в условиях вспышки COVID-19 [9], – 

позволяет утверждать, что рост бедности в объединенной Европе в 

постпандемический период будет несоизмеримо ниже, чем в Украине, 

превратившейся за последние несколько лет в одну из беднейших стран 

европейского региона. По расчетам экспертов ЮНИСЕФ, учитывающим 

прогнозный спад ВВП Украины в 2020 г. на 7,7%, сокращение доходов 

населения в результате распространения пандемии COVID-19 приведет к почти 

двукратному повышению уровня бедности (по абсолютному критерию) в 

стране – с 27,2% до 50,8% [10]. Это не только существенно усилит социальную 

дивергенцию Украины и Евросоюза, но и сделает практически невозможным 

преломление этого негативного тренда даже в долгосрочной перспективе. 

Совершенно очевидно, что одним из ключевых глобальных вызовов, 

обусловленных шоковым воздействием пандемии COVID-19, станет кратное 

усиление потребности в реализации модели социального государства, 

способного обеспечить эффективную и стабильную работу систем здраво-

охранения, образования, социальной защиты населения, а также национального 

рынка труда и сферы занятости в экстраординарных, в т.ч. эпидемиологических 

условиях. Способность реализовать такую модель для условных «стран-

аутсайдеров» (Украины) следует рассматривать как важнейший фактор 

преодоления их социальной дивергенции со «странами-лидерами» (ЕС). 

В-третьих, с распространением пандемии коронавирусной инфекции 

динамика конвергенционно-дивергенционных процессов в значительной мере 

детерминируется эффективностью противопандемической политики, 

реализуемой национальными правительствами. В основу такой политики могут 
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быть положены базовые рекомендации, выработанные международными 

структурами. В частности, подготовленные Организацией экономического 

сотрудничества и развития Рекомендации относительно неотложных мер 

политики занятости и социальной политики, необходимых для поддержки 

населения и бизнеса в связи с пандемией COVID-19 [11], а также предложенная 

Международной организацией труда Управленческая рамка для антикризисных 

мер по преодолению экономических и социальных последствий пандемии 

коронавируса [12]. Действенность антикризисной политики условных «стран-

аутсайдеров» в такой ситуации станет определяющей не только для их 

устойчивости перед угрозами разворачивающегося глобального кризиса и 

экономическими и социетальными вызовами посткоронавирусного периода, но 

и возможности преодоления дивергенционных тенденций в соразвитии со 

«странами-лидерами». 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 

 

Нефтегазовая отрасль в течение десятилетий продолжает оставаться 

базовым сектором экономики Казахстана. Рассмотрим ее динамику за 

последние годы. 

В республике добыча сырой нефти, включая газовый конденсат, в 2017 г., 

по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 10,5%  и составила 86,2 

млн тонн или 1.8 млн б/с [1]. В следующем году добыча достигла наибольшего 

объема 90,3 млн тонн, увеличившись еще на 4,8%. Значительному росту 

добычи углеводородного сырья в 2017 г. способствовало прежде всего 

возобновление коммерческой добычи на крупнейшем месторождении Кашаган 

и выход на уровень с 180 тыс. баррелей в сутки в начале года до 270 тыс. 

баррелей в конце при годовом объеме выпуска 8,35 млн тонн нефти.  

Уже в 2018 г. объем добычи был увеличен до 330–340 тыс. баррелей в 

сутки. Достижения более высоких показателей не было достигнуто вследствие 

технологических сложностей добычи. Объемы добычи природного газа 

увеличились на 4,5%  и составили 55 млн куб. м. 

Объем транспортировки трубопроводным транспортом возрос на 20,6%.  

Наблюдается тенденция роста отечественной переработки сырья. 

Основными нефтеперерабатывающими предприятиями Казахстана являются 

Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический 

завод и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, расположенные 

соответственно на западе, севере и юге страны. На них приходится около 94% 

всей продукции нефтепереработки страны. 

Также в этой связи необходимо отметить проведенную в 2016–2018 гг. 

масштабную модернизацию указанных заводов, общая стоимость которой 
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составила порядка 6,0 млрд долл. США. Модернизация способствовала 

достижению давней государственной цели – обеспечение потребностей 

республики за счет продукции нефтепереработки отечественных 

перерабатывающих предприятий. 

До этого около трети всего необходимого стране бензина 

удовлетворялась за счет российских поставок. Но уже в 2018 г. весь объем 

необходимого топлива обеспечивался продукцией отечественного производства  

Помимо этого в избытке производился популярный качественный 

высокооктановый дистиллят марки АИ-92. На этой основе планируется 

последующее обеспечение профицита производства отечественного бензина в 

объеме  500–600 тыс. тонн. В этой связи прогнозируется выход на экспортную 

поставку топлива как в рамках ЕАЭС, так и за его пределами.  

Необходимо отметить мультипликативное влияние нефтегазовой отрасли 

на экономику Казахстана. В 2018 г. в структуре ВВП доля отрасли составила 

21% в сравнении с предыдущими 17%. Далее учитываем смежные с данной 

добывающей отраслью другие отрасли уже обрабатывающей промышленности, 

к которым относятся нефтепереработка и нефтехимическое производство, а 

также обслуживающие их отрасли, среди которых торговля и транспортировка 

нефти, газа и продуктов их переработки. Таким образом, с учетом 

вышеперечисленного расширенная доля данного сектора экономики 

республики оценочно может составить порядка 46% ВВП и более.  

Но всегда надо учитывать высокую степень конъюнктурности рынка 

углеводородного сырья и его продукции. Например, в 2011–2014 гг. в структуре 

консолидированного бюджета доля нефтяных доходов составляла в среднем 

46–48%. В последующие годы доходы нефтегазовой отрасли в условиях 

понижения котировок цен на продукцию отрасли стали сокращаться до 32,4 и 

22,3% и в 2015–2016 гг. достигли своего минимального в рамках 

рассматриваемого периода значения в 22,3%.  

Сокращаются расходы консолидированного бюджета, а вместе с ними и 

доля трансфертов из Национального фонда (формируемого как резервный фонд 

за счет поступлений от реализации, прежде всего нефтегазового сырья).  

В 2018 г. благодаря росту цен на нефть на мировом рынке и увеличению 

общего объема добычи сырья увеличиваются поступления со стороны 

нефтяного сектора в форме налогов в Национальный фонд на 60% – до 3,201 

млрд тенге. 

Такая зависимость характерна в целом для стран – экспортеров нефти, в 

которых состояние платежного баланса находится в прямой зависимости от 

стоимости энергоресурсов на международном рынке и спроса в странах-

потребителях. Это, в свою очередь, в значительной мере влияет на 

номинальную стоимость экспортной выручки страны, например, Казахстана, 

где в структуре отечественного экспорта стоимость продукции отрасли 

составляет 60% и выше. По приблизительной оценке, баланс текущего счета за 

2018 г. сложился с профицитом свыше 900 млн долл. США, или около 0,5% от 



 

104 

 

ВВП. Связано это с высокой чувствительностью счета текущих операций к 

экспортным операциям с нефтью и нефтепродуктами.  

Результаты деятельности экономики республики за предыдущие годы, 

включая 2019 г., демонстрируют влияние колебаний нефтяной конъюнктуры на 

отечественную экономическую структуру. По данным Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики РК (КС МНЭ РК), на долю нефти и 

газа приходится около 36% доходов республиканского бюджета (или 10,6% 

ВВП) и почти 62% экспорта [2]. В 2013–2014 гг. экспорт углеводородного 

сырья достиг 70% всего отечественного экспорта, в 2016 г. –52% зарубежных 

продаж Казахстана, в 2017 г. –54%, а в 2018 г. – более 60%. Таким образом, 

около источник двух третей экспортных поступлений – экспорт нефти и газа. 

Но следует отметить, что руководство республики последовательно 

проводит работу относительно преломления такой сложившейся деструктивной 

тенденции. Среди принимаемых мер – разработка и реализация различных 

стратегий, индустриально-инновационных программ. Но в то же время их 

результаты демонстрируют низкую эффективность реализации.  

Как отмечалось выше, в республике применяется механизм сглаживания 

и другие подходы регулирования, главным образом инициированные 

Национальным фондом. Все доходы от нефти при цене выше фиксированной 

цены за баррель нефти поступают в Национальный фонд, а уже из него – в виде 

трансферта – фиксированная сумма направляется в бюджет. В бюджете 

Казахстана формирование резервов напрямую подвержено влиянию разницы 

между высокими ценами и ожидаемыми значениями. 

К сожалению, нельзя не отметить низкий уровень диверсификации 

национальной экономики. Международные и отечественные эксперты 

регулярно отмечают, что Казахстану не удается слезть с нефтяной иглы, и это 

уже само по себе огромный риск. Поэтому большой разрыв между 

показателями инвестирования служит главной причиной подобных оценок и 

такого подхода к вопросу. 

Республика планирует и стремится к увеличению несырьевого 

энергетического экспорта за счет обрабатывающей промышленности, сферы 

услуг, строительства и др. Но при всем этом в планах правительства на 2020 г. 

и другие годы было задекларированно увеличение объема добычи 

углеводородного сырья с 90 млн тонн в 2020 году до 100 млн тонн в 2024 г. [3].  

При этом существовало несколько сценариев развития, ведь 

Министерство национальной экономики РК разработало сценарные условия 

развития экономики. Согласно одному из данных сценариев планировалось, что 

уже в 2020 году баррель будет поставляться на экспорт в среднем по 63 долл., а 

не по 70 или 80 долл. 

Но наступил 2020 г., принесший новые вызовы мировой экономике: 

начало пандемии коронавируса COVID-19, затем не менее неожиданный по 

своим глобальным последствиям нефтяной кризис. Пандемия коронавируса, 

активно распространившаяся по всему миру, сократила промышленное 

производство, что привело к снижению спроса на нефть. На это наслоился 
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нефтяной конфликт в рамках ОПЕК+. Экономическая активность практически 

прекратилась, цена нефти упала до отрицательных величин. В это 

экономическое дно «упали» все страны, и предсказания самые негативные. 

Каждая страна при этом ищет свои пути выхода. 

С учетом вышесказанного Казахстан со своей сырьевой специализацией 

также пребывает в очень сложных условиях. Основной источник средств для 

поддержки общества, экономики – это резервы Национального фонда. Но в 

условиях отсутствия их пополнения и возрастающей потребности в 

дополнительных финансовых средствах существует большая вероятность 

достаточно быстрого истощения.  

Динамика добычи нефти в экономике Республики Казахстан показана на 

рисунке. 

 
Рис. Динамика добычи нефти в экономике Республики Казахстан 

Источник: [2]. 

 

По условиям, заключенным в рамках ОПЕК+, Казахстан также взял на 

себя обязательство относительно снижения добычи нефти. Как известно, самые 

большие объемы снижения добычи в Саудовской Аравии (3808 тыс. баррелей в 

сутки) и России (2508). Казахстан занимает 7-ое место с объемом 390 тыс. 

баррелей. 

В целом изложенное ставит перед нашей страной ряд сложных проблем. 

Одна из них связана с резким сокращением поступлений средств в 

государственный бюджет. В существующих – очень сложных социально-

экономических условиях – следствием этого является необходимость 

сокращения финансирования социальных программ, снижение реализуемых 

программ развития производств и объемов их финансирования, рост инфляции, 

снижение уровня жизни граждан республики. 
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Большие вызовы стоят перед самой нефтегазовой отраслью. Резко 

сокращается финансирование деятельности предприятий этой отрасли, но, как 

известно, их деятельность характеризуется высокими капитальными, 

материальными и другими затратами, практическим отсутствием ресурсов на 

разработку и поиск новых месторождений. У многих компаний отрасли есть 

масштабные проекты развития, от которых теперь необходимо отказаться или 

их законсервировать. 

В условиях резкого падения спроса на продукцию отрасли и цен на нее 

становится реальностью предстоящая необходимость приостановления работы 

нефтегазодобывающих компаний. Поскольку в нефтегазодобыче существуют 

многие технологические, эксплуатационные и другие сложности – в 

зависимости от условий деятельности конкретных предприятий, приостановка 

или сокращение добычи, как следствие, приобретают значительные 

дополнительные расходы и риски.  

Следующий неотъемлемый негативный результат подобной ситуации – 

сокращение численности работников, многие из которых являются 

высококвалифицированные специалисты, работающие продолжительное оремя. 

Безусловно, такое стечение обстоятельств спровоцирует значительное 

снижение объемов инвестиций в нефтегазодобывающую отрасль, – а это 

реальные проблемы относительно будущего развития этой отрасли. 

Особенность рассматриваемой отрасли в Казахстане – присутствие 

многих иностранных компаний. Это во многом связано с тем, что ряд 

месторождений являются крупнейшими не только в масштабах нашей страны, 

но и в мировых масштабах, например, Тенгиз, Карашаган, Карачаганак, что 

влечет необходимость совместной работы многих крупных мировых компаний. 

Американская «ExxonMobil» владеет 16,81% в проекте по разработке 

месторождения Кашаган и 25% – в проекте Тенгиз. Компании «Chevron» 

принадлежит 50% доли в проекте Тенгиз и 18% доли в разработке 

месторождения Карачаганак [4]. 

Среди китайских компаний, работающих на территории Казахстана, есть 

такие крупные структуры, как China National Petroleum Corporation (CNPC), 

China International Trust, China National Oil и др. В целом около 25% нефти, 

добываемой сегодня в Казахстане, принадлежит Китаю. Кроме них, Казахстан 

имеет достаточно тесные и активные связи с российскими, итальянскими и 

другими компаниями. 

Таким образом, можно констатировать, что нефтегазовая отрасль 

представляет для Казахстана важное экономическое, социальное, политическое, 

научно-техническое, экологическое значение. Динамичность происходящих в 

настоящее время в мире сложнейших проблем находит свое отражение как в 

данной отрасли, так и в жизнедеятельности нашего государства. Казахстан 

ищет подходы к решению возникающих задач, вызовов и в этом направлении 

проводит гибкую, многовекторную политику с учетов многообразия взаимных 

интересов. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ КРЕДИТНИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 

 

Залучення зовнішніх джерел фінансування з метою забезпечення 

стабільності державних фінансів та в рамках розвитку міжнародного фінансового 

співробітництва залишається одним із ключових пріоритетів Уряду в сучасних 

реаліях. Стрімке поширення пандемії COVID-19 та очікування можливої рецесії 

світової економіки не могли не позначитися на активності інвесторів на ринку 

капіталів. Наразі співробітництво з МФО сьогодні залишається одним із потужних 

джерел та ефективних інструментів забезпечення економічного розвитку країни.  

Реформи в Україні мають супроводжуватися максимально ефективним 

використанням потенціалу такого співробітництва на основі вироблення спільних 

підходів щодо актуалізації пріоритетів співпраці, застосування сучасних 

кредитно-фінансових інструментів та забезпечення підзвітності та контролю за 

використанням залучених ресурсів. 

Кредитування у національних валютах країн співробітництва – сучасний 

інструмент МФО, який щороку набирає дедалі більшої ваги у структурі їхніх 

інвестиційних портфелів. Кредитні операції МФО в національних валютах 

сприяють [1]: поліпшенню кредитної якості проєктів, які отримують прибуток 

виключно в національній валюті, шляхом усунення валютних ризиків; створення 

https://lsm.kz/kak-deshevaya-neft-skazhetsya-na-byudzhete-kazahstana-minfin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
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умов вітчизняним інвесторам для диверсифікації їхніх кредитних портфелів; 

спрямування короткострокової ліквідності в реальний сектор економіки; 

подовження термінів погашення кредитів, номінованих у національній валюті; 

впровадження інноваційних механізмів для розвитку ринку [2]. 

Основними джерелами фінансування МФО в національних валютах є: 

випуск локальних облігацій, єврооблігацій у національній валюті, векселів, 

відкриття кредитних ліній, використання валютних процентних свопів тощо. 

Випуск облігацій МФО уможливлює запровадження якісних цінних паперів класу 

«ААА» як альтернативи державним паперам, що підвищує прозорість процентних 

ставок, створює механізм для кредитної диверсифікації портфелів локальних 

інвесторів, а також відкриває доступ на локальний ринок іноземним інвесторам, а 

це нерідко є умовою їх присутності на локальному ринку державних і 

корпоративних облігацій. 

Деякі МФО, які активно працюють в Україні, тривалий час висловлювали 

зацікавленість у реалізації цього інструменту. За останні роки в Україні було 

врегульоване законодавче поле щодо можливості МФО випускати локальні 

облігації. Так, Статтею 10-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» (надалі – Закон) тепер передбачено можливість здійснення в Україні емісії 

облігацій міжнародними фінансовими організаціями (надалі – Облігації МФО). 

Однак емісії таких облігацій досі не здійснювалися. 

Закон встановлює досить короткий перелік імперативних вимог щодо 

Облігацій МФО та уповноважує Національну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку (далі – Комісію) врегулювати порядок їх емісії та обігу. 

Імперативними вимогами Закону, які не можуть бути відхилені чи модифіковані 

нормативними актами Комісії, є такі: облігації МФО можуть бути відсотковими 

або дисконтними; до здійснення емісії Облігацій МФО емітент повинен отримати 

дозвіл Міністерства фінансів України за погодженням з Національним банком 

України; облігації МФО мають номінальну вартість, визначену в гривнях, і їх 

розміщення, продаж та погашення здійснюються в гривнях; емісії Облігацій МФО 

обслуговуються у депозитарній системі України; зміни до проспекту емісії 

Облігацій МФО в частині умов розміщення, обігу, виплати доходу, погашення та 

обсягу прав власників вносяться емітентом за згодою всіх власників облігацій 

відповідного випуску [3]. 

І вже у березні 2020 р. було фактично завершено розроблення нормативно-

правового регулювання щодо локальних облігацій МФО. Так, набрало чинності 

нове Положення Комісії «Про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних 

фінансових організацій та їх обігу» Зазначене Положення значно спрощує 

процедуру випуску облігацій МФО в Україні. Так, скасовуються застарілі 

реєстраційні процедури та вимоги щодо окремих документів, які вимагалися для 

реєстрації, а також запроваджується «прискорена» процедура реєстрації облігацій 

тих МФО, членом яких є Україна, або які уклали міжнародний договір з Україною 

[4].  

Нове Положення визначає такі ключові питання: а) порядок та етапи емісії 

Облігацій МФО; б) вимоги до форми та змісту документів, що подаються до 
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Комісії у зв’язку з емісією Облігацій МФО; в) порядок подання документів для 

реєстрації та порядок реєстрації Комісією випуску Облігацій МФО; г) спрощений 

порядок випуску Облігацій МФО за програмою емісії Облігацій МФО; д) порядок 

та вимоги до внесення змін до проспекту емісії Облігацій МФО; е) порядок 

погашення, анулювання, конвертації Облігацій МФО, скасування реєстрації 

випуску Облігацій МФО (посилання на загальну процедуру погашення, 

анулювання, конвертації облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій 

підприємств); ж) вимоги щодо розкриття інформації МФО-емітентом. 

Такі МФО, як Міжнародна фінансова корпорація (надалі – МФК) та 

Європейський банк реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР), членами яких є 

Україна, розробили та успішно реалізують у країнах операцій власні програми 

емісії облігацій МФО з використанням типової або стандартизованої 

документації. МФК, наприклад, використовує свою Глобальну програму емісії 

середньострокових облігацій як платформу для емісії середньострокових 

облігацій у країнах, де вона здійснює діяльність.  

Умови Програми Облігацій МФК викладені у «Базовому проспекті» емісії 

Облігацій МФК, який розміщений на офіційному сайті Люксембурзької фондової 

біржі. Нове Положення розроблено таким чином, щоб забезпечити ефективну з 

точки зору тривалості і витрат процедуру, що узгоджується із Законом та іншим 

чинним законодавством України, для емісії облігацій МФО будь-якою МФО, 

незалежно від того, чи має вона програму емісії облігацій, аналогічну Програмі 

облігацій МФК [5]. 

У підсумку прийняте Положення дасть змогу активізувати ринок капіталу в 

Україні, надасть інвесторам новий інструмент для інвестування та створить 

можливість для українських позичальників залучати фінансування від МФО в 

національній валюті на привабливих умовах. 

Розвиток і застосування інструментів залучення інвестицій у гривні 

відповідає урядовій політиці. У червні 2019 р. уряд прийняв Середньострокову 

стратегію управління державним боргом на 2019–2022 роки (далі – Стратегія) [6], 

основна мета якої полягає в оптимізації структури державного боргу з точки зору 

співвідношення вартості обслуговування та ризиків при збереженні прийнятного 

рівня боргового навантаження. Так, очікувалося, що відношення боргу до ВВП ще 

до кінця 2022 р. не перевищить 43% [6]. У структурі державного боргу України, 

порівняно з іншими країнами із подібними показниками, переважає зовнішній 

борг. Якщо в провідних державах світу основним джерелом запозичень є 

внутрішній ринок, то в Україні, за оцінками експертів Мінфіну, 56% становлять 

зовнішні запозичення. Реалізація Стратегії допоможе з часом зменшити боргове 

навантаження на державний бюджет.  

Державна політика щодо поглиблення співпраці з МФО повинна 

відповідати реальним тенденціям у цій сфері. В сучасних умовах державні боргові 

цінні папери стали для української банківської системи одним із ключових 

інструментів інвестування, внаслідок чого банківське кредитування реального 

сектора опинилося в критичному становищі. Залучені МФО гривневі ресурси, в 
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т.ч. шляхом випуску облігацій, відповідно до чинного законодавства, 

спрямовуватимуться на фінансування інвестиційних проєктів в Україні.  

Це може викликати так званий ефект заміщення (не в класичному 

розумінні), який полягає в тому, що фінансування МФО в національній валюті 

стане потужним джерелом залучення гривневої ліквідності в реальний сектор. 

Зазначене, у свою чергу, за відповідної державної підтримки, може сприяти 

зменшенню «спекулятивних апетитів» банківського сектора у сфері ОВДП. При 

розробленні нових стратегічних документів співробітництва з МФО варто 

об’єктивно оцінювати ситуацію, забезпечити режим максимального сприяння для 

здійснення взаємовигідних заходів за участі міжнародних партнерів, враховуючи 

національні інтереси України. 
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КРИЗА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ФІСКАЛЬНА 

СТІЙКІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ SARS-COV-2 
 

Cтрімкий спалах пандемії COVID-19 спричинив безпрецедентні зміни 

функціонування глобальної економіки. Відбулася кардинальна трансформація 

фінансових та організаційно-економічних взаємозв’язків, ланцюгів та потоків, а 

також гіперглобалізація та актуалізація ролі національної держави. В таких 

умовах змінився баланс взаємодії між економічним зростанням та 

суспільством, посиливши його інтереси та права.  

https://zakon.rada.gov.ua/
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У всьому світі швидке зростання числа людей, інфікованих COVID-19, 

перевантажує системи охорони здоров’я, що спричиняє значне зростання рівнів 

смертності та захворювання. Поряд із цим, пандемія COVID-19 викрила 

вразливість існуючих сучасних економічних відносин у сфері охорони 

здоров’я, а також неготовність їх систем фінансування, кадрового та 

організаційно-адміністративного потенціалу реагування на сучасну 

«коронакризу». Незважаючи на те, що з метою подолання таких проблем 

більшість країн збільшує фінансування лікарень та оплату праці лікарів, змінює 

регуляторну політику та забезпечує закупку ліків й обладнання, система 

охорони здоров’я переживає історичний колапс, який викликає системні 

економічні трансформації та має загрозу для подальшого відновлення.  

У таких умовах більшість країн світу активізувала зусилля з метою 

фінансування програм подолання наслідків та боротьби із COVID-19, що 

потребують розширення фіскального простору з метою додаткового 

фінансування як для системи охорони здоров’я, так і для інших секторів 

соціальної сфери та економіки в цілому ( рис. 1).  

 
 

Країни, зі страховим механізмом 

фінансування охорони здоров’я, (2020р.). 
Країни, з бюджетним механізмом 

фінансування охорони здоров’я, (2020р.). 
Рис. 1. Розширення фіскального простору в умовах спалаху пандемії 

COVID-19, % ВВП 
Джерело: складено автором на основі: [1]. 
 

За даними МВФ, загальний обсяг фіскальних заходів протидії пандемії 

COVID-19 в усіх країнах світу становитиме близько 10 трлн дол. США [1]. 

Проте такі заходи мають різні рівні ефективності протидії у різних країнах, що 

спричинено такими чинниками: різним рівнем економічного розвитку країни та 
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готовності до реагування на означену кризу; потенціалом фіскального простору 

та стійкістю системи державних фінансів; рівнем розвитку систем охорони 

здоров’я загалом та громадської системи охорони здоров’я та епідеміології 

зокрема; ступенем жорсткості окресленого пакета заходів протидії пандемії та 

їх складом; рівнем розвитку медичної науки та виробництва товарів медичного 

призначення та медичного обладнання в країні; кадровим потенціалом системи 

охорони здоров’я та розвиненістю мережі медичних закладів; відмінною 

демографічною та статево-віковою структурою населення; ступенем урбанізації 

та щільністю населення в країні. 

Узагальнення світового досвіду дозволяє зазначити, що заходи 

фіскального коригування для додаткового фінансування охорони здоров’я в 

умовах розгортання пандемії COVID-19 [2; 3] були здійснені за механізмами:  

– перерозподілу існуючого обсягу державного фінансування охорони 

здоров’я та переспрямування фінансових потоків з фінансування окремих видів 

медичної допомоги на фінансування програм подолання та боротьби з COVID-

19; 

– зміни пріоритетності державного фінансування охорони здоров’я для 

боротьби з COVID-19 порівняно з іншими видатками бюджету на соціальну 

сферу та розвиток економіки; 

– використання фондів національних резервів та фондів надзвичайних 

ситуацій унаслідок прийняття відповідного законодавчого акту та визнання 

надзвичайних умов; 

– боргових інструментів та механізмів дефіцитного фінансування 

додаткових витрат на охорону здоров’я, спричинених спалахом COVID-19; 

– збільшення трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів, 

організацій та надавачів медичних послуг для фінансування медичної 

допомоги; 

– донорське фінансування медичної допомоги для боротьби з  

COVID-19; 

– формування нових фондів для фінансування боротьби з COVID-19 із 

залученням коштів міжнародних організацій, фінансово-кредитних установ та 

приватних підприємств. 

В умовах загострення пандемії COVID-19 страхові системи фінансування 

охорони здоров’я стикаються з проблемами недоотримання доходів та не мають 

можливості виконувати фінансування необхідних потреб медичного 

забезпечення та зазвичай потребують додаткового бюджетного фінансування 

галузі. Вже сьогодні стало зрозуміло, що країни, що здійснюють перерозподіл 

фінансування в рамках існуючого бюджету охорони здоров’я, у подальшому 

матимуть додаткові проблеми. Зокрема, перерозподіленого обсягу 

фінансування виявилося недостатньо для задоволення надмірного підвищеного 

попиту на послуги охорони здоров’я, включаючи нову інфраструктуру, 

персонал та товари медичного призначення, інформаційну роботу для 

забезпечення доступу до тестування та лікування тих, кому це необхідно [3]. 

Такі обсяги витрат не були враховані в умовах традиційного механізму 
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фінансування галузі внаслідок відсутності планування потреб на медичну 

допомогу фінансування інфекційних захворювань в існуючих масштабах 

пандемії. Також частина країн відклала або скасувала надання медичних послуг 

за базовим переліком, які включені до пакету медичного страхування або 

покриваються бюджетною медичною допомогою за іншими захворюваннями з 

метою вивільнення потужностей для реагування на спалах COVID-19 у 

короткостроковій перспективі. Сьогодні з’являється дедалі більше досліджень 

[4], які свідчать про те, що є висока ймовірність того, що такі підходи до 

трансформації фіскального простору – шляхом переорієнтації існуючого 

бюджету охорони здоров’я – призведуть до незадоволення потреб у медичній 

допомозі та негативному впливу на здоров’я і потребуватимуть негайної уваги, 

як тільки мине гостра фаза пандемії.  

Протягом минулого десятиріччя для забезпечення фіскальної стійкості 

після світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр., багато країн 

проводили рестрикційну фіскальну політику щодо фінансування соціальних 

функцій держави, зокрема охорони здоров’я [5]. Внаслідок таких дій, такі 

розвинені країни, як Італія [6], Велика Британія, Франція здійснювали 

оптимізацію медичних установ, зменшували чисельність лікарняних ліжок та 

медичного персоналу, недостатньо інвестували в наукові дослідження у сфері 

охорони здоров’я, що знизило потенційну спроможність системи охорони 

здоров’я реагувати на спалахи пандемії, в результаті чого мільйони людей 

стали вразливими перед COVID-19 [7]. 

Спалах пандемії та її соціально-економічні наслідки спричиняють стрімке 

зростання дефіциту бюджету та державного боргу (рис. 2), що обумовлено 

падінням бюджетних доходів та реалізацією політики фіскальної експансії у 

2020 р. Такі виклики призводитимуть до значного негативного впливу на 

середньострокову фіскальну стійкість. 

Отже, сьогодні суспільство постає перед важкою дилемою: забезпечити 

зростання витрат на охорону здоров’я, соціальний захист для подолання 

наслідків пандемії SARS-COV-2 та здійснити фіскальне стимулювання 

посткризового економічного відновлення або сконцентруватися на забезпеченні 

фіскальної стійкості. Кожна країна сьогодні шукає власний шлях до 

забезпечення балансу між суспільною охороною здоров’я та стабілізацією 

економічного розвитку. 
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Рис. 2. Вплив поширення пандемії COVID-19 на зміну дефіциту 

бюджету у окремих країнах 
Джерело: складено за даними: Fiscal Monitor. April 2020 (IMF). URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020 

 

Невизначеність розвитку подій, спричинених поширенням пандемії, 

сьогодні не дає можливості чітко зробити висновок про переважну 

ефективність обраної стратегії заходів. Проте з упевненістю можна сказати, що 

наразі існує нагальна необхідність зміни та переосмислення концептуальних 

підходів до формування моделі економічних відносин системи охорони 

здоров’я, яка матиме вагомі наслідки для майбутніх поколінь.  
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ЕМІСІЙНИЙ РЕСУРС ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЙОГО ВПЛИВУ 

НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 

Проблема оптимізації шляхів впливу емісійного ресурсу національної 

грошової системи на соціально-економічний розвиток  країни перебуває на 

вістрі сучасних наукових та практичних дискусій щодо ефективності 

монетарної політики НБУ, а також – пріоритетності його функціональних 

завдань в економіці та суспільстві.  

Гроші, кредит та банківська система є ключовими елементами 

монетарного механізму, через який реалізується їхній стимулюючий вплив на 

розвиток економіки. Наявність власної валюти та національної грошової 

системи створює можливості для розширення грошової пропозиції понад межі 

сформованих суспільних заощаджень за допомогою механізму кредитної 

експансії, так званої фідуціарної емісії. Від економічної ефективності 

фідуціарної емісії залежить суспільна роль грошей: вони стають джерелом 

багатства народу або інструментом руйнування через високу інфляцію та 

зубожіння людей. Таким чином, згенерований банківською системою емісійний 

ресурс, за умов ефективного його спрямування в економіку, є джерелом 

зростання країни, або джерелом «інфляційного податку» та несправедливого 

суспільного перерозподілу емісійного доходу.   

Ідея ефективного суспільного використання емісійного доходу та  

проблеми несправедливого перерозподілу суспільної вартості через так званий 

«інфляційний податок», є ключовим надбанням Австрійської банківської школи 

[1]. Вивчення основних рекомендацій даної теорії та їх реанімація крізь призму 

проблем національної монетарної економіки, має важливе методологічне та 

практичне значення.  

Особливої гостроти окреслена проблема набула з огляду на структурний 

профіцит ліквідності банківської системи на тлі стрімкого зниження рівня 

монетизації економіки України з 58,8 до 34,2% за період 2014 р. по 2020 р., 

https://www.cadtm.org/Fighting-Coronavirus-It-s-Time-to-Invest-in-Universal-Public-Health
https://www.cadtm.org/Fighting-Coronavirus-It-s-Time-to-Invest-in-Universal-Public-Health
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відповідно. Для порівняння – рівень монетизації ВВП у Чехії  на початок 2020 

р. становив 82%, у Польщі – 66,5%. Окрім цього, за період із 2013–2019 рр. 

стрімко знижувався коефіцієнт покриття ВВП кредитами банків: на початок 

2014 р. відношення загального обсягу кредитів до ВВП становило 61%, а на 

початок 2020 р. цей показник становив усього 26 %. При цьому відношення 

кредитів у корпоративний сектор до ВВП становило, у 2014 р. – 48%, а на 

початок  2020 р. – 21%. За аналізований період, за даними НБУ, спостерігається 

різке скорочення грошової маси в обігу, в реальному вимірі  (М3) – на 39,4%  та  

грошової бази на – 40,5%. Скорочення обсягів грошових агрегатів і грошової 

бази свідчить про вилучення грошей з реальної економіки, тобто про її 

демонетизацію. Водночас у національній економіці з середини 2019 р. 

спостерігаються тенденції падіння промислового виробництва на 7,7% та 

дефляція цін виробників на 4,2% [2]. За даними Держстату, у квітні 2020 р. 

промислове виробництво прискорило падіння до 16,2% [3]. 

Одночасно, у межах банківської системи спостерігається структурний 

профіцит ліквідності, фактичні показники ліквідності майже вдвічі 

перевищують їх нормативне значення, загальний обсяг ліквідності (залишок 

коштів на коррахунках і в депозитних сертифікатах) на кінець 2019 р. становив 

204,7 млрд грн, у тому числі, залишок коштів, мобілізованих за депозитними 

сертифікатами, становив 152,2 млрд грн) і надвисока прибутковість банків: у 

2019 р. доходи банків становили 244,4 млрд грн, витрати – 184,8 млрд грн, 

прибуток банків сягнув 59,6 млрд грн, що у 2,7 раза перевищує відповідне 

значення 2018 р. і є найвищим показником за всю історію банківської системи 

України. Залишок коштів НБУ в ОВДП на кінець 2019 р. становив 337,1 млрд 

грн, а комерційних банків – 334,3 млрд грн [2]. Отже, банки, не займаючись 

кредитуванням реального виробництва, отримали надприбутки за рахунок 

високих процентних доходів за депозитними сертифікатами та за рахунок 

процентних платежів від ОВДП. У першому випадку, джерелом прибутку став 

сеньораж, тобто бюджет країни недоотримав частину емісійного доходу від 

НБУ, а в другому – за рахунок бюджетних коштів, спрямованих на 

обслуговування процентних платежів за ОВДП.  

З огляду на проведений аналіз, очевидно, що грошові потоки дедалі 

більше замикаються в межах фінансово-банківської системи та обслуговують 

рух фіктивного капіталу, забезпечують високу прибутковість банків без 

кредитування, натомість у реальній сфері економіки слід констатувати гострий 

дефіцит ліквідності.  

Надлишкова ліквідність банківської системи засвідчує те, що діє 

комплекс чинників банківського та небанківського характеру, що перешкоджає 

ефективному спрямуванню цих коштів на кредитування. 

Отже, емісійний ресурс грошової системи не спрямовується на 

фінансування розвитку економіки, а сфера функціонування грошей – як форми 

авансування капіталу, як інструмента розвитку та ключового чинника 

економічного зростання – суттєво звужена. Ситуація ускладнюється ще й тим, 
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що в Україні альтернативні джерела фінансування, зокрема через механізм 

фінансового ринку, практично відсутні. 

Виникає запитання: у чому причина такої глибокої деструктивної 

трансформації грошового механізму. У контексті пошуку відповіді – 

справедливо прикута увага Центрального банку, адже він є державним 

інститутом, який проводить монетарну політику і його головним завданням є 

управління грошовою пропозицією. Через монетарні інструменти, регулятивні 

заходи та нормативні акти він опосередковано впливає на грошові потоки в 

економіці, на бізнес-моделі банків. 

Національний банк України починаючи із 2015 р. проводить жорстку 

монетарну політику, в контексті якої встановлює надвисокі процентні ставки,  

обґрунтовуючи їх необхідністю зниження темпів інфляції. Очевидно, такі кроки 

були виправдані. Але, за умов, коли інфляцію стабілізовано до 2,3% річних за 

результатами І кварталу 2020 р., облікова ставка на рівні 8% є високою. 

Особливо, якщо врахувати дефляцію цін виробників, спад промислового 

виробництва, гострий дефіцит платоспроможності у людей через коронакризу, 

різкий дефіцит оборотного капіталу підприємств і бізнесу. Економіка стрімко 

почала занурюватись у рецесію – на тлі звуження грошової маси в обігу, 

зниження кредитної активності. Настав час НБУ та уряду, скоординувавши 

свою діяльність, вдаватися до активних кроків, пов’язаних із відновленням 

кредитування, платоспроможності населення та монетизації економіки.  

Центральний банк, з огляду на його функціональні завдання та роль в 

економіці, не може спокійно споглядати за такою ситуацією, а мусить активно 

шукати шляхи щодо її зміни на користь розширення банківського кредитування 

реальної економіки і виробництва з високою доданою вартістю. Але це не таке 

просте завдання. Адже дуже важливо щоб реальний сектор економіки був 

інституційно спроможний ефективно освоїти додатковий емісійний ресурс, – а 

це можливо тільки через ефективне банківське кредитування. Повноцінно 

функціонуючі комерційні банки та банківська система є тим важливим 

інституційним елементом грошового механізму, який спроможний забезпечити 

ефективний вплив емісійного ресурсу на розвиток економіки та зміцнення 

стабільності гривні. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ 

ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Грошово-кредитна політика належить до найбільш дієвих інструментів 

впливу на динаміку макроекономічних процесів, оскільки володіє важелями, 

застосування яких дає змогу впливати на розвиток усіх сфер економіки та видів 

економічної діяльності. У багатьох країнах саме грошово-кредитна політика 

використовується для якнайшвидшого впливу на стрімку та непередбачувану 

зміну економічної кон’юнктури [1]. Наростання кризових явищ у світовій 

економіці потребує від національних урядів та центральних банків швидкої та 

адекватної реакції, що покликана запропонувати дієві амортизатори негативних 

явищ та закласти підґрунтя для подальшого зростання.  

Центральні банки багатьох країн активно знижують облікові ставки та 

впроваджують додаткові заходи монетарної підтримки. Заходи, які вживаються 

цими країнами для підтримки малого підприємництва, пожвавлення 

кредитування – як урядами, так і центральними банками – у багатьох аспектах є 

типовими. При цьому відбуваються активні дискусії щодо визначення 

раціональних меж, що відокремлюють стимулювання економіки від надмірного 

прагнення наповнити економіку грошима, які згодом можуть похитнути 

макрофінансову стабільність.  

На думку багатьох фахівців та експертів, Національний банк України  

поки суттєво поступається банківським регуляторам багатьох країн 

Центральної та Східної Європи у дієвості здійснення заходів щодо підтримки 

економіки країни. Саме тому потрібно посилення ролі Національного банку в 

економічних процесах та розроблення комплексу заходів як щодо пом’якшення 

грошово-кредитної політики, так і шодо спрощення доступу позичальників до 

кредитування, впровадження програм рефінансування та спрощення доступу 

банків до нього [2]. 

12 березня поточного року НБУ знизив облікову ставку на 1 відсотковий 

пункт, встановивши її на рівні 10% річних, а з 24 квітня облікова ставка 

становить уже 8% річних. Національний банк зважив на те, що Україна 

перебуває у ситуації, коли економіка потребує суттєвої підтримки, оскільки має 

місце значне зниження показників ділової активності, інвестування, 

споживання та зайнятості населення. Разом із украй необхідними кроками у 

грошово-кредитній та бюджетно-податковій сферах, зниження облікової ставки 

покликане надати економіці стимули, що вкрай необхідні для підтримання 

підприємств та домашніх господарств, а також для відновлення ділової 

активності [3]. 

Водночас, на думку голови Ради Національного банку України академіка 

Богдана Данилишина, рівень облікової ставки має перебувати у межах 6–7% 

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/13/658016/
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/13/658016/
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/23/659721/
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річних. Він вважає, що таке значення облікової ставки включає 2,3% споживчої 

інфляції, а 3 відсоткових пункти становить рівень нейтральної ставки для 

України. При цьому слід також взяти до уваги ризики потенційних зовнішніх і 

внутрішніх загроз. Б. Данилишин зазначив, що рішення правління НБУ щодо 

зниження облікової ставки було правильним, однак дещо запізнілим, оскільки з 

урахуванням заходів, що здійснюються органами державної влади багатьох 

інших країн, такий крок є не надто ефективним.   

Голова Ради НБУ також зазанчив про те, що, відповідно до Основних 

засад грошово-кредитної політики на 2020 рік та на середньострокову 

перспективу, облікова ставка більше не є основним інструментом грошово-

кредитної політики. Зазначений документ зобов’язує правління 

використовувати всі форми і засоби грошово-кредитної політики. Б. 

Данилишин також звернув увагу на те, що питання участі Національного банку 

в операціях із державними цінними паперами можна розглядати в контексті 

виконання меморандуму між Кабінетом міністрів, Національного банку 

України та МВФ, яким було встановлено граничні або цільові значення 

окремих показників. При цьому граничний приріст чистих внутрішніх активів 

НБУ протягом 2018–2019 рр., згідно із вказаним меморандумом, мав становити 

64 млрд грн, а одним із каналів збільшення цього показника є приріст грошової 

пропозиції в економіці (складовою чого може бути придбання ОВДП на 

вторинному ринку) [4]. 

Академік Б. Данилишин наголошує, що всупереч параметрам вказаного 

документа, замість очікуваного збільшення відбулося саме зменшення цього 

показника у 2018–2019 рр. – на 106 млрд грн, а протягом трьох місяців 2020 р. – 

ще на 72 млрд грн Це було пов’язано із тим, що Національний банк не проводив 

операцій із рефінансування банків, не здійснював купівлю державних цінних 

паперів на вторинному ринку, а також збільшив обсяги випуску депозитних 

сертифікатів для абсорбування ліквідності банківської системи. Унаслідок 

цього різниця граничного, з погляду параметрів меморандуму, приросту 

внутрішніх активів НБУ постійно зростала і наприкінці березня 2020 р. 

становила 242 млрд грн При цьому, за звітами регулятора, за підсумками 

минулого місяця цей показник перебував на рівні 174 млрд грн.. Зважаючи на 

темпи зростання номінального ВВП у 2018–2020 рр., а також зростання чистих 

міжнародних резервів НБУ, додатковий приріст монетарної бази є прийнятним 

[4]. 

Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що криза, що 

охопила глобальну економіку, матиме вкрай негативні наслідки на перебіг 

економічних процесів в усіх країнах. Не оминула вона і нашої країни. Однак 

уже зараз є цілком очевидним, що за таких умов роль центрального банку має 

суттєво посилитися, а його грошово-кредитна політика набувати більш 

вираженого активного антикризового та стимулювального характеру.   
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АДАПТИВНО-КОРИГУВАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Важливим завданням теоретичної науки є постановка цілей, що 

відповідають сучасним тенденціям розвитку глобальної економіки. Остання 

світова фінансова криза, своєю чергою, виявила неспроможність існуючої 

регуляторної системи протидіяти новітнім викликам, які постали перед урядами 

національних держав. Адже системами потрібно управляти, приділяючи увагу 

не тільки продуктивності або стабільності. Необхідно підтримувати їх стійкість 

і пружність – здатність витримувати зовнішні впливи і успішно відновлюватися 

після них [1, c. 85]. Макроекономічна політика в сучасних умовах має бути 

багатовимірною, об’єднуючи велику кількість інструментів регулювання, що 

потребує проведення окремих досліджень у контексті розробдення системи 

прийняття рішень щодо комбінації важелів впливу для досягнення суспільних 

цілей [2, с. 151].  

Необхідність адаптації інструментів регулювання до особливостей 

розвитку та функціонування певної економічної системи обумовлюється тим, 

що для різних груп країн закономірності проявляються по різному, з огляду на 

те, що трансформаційні процеси є різновекторними [3, c. 12]. М.Ендрю 

відзначає, що реформи, які запроваджуються як реакції на кризові явища, 

зазвичай розроблені з обмеженою увагою до контексту, адже включають 

«вражаючі», але важко відтворювані для різних груп економічних систем 

приклади найкращої світової практики, що ефективно працювали у країнах, 

яких вважають лідерами. Наслідком копіювання реформ більш успішних 

економік у короткостроковому періоду буде створення нових форм, наприклад, 

розроблення законодавчих актів, що, як правило, матимуть слабкий функціонал 

[4].  
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Саме відмінності в державній регуляторній політиці, що визначає 

правила гри на ринку, Р.Лукас відносить до причин, які гальмують рух 

капіталу. Провали державної регуляторної системи посилюють проблему 

інформаційної асиметрії, що на сьогоднішній день має визнане значення для 

інвесторів [5]. М.Олсон довів, що можливості лобіювання невеликими групами 

зацікавлених осіб своїх особистих інтересів в органах державної влади, 

призводить до значних загальних суспільних втрат і неефективного 

використання та розподілу фінансових ресурсів [6]. Р.Лукас сформулював 

інвестиційний «парадокс Лукаса», зміст якого полягає у відсутності тенденції 

до припливу капіталу з багатих розвинених економік із нижчою процентною 

ставкою до бідних нерозвинених країн, дохідність інвестицій у яких є значно 

вищою [5]. 

П.Кругман відзначав, що в умовах поширення процесів фінансіалізаії 

економічної діяльності потоки спекулятивного капіталу особливо потребують 

державного регулювання. Відповідно, науковець аргументує потребу щодо 

посилення регулювання фінансового ринку у контексті протидії зростаючого 

руйнівного впливу спекулятивного капіталу на реальний сектор економіки та 

забезпечення макроекономічної стабільності [7]. Водночас національні 

регуляторні органи не в змозі протидіяти значним волатильним потокам 

капіталу, оскільки зміни у країні залежать не лише від власної регуляторної 

системи, а й від особливостей структури регулювання у інших країнах, чим 

О.Бланшар аргументує потребу у розширенні глобальної наглядової функції  [8, 

c. 10]. На думку Ф.Лейн та Дж.Мілесі-Ферретті, асиметричний характер 

фінансової глобалізації сформований внаслідок того, що фінансові центри 

опосередковано стимулюють посилення непропорційності міжнародних активів 

та пасивів, внаслідок чого надзвичайно важко відокремити «справжню» 

фінансову інтеграцію від позицій, що відображають корпоративні структури 

великих багатонаціональних компаній [9]. Експерти МВФ відзначають, що «на 

практиці прямі іноземні інвестиції (ПІІ) визначаються як транскордонні 

фінансові інвестиції між фірмами, що належать до однієї та тієї ж 

транснаціональної групи, і велика їх частина по суті є примарами –  

інвестиціями, які проходять через порожні «компанії-оболонки». Відповідно, 

починаючи з 2009 і по 2019 роки обсяги таких віртуальних інвестицій сягають 

40% від світових потоків ПІІ, близько 15 трлн дол. США [10, c. 11]. Статистика 

по ПІІ враховує всі кошти, які проходять через організації спеціального 

призначення, а також капітал, який проходить через операційні дочірні фірми 

багатонаціональних підприємств в інтересах материнських компаній. Унаслідок 

цього, хоча представлені дані являють собою агреговані показники, що 

характеризують сукупні ПІІ, вони не можуть слугувати надійною основою для 

аналізу інвестицій по країнах-партнерах і/або за сферами економіки, оскільки 

не відображають напрями впливу або контролю [11, c. 25, 91]. У Керівництві 

щодо платіжношл балансу і міжнародної інвестиційної позиції МВФ 

запропоновано використовувати термін «транзитні кошти», тобто ті, що 

проходять через підприємство, яке є резидентом однієї країни, до афілійованого 
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підприємства у іншій країні, таким чином, що не залишаються у країні першого 

підприємства [12, с. 135].  

Панування принципів Вашингтонського консенсусу, що 

характеризуються посиленням лібералізації ринків капіталу та тенденціями до 

дерегулювання як основи інтенсифікації взаємодії агентів економічної 

діяльності внаслідок зниження бар’єрів, мало створити надійний міцний 

фундамент стійкого розвитку. Інтенсифікація виробництва розглядалася як 

основа довгострокового сталого зростання в контексті розвитку прибуток-

орієнтованого капіталізму, наслідком панування якого виявилося поглиблення 

екологічних проблем, подальше розшарування верств населення з посиленням 

тенденції до поглиблення стратифікації суспільства, що, зрештою, призводить 

до зростання загального рівня бідності та заважає сталому розвитку у 

довгостроковій перспективі. Дж.Стігліц виловлювався щодо того, що на 

сьогоднішній день питання стоїть не у тому, чи взагалі потрібне регулювання, 

або навіть використання надмірного регулювання, а скоріше – чи створено 

достатньо ефективну та справедливу систему регулювання, що відображає 

зростаючу необхідність у вдосконаленні підходів до державного регулювання у 

контексті забезпечення ефективного перерозподілу фінансових ресурсів [13, c. 

25].  

Експерти ООН наголошують на необхідності розвитку нової парадигми 

інвестиційного розвитку, яка б забезпечувала узгодженість національної та 

міжнародної інвестиційної політики; інвестиційної та державної політики в 

інших сферах для досягнення Сталого розвитку, яка б поєднувала лібералізацію 

та, водночас, елементи регулювання [14, c. 15, 46]. Дж.Бхагваті зазначає, що 

зусилля різних держав щодо скороченню бар’єрів на шляху торгівлі та 

інвестицій, у сукупності з новими інформаційними технологіями, зумовили 

надзвичайно швидке надання послуг і переміщення капіталів між країнами та 

всередині самих країн. Отож, просторові та часові межі, які захищали місцеві 

ринки та місцевих виробників від міжнародної конкуренції, значно 

скоротилися, що змусило їх адаптувати свої виробничі, технологічні, 

маркетингові потужності до нових умов та викликів [15]. 

У 50–60 роки ХХ сторіччя набуває поширення концепція конвергенції у 

державному регулюванні економікою, що передбачає перерозподіл ресурсів на 

основі поєднання інструментів, спрямованих на забезпечення високої 

економічної ефективності суспільства поряд із широкою соціальною 

підтримкою менш успішних його членів. Конвергентність основних принципів 

капіталізму із соціалізмом, на основі тривалого зближення їх спільних ознак 

формує «нове індустріальне суспільство», яке, за Дж.Гелбрейтом, є проявом 

науково-технічного прогресу, та проявляється у зростанні великого 

виробництва, збереженні автономії підприємств та державному регулюванні 

економіки [16]. Д.Норт відзначає необхідність впровадження адаптивно-

ефективних інституційних меж суспільства, долаючи «дилему інституційних 

змін», що проявляється у подоланні бюрократичних перепон, які є наслідком 

«корупційних прав», та запровадженні радикальних інституційних змін [17].  
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Основну конструктивну ідею інституціоналізму щодо державного 

втручання в механізми капіталістичного відтворення задля забезпечення 

соціального контролю в умовах «інформатизації соціально-економічного 

розвитку» сформулювала Т.Єфименко, наголошуючи, що, «навіть 

найефективніші, перевірені механізми державного регулювання потрібно 

підлаштовувати відповідно до національних інтересів» [18], адже «державне 

регулювання економіки є складовою процесу суспільного відтворення», 

відповідно «регуляторна роль держави полягає в утриманні рівноваги в 

налаштуваннях різновекторних механізмів управління національним 

господарством, що формують множину варіантів взаємодії контрагентів у 

ринковому середовищі» [19, с. 59]. 

Отже, адаптивно-коригувальна концепція державного регулювання має 

базуватися на створенні системи стимулів розвитку інвестиційної діяльності та 

передбачає підлаштування інструментів регулювання з урахуванням 

національних суспільних та економічних інтересів і, водночас, має 

ґрунтуватися на сталих об’єктивних інституційних засадах, що мають широку 

міжнародну підтримку в контексті координації з міжнародними партнерами та 

наднаціональними міжнародними фінансовими інституціями, що дозволить 

зменшити невизначеність та підвищити стабільність інвестиційних відносин, 

що особливо важливо для країн із транзитивними економіками. 
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ДИВЕРГЕНЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ 

ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС 

 

 Проблема забезпечення стійкості сфери державних фінансів набуває 

значущості й активно дискутується у науково-експертному середовищі у 

періоди розгортання і подолання наслідків фінансово-економічних криз різного 

характеру. Одночасно дискутуються проблемні питання щодо удосконалення 

механізмів запобігання та забезпечення стійкості державних фінансів.  

Сучасна глобальна фінансово-економічна криза, тригером якої стала 

пандемія Covid-19, розгортається не у «звичному» напрямі – не зі сфери 

фінансів (валютної, банківської, фондової, боргової тощо), а зі сфери реального 

сектора національних економік шляхом зупинення багатьох видів економічної 

діяльності внаслідок запровадження жорсткого карантину, заборони на 

https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf
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пересування переважної кількості населення, зупинення транспортного 

сполучення. Перші ознаки фінансових криз – девальвація окремих 

національних валют, перманентні «обвали» фондових та біржових ринків – 

віддзеркалювали «панічні» настрої гравців ринку внаслідок непевності у 

подальшій динаміці подій.  

Водночас уряди більшості країн світу вживали екстраординарних заходів 

щодо державної фінансової підтримки медичної галузі, у т.ч. витрат на 

лікування хворих на інфекцію COVID-19, компенсації окремим групам 

працюючих тимчасових втрат доходів (заробітної плати), забезпечення певних 

доходів зростаючій кількості безробітних, компенсації окремим групам 

підприємств втрат від вимушеного зупинення виробництва (переважно через 

інструменти непрямого регулювання – скасування або зниження податкового 

навантаження) тощо. Усе це потребує перегляду державних бюджетів, змін 

фіскальної політики та розроблення заходів щодо забезпечення стійкості 

державних фінансів у новітніх реаліях, яких світ ще не знав.  

Серед ризиків поглиблення кризових явищ у сфері державних фінансів – 

розбалансування державних бюджетів через зниження податкових надходжень 

та зростання витрат на соціальне забезпечення громадян, підтримку 

підприємств реального сектора економіки тощо. Для країн з високим рівнем 

боргового навантаження актуалізується ризик дефолтів по зобов’язаннях 

держави та компаній корпоративного сектора економіки. Для банківських 

систем зростатиме ризик неповернення кредитів як з боку юридичних, так і з 

боку фізичних осіб, що потребуватиме стабілізаційних зусиль як з боку 

регулятора (національного банку), так і з боку держави. Зростатиме ризик 

платіжної кризи.  

У цьому зв’язку проаналізуємо попередні дані щодо ознак кризової  

економічної ситуації в країнах – членах ЄС та Україні за підсумками І кварталу 

2020 р.  

Протягом І кварталу 2020 р. порівняно з ІV кварталом 2019 р. сезонно 

скоригований ВВП країн єврозони зменшився на 3,8% та на 3,3% – у ЄС-27, 

згідно з оцінкою Євростату [1]. Це були найбільш різкі спади, що 

спостерігаються з початку 1995 р. У порівнянні з аналогічним кварталом 

попереднього року сезонно скоригований ВВП у І кварталі 2020 р. зменшився 

на 3,2% у єврозоні та на 2,6% – у ЄС-27. Це були найбільш різкі зниження з ІІІ 

кварталу 2009 р.  

Для порівняння – протягом І кварталу 2020 р. ВВП у США зменшився на 

1,2% порівняно з ІV кварталом 2019 р. та збільшився на 0,3% порівняно з 

аналогічним кварталом попереднього року.  

В Україні реальний ВВП з урахуванням сезонного фактора у І кварталі 

2020 р. зменшився на 0,8% порівняно із ІV кварталом 2019 р. та на 1,5% 

порівняно з І кварталом 2019 р. [2]. 

У березні 2020 року, місяця, коли країни – члени ЄС почали широко 

впроваджувати заходи щодо стримування COVID-19, рівень безробіття в 

єврозоні становив 7,4%, порівняно з 7,3% у лютому 2020 р. Рівень безробіття в 
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ЄС-27 становив 6,6% у березні 2020 р. (6,5% – у лютому 2020 р.). За 

підрахунками Євростату, в березні 2020 р. безробітними в ЄС були 14,141 млн 

осіб, у т.ч. 12,156 млн – в єврозоні. Більш критичним є безробіття серед молоді 

(до 25 років) – у березні його рівень становив 15,2% у ЄС-27 та 15,8% – у 

єврозоні (відповідно 14,8 та 15,4% у попередньому місяці) [3]. 

За даними уряду США внаслідок епідемії коронавірусу рівень безробіття 

на початку травня досяг 14,7%, що є найвищим показником з часів Другої 

світової війни (з початку кризи у лютому рівень безробіття становив 3,5%, у 

березні – 4,4%). В історії США рівень безробіття був більший за нинішній лише 

під час Великої депресії в 1920–1930 рр. – тоді він досяг 25%. 

За даними Державного центру зайнятості України, станом на 4 травня 

2020 р. кількість зареєстрованих безробітних становить 456,8 тис. осіб, що на 

148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року 

(308,3 тис.). З початку карантину в Україні (з 12 березня) статус безробітного 

отримали майже 156 тис. громадян. При цьому кількість вакансій скоротилася 

на 60% порівняно з минулим роком – до 53 тисяч. 

Наведені дані свідчать про практично «миттєве» розгортання кризових 

явищ соціально-економічного характеру в національних економіках різного 

рівня розвитку.  

Слід зауважити, що, за наявними даними, країнам ЄС-27 притаманна 

значна дивергенція за темпами соціально-економічного розвитку. Так, лідерами 

за темпами падіння ВВП у І кварталі 2020 р. порівняно з ІV кварталом 2019 р. 

стали: Франція (-5,8%), Словаччина (-5,4%), Іспанія (-5,2%), Італія (-4,7%), 

Бельгія та Португалія (-3,9%). Незначного позитивного приросту ВВП досягли 

Румунія й Болгарія (+0,3%) та Фінляндія (+0,1%). 

Дивергенція країн ЄС спостерігається й за іншими макроекономічними 

показниками. Зокрема у березні 2020 р. заходи щодо стримування COVID-19 

мали значний вплив на промисловість, адже сезонно налагоджене промислове 

виробництво зменшилося на 11,3% у єврозоні та на 10,4% – у ЄС-27 порівняно 

з лютим 2020 р. (у лютому 2020 р. промислове виробництво в єврозоні 

скоротилося на 0,1% і залишалося стабільним у ЄС). У березні 2020 р. 

порівняно з березнем 2019 р. промислове виробництво зменшилось на 12,9% у 

єврозоні та на 11,8% у ЄС. Найбільші обсяги скорочення промислового 

виробництва у березні порівняно із лютим 2020 р. зафіксовані в Люксембурзі   

(-35,4%), Італії (-28,4%), Словаччині (-20,3), Франції (-16,4%). Позитивну 

динаміку показника зафіксовано лише в Ірландії (+15,5%), Фінляндії та Греції 

(+1,9%) й Литві (+0,7) [4].  

Значна дивергенція спостерігається й в динаміці роздрібної торгівлі. У 

єврозоні в березні порівняно з лютим 2020 р. обсяг роздрібної торгівлі 

зменшився на 23,1% для непродовольчих товарів та на 5,0%. – на продукти 

харчування, напої та тютюн. В ЄС-27 обсяг роздрібної торгівлі зменшився на 

21,3% для непродовольчих товарів та на 4,7% – на продукти харчування, напої 

та тютюн. Серед держав-членів, щодо яких є дані, найбільше зменшення 

загального обсягу роздрібної торгівлі було зафіксовано у Болгарії (-18,1%), 



 

127 

 

Франції (-17,4%), Люксембурзі (-16,4%), Австрії (-15,3%). Зростання 

спостерігалося лише в Ірландії (+ 0,1%) [5]. 

Заходи щодо стримування COVID-19 мали значний вплив на міжнародну 

торгівлю товарами країн ЄС. Експорт товарів в березні 2020 р. в єврозоні 

становив 193,3 млрд євро (-6,2% порівняно з березнем 2019 р.). Імпорт становив 

165,0 млрд євро, що на 10,1% менше, ніж у березні 2019 р. Як результат, у 

єврозоні зафіксовано профіцит у торгівлі товарами з рештою світу на +28,2 

млрд євро (+22,7 млрд євро у березні 2019 р.). Торгівля в межах єврозони 

знизилася до 153,3 млрд євро в березні 2020 р. (-12,1% порівняно з березнем 

2019 р.). У січні–березні 2020 р. експорт товарів з країн єврозони до решти 

світу впав до 566,0 млрд євро (-1,8% порівняно з січнем–березнем 2019 р.), а 

імпорт впав до 512,3 млрд євро (-4,1% порівняно з січнем–березнем 2019 р.). 

Профіцит становив +53,7 млрд євро (+ 41,7 млрд євро у січні–березні 2019 р.). 

Внутрішня торгівля єврозони в січні–березні 2020 р. знизилася до 480,0 млрд 

євро (-4,7% порівняно з січнем–березнем 2019 р.). 

Експорт товарів з ЄС-27 в березні 2020 р. становив 167,4 млрд євро, що на 

10,2% менше порівняно з березнем 2019 р. (186,4 млрд євро). Імпорт становив 

145,2 млрд євро, що на 12,2% менше, ніж у березні 2019 р. (165,4 млрд євро). 

Профіцит у торгівлі товарами з рештою світу становив 22,2 млрд євро (+ 21,0 

млрд євро у березні 2019 р.), зростання становило 7,9% порівняно з березнем 

2019 р. У січні–березні 2020 р. експорт товарів упав до 504,3 млрд євро (-3,2% у 

порівнянні з січнем–березнем 2019 р.), а імпорт –до 461,6 млрд євро (-5,3% 

порівняно з січнем–березнем 2019 р.). Зафіксовано профіцит у розмірі 42,7 

млрд євро (+34,0 млрд євро у січні–березні 2019 р.). Внутрішньоєвропейський 

товарообіг у січні–березні 2020 р. знизився до 760,1 млрд євро (-2,4% порівняно 

з січнем–березнем 2019 р.) [6]. 

Наведені дані свідчать про актуалізацію ризику щодо скорочення 

надходжень до бюджетів усіх рівнів країн Євросоюзу по податках та митних 

платежах. При цьому слід очікувати розбалансування видаткової та дохідної 

частин бюджетів, необхідності вжиття заходів щодо покриття дефіцитів 

бюджетів за рахунок запозичень або фінансової підтримки з боку спеціальних 

інститутів ЄС. 

Фінансово-економічна криза 2009–2010 рр. та боргова криза країн 

єврозони 2011–2012 рр. виявили «слабкі місця» у рамках економічного та 

фіскального нагляду, відповідно вжито широкий спектр заходів щодо 

посилення стійкості фінансів бюджетної сфери наднаціонального та 

національного рівня. Зокрема, запроваджено більш тісну координацію 

економічної політики шляхом посилення бюджетного нагляду в рамках Пакту 

стабільності та зростання, нової процедури управління у сфері 

макроекономічних дисбалансів та інтегрований нагляд у формі Європейського 

семестру. Було створено абсолютно нові фінансові інститути, серед яких – 

Європейський механізм стабільності (ESM).  

Запроваджені заходи дозволили країнам ЄС-27 зменшити дефіцит 

сумарного бюджету (General government deficit/surplus) з -6% ВВП в 2010 р. до  
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-0,6%  за підсумками 2019 р. [7]. При цьому дивергенція показника у 2019 р. 

характеризується значним розкидом. 11 країн ЄС мали дефіцит національного 

бюджету, серед яких – найбільший в Румунії (-4,3%), Франції (-3,0%), Іспанії (-

2,8%) та Угорщині (-2,0%), найменший – у Латвії (-0,2%), Естонії (-0,3%) та 

Польщі (-0,7%). У решті країн фіксувався профіцит бюджету: найвищий – у 

Данії (+3,7%), Люксембурзі (+2,2%) та Болгарії (+2,1%), найнижчий – в 

Португалії (+0,2%), Литві та Чехії  (+0,3%). 

Прийняття Пакту стабільності та запровадження Європейського семестру 

сприяли послідовному зменшенню показника співвідношення державний борг / 

ВВП: якщо у 2008–2014 рр. сукупний борг країн ЄС-27 збільшився з 64,9% до 

86,5% від ВВП, то у 2019 р. величина показника становила вже 77,8%. Проте 

спостерігається суттєва дивергенція країн ЄС за цим показником. Для 11 країн 

величина показника перевищує величину 60%, встановлену Маастрихтськими 

критеріями. Серед лідерів за підсумками 2019 р. – Греція (176,6%), Італія 

(134,8%), Португалія (117,7%), Бельгія (98,6%) та Франція (98,1%). Найменші 

величини показника зафіксовані для Естонії (8,4%), Болгарії (20,4%) та 

Люксембургу (22,1%) [8]. 

Розгортання сучасної кризи спонукало керівні органи ЄС та уряди країн-

членів щодо коригування бюджетного процесу. 6 квітня 2020 р. Єврокомісія 

надала вказівки щодо впорядкування формату та змісту національних програм 

стабільності та конвергенції до 2020 р. (SCPs) у світлі виняткових обставин, 

пов’язаних з пандемією COVID-19 та суворими обмеженнями, у яких 

перебувають держави-члени. Ці настанови відповідають вимогам Регламенту 

1466/97 [9]. Протягом березня–квітня 2020 р. країни ЄС прийняли низку 

коригуючих документів, серед яких – оновлені програми стабілізації (Stability 

Programme), національні програми реформ (National Reform Programme), 

програми конвергенції (Konvergens program 2020). 

Показовим є приклад Польщі. За оцінками її уряду, «загальна ситуація у 

2020–2021 рр. багато в чому залежатиме від прогнозованої макроекономічної 

ситуації та наслідків рішень, прийнятих для протидії розповсюдженню пандемії 

COVID-19. Той факт, що деякі галузі економіки були заморожені, має істотний 

негативний вплив на потік доходів загального уряду в 2020 році, тоді як заходи, 

запроваджені в рамках Антикризового щита, спрямовані переважно на 

підтримку фінансування підприємств, безпеку працівників, підтримку системи 

охорони здоров’я та державні інвестиції, – призведуть до сплеску витрат. Як 

результат прогнозується, що дефіцит загального державного управління зросте 

з 0,7% ВВП у 2019 р. до 8,4% ВВП у 2020 р.» [10, с. 12]. Прогнозується падіння 

реального ВВП на 3,4%, зростання показника державного боргу до ВВП з 46% 

до 55,2%. Управління державним боргом у 2020 р. відбуватиметься в умовах 

високого дефіциту загального державного управління, невизначеності 

фінансових ринків, наслідків заходів, спрямованих на протидію пандемії 

COVID-19, та грошово-кредитної політики Національного банку Польщі тощо. 

Стосовно України ситуація в сфері державних фінансів є доволі 

складною. Згідно з консенсус-прогнозом експертів, опублікованим 
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Міністерством економіки, у  2020 р. ВВП країни знизиться на 4,2%, згідно з 

прогнозом МВФ – на 7,7%. За оцінками експертів, значущими ризиками для 

української економіки є: дефіцит зовнішнього фінансування та звуження 

можливостей доступу до міжнародних ринків капіталів, значне зростання 

дефіциту державного бюджету та касових розривів у Пенсійному Фонді, інших 

Фондах державного соціального страхування  [11]. Фінансування за борговими 

операціями прогнозується забезпечити новими запозиченнями у сумі 642,7 

млрд грн (377,6 млрд грн – внутрішні запозичення, 265,0 млрд грн – зовнішні 

запозичення). Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2020 рік 

прогнозується в сумі  144,798 млрд грн [12]. Зазначені запозичення мають 

зменшити первинний дефіцит державного бюджету в 290,59 млрд грн., або 

29,78% від запланованих доходів. 

Підсумовуючи викладене, слід визнати, що попри усі оцінки дивергенції 

країн ЄС-27 за окремими показниками реального сектора та сфери державних 

фінансів національних економік, запроваджений механізм Європейського 

семестру та реалізація національних програм стабілізації й конвергенції 

дозволять пом’якшити негативний вплив глобальної кризи. Україна впродовж 

останніх років не змогла імплементувати важливі положення Угоди про 

асоціацію щодо реформування сфери державних фінансів і зазнає значного 

«удару» по сфері державних фінансів.  
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КЛАСТЕРИ ЯК ДРАЙВЕРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 

Як показує світовий досвід, формування кластерів в останні десятиліття 

відбувається активно. Значна кількість кластерів функціонує у США – 380 од., 

Італії – 206, Великій Британії – 168, Польщі – 161, Індії – 106, Франції – 96, 

Україні – понад 50 од., Данії – 34, Німеччині – 32, Нідерландах – 20, Фінляндії 

– 9 од. 

Вирізняють особливості розвитку вітчизняних та іноземних кластерів, які 

поділяють на дві групи. До першої групи особливостей розвитку кластерів 

відносять: конкурентні позиції на міжнародних/регіональних ринках, високий 

ступінь експортного потенціалу учасників кластера; конкурентні переваги для 

розвитку кластера (вигідне географічне положення; доступ до ресурсів 

(сировинні, трудові, фінансові тощо); наявність розвиненої інфраструктури; 

наявність учасників у процесі кластерної взаємодії, в тому числі на основі 

використання механізмів субконтрактації, партнерства підприємств з освітніми 

та дослідницькими організаціями. 

Серед другої групи особливостей розвитку кластерів є: наявність у 

регіоні конкурентних підприємств та переваг розвитку кластера; лідерство 

приватного сектора; залучення учасників кластерів та взаємодіючих інститутів; 

географічна концентрація і близькість до населених пунктів; орієнтоція 
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продукції кластера на експорт; широкий набір учасників і наявність «критичної 

маси»; наявність взаємозв’язків і взаємодії між учасниками кластерів; прояв 

процесу конкуренції всередині кластера; інноваційна спрямованість кластера; 

гнучкість складу і структури інституту; відкритість кластера як системи. 

На основі проведеного аналізу особливостей функціонування кластерів їх 

можна класифікувати за такими ознаками, як: територіальне охоплення; стадії 

розвитку кластера; ступінь новизни продукції, що виробляється; розміри; 

галузева приналежність; відмінності у структурі взаємозв’язків; ступінь 

інноваційності; роль у системі обміну і використання знань; наявність і ступінь 

розвитку елементів кластерної структури; рівень агрегації учасників кластера; 

співорганізація практико-орієнтованої фундаментальної науки; проєктно-

конструкторські розробки та інноваційна промисловість; характер галузі 

підприємств – учасників кластера. 

Згідно з існуючої типології, в зарубіжних країнах прийнято вирізняти 

кластери, що виникли в результаті еволюції процесу їх утворення: 

– «неактивні» або (виконання освітньої функції, можливості якої 

використовуються частково); 

– «потенційні» (прояв ключових характеристик, спостерігається 

недостатність виробничих ресурсів, брак «критичної маси»); 

– «працюючі» або (кластери, що випускають значну кількість продукції 

та працюють індивідуально). 

Також існують інші підходи до поділу кластерів, в основу яких покладено 

особливості технологічних параметрів: індустріальні (виробництво традиційних 

товарів); інноваційні або інтелектуальні (переважає частка інноваційної 

продукції кластера, а також сформована інноваційна інфраструктура). 

Учасниками створення та функціонування кластера є: підприємства 

(організації, фірми), які спеціалізуються на пріоритетних видах економічної 

діяльності; фірми – постачальники товарів/послуг для профільних підприємств; 

підприємства (організації, фірми), що займаються обслуговуванням галузей 

загального користування (інфраструктура: транспортна, енергетична, 

природоохоронна тощо); організації ринкової інфраструктури (консалтингові, 

аудиторські, страхові, кредитні тощо); некомерційні та громадські організації, 

об’єднання підприємців, торгово-промислові палати; науково-дослідні та 

освітні організації; організації інноваційної інфраструктури, інфраструктури 

підтримки малого і середнього підприємництва (індустріальні парки, 

технопарки, бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій, центри 

енергозбереження, центри підтримки субпідряду – субконтрактації); центри та 

агентства з розвитку підприємництва, регіонального та муніципального 

розвитку, залучення інвестицій, агентства з підтримки експорту товарів, 

державні та муніципальні фонди підтримки підприємництва, фонди сприяння 

кредитуванню тощо. 

Створення кластера відбувається за одним із декількох існуючих 

сценаріїв: «знизу вгору» (окремі проєкти і програми, інтегруючі потенційні 

учасники кластера); «зверху вниз» (створення органів дорадчої діяльності та 
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моніторингу, стратегії розвитку кластера); змішаний (поєднання особливостей 

двох шляхів «знизу вгору» і «зверху вниз»). 

Серед інструментів підтримки створення та розвитку кластерів, які 

широко використовуються в країнах світу, є: законодавче забезпечення захисту 

прав інтелектуальної власності та авторських прав; спрощення процедури 

оподаткування для підприємств (Японія); надання позик, у тому числі без 

виплати відсотків (Швеція); цільові дотації на науково-дослідні розробки 

(майже в усіх розвинених країнах); створення фондів впровадження інновацій з 

урахуванням можливого комерційного ризику (Велика Британія, Німеччина, 

Нідерланди, Франція, Швейцарія); надання безоплатних позичок, які досягають 

50% витрат на впровадження нововведень (Німеччина); зниження ставки 

державного податку для індивідуальних винахідників і надання податкових 

пільг (Австрія, Німеччина, США, Японія), створення інфраструктури та 

економічного страхування (Японія); пряме фінансування (50,0% витрат на 

створення нової продукції і технологій в США і Франції); відстрочка сплати 

або звільнення від податку в разі, якщо винахід причетний до 

енергоефективності (Австрія); безкоштовне ведення діловодства за заявками від 

індивідуальних винахідників, надання безкоштовних послуг патентних 

повірених, звільнення від сплати податку (Німеччина, Нідерланди), 

запровадження державних програм щодо зниження ризиків і відшкодування 

ризикових збитків (Японія); програми пошуку і залучення іноземних фахівців 

(Австралія, США, Японія). 

Створення та розвиток кластерів відіграє важливу роль у формуванні 

економічного середовища регіону, оскільки залежно від типів вони сприяють: 

– активізації інноваційної діяльності за рахунок накопичення в кластерах 

знань комерційного та виробничого характеру; створення інновацій завдяки 

внутрішньої конкуренції між виробниками кластеру; прискорення 

впровадження інновацій в наслідок співробітництва між виробниками та 

постачальниками тощо; 

– розвитку високотехнологічних галузей промисловості (країни ЄС, 

США); 

– зростанню ВВП, податкових надходжень до бюджетів унаслідок 

залучення інвестицій, у тому числі іноземних, коштів місцевих бюджетів для 

фінансування інноваційних проєктів розвитку технологій і інфраструктури в 

межах проєктів державно-приватного партнерства, взаємне кредитування 

учасників кластера тощо; 

– активізації розвитку малого та середнього бізнесу в старопромислових 

регіонах (Італія, США), за рахунок формування відносин субконтрактінгу 

(аутсорсінгу), відкриття нових зон підприємництва у виробничому ланцюгу 

кластеру; 

– зростанню частки експорту виробленої продукції (Канада, Нова 

Зеландія, США); 
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– створенню унікальних можливостей щодо підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів поза межами галузевої підготовки (обмін 

досвідом, центри кластерного навчання та ін.). 

Отже, кластери є сучасною формою інтеграції підприємств, здатною 

підвищувати конкурентні переваги кожної фірми – учасника кластеру; 

міжнародний досвід свідчить про високий рівень ефективності їх 

функціонування; в кожній країні існують особливості кластерного розвитку; 

специфікою кластера є отримання синергетичного ефекту, який проявляється 

зростанням конкурентоспроможності, а його відмінною рисою є інноваційна 

орієнтованість; питання фінансування створення і розвитку кластерів 

сконцентровані на бюджетних ресурсах або ж ресурсах інвестора. 

Основою для інноваційної діяльності на основі створення та розвитку 

кластерів в Україні є понад 200 нормативно-правових актів. Це Конституція 

України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України; Бюджетний 

кодекс України, Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності», Закон України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про 

засади національної безпеки», Закон України «Про транскордонне 

співробітництво», Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» та 

інші нормативно-правові акти. 

Держава зацікавлена у створенні кластерів, оскільки реалізація кластерної 

політики має суттєві переваги, до яких слід віднести: 

– здійснення структурної перебудови реального сектора економіки за 

рахунок розвитку наукоємних і високотехнологічних виробництв потребує 

посилення ролі держави, зокрема в частині ефективності реалізації всіх стадій 

інноваційного процесу (від ННТР до комерціалізації і виводу на ринок нової 

продукції); 

– посилення інноваційної активності промислових підприємств за 

рахунок кооперації між науково-дослідним та виробничим сектором, розвитку 

державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, залученню 

висококваліфікованих кадрів, розвитку аутсорсінгу та ін.; 

– розвиток міжрегіональних зв’язків за рахунок державної підтримки 

створення та функціонування кластерів та усунення диспропорцій соціально-

економічного розвитку регіонів. 

До основних завдань кластерної політики регіонів Україні слід віднести: 

– створення та розвиток кластерів (розроблення нормативно-правової 

бази щодо створення та функціонування кластерів, зокрема визначити на 

законодавчому рівні поняття «кластер», «кластерна політика», «кластеризація»; 

створення та реалізація державних програм сприяння розвитку кластерів; 

створення Реєстру кластерів в Україні); 

– розвиток кластерних зв’язків та мережевого співробітництва (залучення 

вітчизняних та іноземних інвестицій у пріоритетні за видами економічної 

діяльності кластери; формування і просування кластерних ініціатив; розвиток 
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людського капіталу; економічна освіта суб’єктів кластера та спеціалістів 

навчальних закладів; фінансування спільних наукових досліджень; створення 

інформаційного поля для суб’єктів кластера; розроблення програм розвитку 

постачальників; розміщення державного замовлення на продукцію підприємств 

кластеру; контроль якості продукції і послуг, які постачаються виробниками 

кластеру в рамках програми державної закупівлі; програми розвитку 

конкурентного середовища; створення інфраструктурного забезпечення 

кластерних зв’язків; взаємодія місцевих органів влади з суб’єктами кластера; 

трансфер технологій у кластері; формування співробітництва в середині 

кластера та ін.); 

– розвиток та формування видів промислової діяльності з вищою 

доданою вартістю (визначення пріоритетних секторів промисловості, створення 

кластерних об’єднань та інших форм організації інноваційної діяльності; 

підготовка та надання пропозицій щодо запровадження пільгового режиму 

оподаткування для підприємств, що виробляють високотехнологічну та 

інноваційну продукцію за рахунок власних інвестиційних ресурсів, шляхом 

внесення відповідних змін до Податкового кодексу України); 

– реалізація Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка відкрила 

можливості отримання донорської фінансової підтримки, залучення кредитних 

коштів від міжнародних фінансових організацій на програмних принципах; 

– збільшення впливу і відповідальності місцевих органів влади в умовах 

децентралізації стосовно забезпечення розвитку кластерів; 

– реалізація ефективної кластерної політики можлива в контексті 

комплексу заходів щодо суттєвого покращення інвестиційного клімату; 

– розробка моделей використання механізму державно-приватного 

партнерства з метою залучення недержавних інвестиційних ресурсів для 

розвитку кластерів, перш за все забезпечення території необхідною 

інфраструктурою; 

– законодавче визначення механізму створення транскордонних 

кластерів, які можуть стати дієвим механізмом прискорення євроінтеграційних 

процесів. Зокрема, укладання на рівні урядів країн-учасниць двосторонніх угод 

про створення транскордонних кластерів, узгодження стратегій і планів 

розвитку національних частин транскордонних кластерів. Досвід 

функціонування таких структур в окремих прикордонних регіонах ЄС свідчить 

про їх позитивний вплив на соціально-економічний розвиток та міжнародне 

співробітництво країн-учасниць, стимулювання ділової активності, 

надходження інвестицій і вирішення проблем зайнятості на прикордонних 

територіях. 

До заходів удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку 

транскордонних кластерів в України необхідно віднести: завершення 

формування інституційного середовища розвитку транскордонних кластерів, 

розроблення та ухвалення державної стратегії розвитку транскордонних 

кластерів у регіонах України; долучення до загальноєвропейської стратегії 

кластеризації промислового сектора, ратифікацію «Маніфесту кластеризації 
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ЄС» та Кластерного меморандуму; долучення до існуючих міжнародних 

програм щодо підтримки кластерних ініціатив, у тому числі програми 

«EURECA» (European Research Coordination Agency). 

Окремим напрямом у процесі кластеризації є співпраця ТПП України та 

регіональних ТПП. Зокрема, пропонуємо: посилити коопераційні зв’язки між 

ТПП України з регіональними ТПП, діловими асоціаціями, центральними та 

регіональними органами управління щодо вдосконалення нормативно-

правового забезпечення у сфері розвитку кластерів; сприяти розвитку 

співробітництва між владою, наукою, бізнесом, виробництвом та освітою через 

регіональні навчальні центри ТПП; забезпечити впровадження системи 

інноваційних навчальних програм щодо підготовки і перепідготовки 

спеціалістів, які беруть участь у функціонуванні галузевих кластерів; сприяти 

дослідженню та поширенню міжнародного та вітчизняного досвіду 

функціонування кластерів; сприяти участі виробничих кластерів у відповідних 

міжнародних кластерних об’єднаннях. 

 

Є.В. РЕДЗЮК,  

к.е.н., доцент, старший науковий співробітник сектору  

міжнародних фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки  

та прогнозування НАН України»,м.Київ 

 

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВОГО РИНКУ НА 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ 

 

Глобальна фінансово-економічна криза, пов’язана з пандемією грипу 

COVID-19 (коронавірусу), суттєво вплинула на міжнародний та вітчизняний 

фінансові ринки. На фондових біржах і фінансових ринках ресурси стають 

більш дорогими й важкодоступними для компаній і урядів. Спреди суверенних 

облігацій на ринках, що формуються, у березні 2020 р. зросли на 700 б.п., що є 

найвищим показником з часів глобальної фінансово-економічної кризи 2008–

2009 рр. Враховуючи складні відносини з МВФ та іншими міжнародними 

кредиторами, відзначимо, що Україні необхідно мати власний план дій зі 

стабілізації соціально-економічних процесів. Підтвердженням цьому є те, що 

серед 66 країн з ринками, що формуються, Україна займає 53-тє місце за 

ступенем міцності фінансової системи і боргової стійкості. Для визначення 

сумарного рейтингу фахівці використовували 4 показники: розмір державного 

боргу у % до ВВП, обсяг зовнішнього боргу у % до експорту, вартість 

державних позик і потреби у валютних платежах (на погашення зовнішнього 

боргу і покриття дефіциту поточного рахунку) у % до міжнародних резервів. 

Тому є необхідність запровадити антикризову фінансово-інвестиційну 

програму стимулювання стабілізації та розвитку вітчизняної економіки за 

рахунок власних ресурсів, враховуючи існуючі можливості та інструменти [1].  

ВУконтексті розгортання пандемії грипу COVID-19 і пригальмовування 

економічно-інвестиційних процесів в Україні вже проявляються проблеми з 
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наповненням бюджетів усіх рівнів. Так, відносна величина дефіциту 

Державного бюджету становила 4% ВВП, а дефіциту Зведеного бюджету – 

2,1% ВВП у І кварталі 2020 року. Ситуація із залученням бюджетних доходів 

виглядала песимістично, що пояснювалося впливом як макроекономічних, так і 

управлінських факторів. В умовах пандемії коронавірусу та впливу на 

економіку України численних зовнішніх шоків проблеми з формуванням 

дохідної частини бюджету збільшують бюджетний дефіцит, які на майбутнє 

породжують реальні загрози для стабільності державних фінансів. Тому 

впровадження, на наш погляд, певних інструментів фондового ринку могли би 

суттєво знизити ці ризики та стабілізувати фінансово-економічний стан, а в 

подальшому – посприяти швидкому відновленню економіки України. 

В Україні недоліки в управлінні державним боргом пов’язані значною 

мірою з неузгодженістю між різними органами влади (урядом, Міністерством 

фінансів України, НБУ, бюджетним комітетом Верховної Ради України), а 

також із недостатнім розвитком ринку цінних паперів, зокрема державних 

цінних паперів. Слабка політика держави щодо диверсифікації інструментів, їх 

термінів та відсоткових ставок з метою залучення внутрішнього інвестора 

демонструє неможливість акумуляції достатніх коштів для покриття дефіциту 

Державного бюджету України та підтримки інвестиційних проєктів, що 

закладає суттєві ризики для фінансово-економічної стабільності.  

Необхідно відзначити, що в світовій практиці активно використовуються 

такі класичні боргові інструменти фондового ринку:  

1) строкові відсоткові державні облігації від 3 місяців до 30 років (bonds);  

2) безінфляційні цінні папери (Treasury Inflation-Protected Securities); 

3) інфраструктурні облігації держави та муніципалітетів; 

4) спеціалізовані облігації та кредитні програми для банків і фінансових 

компаній, що знижують відсоткові ставки для виробничих структур, експортно 

орієнтованих підприємств, малого та середнього бізнесу; для соціально 

відповідального бізнесу, який намагається утримувати і збільшувати кількість 

робочих місць. 

По строкових відсоткових державних цінних паперах відзначимо, що чим 

сильніша та стабільніша економіка певної країни, тим на більший строк і на 

більші обсяги коштів вона може розраховувати. При цьому відсоткова політика 

є низькомаржинальною, що надає можливість центробанку (чи Міністерству 

фінансів) ефективно використовувати періоди надлишкової ліквідності на 

фінансових ринках для оптимального управління держаним боргом і 

зниженням відсоткового навантаження на бюджет країни. Для України, з її 

низькими інституціональними основами управління державним фінансовим 

боргом, майже не має можливості залучити суттєві фінансові ресурси на 

значний строк під низькі відсотки. На жаль, відзначається низька довіра і в 

бізнес-середовища, і в населення України до довгострокових боргових 

інструментів. Тому державним органам влади доцільно було би проводити 

стратегічно виважену валютно-курсову політику, стимулюючу проактивну 

економічну політику, посилювати правовий захист інвесторів. Тільки при 
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такому підході можна поступово відновити довіру  та залучити довгострокові 

потоки капіталу під низькі відсотки.  

На сучасному етапі розвитку вітчизняних фінансів і економіки особливо 

значним попитом в Україні, на наш погляд, можуть користуватися у помірних і 

традиційних інвесторів безінфляційні цінні папери за умови відповідно 

підготовленої державної програми запозичень, налаштованої під споживача 

інфраструктури, правильно організованої рекламної кампанії. При виконанні 

цих умов для уряду обслуговування такого запозичення буде дешевшим, ніж на 

зовнішніх ринках, та безпечним і зручним інструментом для населення 

України, інвестиційних фондів, фінансових компаній і банків. Виплата 

купонного доходу та погашення боргового зобов’язання повинні 

розраховуватись на підставі номінальної вартості безінфляційного цінного 

паперу з урахуванням темпів інфляції. Офіційним показником може вважатися 

індекс споживчих цін, що щомісячно розраховується Державною службою 

статистики України [2]. 

Інфраструктурні облігації держави та муніципалітетів також можуть бути 

суттєвим локомотивом антикризового відновлення економіки України, але 

потрібно врахувати попередній досвід дефолтів по цих цінних паперамх у кінці 

90-х років ХХ ст. Тому для інфраструктурних цінних паперів необхідно 

створити відповідне правове і регулятивне поле, щоб місцеві органи влади і 

уряд відповідально використовували кошти на реалізацію своїх проєктів. В 

майбутньому такі проєкти мають генерувати відповідні кошти, що могли б 

покрити такі цінні папери. При соціальному ефекті від інфраструктурних 

інвестицій необхідно обов’язково враховувати можливості місцевих бюджетів 

обслуговувати такі цінні папери і погашати їх. На наш погляд, загальний обсяг 

залучень разом з відсотками відповідного органу місцевої влади  не може 

перевищувати 10% річної доходної частини їх бюджету. Також необхідно 

захистити потенційних інвесторів при дефолті інфраструктурних облігацій. 

Спеціалізовані облігації та кредитні програми використовуються США і 

країнами ЄС вже другу фінансово-економічну кризу підряд (2008–2009 рр. і 

2020 р.) для швидкого подолання кризових явищ і відновлення активного 

економічного зростання. В Україні не має аналогічних інструментів, але є 

досвід друкування грошей у 90-х роках ХХ ст., коли це закінчилось 

гіперінфляцією, суттєвим зубожінням населення України, знищенням 

інноваційно-промислового потенціалу країни. Тому спеціалізовані облігації та 

кредитні програми для вітчизняних банків і фінансових компаній, що знижують 

відсоткові ставки для виробничих структур, експортно орієнтованих 

підприємств, малого та середнього бізнесу; для соціально відповідального 

бізнесу, який намагається утримувати і збільшувати кількість робочих місць – 

мають чітко спрямовуватись на цю категорію підприємств і фірм з 

унеможливленням виходу цих коштів на валютний ринок, на вивід коштів у 

різні спекуляції (нерухомість, піраміду ОВДП тощо). Тільки підтримуючи 

життєздатних і ефективних товаровиробників, що збільшують ВВП, дають 

населенню роботу в Україні, покращують експортний потенціал, є можливість 
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стабілізувати економічну ситуацію в країні та управляти державним боргом 

більш ефективно й на стійкій основі. 

Усі зазначені вище інструменти фондового ринку в Україні можуть 

суттєво покращити рівень управління державним боргом, а також знизити 

ризики розгортання повномасштабної фінансово-економічної кризи. Особливо 

ефективним є їх комплексне поєднання і залучення коштів населення у строкові 

та безінфляційні цінні папери. Крім того, кошти державного бюджету 

необхідно оптимально перерозподіляти в продуктивні канали економіки через 

систему інфраструктурних та спеціалізованих облігацій при умові 

антиспекулятивного і прозорого регулювання.  

Загальним недоліком для інвесторів в цінні папери на фондовому ринку 

України є те, що для всіх перерахованих облігацій в Україні на вторинному 

ринку відзначається низька ліквідність, яка породжена низькою правовою 

культурою, олігархічним впливом та недолугістю державного регулювання 

фондового ринку. Відсутність корпоративних облігацій та акцій в обігу і в 

активах банків, в капіталовкладеннях інституціональних інвесторів, населення 

свідчить про закритість та зарегульованість фондового ринку України. Тому 

необхідно на державному рівні відходити від існуючих практик, коли від 

«реформування банківської системи» населення, малий і середній бізнес 

втрачають 500–600 млрд грн власних заощаджень, а при «реформуванні 

фондового ринку» примусово позбавляються права власності на акції усе 

населення і професійні учасники фондового ринку України для низькозатратної 

монополізації активів у руках вітчизняних олігархічних кланів [3–5]. 
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Система фінансової стійкості держави, на наш погляд, ототожнює 

фінансову безпеку держави і є складовою економічної безпеки. Варто 

зазначити, що термін «фінансова безпека держави» в економічній енциклопедії 

тлумачиться як стан розвитку та функціонування фінансової системи, якому 

властива стійка національна валюта, стабільне й динамічне економічне 

зростання (за низьких темпів інфляції, або її відсутності), а внутрішні і зовнішні 

борги не загрожують фінансовій системі крахом, унаслідок чого фінансові 

ресурси країни ефективно використовуються в інтересах людини, трудового 

колективу, різних соціальних верств і груп та всього суспільства [1. с. 505]. 

В умовах світової економічної кризи фінансова безпека країни набуває 

особливої гостроти. Захист національних інтересів держави повинен стати 

головним індикатором її економічної, а відповідно, і фінансової незалежності. 

До основних елементів і показників фінансової безпеки держави потрібно 

віднести такі: безпеку фінансів реального сектора економіки, рівень 

інфляційних процесів, бюджетну безпеку, податкову, митну безпеки, тарифну 

безпеку, валютну безпеку (стійкість грошової одиниці), боргову безпеку 

(величину внутрішнього і зовнішнього боргу), безпеку страхового і фондового 

ринку, інвестиційну безпеку, тощо [2, c. 43–44].  

Розглядаючи  податкову та митну безпеку нашої держави, вважаємо за 

необхідне зупинитися на ролі, місці, статусі і функціях державних органів, які її 

забезпечують.  

Основні засади діяльності органів державної влади закріплені у ст. 19 

Конституції України, згідно з якою вони зобов’язані діяти лише на підставі, у 

межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  

Як слушно зазначено в одному з теоретичних джерел, держава як 

обов’язковий суб’єкт правовідносин опосередковує свою участь у цих 

відносинах через здійснення повноважень спеціальними державними органами 

[3]. До таких органів, на нашу думку, необхідно віднести органи доходів і 

зборів та митні органи, оскільки дохідна частина бюджету повинна 

формуватися регулярно протягом усього фінансового року за рахунок 

насамперед податкових, а також митних надходжень.  

Слід зазначити, що відносини, які виникають під час сплати податків,  

зборів та обов’язкових платежів, пов’язані з економічною діяльністю суб’єктів 

господарської діяльності та фізичних осіб і мають специфічний характер. З 

огляду на це виникає потреба у створенні єдиної системи державних органів, 
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які спеціалізувалися б на забезпеченні справляння податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів. Тобто йдеться саме про органи, які держава, як 

обов’язковий суб’єкт правовідносин, наділяє спеціальними повноваженнями і 

таким чином опосередковує свою участь у цих відносинах. Формування завдань 

органам передує в часі практичному здійсненню відповідних функцій і 

процедур.  

Визначення завдань і функцій органів доходів і зборів та митних органів 

проявляться у тому, що вони є елементом, який відіграє головну роль у 

формуванні змісту кожної окремої функції.  

Діяльність органів доходів і зборів та митних органів розкривається у 

Податковому і Митному кодексах України, положеннях про Державну фіскальну 

службу, про Державну податкову службу,  про Державну митну службу [4 – 7]. 

Наразі констатуємо, що на сьогодні, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 «Про утворення державної податкової 

служби України та державної митної служби України», проводиться 

реорганізація державної фіскальної служби шляхом поділу на державну 

податкову службу та державну митну службу, які є правонаступниками прав і 

обов’язків Державної фіскальної служби, що реорганізується, у відповідних 

сферах. Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 

№ 227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України 

та Державну митну службу України». 

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику в частині забезпечення формування та 

реалізації податкової та митної політики є Міністерство фінансів України. 

Необхідно зауважити, що податкову безпеку країни повинне забезпечувати 

докорінно нове податкове законодавство. А податкове адміністрування, яке є 

інструментом реалізації податкової політики і відображає пріорітети, взяті за 

основу при її проведенні, має стати простим і зрозумілим для бізнесу. 

Зважаючи на викладене вище, можна дійти висновку, що належне і 

ефективне виконання основних функцій і процедур органів доходів і зборів та 

митних органів при реалізації державної податкової та митної політики, 

значною мірою забезпечуватиме стабільність фінансової безпеки держави.   
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНТЕХУ (FINТECH) В УКРАЇНІ 

 

У Підсумковому звіті дослідження інновації та стартових екосистем ІКТ 

в країнах Східного партнерства (проєкт ЄС із розвитку інтеграційних зв’язків з 

країнами колишнього СРСР – Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, 

Молдовою та Україною) [1] констатується, що поняття “ІКТ-інновації” слід 

відрізняти від поняття “інновації” у загальному сенсі, що охоплює тільки 

інновації, безпосередньо пов’язані з ІКТ. ІКТ-інновації – це не тільки нові або 

вдосконалені розробки програмного забезпечення (софту), бо всі нові 

програмні продукти можна назвати інноваційними. Вони включають широкий 

спектр можливих нововведень: нові методологічні рамки (інноваційні 

інструменти для розробки софту), нові технології, такі як хмарні технології, 

великі дані, розподілені реєстри та блокчейн, Інтернет речей, штучний інтелект, 

віртуальна доповнена та розширена реальність, адитивні технології (3D-друк), 

квантові обчислення, прогнозна аналітика, відкриті дані, CRM (від Customer 

Relationship Management), API (від Application Programming Interface), нові 

організаційні інновації у розробці софту (як Agile- та Scrum), продукти ІКТ, що 

обслуговують раніше не охоплені бізнес-процеси, інноваційні продукти в не 

ІКТ-галузях (робототехніці та промисловості 4.0), послуги на цифрових ринках: 

е-урядування, розумне місто / будинок, е-охорона здоров’я та цифрові медичні 

технології, точне землеробство (AgTech, Precision Farming), масове харчування 

(FoodТech), е-подорожі, використання ігрових практик та механізмів у 

неігровому контексті (Gamification), е-комерція; цифрові медіа та реклама, 

соціальні мережі тощо. В їх числі особливе місце належить фінансовим ІКТ-

технологіям (FinТech), оскільки вони, крім значних зручностей для 

користувачів (населення і бізнесу), створюють для держави можливості 

податкового контролю співпадання доходів і витрат, легальності 

транзакцій. Підприємства в усіх цих секторах можуть генерувати потік 

доходів і прибутків (Cashflow), що може зацікавити потенційних інвесторів. 
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За даними Української асоціації FinТech та інноваційних компаній 

проєкту, в лютому–травні 2019 р. в Україні функціонувало понад 100 FinТech-

компаній різного ступеня зрілості. Активно виникають вони останні три роки – 

58% компаній після 2015 р., 84% ведуть операційну діяльність, 16% – на стадії 

формування [2].  

У світі в 2017 р. у FinТech-індустрію вклали 16,6 млрд дол. США за 1128 

угод. Зростання FinТech в Україні відбулося на тлі скорочення діючих банків (з 

175 до 88) та запуску державних ініціатив підтримки FinТech: прийняття 

цифрової стратегії Україна-2020 [3], запуску універсальних цифрових 

ідентифікаторів Bank ID і Mobile ID; переходу на цифровий документообіг, 

дозволу на використання е-підпису тощо. 

Однак перед FinТech України стоїть ряд викликів: законодавчі та 

регуляторні обмеження; повільність традиційного банківського сектора, слабко 

готового до впровадження ІКТ-інновацій; брак відкритих API (від Application 

programming interface – інтерфейс прикладного програмування), як опис 

способів (набір класів, процедур, функцій, структур або констант), якими 

комп’ютерні програми можуть взаємодіяти між собою) в банківській системі; 

обмежений доступ до капіталу для інвестування розвитку. 

За даними проєкту USAID «Трансформація фінансового сектора» 

та UNIT City розподіл ринку FinТech-стартапів такий: 22,5% працюють із 

споживачами у сфері В2С (бізнес для споживача від Business-to-Consumer); 

21,5% суміщають В2В (бізнес для бізнесу від Business-to-Business) і В2С на 

користь другого сегмента; 92% діяльності припадає на клієнтів, 8% – на 

корпоративне співробітництво; 56% стартапів займаються тільки В2В-сферою. 

З них на корпоративні рішення орієнтовані 62,5%, на роботу з малим і середнім 

бізнесом (МСБ) – 37,5%. Бізнес-моделі монетизації засновані на отриманні 

комісії, щомісячну підписку, меншою мірою – за рахунок freemium-моделі (від 

free (безкоштовний) та premium (покращений, вищої якості) – пропозиція 

скористатись комп’ютерною грою, продуктом або послугою безкоштовно, 

розширена версія (покращена, преміум) послуги чи продукту надається за 

додаткову плату) і ліцензування. 

Для заснування 49,0% FinТech-стартапів залучили фінансування, з них 

83,0%  – приватні кошти, 12,5% отримали підтримку венчурних фондів, 4,5% 

провели ІСО (IPO, ISO за криптовалюту); 45,0% використали гроші 

засновників; 6,0% рефінансували прибуток.  

 Секторальна структура FinТech-компаній подана в таблиці, де лідирують 

різноманітні платіжні сервіси, в тому числі високотехнологічні. За даними 

Mastercard Europe SA, Україна посіла 4-те місце у світі за кількістю 

безконтактних NFC-транзакцій (від Near Field Communications, ближнього поля 

– на відстані до 10 см, частоті 13,56 МГц зі швидкостями до 424 кбіт), що – 

уможливлює транзакції в мережах однорангових (peer-to-peer) вузлів за 

допомогою платіжних карт (ПК) з відповідною технологією, смартфонів, 

розумних годинників тощо на початок 2019 р. Це свідчить про затребуваність 

http://unit.city/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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новітніх платіжних технологій та спроможність населення до швидкого 

оволодіння навичками.  

Таблиця 1  

Секторальна структура FinТech-компаній України в 2019 р.  
Сектор Усього З 2018 

р. 

Динаміка з 1991 р. 

Платежі та грошові переводи 38 5  
Технології та інфраструктура 36 5  
Управління фінансами (консалтинг 

та аналітика) 
26 7  

Мобільні гаманці 22 3  
Блокчейн, криптовалюти 16 3  
Кібезбезпека та захист від 

шахрайства 

11 2  

Персональне та споживче 

кредитування 

10 1  

Цифрові та необанки 8 2  
Персональні фінанси (Wealth-

менеджмент) 

6 3  

Цифрове страхування (InsurTech) 6 2  
Кредитування бізнесу 5 0  
Регулюючі технології (RegTech)  5 1  
Комплаєнс (LegalTech) 4 1  
Цифрові порівняльні інструменти 3 1  

Джерело: [4]. 

 

Згідно з оглядом ринку платіжних карт НБУ за перше півріччя 2019 р., в 

Україні діяло 63,2 млн ПК, що на 6% більше, ніж на початок року. За 6 місяців 

2019 р. українці здійснили 2,35 млрд операцій з ПК на 1660 млрд грн. Кожен із 

показників зріс на 1/3 до попереднього періоду 2018 р., 8 з 10 операцій з ПК – 

безготівкові. 5,3 млн безконтактних ПК і 1,4 млн токенізованих 

(використовуються для оплати через Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay і ін. 

Безготівкові операції за допомогою цих карт разом становлять 1/3 кількості та 

обсягу безготівкових операцій через термінали. Можна оплатити покупки 

безконтактно через 86% торгових POS-терміналів– це понад 262 тис. пристроїв.  

Однак безготівкові платежі до оплати в Україні поки що приймають 38% 

представників МСБ – проти понад 60% в Європі. Виправленню ситуації має 

сприяти уведення повсюдного застосування суб’єктами торгівли РРО 

(реєстратори розрахункових операцій, у тому числі у вигляді додатків на 

смартфоні, чи комп’ютері) ФОПами 2, 3 та 4 груп згідно із законодавством з 

1.10.2020 р. та  з 1.01. 2021 р. для платників єдиного податку на 2–4 групі [5]. 

FinТech активно застосовують крупні банки: ПриватБанк за підтримки 

компанії Visa запустив в Україні технологію біометричної оплати FacePay24 

для роздрібних торгових мереж; сервіс «Відкрита виписка», завдяки цьому 

будь-які компанії та організації, яким необхідно або бажано відкрито 
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повідомляти про свої витрати – благодійні та громадські організації, державні 

та комунальні підприємства, політичні партії, місцеві ради, школи і т.ін., – 

зможуть зробити загальнодоступними свої витрати з банківського рахунку; 

відкритий бета-тест оновленого мобільного клієнта Privat24. Головне 

нововведення нового «Приват24» – можливість додати в сервіс картки інших 

банків. Для них буде відкрито послуги: переказ за рахунками, поповнення 

мобільного, оплата комуналки та ін. Платіжна система Visa об’єдналася з 

інтернет-гіпермаркетом 27.ua і платіжним оператором Platon у популяризації в 

Україні цифрових гаманців. Клієнти 27.ua отримують безкоштовну доставку 

товару «Новою поштою», якщо зробити замовлення на сайті 27.ua на суму до 5 

тис. грн з ПДВ, за умови оплати через Visa Checkout. 

Активно інвестуються українські FinТech-стартапи, зокрема: YayPay з 

R&D у Києві, що допомагає бізнесу оптимізувати фінансові процеси – 

контролює, щоб усі рахунки-фактури були оплачені, прогнозує рух коштів, 

залучив 8,4 млн дол. США в рамках раунду А від інвесторів – Information 

Venture Partners, Birchmere, QED і ін. YayPay. Це другий раунд YayPay – в 2017 

р. стартап залучив 5,3 млн дол. США. Сума угоди щодо викупу у попередніх 

власників часток TransferWise (сервіс переказу коштів, офіс у Черкасах) 

становила 292 млн дол. США при оцінці компанії в 3,5 млрд дол. США. 

Інвестори – ІФ Lead Edge Capital, Lone Pine Capital і Vitruvian Partners. 

TransferWise перебуває у ТОП-50 Forbes фінтех-стартапів. Компанія увійшла до 

числа найдорожчих приватних фірм Європи. Компанія діє з 2011 р., обслуговує 

5 млн клієнтів у світі, обробляє транзакцій на 4 млрд фунтів стерлінгів. 

Український стартап MyCredit – сервіс швидкого онлайн-кредитування, 

залучив 3 млн дол. США в рамках раунду А. Лід-інвестор – фінансова група 

«ТАС». Оцінка MyCredit – 20 млн дол. США. Був запущений у 2016 р. і за 3 

місяці увійшов до трійки лідерів ринку онлайн-кредитування України. 

Доступний як додаток для смартфона для платформи Android. ІOS-версія 

перебуває у розробці.  

Україна – серед лідерів розвитку криптоекономіки: має криптографічну 

наукову школу, 200 тис. спеціалістів та розробників софту в 2018 р. У 

блокчейн-індустрії країни працює понад 100 компаній, які формують 

екосистему в різних експертних сферах. Більшість компаній засновані в 2017 р. 

– 32%, 20% – в 2016 р., 14% – у 2018 р., 12% – у 2015 р. і по 8% у 2014 р. і до 

цього року. 78% орієнтуються на ринок України та глобальний, 16% – на 

зовнішні і одна – на український. 26% компаній залучили венчурний капітал, з 

них 37% – від українських інвесторів, 63% – іноземних. 

Розробка значної частини софту для майнінгу (ASIC-чіп, BitFury) – 

український винахід. В Україні в 2017 р. обсяг угод ІСО (Initial Coin Offering – 

за криптовалюту) становив 160,3 млн дол. США: 1 в АІ (штучний інтелект), 2 – 

устаткування, 6 – е-комерція, 6 – онлайн-сервіси, 4 – софт. Топ-3 ICO з України 

– Neuromation (71 млн дол. США – АІ), Dmarket (19,1 млн дол. США – е-

комерція) та Propy Marketplace (15,4 млн дол. США – е-комерція) [6].  

У рамках розвитку фондового ринку України інституційним інвесторам, 
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таким як пенсійні (у разі запровадження накопичувального ІІ рівня) та страхові 

фонди, слід звернути увагу на підприємства сектора FinТech, що отримують 

значні доходи і прибутки та формують “розумну” спеціалізацію фінансового 

сектора країни.  
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ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Консалтингова та аудиторська компанія Deloitte представила 23-й 

щорічний звіт Global Powers of Retailing, виділивши такі ключові тенденції в 

світовому секторі роздрібної торгівлі на 2020 рік: уповільнення зростання 

споживчих витрат, орієнтація провідних світових торговельних мереж на 
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омніканальність і електронну комерцію, розширення ведення операційної 

діяльності за кордоном, перебудова глобальних ланцюжків постачань. У звіті 

зазначалося, що перспективи розвитку світової економіки та роздрібної торгівлі 

у 2020 році мають характер невизначеності. Внаслідок незначного збільшення 

споживчих витрат в більшості країн загальне економічне зростання, швидше за 

все, буде стриманим. При цьом було вказано, що «спалах COVID-19 в Китаї на 

початку року додав додаткової невизначеності щодо світової економіки» [1], 

якій прогнозують глобальну рецесію внаслідок нової «найгіршої фінансової 

кризи в світовій історії, набагато руйнівної, ніж криза 2008 року» [2], зважаючи 

на те, що «загальний світовий валовий національний продукт становить 

близько 80 трлн доларів, тоді як загальна сума світового боргу становить 300 

трлн дол.» [2]. 

Світова економіка захоплена руйнівною рецесією, спричиненою 

пандемією коронавірусу. Удар від різкого одночасного припинення бізнес-

активності у різних регіонах світу може бути настільки глибоким і тривалим, 

що відновлення триватиме роки. Збитки для компаній, багато з яких вже 

перенасичені боргами, ризикують викликати фінансову кризу катаклізмів [3]. 

Пандемія, яка забрала тисячі життів на різних континентах, 

фактично привела світову економіку в глухий кут, мільйони людей та 

глобальні ланцюги поставок перебувають у режимі блокування та 

очікування [4]. 

За прогнозами, світова економічна активність у 2020 році знизиться 

на 1,9% при зниженні показника ВВП у США, єврозоні та Великій 

Британії на 3,3%, 4,2 та 3,9% відповідно. Одужання Китаю від зриву в І 

кварталі 2020 року буде різко скорочене глобальною рецесією, а річний 

приріст ВВП перебуватиме нижче 2%. Крім того, повернення ВВП до 

довірусного рівня в США та Європі до кінця 2021 року не очікується [5]. 

У зв’язку з цим досить важко спрогнозувати, який вплив COVID-19 

матиме на роздрібну торгівлю. 

Як показали дослідження Deloitte, насиченість розвинених ринків 

торговельними мережами і уповільнення темпів зростання виручки призвело до 

цінових війн, зокрема, в Європі, і зростання мереж дискаунтерів Aldi та Lidl. В 

умовах жорсткої конкуренції на насичених ринках торговельні мережі 

зосередили свою увагу на багатоканальності (магазини самообслуговування і 

онлайн-комерція) [1]. 

Більшість компаній з топ-10 рейтингу Global Powers of Retailing, як і 

раніше, орієнтуються на здійснення операційної діяльності у світовому 

масштабі. Європейські торговельні мережі залишаються найбільш 

активними, продовжуючи шукати можливості для зростання за межами 

своїх висококонкурентних внутрішніх ринків. 68,4% компаній отримують 

дохід із-за кордону, але його частка становить лише 22,8% від загального 

доходу 250 найбільших роздрібних торговців світу. У лідерів ринку 

ситуація інша: наприклад, мережа дискаунтерів Aldi отримує 66,3% доходу 

поза межами Німеччини, звідки вона походить [1]. 
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Разом із тим погіршення економічної ситуації у світі на тлі 

невизначеності щодо швидкості  подолання наслідків поширення коронавірусу 

вносить свої зміни у поведінку торговельних мереж. Більшість із них коригує 

програми операційного менеджменту у таких напрямах: 

– збереження колективу співробітників завдяки раціональному 

перерозподілу функціональних обов’язків між членами команди магазинів для 

здійснення комплектування, пакування товарів перед представленням в 

торговельній залі та доставки замовлень покупцям додому; 

– посилення виконання своєї соціальної функції у суспільстві, 

забезпечення здоров’я та безпеки працівників та клієнтів торговельної мережі. 

Так, 23 квітня 2020 р. компанія Walmart та соціальний медіаканал Nextdoor Inc. 

запустили спільну програму під назвою «Сусіди, що допомагають сусідам», яка 

покликана допомогти американським споживачам підтримати своїх сусідів під 

час пандемії COVID-19. Програма дає членам Nextdoor можливість звернутися 

по допомогу (або запропонувати допомогти іншим у своїх громадах) щодо 

купівлі товарів першої необхідності у Walmart [6].    

Компанія «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» об’єднала зусилля із 

професійними клієнтами своєї мережі та долучилася до соціальної кампанії із 

забезпечення гарячими обідами медиків, які лікують пацієнтів із СOVID-19. На 

регулярній основі компанія надає всі необхідні продукти для приготування 440 

комплексних гарячих обідів медикам у п’яти містах України. Також надано 

продовольчу допомогу медичним установам, які лікують пацієнтів із 

коронавірусною інфекцією, та забезпечено продовольчими наборами 5000 

літніх людей у всіх містах присутності компанії [7]; 

– удосконалення якості торговельного обслуговування покупців, 

забезпечення комфортних умов придбання товарів за рахунок впровадження 

інноваційних технологій. Зокрема, міжнародна торговельна мережа Watsons 

упроваджує в Україні доставку за технологією Click & Collect, спрямованою на 

розширення можливостей доставки товарів для покупців інтернет-магазину 

Watsons і покликаною забезпечити процес покупки. Така технологія має ряд 

переваг (безкоштовна доставка, швидке і безпечне отримання замовлення і 

економія часу). Крім того, Click & Collect компенсує заборону на продаж 

певних категорій товарів у зв’язку з посиленням карантинних заходів [8]. 

Мережа супермаркетів «Сільпо» впровадила власну доставку товарів у 45 

невеликих містах України, дн недостатньо розвинена кур’єрська доставка. 

Після вибору та здійснення замовлення товарів на сайті shop.silpo.ua їх 

доставлять за 50 гривень у 4-годинний часовий проміжок [9]. 

Експерти міжнародної дослідницької компанії Nielsen змоделювали, що 

відбуватиметься на ринку роздрібної торгівлі та FMCG після закінчення 

карантину, виділивши такі основні тренди [10]: 

1) споживачі продовжать ретельно стежити за здоров’ям та гігієною, 

надаючи перевагу товарам із додатковими властивостями, наприклад, 

антибактеріальними. Торговельні мережі, що швидко відреагують на цей тренд 
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адаптацією асортименту, можуть очікувати на підтримання обсягу 

товарообороту.  

2. Після закінчення періоду самоізоляції ринок інтернет-торгівлі FMCG 

закріпиться на новому рівні, і торговельним мережам уже зараз важливо 

використати цю перевагу, перейшовши до багатоканального продажу товарів. 

3. Кризові явища в економіці можуть тривати до півтора року. Увесь цей 

час споживачі мають намір жити в умовах обмеження споживання та економії 

коштів, що, в свою чергу, впливатиме і на процес вибору товарів та здійснення 

покупок. Тому оптимальний рівень цін на товари і послуги має стати 

пріоритетом торговельних мереж.  

4. Дилема «ціна – якість», в якій «ціна» довгий час перебувала на 

першому – визначальному місці для покупця, може перетворитися на «якість – 

ціна», що керівництву торговельних мереж також необхідно взяти до уваги.  

Пандемія коронавірусу стала глобальним викликом для всього людства. 

Слідом за швидким поширенням епідемії в різних країнах і уведенням 

жорстких карантинних обмежень світ входить у нову глобальну кризу. 

Прогнозувати тривалість цього періоду досить важко. Занадто багато 

залежить від динаміки поширення коронавірусу, термінів закінчення 

карантину, глибини глобальної кризи і темпів відновлення економіки. За 

найоптимістичніших прогнозів, при скасуванні карантину з травня і 

отриманні Україною нового траншу від МВФ, ринок буде відновлюватися 

протягом року [11]. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ГОТОВНОСТІ ДО 

СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Сукупність серйозних викликів, що нині постали перед Україною – 

пандемія, економічна, соціальна та політична криза, – створюють низку 

проблем та загроз для розвитку вітчизняної промисловості. На світовому рівні 

це, передусім, нафтова криза та обвал фінансових ринків, зміна торговельних 

відносин між країнами, локдаун світових економік через пандемію 

коронавірусу, на національному рівні – тривале падіння промисловості, 

буксування структурних реформ, ризики у сфері зайнятості та зростання 

безробіття, пов’язані зі скороченням та зупинкою виробництв внаслідок 

введення карантинних заходів, банкрутство та втрата бізнесу значною 

кількістю дрібних підприємців та проблеми працевлаштування трудових 

мігрантів, обмеження ділової активності, обмеження та перебої в логістиці 

тощо. Від вирішення цих нагальних проблем промисловими підприємствами 

залежить їх економічна стійкість, основною ознакою якої є не тільки здатність 

підприємства функціонувати і розвиватись в мінливих умовах, а й можливість 

протистояти негативним глобальним та локальним економічним і природним 

впливам. Серед факторів, що впливають на економічну стійкість підприємств, 

поряд із фінансовими, виробничими, кадровими, інвестиційними, – слід 

звернути увагу на необхідність підтримки балансу між екологічним впливом і 

економічною стійкістю підприємств [1]. Дедалі більше затребуваним підходом 

стає інтеграція екологічної складової у практичне виробниче середовище 

задля підвищення економічної стійкості промислових підприємств [2]. У 

цьому контексті хочемо звернути увагу на механізм сталих публічних 

закупівель – як один із індикаторів, що безпосередньо впливає нині на 

економічну стійкість підприємств. 

Сталі закупівлі дозволяють більш ефективно здійснювати закупівлі із 

застосуванням як критерії відбору вимог екологічних та соціальних 

стандартів, із використанням інструменту розрахунку вартості життєвого 
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циклу предмету закупівель, впливати на стійкість процесу виробництва 

товарів, робіт, послуг. Такий підхід відповідає вимогам законодавства ЄС та 

багатьох країн світу, Закону України «Про публічні закупівлі», Угоди СОТ 

про державні закупівлі (GPA), Стратегії реформування системи публічних 

закупівель («дорожня карта»), затвердженої розпорядженням КМ України 

№175-р від 24.02.2016 року [3].  

Дослідження досвіду країн ЄС доводить, що врахування екологічних 

критеріїв у державних публічних закупівлях підвищує 

конкурентоспроможність суб’єктів господарювання на міжнародних ринках та 

сприяє розширенню ринкової частки малих та середніх підприємств. На 

підтримку “зелених” закупівель застосовується та реалізується багато проєктів 

у світі, зокрема, і в таких пріоритетних галузях, як будівництво, будівельні 

матеріали та спеціальне обладнання, виробництво термоізоляційних 

матеріалів, фарбувальних матеріалів, виробництво мийних та чистильних 

засобів, фармацевтика тощо. Наприклад, досвід Німеччини у застосуванні 

“зелених” закупівель засвідчує, що компанії, які прагнуть до здійснення 

екологічно чистих закупівель, можуть розраховувати на підтримку 

відповідних державних агенцій вищого рівня організаційної ієрархії, а правила 

“зелених” закупівель часто-густо є включеними в існуючу організаційну 

політику. Існують також можливості централізації закупівель, що дозволяє 

здійснювати оптові закупівлі, на які часто поширюється знижка щодо 

кількості та які полегшують дотримання екологічних вимог завдяки 

синергічному ефекту.  

Перевагою екологічно чистих закупівель є шанс підприємства зробити 

додатковий внесок у захист навколишнього середовища та клімату, оскільки 

екологічно чисті закупівлі скорочують викиди вуглецю і витрати на енергію. 

Зокрема, у будівельному секторі цієї країни при підготовці тендерних 

пропозицій дозволяється включати екологічні вимоги в опис договірних 

результатів як технічні специфікації, тому при оцінці заявок стає необхідним 

дотримання певних стандартів екологічного менеджменту та/або врахування 

певних екологічних критеріїв як критеріїв для присудження контракту. В 

інструментах зміцнення публічних закупівель є і наукова підтримка процесів 

“зелених” закупівель. 

Стан регулювання публічних закупівель у секторі будівництва 

перебуває у фокусі уваги й українських органів влади – з часу коли була 

ухвалена стратегія розвитку управління державними фінансами (2013 р.). 

Приєднавшись у травні 2016 р. до Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA), 

Україна зобов’язалася виконувати вимоги щодо змін у сфері будівельних 

закупівель (згідно з  розділом 51 Тимчасової класифікації ООН основних 

товарів (СНС), які стосуються виконання будівельних робіт та послуг). Новою 

редакцією Закону України «Про публічні закупівлі» запроваджено низку 

нових видів процедур у сфері будівництва, зокрема таких, як спрощена 

тендерна процедура, відмова від тендерних комітетів на користь 

професіоналізації закупівель, запровадження критерію оцінки тендерної 
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пропозиції за вартістю життєвого циклу предмету закупівлі, впровадження 

BIM-технологій, що мають сприяти підвищенню економічної стійкості 

підприємств галузі через оцінку їхньої готовності до повномасштабного 

оцифрування тощо. Однак слід зазначити, що впровадженню 

сталих/“зелених”, закупівель і у секторі будівництва зокрема, в нормативних 

актах приділено недостатньо уваги. Адже з досвіду провідних зарубіжних 

країн, дієвим шляхом до економічного зростання може стати зосередження 

національних компаній на екологічно чистих продуктах і сталих послугах, а 

державні органи це може спонукати до закупівлі товарів, послуг та робіт зі 

зменшеним впливом на навколишнє середовище протягом усього їхнього 

життєвого циклу. У цьому зв’язку необхідне реформування національного 

законодавства у напрямі посилення потенціалу застосування сталих 

державних закупівель, зокрема, в Законі України від 19.09.2019 № 114-IX 

«Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких 

інших законодавчих актах України щодо вдосконалення публічних 

закупівель» [4], який набрав чинності 19.04.2020, важливо врахувати такі 

моменти: 

– забезпечити вдосконалення інтеграції вимог сталого розвитку в 

електронній системі закупівель, що дасть змогу покращити відстеження 

діяльності підприємств, пов’язаних зі сталим розвитком та сталими 

закупівлями (ст. 12 Електронна система закупівель, п. 5); 

– забезпечити розвиток систем динамічної закупівлі як нового виду 

централізованої закупівлі, де перелік учасників є відкритим, а ціни зазначені 

окремо для звичайних та екологічно чистих продуктів (передбачено Стратегією 

реформування системи публічних закупівель («дорожня карта»). 

Використання механізму сталих публічних закупівель дасть можливість 

наситити ринок вітчизняними екологічними товарами та послугами, сприяти 

кращій ефективності використання ресурсів та стабілізації економіки. Практика 

сталих/“зелених” закупівель може використовуватися для просування широкого 

спектра цілей промислової політики на підтримку економічного  розвитку, 

включаючи захист соціальних та трудових прав, пом’якшення  несприятливих 

впливів на навколишнє середовище, викорінення бідності, підтримку місцевого 

розвитку та нарощування потенціалу економічної стійкості підприємств, у т.ч. і 

до екологічних загроз. 
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СОЦІАЛЬНІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ 

 

В умовах епідемії COVID-19 та заходів з її подолання активізувалася 

увага до питання державної економічної політики, а саме – антикризових 

заходів із забезпечення подолання наслідків епідемії, стабілізації соціально-

економічної ситуації, подальшого створення умов для відновлення і зростання 

ВВП. Урядові прогнози на 2020 рік становлять 3,9–4,8% падіння ВВП, прогнози 

окремих аналітиків – до 5,9% [1–3]. 

Будь-які антикризові заходи потребують міцної фінансової бази для їх 

реалізації, інакше ризикують залишитися деклараціями або спричинити 

економічну напругу. Прикладом тому є окремі рішення щодо надання під час 

карантину суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків, що 

зараховуються до місцевих бюджетів [4]. Фінансові можливості державного 

бюджету України традиційно є обмеженими, виключення – профіцит 2000 і 

2002 років [5]. 

У зв’язку з цим бюджетне фінансування економіки має низькі показники 

впродовж тривалого періоду часу (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Структура окремих видатків державного бюджету України 
Джерело: [6-7]. 
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За аналізований період зросла частка видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення (від 18% до 20,33%), а частка економічної діяльності 

коливалась у межах 6,4–6,7%. Перед подальшим дослідженням вважаємо за 

необхідне окремо зупинитися на показниках 2016 року. 

У 2016 р. було зафіксовано найменші видатки на економічну діяльність за 

аналізований період, а видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення 

зросли на 46,54% – майже у 1,5 раза. Причиною тому слід вважати податкову 

реформу тодішнього міністра фінансів Н.Яресько, а саме – зниження ставки 

ЄСВ з 41 до 22% [6; 8].  

Оцінки реформи є прямо протилежними: міністр фінансів у 2018–2019 рр. 

О.Маркарова: «…зменшення ЄСВ в 2015/16 році було вірним і дало поштовх 

зростанню економіки» [9], міністр соціальної політики у 2016–2019 рр. Андрій 

Рева: «…думали, що якщо знизимо податок, одразу всім стане соромно їх не 

платити. …Так от, ці мрії розбились об сувору реальність: дефіцит Пенсійного 

фонду зріс з 80 до 145 млрд гривень» [10]. У звітах Рахункової палати сума 

недоотримання бюджетом Пенсійного фонду коштів від зміни ставки ЄСВ 

сягає 96,4 млрд грн [11], ревізії Держаудитслужби показали зростання кількості 

платників нового «реформованого» ЄСВ усього на 2,7% [12]. 

 
 

Рис.2. Фінансування окремих доходів Пенсійного фонду України 
Джерело: [13]. 

 

Аналіз бюджету Пенсійного фонду України дає можливість зробити 

висновок, що він «оговтався» після згаданих реформ лише у 2018 р., коли 

власні доходи загалом і доходи від ЄСВ зокрема перевищили дореформений 

показник. Разом із тим обсяг бюджетних дотацій фонду наближається до 200 

млрд грн, а за підсумками 2019 р. сягнув 16,91% усіх видатків казни. Все це 

скорочує інвестиційні можливості держави та актуалізує пошук джерел 

фінансування таких витрат. 
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Пропонуємо розглянути такі джерела доходів державного бюджету з їх 

подальшим спрямуванням на фінансування інвестиційної діяльності та 

розвитку економіки – поліпшення роботи з податковим боргом, амністія 

капіталів з офшорних територій та/або юрисдикцій. 

Податковий борг перед державним бюджетом підприємств усіх форм 

власності на 01.10.2019 р. становив 97,6 млрд грн, розстрочений та 

відстрочений податковий борг – 2,4 млрд грн, а загалом – 100,0 млрд грн., або 

10,8% запланованих на 2020 р. податкових надходжень державного бюджету 

[14–15]. 

Амністія капіталів у 2016 р. забезпечила бюджету Індонезії додаткові 

податкові надходження на суму 7 млрд дол.США, сума повернених капіталів 

становила 135 млрд рупій, або 14% від задекларованих активів, які перебувають 

за межами цієї країни [16]. Окремі кроки щодо амністії капіталів закладені у 

податковій реформі, схваленій Конгресом США 19.12.2017 р. з ініціативи 

президента країни Д.Трампа, – зниження корпоративного податку на отримані 

за кордоном прибутки з 35 до 21% [17]. 

Україні, в умовах об’єктивних перешкод щодо отримання міжнародного 

фінансування, слід застосувати внутрішні резерви наповнення дохідної частини 

державного бюджету. Для цього необхідно посилити роботу з податковим 

боргом, а також переглянути підходи щодо залучення та реінвестування 

капіталів.  
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ОКРЕМІ ІНСТРУМЕНТИ ДОБРОВІЛЬНОГО РОЗКРИТТЯ 

НЕЗАДЕКЛАРОВАНИХ АКТИВІВ: ДОСВІД РОСІЇ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН 

 

На сучасному етапі однією із найбільш обговорюваних ініціатив від 

команди новообраного Президента в Україні є амністія капіталів. Якщо буде 

запроваджено цей механізм, то уряд очікує повернення олігархами коштів в 

http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158169
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Україну, наповнення бюджету та налагодження інвестиційного клімату, але, на 

наш погляд, очікування марні. Маємо зазначити, що суть амністії капіталів 

полягає у розкритті особою активів, законність походження яких не завжди 

можна пояснити. А тому для правоохоронців такі активи завжди є 

гіпотетичними речовими доказами в існуючих або ймовірних майбутніх 

кримінальних провадженнях. Крім того, якщо правоохоронці вважатимуть 

грошові кошти чи активи незаконно здобутими або матимуть певні питання 

щодо діяльності суб’єкта декларування, виявлення нових активів тільки 

створить більше підстав для реанімування старих кримінальних проваджень 

або порушення нових. Тому повинна бути якась гарантована відсутність 

подальшого кримінального переслідування, проте Кримінальний кодекс не 

передбачає звільнення від кримінальної відповідальності на підставі 

добровільного розкриття особою своїх активів. 

Зазвичай амністію капіталів проводять країни, що розвиваються. Фахівці 

вважають, що чим більш авторитарним є політичний режим, то менше бажання 

у громадян та бізнесу розкривати активи і – тим більше – повертати їх 

на Батьківщину. 

Раніше амністія капіталів уже проводилась у США, Італії, Ірландії, 

Бельгії, Аргентині, Казахстані, Грузії, Росії, ПАР, Німеччині, Швейцарії, Новій 

Зеландії. 

Наприклад, проведена в 2002–2003 рр. Сільвіо Берлусконі амністія 

капіталів у Італії вважається однією з найуспішніших. У країну повернулись 61 

млрд євро. Заявники зобов’язувались сплатити 2,5% від вартості 

задекларованого майна або придбати державні цінні папери в розмірі 12% від 

суми прихованого майна. Одним із факторів успішного проведення цих заходів 

було гарантування анонімності для осіб, які скористались амністією. Утім, і ця, 

і наступна, проведена в 2009 р. (що принесла 100 млрд євро в економіку Італії) 

амністії були піддані критиці прокуратурою, яка стверджувала, що через слабке 

регулювання  цими процесами скористались мафіозні структури, легалізувавши 

брудні кошти [1]. 

Взагалі в юридичній літературі поняття «легалізація» (від лат. legalis – 

законний) визначено як дозвіл на діяльність будь-якої організації, її узаконення, 

надання юридичної сили будь-якому акту, діям, підтвердження дійсності 

підпису на документі, виданого в іншій державі у формі посвідчувального 

напису.  

Але в інших країнах впровадження механізму амністії капіталів не мала 

гарантованого успіху, наприклад, у Бельгії у 2004 р. амністія передбачала, 

що обов’язковою умовою легалізації має бути сплата разового податку 

у розмірі від 6 до 9% (залежно від того, чи буде декларант інвестувати кошти 

в економіку). У 2005 р. у країну загалом було репатрійовано активів на суму 

близько 17,8 млрд євро (близько 10% оцінюваних іноземних активів 

бельгійців). Причиною такого низького результату була відсутність загрози у 

вигляді переслідування або значних штрафів для тих, хто не скористався 

амністією. 
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Щодо Росії, то за результатами амністії капіталів у 2018 р. її громадяни 

розкрили активів усього на 10 млрд дол. США, більша частина — на рахунках 

іноземних банків. За оцінками аналітиків, закордонні активи росіян оцінюються 

щонайменше у 500 млрд дол. США. Таким чином, після амністії було розкрито 

лише 2% таких активів, та й ті  майже не були повернуті [1].  

У федеральному законі Росії «Про амністію капіталів» від 08.06.2015 № 

140-ФЗ2 не було визначення терміну амністія капіталу, там зазначено, що це 

повсякденна назва набору правових механізмів, закріплених законом та низкою 

інших НПА, наприклад, КПК. Утім, у пояснювальній записці до законопроєкту 

амністією капіталів називається добровільне декларування активів. Основною 

метою амністії є надання фізичним особам – податковим резидентам РФ – 

можливості розкриття без несприятливих наслідків у вигляді 

адміністративного, податкового або кримінального переслідування свого 

володіння закордонними активами: нерухомістю, коштами на рахунках в 

банках, цінними паперами, володіння якими раніше було приховано від 

фіскальних органів. Амністія капіталів поширюється на фізичних осіб: 

громадян РФ, іноземних громадян, а також осіб без громадянства. Дія амністії 

не поширюється на юридичних осіб, структури без утворення юридичної особи 

[2]. 

Декларація може бути подана тільки один раз у ході кожного із етапів 

амністії. Перший етап відбувався з 01.07.2015 по 30.06.2016, другий – до 

01.01.2018. Необхідно враховувати, що в тому випадку, якщо декларантом при 

подачі декларації подаються відомості про відкриті або закриті до 01.01.2018 

(для другої хвилі амністії) рахунки в іноземних банках, про відкриття 

(закриття) або зміни реквізитів яких необхідно було повідомляти податковому 

органу, і при цьому таке повідомлення не було здійснено на дату подання 

декларації, декларанту необхідно за встановленою формою здійснити 

відповідне повідомлення податкових органів разом із подачею спецдекларації. 

При цьому податковий орган зобов’язаний проставити відповідну відмітку про 

її прийняття. Такі повідомлення не будуть вважатися поданими із порушенням 

терміну і не спричинять виникнення адміністративної відповідальності. 

Аналізуючи зазначене вище, можемо зауважити, що одним із  

неординарних інструментів добровільного розкриття не задекларованих активів 

у світі є амністія капіталів, яку використовували в основному країни з 

транзитивною економікою, На наш погляд, при впровадження цього механізму 

необхідно рівною мірою застосовувати так званий закон «кнута та пряника», 

враховуючи особливості та менталітет окремої країни. 
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НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ОЗЕЛЕНЕННЯ» 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Екологічні загрози, пов’язані з глобальною зміною клімату та 

погіршенням стану довкілля, останніми роками посіли перші позиції серед 

ризиків світового розвитку. Відповідно до зобов’язань за Паризькою угодою та 

глобальними ЦСР, міжнародні фінансові організації, банківські союзи та 

установи, а також уряди більшості країн світу почали активно співпрацювати в 

напрямі «зеленого» фінансування. Масштаби і терміновість вирішення проблем 

фінансування сталого розвитку, а також усвідомлення того, що жодна держава 

самотужки не може впоратися з ними, порушило питання необхідності 

«озеленення» міжнародної фінансової системи. «Зелене» фінансування 

розглядається сьогодні як фінансування майбутнього: необхідність поєднання 

питань фінансування та виконання глобальних ЦСР визнається дедалі більшою 

кількістю учасників світової економіки [1, с. 7–8]. 

За глобальними рейтингами Україна є однією із найбільш забруднених та 

екологічно проблемних пострадянських країн, яка належить до десяти 

найбільших емітентів парникових газів. Екологічна ситуація в Україні є доволі 

складною. Так, у щорічному рейтингу екологічної ефективності країн світу 

2018 року, що оцінює стан навколишнього середовища та життєздатність 

екосистем, Україна зайняла 109-те місце серед 180 країн [2]. 

Забруднення і виснаження природних ресурсів продовжує загрожувати 

здоров’ю населення, екологічній безпеці та економічній стабільності держави. З 

урахуванням зазначеного економічний розвиток України на сучасному етапі 

повинен полягати в переході від здійснення окремих природоохоронних заходів 

до розроблення і реалізації концепції всебічного «озеленення» суспільного 

виробництва та інших сфер діяльності. Досягнення цієї важливої мети 

неможливе без використання «зеленого» сценарію розвитку промисловості, 

тому що сьогодні промислові підприємства є одним із найбільших 

дестабілізуючих факторів досягнення сталого розвитку.  

Узагальнивши зарубіжний досвід у контексті технологічної модернізації 

та трансформації промисловості у більш «зелену» й ресурсоефективну, з 

низькими викидами у атмосферу і відходами забруднюючих речовин та 

враховуючи існуючі потенційні переваги України, ключовим компонентом 

майбутнього розвитку має стати політика «зеленого» зростання. 

Тому питання фінансування природоохоронних заходів в промисловості є 

дуже важливим, оскільки воно має забезпечувати не тільки покриття збитків, 

завданих навколишньому природному середовищу, а й сприяти відновленню 

природних ресурсів та забезпечувати сталий екологобезпечний розвиток 



 

159 

 

суспільства. Таким чином особливого значення набувають кошти від 

екологічного оподаткування, адже вони потрібні для підвищення ефективності 

фінансування природоохоронних заходів, а, отже, і ефективності управління 

екологічними фондами.  

Аналізуючи надходження екологічних податків від техногенного 

навантаження на довкілля до бюджету України, можна помітити, що, 

незважаючи на їх зростання, все ж питома вага залишається незначною. Так, за 

2019 р. загальна сума надходжень екологічного податку до українського 

бюджету становила 6092,6 млн грн., або зросла майже на 23,8% до 

попереднього року. Але питома вага екологічних податків у загальній сумі 

податкових відрахувань за 2014–2019 рр. становила від 1,3 до 0,56 % (дані 

Міністерства фінансів України за відповідні роки) [3, 4], тоді як в економічно 

розвинених країнах – від 5 до 10% (табл.). У країнах ЄС, де екологічне 

оподаткування економіки здійснюється з 1960-х років, вони відіграють важливу 

роль (2,72–3,96% ВВП країн-членів). Однак в абсолютному виразі надходження 

екологічних податків тут перевищують бюджети таких розвинених країн, як: 

Данія – було отримано майже 11,2 млрд євро надходжень, Німеччина – 59,7 

млрд євро, Іспанія – 22,1 млрд євро, Франція – 56,1 млрд євро (дані за 2018 р.). 

Таблиця  

Надходження екологічного податку від загальної суми відрахувань  

в країнах ЄС, %  

Країна 2014 2015 2016 2017 2018 

Бельгія 5,57 5,66 6,08 6,09 6,02 

Болгарія 9,92 10,83 10,303 9,82 9,82 

Чехія 6,18 6,09 607 5,86 6,00 

Данія 8,17 8,57 8,54 8,08 8,13 

Естонія 8,27 8,19 8,85 8,78 8,31 

Греція  10,30 10,46 9,8 10,29 9,49 

Італія  8,32 7,92 8,23 7,88 7,84 

Хорватія 8,66 9,03 9,23 9,32 9,31 

Латвія 11,28 11,75 11,65 11,23 10,88 

Мальта 8,70 9,12 8,59 8,40 8,20 

Нідерланди  8,93 8,99 8,73 8,63 8,62 

Польща 8,07 8,18 8,13 7,86 7,72 

Словенія 10,31 10,34 10,28 9,98 9,35 
Джерело: складено за даними [5]. 

 

В Україні поки що через невисокі нормативні плати економічно-

фінансовий механізм захисту навколишнього природного середовища не 

чинить достатнього стимулюючого впливу для промислових підприємств, 

зокрема, не стимулює ці підприємства впроваджувати ресурсозберігаючі 

технології, підвищувати економічну зайнятість населення, зростання доходів і 

збільшення робочих місць. Тому в основу фінансового механізму компенсації 

екодеструктивної дії слід покласти відомий принцип «забруднювач платить», 
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який означає, що забруднювачу слід прийняти на себе витрати для заходів із 

попередження утворення забруднення, його мінімізації та боротьби з 

наслідками аварійних викидів, тобто екологічні витрати мають бути враховані у 

вартості товарів і послуг, що викликають забруднення при їх виробництві 

та/або споживанні. 

З метою підвищення ефективності фінансування природоохоронних 

заходів важливою є оцінка витрат на охорону навколишнього природного 

середовища країни від промислових підприємств. Так, у 2018 р. промисловими 

підприємствами було фактично витрачено на охорону та раціональне 

використання природних ресурсів 30740,3 млн грн, що на 42,2% більше 

порівняно з 2015 р. Основними платниками зборів за забруднення довкілля 

були підприємства: переробної промисловості – 33,6% (від сумарних обсягів по 

промисловості); водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 26,7; 

добувної промисловості – 25,3; постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – 14,4%.  

Однак, як бачимо, суми екологічного податку за техногенне 

навантаження на довкілля збільшується з кожним роком, але витрати 

промислових підприємств на капітальний ремонт основних засобів становлять 

майже 87% власних коштів підприємств. Протягом 2015–2018 рр. у 2,5 рази 

було збільшено витрати промислових підприємств, організацій і установ на 

капітальний ремонт основних засобів: у 2015 р. – 484,9 млн грн, у 2018 р. – 

1214,5 млн грн.. Згідно зі статистичними даними у 2018 р. 73,4% цих витрат 

було профінансовано за рахунок власних коштів підприємств, 26,6% – за 

рахунок державного та місцевих бюджетів. Найбільше зростання відбувалося в 

галузях добувної промисловості, хімії та нафтохімічної промисловості, 

металургії. Проте навіть при такому зростанні власні витрати підприємств на 

природоохоронні заходи збільшувалися повільніше, ніж зростали штрафні 

санкції, що свідчить про недостатню ефективність діючого економічного 

механізму стимулювання екологозахисної діяльності в промисловості.  

Отже, для фінансового забезпечення «озеленення» промисловості, як 

показує практика країн ЄС, «зелені» інвестиції є необхідним ресурсом для 

проведення ефективної реструктуризації та модернізації промислових 

підприємств, упровадження процесів сталого споживання, підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг, а також – особливо – 

посилення екологічної та енергетичної безпеки країни. Хоча за останні роки 

концепція «зеленого» інвестування дедалі глибше вбудовується у практику 

вітчизняних підприємств, а відповідальність за захист довкілля стає 

невід’ємною частиною прийняття фінансових рішень. Зростаюча конкуренція 

за «зелені» інвестиції у світі посилюється, і Україна повинна враховувати цей 

факт, що має змусити країну змінити політику – не чекати, коли інвестори самі 

виявлятимуть зацікавленість до вкладень, а вживати активних заходів із 

залучення таких інвестицій, до яких відноситься вдосконалення нормативно-

правового забезпечення; інституційного забезпечення; інструменти 

фінансового забезпечення; механізми спрощення доступу до «зелених» 
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технологій; механізми державного стимулювання приватного сектора до 

«зеленого» інвестування; науково-аналітичне забезпечення; статистичне та 

інформаційне забезпечення. 
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ІМПОРТОЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ЧИННИК  

ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Імпортозалежність української економіки зашкалює: з усього обсягу 

промислових товарів, придбаних покупцями для споживчого використання, 

понад 47% – імпортного походження. Імпортна складова у проміжному 

споживанні на виробництві сягає 51%. Валове нагромадження основного 

капіталу забезпечується імпортними машинами, устаткуванням на 85%, а це 

вже свідчить про ледь не повну технологічну залежність економіки. Загальний 

обсяг споживання імпорту в українській економіці (54% ВВП) суттєво вищий 

від країн, що мають розвинену промисловість (48%). Більша частина ВВП 

витрачається на оплату товарів іноземного походження і в цьому закладено 

витоки проблеми дефіциту платіжного балансу та фінансової нестабільності 

економіки. 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_rt320&language=en
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Ключовою ознакою надто високої імпортозалежності економіки є 

великий і тривалий дефіцит балансу зовнішньої торгівлі товарами, що становив 

7% ВВП у 2019 р. Надмірність імпорту, вузькість спектра товарного експорту 

визнаються проблемами української економіки. До того ж структурні 

характеристики імпорту та експорту свідчать про асиметричність торгово-

економічних відносин України із зовнішнім світом. Технологічно складні види 

продукції переважають у сукупному товарному імпорті: частка машин, 

обладнання, електротехнічного устаткування, транспортних засобів зросла до 

34% (2019 р.), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, 

полімерних матеріалів і виробів – перевищила 18%. Така продукція є більш 

конкурентоспроможною, ніж товари українського експорту.  

Структура українського експорту товарів сконцентрована на сировинно-

мінеральній продукції та металах, що зумовлено недостатньою 

диверсифікованістю промислового сектора. Зокрема, п’ята частина експорту 

припадає на метали і металопродукцію (у тому числі чорні метали – 18%), 26% 

– на продукти рослинного походження, 10% – на олійно-жирову продукцію,  

10% – на мінеральні продукти (2019 р.). Сукупна частка продуктів низького 

ступеня перероблення у складі експорту товарів перевищує 73%, а світові 

ринки такої продукції не є сталими ні за місткістю, ні за цінами. Частка 

продукції машинобудування в експорті скоротилася до 11%, хімічної – до 5%, а 

споживчих промислових товарів (легкої, харчової промисловості) – до 8%. Тож 

у глобальному поділі праці країна застрягла на виконанні ролі постачальника 

середньо низькотехнологічної та мінерально-сировинної продукції. Це обмежує 

перспективи диверсифікації виробництва, впровадження технологій індустрії 

4.0, промислового відновлення економіки.  

Превалювання сировинного експорту, залежність від імпорту товарів 

(інвестиційного призначення, проміжного та кінцевого споживання) та 

технологій, а на додачу – масова трудова еміграція та відплив капіталу, – це ті 

ознаки української економіки, що перетворюють її на периферію світового 

господарства [1]. Посилення імпортозалежності національної економіки 

виступає чинником, а разом із тим і наслідком асиметричної участі країни у 

зовнішньоторговельних відносинах [2], структурної деградації, зовнішнього 

технологічного та фінансового контролю, дефіциту платіжного балансу. Ця 

вада обтяжується браком ланцюжків створення вартості, що поєднували б 

регіони країни.  

Між видами промислової діяльності спостерігаються істотні відмінності 

за питомою вагою імпорту у виробничих витратах на проміжне споживання. 

Зокрема, частка імпорту в галузі водопостачання (E) залишалася традиційно 

низькою (в середньому 11% у 2013–2017 рр.), у добувній промисловості – 

істотною (22% відповідно), тоді як в енергетиці та переробній промисловості – 

високою (близько 35 та 34%). Витрати на імпортні складові переважають (їхня 

частка перевищує 50%) у проміжному споживанні таких видів діяльності 

переробної промисловості, як виробництво коксу і коксопродуктів (С19.1), 

хімічної та гумово-пластмасової продукції (С20, С22), окремих видів продукції 
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машинобудування (С28, С29). Високі витрати на імпорт (у межах 30–50%) 

властиві підгалузям легкої промисловості (C13–C15), машинобудування (С26, 

С27, С30), фармацевтики (C21), деревообробної, поліграфічної та меблевої 

промисловості (C16–C18, C31–C33) і навіть виробництва готових 

металовиробів (С25). Достатньо значущими (у межах 20–30%)  такі витрати є в 

решті видів переробних виробництв, а саме: металургійній промисловості 

(C24), харчовій (C10–C12), виробництві неметалевої мінеральної продукції 

(C23). 

Існує декілька чинників, що запускають механізм посилення виробничої 

залежності від імпорту, а саме: 

– нерівні умови конкуренції між національними та іноземними 

виробниками на внутрішньому ринку. Імпорт конкурує з продукцією 

національних виробників за ціною та якістю. Інструменти, якими частенько 

послуговуються іноземні конкуренти, – це демпінг, масований імпорт або 

«заміна зі заниженням митної вартості». Тарифний захист внутрішнього ринку 

України набагато гірший, ніж в інших країнах За таких умов якісна продукція 

національних виробників залишається незатребуваною, поступаючись за 

ціновими параметрами іноземним аналогам; 

– брак нетарифного захисту внутрішнього ринку. Відпрацьовані схеми 

завезення до країни «євроблях», спрацьованих вантажних вагонів нині можуть 

бути реінкарновані ще й стосовно зужитої сільськогосподарської техніки. 

Неналежний захист внутрішньому ринку створює ризики втрати виробництва 

вітчизняного товару, навіть цілих галузей; 

– неефективне реагування національного виробника на попит, що 

виникає. Подеколи на різних етапах технологічного ланцюжка виробник  не 

спроможний забезпечити новий попит або потребу в якісно удосконаленому 

традиційному виробі з причин нестачі інвестиційного ресурсу для проведення 

технологічної модернізації чи недостатньої інвестиційної активності. Складний 

інвестиційний клімат в українській економіці [3] не сприяє проведенню 

модернізації виробничих потужностей промисловості; 

– втрата низки вітчизняних виробництв і галузей. Унаслідок цього 

виникають лакуни у технологічних ланцюжках поставок товарів, що 

заповнюються імпортом. У такому разі імпорт стає безальтернативним, його 

технологічна заміна ускладнена;   

– неконкурентні умови участі національних та іноземних виробників у 

процедурах публічних закупівель товарів для проміжного та кінцевого 

споживання [4]. За відсутності механізму залучення вітчизняного виробника 

замовлення віддаються переважно іноземним постачальникам, а залежність 

економіки від імпорту формується штучно;  

– нагромадження основного капіталу у державному секторі за бюджетні 

кошти забезпечується технікою, обладнанням, устаткуванням іноземного 

виробництва. Імпорт машин та устаткування запускає ланцюгову реакцію 

пролонгації імпортозалежності, з огляду на потреби у закупівлі оригінальних 

запасних частин і деталей для обслуговування та утримання придбаної техніки 
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у робочому стані. Розміщення замовлень за кордоном означає для українських 

виробників, які не отримують цих замовлень, – втрату власних розробок, 

виробничої бази та науково-технічного потенціалу, а ще й витіснення їх з  

внутрішнього ринку на довгі роки; 

– нерівність умов доступу до ресурсів фінансових ринків для 

національних та іноземних компаній.  
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ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ 

ІНДУСТРІЇ 4.0 В УКРАЇНІ 

 

Виклики глобальної боротьби з пандемією для України, як і для всього 

світу, ускладнюються значним падінням промислового виробництва, 

згортанням підприємницької діяльності, зростанням кількості безробітних, 

порушенням ланцюгів доданої вартості на тлі посилення контролюючих заходів 

на кордонах. Найбільший виклик полягає в максимальному убезпеченні 

здоров’я громадян при недопущенні економічної катастрофи. З іншого боку, 

коронакриза стала каталізатором прискореної діджиталізації, розвитку 

віддалених форм зайнятості та кристалізації ядра співробітників, які 

демонструють найвищу ефективність [1]. Тобто ті компанії, які змогли 

впровадити інформаційно-комунікативні технології управління бізнес-

процесами, проходять випробування кризою з меншими втратами, 

користуючись можливістю віддаленого доступу працівників та електронними 

продажами. Всі ці процеси вимагають залучення фінансових ресурсів, навіть 

великі корпорації із достатньо міцним запасом фінансової стійкості наразі 

вимушені скоротити інвестиційні бюджети. Ще гірша ситуація в малому та 

середньому бізнесі, які опинились на межі виживання. 
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Тому для будь-якої держави, в тому числі й для України, дуже важливо 

забезпечити підтримку вітчизняної промисловості, застосовуючи перевірені 

досвідом інших країн фінансові інструменти. Саме в цих умовах надання 

доступу до фінансових ресурсів – особливо у сфері інноваційного оновлення 

бізнес-моделей підприємств – є ключовим завданням уряду. Підтримка 

впровадження українським бізнесом смарт-технологій допоможе українським 

виробникам сформувати конкурентні переваги та не просто відновити свою 

роботу, а й вивести її на новий рівень якості. 

Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази виробництва в рамках 

Індустрії 4.0 потребує значних інвестиційних ресурсів. Фінансові кошти, за М.І. 

Крупкою, можна залучати шляхом державного фінансування, від приватного 

капіталу, з власних джерел [2, с. 66]. Як і при здійсненні інноваційної діяльності 

підприємства використовують не тільки традиційні джерела фінансування (власні 

кошти, кошти державних та місцевих програм, кредити банків), а й венчурні 

(більш ризикові), сукупність яких показано на рис.1. 

 
Рис. 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності 

Джерело: складено автором. 

 

Узагальнючи світовий досвід щодо джерел фінансування інноваційного 

оновлення промисловості в рамках Індустрії 4.0, ми бачимо, що саме державні 

програми вносять вагомий внесок у процеси активізації поширення Ідустрії 4.0. 

Зокрема, у Франції програма «Alliance pour l'Industrie du Futur» із бюджетом 10 

млрд євро передбачає фінансування комплексу інструментів державного 

фінансування (позики), пільгове оподаткування; стимулювання приватних 
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інвестицій в НДДКР у виробничі процеси; у Німеччині –  Plattform Industrie 4.0 

– технологічні інновації на основі горизонтальної інтеграції за ланцюгами 

доданої вартості, вертикальну інженерну інтеграцію, включаючи безпеку та 

колаборацію промислових та освітніх ініціатив (бюджет 200 млн євро); у 

Нідерландах – «Smart Industry» – впровадження ІКТ у виробництво та 

адаптацію ланцюгів вартості бізнесу (бюджет 25 млн євро); в Італії – «Intelligent 

Factory Cluster» – створення платформи спільноти із впровадження чотирьох 

пріоритетів (сталого виробництва, адаптивного виробництва, розумного 

виробництва, підтримки передачі технологій, знань та інформації з бюджетом 

45 млн євро); в Іспанії – програма «Connected Industry 4.0 – розробка 

інноваційних досліджень» з бюджетом 97,5 млн євро; у Великій Британії – 

HVM Catapult – підтримка бізнесу в галузі виробництва високої доданої 

вартості, з високим рівнем інтенсивності НДДКР, що зумовлює значне 

зростання (бюджет 164 млн євро) [3]. 

Звичайно такі урядові програми сприяють формуванню сприятливого 

середовища для інноваційної трансформації промисловості, а значні витрати 

держави в поєднанні з приватними інвестиціями в усіх розглянутих країнах 

мали значний економічний ефект. Тобто головний результат стратегії 

інноваційного розвитку в країнах ЄС чітко оцінюється економічними 

показниками, одним з яких є розвиток високотехнологічного виробництва. 

В Україні також ухвалені нормативно-правові засади впровадження 

технологій Індустрії 4.0: наразі діє Концепція розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018–2020 роки, ухвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р [4]. Водночас слід відзначити, 

головну спрямованість цього документу на впровадження електронного 

урядування, а от критично важливі аспекти стимулювання промислового 

розвитку в цьому документі підтримані недостатньо. Створене у 2019 році 

Міністерство цифрової трансформації також визначає одним із пріоритетів 

формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, цифрової 

економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної 

демократії, розвитку інформаційного суспільства. Велику роботу щодо 

просування концепції Індустрї 4.0 для української промисловості проводять 

обєднання та асоціації, зокрема Асоціація підприємств промислової 

автоматизації України (АППАУ), яка створила платформу Індустрія 4.0 та 

представила Національну стратегію Індустрії 4.0, об’єднавши провідні 

українські підприємства, що підтримують старт-трансформації. Слід відзначити 

недостатню підтримку урядових структур, адже, як зазначає директор АППАУ, 

«Фокус національних політик розвинених держав спрямований на розвиток 

інноваційних екосистем промислових хайтек. Тобто питання підготовки кадрів, 

розвитку науки, стандартів, технопарків та індустріальних парків, кластерів, 

створення відповідних умов (позики, пільги, звільнення від податку тощо), 

акселератори та інкубатори тощо – бере на себе держава. В Україні про все це 

можна тільки мріяти» [5]. Отже, в нашій країні процес формування дієвої 

системи державної підтримки інноваційних трансформацій у сфері 
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промисловості тільки формується, що 1 підверджується фактичним станом 

розвитку. 

Так, за оцінками готовності національних виробництв до майбутнього, 

зокрема впровадження технологій Індустрії 4.0, Всесвітнього економічного 

форуму, Україна – як за рейтингом, так і за складовими інтегрального індексу – 

відстає від референтних країн (найближчих сусідів і конкурентів). За 

структурою виробництва Україна входить у першу половину (43-тє місце), а за 

драйверами промислового розвитку посідає лише 67-ме місце. Більш детальний 

аналіз дозволяє встановити причини такого відставання, зокрема у сфері 

фінансової спроможності до здійснення таких трансформацій [6]. У нашій 

країні, якщо звернутися до даних Держстату, бачимо, що вітчизняні 

підприємства самостійно фінансують інноваційні технології, і це є незмінною 

тенденцією протягом останніх років (табл.). 

Таблиця  

Індикатори фінансування інноваційної діяльності українських 

підприємств  
Показник 2015 2016 2017 2018 2019 Зміни 

за 2019/ 

2018, % 

Частка кількості промислових 

підприємств, які впроваджували 

іінновації, в загальній кількості 

промислових підприємств, % 

15,2 16,6 14,3 15,6 13,8 -1,8 

Загальний обсяг витрат за 

напрямами інноваційної 

діяльності, млн грн 

13813,7 23229,5 9117,5 12180,1 14220,9 116,76 

Власні кошти, млн грн 13427 22036 7704,1 10742 12474,9 116,13 

Кошти державного бюджету, 

млн грн. 

55,1 179,0 227,3 639,1 556,5 87,08 

Кошти іноземних інвесторів, 

млн грн 

58,6 23,4 107,8 107,0 42,5 39,72 

Інші джерела, млн грн 273,0 991,1 1078,3 692,0 1147 165,75 

Джерело: складено автором за даними Держстату України [7].  

 

Серед промислових підприємств частка інноваційно активних 

підприємств є невисокою та не досягає 17%: у 2016 р. вона мала найбільше 

значення – 16,6%, у 2017 р. – 14,3, у 2018 р. – 15,6%, а у 2019 скоротилась на 

1,8%. Низька інноваційна активність підприємств обумовлена такими 

причинами, як: фрагментарність, непослідовність та незавершеність 

економічних перетворень; відсутність розвиненої інноваційної інфраструктури; 

орієнтація на імпорт високотехнологічного обладнання, недостатня увага до 

розвитку власного науково-технічного потенціалу; відсутність кваліфікованого 

управління інноваційними процесами, спрямованого на підвищення якості 

продукції, отримання конкурентних переваг; недосконалість інструментів 

правового регулювання інноваційної діяльності; відсутність дієвих механізмів 

фінансової підтримки. 
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Розглянемо фінансові аспекти впровадження технологій Індустрії 4.0 в 

Україні докладніше  

Державне фінансування.  В Україні такі механізми поки що не запущені. 

Але певні кроки урядом уже зроблено. Правління Національного банку 

ухвалило рішення знизити облікову ставку до 8%. Продовження пом’якшення 

монетарної політики має на меті подальшу підтримку економіки в умовах 

пандемії та карантинних заходів [8]. Цей крок має на меті покращити у країні 

інвестиційний клімат, який наразі оцінюється не досить високо. Так, за даними 

міжнародного Звіту «Оцінка готовності промисловості до викликів 

майбутнього, можливість залучення ПІІ в економіку України перебуває на рівні 

3,5 [6]. Тобто, незважаючи на існуючі привабливі фактори (великий ємний 

внутрішній ринок; вигідне географічне розташування на перетині основних 

транспортних шляхів між Європою та Азією; порівняно дешева та водночас 

кваліфікована робоча сила; розвинений науковий потенціал; наявність 

інфраструктури), іноземні інвестори з обережністю ставляться до можливості 

залучення коштів в інвестиційні проєкти на території України. 

До того ж процес іноземного інвестування в Україні має певні 

особливості. Станом на кінець 2018 р. ПІІ до економіки України надійшли 

близько зі 130 країн світу, основна частина надходжень уже протягом багатьох 

років припадає на невелику кількість країн, що свідчить про незначну 

географічну диверсифікацію (рис. 2). Нинішня географічна структура 

іноземних інвесторів в Україні не є оптимальною та не відповідає структурі 

інвесторів, які розміщують свої капітали у переважній кількості розвинених 

країн [9]. Для української економіки важливі інвестиції саме з країн, які є 

технологічними лідерами та спеціалізуються на виробництві товарів з високою 

часткою доданої вартості, а саме – зі «старих» країн – членів Європейського 

Союзу (Франції, Італії, Німеччини), а також США та Японії. Оцінки стану 

інвестиційної готовності економіки України до проведення модернізації 

свідчать про те, що економіка країни все ще залишається в стані глибокої 

інвестиційної кризи. 

 
Рис. 2. Рівень прямих іноземних інвестицій в Україні та інших країнах, 

млрд дол. США 
Джерело: складено автором за даними Світового банку [10]. 
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Якщо у розвинених ринкових системах вагомим джерелом інвестицій у 

промисловість виступають фінансові ресурси фондового ринку та кредити 

банків, то в Україні роль цих джерел невелика. Показово те, що частка 

позикових і залучених коштів у джерелах інвестицій промисловості 

скоротилася до 11% (2015 р.), у тому числі переробної промисловості – до 3% 

та добувної – до 1%, тоді як ще у 2011 р. така частка становила 21%, 16 та 4% 

відповідно. У низці галузей переробної промисловості взагалі припинили 

використання позикових і залучених коштів для виробничих інвестицій. 

Наприклад, ідеться про виробництво машин та устаткування загального і 

спеціального призначення, а саме: виробництво двигунів і турбін, виробництво 

підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів, 

виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування, виробництво 

машин і устаткування для сільського та лісового господарства, виробництво 

металообробних машин і верстатів тощо.  

Проведене дослідження дозволило обгрунтувати положення про те, що 

впровадження технологій Індустрії 4.0  країні не забезпечено фінансовими 

ресурсами. Саме тому для вирішення проблеми доступу до фінансів в умовах 

обмеження державної підтримки, обтяженої впливом так званої коронакризи, 

доцільно впровадити досвід розвинених країн, а саме – системи венчурного 

фінансування, що показала свою ефективність у США. Трансформаційні зміни 

в економіці й фінансовій системі США, поширення специфічних форм 

інвестування науково-дослідних розробок із залученням нових форм 

інвестування, здатних враховувати довгострокові умови капіталізації вкладених 

коштів, спричинило виникнення венчурного капіталу як специфічної форми 

фінансування технологій Індустрії 4.0 та зумовило значне зростання 

інноваційного розвитку країни. 

Ефективність венчурного фінансування зумовлена можливістю залучення 

коштів приватними особами «ангелами бізнесу», що надається каналами 

венчурного ринку в розмірі від 5 % до 50 % інвестиційного портфеля у 

високоризиковані наукомісткі проєкти. Збирання коштів для венчурного 

фінансування здійснюється з багатьох джерел, основу яких формують кошти 

засновників венчурного підприємства та його ділових партнерів. Серед інших 

джерел венчурного фінансування можна виділити прибуток венчурних фондів, 

що реінвестується в інноваційні проєкти, кошти інвестиційних компаній малого 

бізнесу, зарубіжних інвесторів, кошти страхових компаній і банківських 

установ, інвестиції «незалежних» і «зовнішніх» венчурних фондів, вільні 

фінансові ресурси пенсійних, благодійних фондів і фондів профспілок, кошти 

державних структур та ін. Найбільшим джерелом венчурного фінансування у 

США є закриті партнерства з венчурним капіталом (так звані «незалежні» 

венчурні фонди). Вони формувалися з інвестицій фізичних осіб, які частину 

своїх прибутків вкладали у перспективні проєкти. До цього типу джерел 

відносять і закриті пули-партнерства, у які партнери-інвестори вкладають різні 

суми капіталу залежно від своєї фінансової спроможності –  від 25 тис. 

дол. США до кількох десятків мільйонів дол. США. Високий рівень соціальної 
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відповідальності виділяє таке інвестування капіталу з інших видів 

фінансування. «Бізнес-ангели» активно фінансують сфери бізнесу, розвиток 

яких може створити нові робочі місця, покращити екологічну ситуацію, 

підвищити соціальну рівність, створити корисні для суспільства технології та 

розробки. 

Враховуючи те, що критично важлива роль у сприянні адаптації 

виробників до новітніх технологічних трендів належить державі, можна 

запропонувати такі механізми для інноваційних трансформацій промисловості 

України відповідно до викликів Індустрії 4.0: 

– створення ефективного інвестиційного середовища за допомогою 

механізмів державного гарантування іноземних інвестицій, розвитку 

партнерства приватних інвесторів, науки і держави у процесі розвитку 

інфраструктури: індустріальних парків; спеціальних зон переробки, кластерів; 

– створення конкурентних умов для всіх учасників ринку, у тому числі 

рівних умов доступу до ринку сировини, трансферу технологій; 

– формування державної інноваційної інфраструктури: мережі центрів 

поширення нововведень і консультаційних центрів, що надають ділові послуги 

інноваторам; 

– створення інноваційних екосистем та союзу розвитку інноваційної 

інфраструктури (бізнес-інкубаторів, інноваційних кластерів, індустріальних 

парків, технополісів), які є дієвими інструментами капіталізації наукових 

розробок та комерціалізації інновацій. 

Пошук джерел фінансування інноваційного оновлення матеріально-

технічної бази виробництва показав, що ефективним є поєднання внутрішніх 

джерел фінансування (прибутку, амортизаційного фонду) з використанням 

венчурних технологій, а також комплексна державна підтримка інноваційно 

активних підприємств, активне залучення коштів іноземних та вітчизняних 

інвесторів, заощаджень домогосподарств та ефективне управління квазірентою. 
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КІБЕРРИЗИКИ ЯК НОВІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Технологічні зміни постійно вносять нові характеристики як у глобальну 

економічну систему, так і в економіку окремих сфер діяльності. У сучасному 

світі спостерігається інтенсивний процес розвитку, поширення і впровадження 

різних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери діяльності 

людини, суспільства і держави. Рівень розвитку національної інформаційної 

інфраструктури впливає на оборонний і політичний потенціал держав і є одним 

з ключових чинників зростання і підвищення конкурентоспроможності 

економіки. Підрив стратегічної стабільності у цій сфері може призвести до 

негативних наслідків для міжнародної безпеки в цілому. Зокрема, сплановане 

порушення роботи комп’ютерних мереж і систем об’єктів критично важливої 

інфраструктури в будь-якому з ключових секторів економіки та управління 

може мати катастрофічні наслідки для національної інфраструктури. 

Чим більше фінансова система покладається на цифрові технології, тим 

більше вона взаємопов’язана і тим більш вразлива до кіберексплуатації. 

Споживачі, як відомо, надають перевагу зручності над безпекою, та й фінансові 

установи заохочують споживачів використовувати онлайн-технології як спосіб 

підвищення ефективності та зниження операційних витрат, надання 

індивідуальних банківських ІТ-послуг та підтримки, що стосуються 

багатоканального банкінгу, управління готівкою/інвестиціями, банківського, 

податкового та торговельного фінансування, ризику та управління. Разом із тим 

https://investgazeta.ua/blogs/5-rokiv-industriji-4-0-de-ukrajina
http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf
https://bank.gov.ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-04-23
http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2018&locations=%20%20UA-BY-PL-RO-TR&start=1990&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2018&locations=%20%20UA-BY-PL-RO-TR&start=1990&view=chart
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на організації і населення можуть бути здійснені: DDoS-атаки, атаки на 

вебдодатки, вбудовування викупного програмного забезпечення, зловмисних 

ботів, ransomware, фішинг. 

У цій публікації фінансова безпека розглядається як стан захищеності 

фінансових інтересів суб’єктів господарювання на всіх рівнях фінансових 

відносин. Оскільки у фінансовій сфері стрімко розвивається цифровізація, то 

зростають і специфічні ризики. Інститут управління ризиками визначає 

кіберризик як «будь-який ризик фінансових втрат, зриву чи пошкодження 

репутації організації через певний збій її систем інформаційних технологій» [1]. 

Жодне єдине рішення у сфері кібербезпеки не може повністю усунути 

кіберризик, і тому фірми, що надають фінансові послуги, повинні 

застосовувати ефективні стратегії попередження атак та пом’якшення 

наслідків, які повинні бути заздалегідь розроблені.  

Минулого року, згідно з доповіддю IntSights [2], банки та фінансові 

організації стали об’єктом 25,7% усіх атак зловмисних програм. Це більше, ніж 

у будь-якій з 27 інших сфер, звіт яких відслідковувався. Фінансова галузь 

зазнає більших втрат від кіберзлочинності, ніж будь-який інший сектор, і, як 

повідомляється, зазнає атак утричі частіше, ніж інші сфери. Банки та інші 

фінансові установи повинні адаптуватися до кіберризиків, оскільки вони дуже 

сприйнятливі до зловмисної діяльності саме через активи та дані, якими вони 

володіють. До таких активів належать гроші, що зберігаються на банківських 

рахунках, а також інші негрошові активи та деривативи, що перебувають під 

управлінням банку або фірми, особисті дані, кредитні записи та інвестиційні 

записи або інформація, що може становити інтелектуальну власність. 

Відповідно хакерське шахрайство Equifax 2017 року викрило персональні дані 

близько 145,5 млн клієнтів, призвело до безпрецедентного збитку репутації для 

агенції звітності про споживчі кредити та можливості злочинних дій, 

включаючи шахрайство з кредитними картками та відмивання грошей [3].  

Зарубіжні вчені [4] зауважують про значну вразливість світової економіки 

через взаємопов’язаність фінансових систем країн та зміну мотивації 

кіберзлочинців. З появою кібератак їх проти фінансового сектора здійснювали 

переважно фінансово мотивовані злочинці, що діяли за схемами максимізації 

прибутку до втечі, швидко та не привертаючи увагу правоохоронців. Нині 

часто зростаючі кіберзагрози державним та недержавним суб’єктам насамперед 

зумовлені геополітичними цілями, тобто з можливістю справжніх кібератак 

щодо фінансового сектора призвести до хаосу та спровокувати нестабільність 

як самоціль. 

Та, на думку іншого колективу авторів [5], кіберризики створюють 

унікальну загрозу фінансовій стабільності, що недостатньо зрозуміла і 

некерована, попри зростання інвестицій у дослідження та залежність 

фінансових установ, споживачів та урядів від кібертехнологій. Автори 

розглядають особливості, за якими кіберризики відрізняються від традиційних 

фінансових потрясінь. На відміну від фінансових та політичних потрясінь, які 

спричиняли фінансову паніку, кібератаки, як правило, розроблені та ініційовані 
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противниками у переслідуванні конкретних шкідливих цілей. Якщо одна з цих 

цілей – значна нестабільність фінансової системи, кібератака може створити 

унікальні проблеми, де переплітаються фінансові, технологічні та операційні 

ризики.   

Для протистояння таким комбінованим ризикам актуалізуються різні 

форми співпраці стейкхолдерів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту. Одним ыз 

проявів такої колаборації є підписання Меморандуму про взаємодію та 

співробітництво між Центром кіберзахисту Національного банку України та 

Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, що спрямований на попередження, виявлення, 

ефективне реагування та протидію актуальним кіберзагрозам, підвищення рівня 

інформаційної безпеки та ситуаційної обізнаності у сфері кібербезпеки та 

кіберзахисту.  

Однак сучасна цифрова економіка реалізує додаткові переваги у сфері 

ефективної взаємодії підприємств різного рівня на основі застосування 

багатосторонніх платформ і бізнес-моделей. Основою суттєвого підвищення 

кіберстійкості усієї банківської системи є залучення банків  України до 

співробітництва в рамках платформи, що дасть змогу ефективніше реагувати та 

протистояти актуальним кіберзагрозам, насамперед високого ступеня 

складності, сприятиме стабільності банківської системи України. 

У фінансовій сфері набули поширення глобальні платформи електронних 

платежів: Alipay, PayPal, M-Pesa, bKash, Visa, Mastercard; краудфандингові 

платформи: Catarse, Costeame, Getmefund, Kickstarter; платформи e-комерції 

послугами, зокрема фінансово-кредитними: Afluenta, KiaKia, Lending Club, 

Prestadero. Проте у сфері кібербезпеки фокусування на інфраструктурно-

мережевій складовій забезпечення безпеки залишається незмінним. Політика 

починає здійснюватися на принципах мультистейкхолдерізму – участі всіх 

зацікавлених сторін, включаючи бізнес, – для створення безпечного 

кіберпростору. Фахівці відзначають прогресивну роль створення платформ у 

сфері кібербезпеки, що спрямовані на розвиток дослідницького та 

інноваційного потенціалу організацій різних сфер (енергетика, промисловість, 

транспорт та фінанси), а також включення в цей процес органів влади, 

представників науки та інших зацікавлених сторін. 

Як приклад, можна навести практику компанії Asters, що зібрала команду 

провідних фахівців із кібербезпеки, ІТ та юристів, щоб запустити SyberDesk – 

інтегровану платформу для рішень, послуг та консультацій з кібербезпеки для 

клієнтів, які стикаються з постійно зростаючими загрозами у кіберпросторі. 

CyberDesk має власну науково-дослідну лабораторію із розроблення рішень 

щодо безпеки для IoT та blockchain-проєктів, досліджень поведінкової 

біометрії, моделювання кібератак та створення стійких інструментів оцінки 

ризиків. Також High-Tech Bridge сформувала платформу на базі багатошарової 

технології тестування безпеки додатків, яка тепер втілена у пропозиції 

ImmuniWeb.  
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Напрями діяльності цифрових платформ у сфері кібербезпеки можуть 

охоплювати: 

– розробку платформ кібербезпеки індустріальних систем, фінансових 

установ та енергетичних мереж нового покоління; 

– системну інтеграцію Інтернету речей, блокчейну та сучасних 

інструментів кіберзахисту; 

– моделювання кібератак та розробку інструментів й підходів до 

зниження вразливості критичної інфраструктури; дослідження та розробку 

інструментів деталізованого оцінювання ризиків; 

– прогнозування інцидентів кібербезпеки та оцінку заходів щодо захисту; 

створення адекватних заходів та аналіз відповідності фінансових, стратегічних 

та операційних заходів суті ризиків з кібербезпеки; 

– тренінги та навчальні програми з кібербезпеки;  компанії з навчання 

персоналу кібергігієні; 

– тестування на можливість впливу фішингу та соціальної інженерії, 

інсайдерські загрози, програми протидії; 

– цифрову криміналістику: виявлення, фіксацію, аналіз та належне 

оформлення цифрових доказів про кіберінциденти; 

– «кіберадвокатування» та «кіберстрахування» – повний спектр правових 

та страхових послуг при зіткненні з кіберінцидентами. 

Отже, для зниження кіберризиків фінансовим організаціям потрібно 

уводити режим управління повного життєвого циклу ризиків; зафіксувати 

відповідальність за кібербезпеку на рівні вищого керівництва; підтримувати 

реєстри апаратного та програмного забезпечення; використовувати 

інструментальні засоби для проведення інвентаризації пристроїв і програм, що 

використовуються; здійснювати автоматизоване сканування всіх мережевих 

пристроїв на предмет вразливостей; встановити багаторівневий захист, 

проводити моніторинг і тестувати ефективність захисту; заохочувати 

співробітників розвивати та офіційно підтверджувати їх рівень навичок щодо 

протидії кіберризикам. У нинішніх умовах зростає актуальність інтеграції та 

співробітництва на базі платформ для обміну та спільного використання 

інформації та програмного забезпечення для попередження загроз, отримання 

послуг та консультацій з кібербезпеки, розвитку дослідницького та 

інноваційного потенціалу. 
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЇЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

Технологічні зміни як основна детермінанта модернізації дозволяють  

розширити межі економічного зростання, не змінюючи обсяг ресурсів. 

Інформаційні технології в постіндустріальному суспільстві визначають 

глобальний вектор розвитку, особливо світового фінансового ринку, і є 

головним фактором його якісної трансформації. Імплементація ІТ у 

фінансовий сектор проявляється у формі віртуалізації і першочергово 

проявляється на фондовому ринку. Розвиненість фондового ринку, зокрема 

поширеність новітніх технологій, є показником розвитку фінансової системи 

країни та детермінантом основних тенденцій. 

Віртуалізація фондового ринку – використання спеціального програмного 

забезпечення в операційній діяльності фондових бірж, цифровізація ринку 

цінних паперів, перехід у віртуальне (цифрове) середовище функціонування є 

основною формою віртуалізації фондового ринку України, а основними її 

детермінантами виступають рівень розвитку ІТ-сектора, рівень імплементації 

інформаційних технологій у діяльності фондових бірж, законодавче 

регулювання фондових бірж. 

Для українського біржового ринку цінних паперів довгий час був 

характерний низький рівень застосування новітніх технологій і механізмів 

електронної торгівлі. Лише наприкінці 2009 р. процес технологізації біржової 

торгівлі на ринку цінних паперів активізувався. «Українська біржа» першою 

запустила ринок заявок, інтернет-трейдинг, онлайн-розрахунок індексу, 

механізм торгівлі цінними паперами через центрального контрагента, 

створивши ТОВ «Український центральний контрагент». Такі технології 

біржових торгів широко використовуються в усьому світі, адже вони 

дозволяють забезпечити анонімність розрахунків, знімають необхідність оцінки 

ризиків, підвищують надійність здійснених операцій та виконання угод. 
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Віртуалізація фондового ринку проявляється у формі уведення 

програмних продуктів учасниками фондового ринку (див. табл. 1).  

Іншою стороною трансформації фінансової системи України є 

модернізація банківського сектора. До новітніх тенденцій в Україні належить 

інтернет-банкінг. Основні послуги, які надає інтернет-банкінг в Україні, – це 

перевірка стану рахунку, квитанції на грошові операції, грошові перекази, 

оплата рахунків, конвертація валюти, оформлення депозиту, додаткові послуги 

по платіжних картках. 

Таблиця 1 

Програмні продукти введенні учасниками фондового ринку  

Назва 

заявника 

Дата 

введе

ння 

Назва 

програм. 

продукту 

Інформація про програмний продукт 

Асоціація 

«Українські 
Фондові 

Торговці» 

24.03. 

2014 
 

 

BIT eTrade 

 

Створює організаційно-правові та технологічні передумови 

щодо побудови систем електронного документообігу 
(ЕДО) завдяки обміну повідомленнями – електронними 

документами – із використанням надійних засобів ЕЦП 

ПрАТ КУА 

«Академія 

ІНВЕСТ-
МЕНТС» 

24.03. 

2014 

 

BIT eAsset Програмне забезпечення обліку активів фондів і 

формування адміністративних даних компанії з управління 

активами для подачі їх до НКЦПФР та формування інших 
облікових аналітичних регістрів 

Асоціація 

«Українські 

Фондові 
Торговці» 

24.03. 

2014 

 
 

BIT 

eBrokerRe

portReceivi
er 

 

Програма призначена для отримання, тестування, 

накопичення та попереднього аналізу інформації в 

електронному вигляді, яка надається професійними 
учасниками фондового ринку, що мають ліцензію торговця 

цінними паперами та забезпечує організацію Системи для 

налагодження контролю за звітністю (адміністративними 
даними) торговців цінними паперами 

ПАТ "СІАМ-

КАПІТАЛ" 

 

13.08. 

2013 

 

Програмне 

забезпе-

чення 
"АФР-

Мульти-

Звіт 
 

Програма призначена для складання та перевірки звітності 

емітентів цінних паперів до НКЦПФР у чинних 

електронному та паперовому форматах, а також підготовки 
текстів публікацій в офіційних друкованих виданнях 

Товариство з 
обмеженою 

відповідаль-

ністю 
"Кайдзен 

Капітал" 

07.08. 

2013 

Програмне 

забезпе-
чення 

"АФР-

ТЦП" 

Програма призначена для складання та перевірки 

адміністративних даних щодо діяльності торговців 

цінними паперами та формування електронної форми у 
чинних форматах для подальшого подання до НКЦПФР 

окремими спеціалізованими програмами, що забезпечують 

накладання електронного цифрового підпису; для ведення 
внутрішнього обліку  

Асоціація 

«Українські 

Фондові 
Торговці» 

05.06. 

2013 

BIT 

eReport 

Забезпечує автоматизацію внутрішньої діяльності 

торговців цінними паперами (ТЦП), формування 

адміністративних даних для їх подачі до НКЦПФР та 
формування інших облікових аналітичних регістрів  

ПАТ ФБ 

«ПЕРСПЕК-
ТИВА» 

04.06. 

2013 

Система 

електрон-
них торгів 

Забезпечує організацію біржових торгів, контроль клірингу 

та розрахунків і відповідний інформаційний обмін з 

використанням ЕДО завдяки терміналам брокерів (BIT 
eTrade, BIT eTrade Future), формування звітності до 

НКЦПФР  

Джерело: НКЦПФР 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nssmc.gov.ua%2Ffund%2Fsoftlist&ei=j8SDVeXAN4KpsgH30oKYDA&usg=AFQjCNHeX6w97TskjiuZJx562mhWt7sndw&sig2=JxXOVDn7ljLFZ5HkE5_aZQ&bvm=bv.96042044,d.bGg
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Нижче представлено порівняльну характеристику послуг інтернет-

банкінгу в Україні та за кордоном (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика послуг інтернет-банкінгу,  

що надаються зарубіжними банками та банками України 

 
Вид послуг Зарубіжні банки Українські банки 

Запит залишків за 

рахунками 

Впроваджена послуга Впроваджена послуга 

Виставлення і сплата 

рахунків 

Впроваджена послуга Впроваджена послуга 

Грошові перекази Впроваджена послуга Впроваджена послуга 

Оформлення депозиту Впроваджена послуга Впроваджена послуга 

Оформлення індексованих 

депозитів 

Впроваджена послуга Не впроваджена послуга 

Відкриття рахунків Впроваджена послуга Впроваджена послуга 

Оформлення кредиту Впроваджена послуга Впроваджена послуга, але 

практично не пропонується 

Інтернет-еквайринг Впроваджена послуга Не впроваджена послуга 

Хеджування валютних 

ризиків 

Впроваджена послуга Не впроваджена послуга 

Джерело: Cтолбова О.И. Становление и развитие ипотечного кредитования в США на 

основе кризиса: опыт для России. Россия и Америка в ХХІ веке. 2011. URL: 

http://www.rusus.ru  

 

Цей перелік послуг пропонують ПриватБанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк. 

Цим банкам належить приблизно 90 % ринку дистанційних послуг, що дають 

змогу здійснити будь-які платежі відповідно до бажань клієнта. Використання 

інтернет-технологій у банківській діяльності, зумовлене віртуалізацією 

банківського сектора, видозмінює форму банківського обслуговування, 

призводячи до поширення дистанційного обслуговування.  

Підґрунтям розвитку інтернет-банкінгу, зазвичай є розвиненість ІКТ та 

поширення Інтернету. Згідно з даними звіту Міжнародного союзу 

електрозв’язку (МСЕ) ООН «Вимірювання інформаційного суспільства», 

лідерами з розвитку та використання ІТ у 2018 р. є Південна Корея, Швеція, 

Ісландія.  

Станом на початок 2019 р. частка безготівкових операцій в Україні 

становила 45%. У країн – лідерів із імплементації цифрових платежів цей 

показник становить: у Південній Кореї – 98 %, у Швеції – 97 %, в США – 93 %, 

а в середньому по ЄС – близько 91 %. 
 

 

 

 

http://www.rusus.ru/
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Ю.І. ШАПОВАЛ, 

молодший науковий співробітник відділу грошово-кредитних відносин  

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ 

 

РОЗРОБКА ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Сучасні умови проведення платежів підкреслюють цінність доступу до 

різноманітних платіжних засобів та їх технологічна стійкість до таких 

потрясінь, як пандемії та кібератаки. Запуск цифрових валют центральних 

банків (ЦВЦБ) може стати альтернативним інструментом безготівкових 

розрахунків як юридичними так і фізичними особами. До того ж у відповідь на 

успіхи великих технологічних компаній із розробки стейблкоїнів (Facebook 

Libra) центральні банки почали досліджувати ЦВЦБ як альтернативу 

приватним криптоактивам. Хоча стейблкоїни здатні з певною ефективністю 

виконувати окремі функції грошей, їх складно регулювати, та вони можуть 

становити ризики для фінансової стабільності й ефективності проведення 

грошово-кредитної політики.  

У першу чергу, з метою відновлення контролю над національною 

грошовою пропозицією, використання ЦВЦБ стає дедалі популярнішою 

концепцією серед монетарних регуляторів. Відповідно до звіту Банку 

міжнародних розрахунків (БМР) за 2019 р. приблизно 70% центральних банків 

у світі досліджували потенційний вплив ЦВЦБ на свої економіки [1]. При 

цьому, хоча використання ЦВЦБ означатиме більш швидкі, дешевші та менш 

ризиковані транскордонні платежі, їх спрощення не є пріоритетним завданням 

для центральних банків, які орієнтуються на запуск своїх власних цифрових 

валют, тобто номінованих у національних валютах. Монетарні органи влади 

зацікавлені у збереженні контролю над платіжною системою шляхом 

підвищення привабливості національної валюти [2]. У свою чергу випуск 

міжнародних ЦВЦБ міг би сприяти дедоларизації у країнах зі «слабкими» 

монетарними інститутами, з високою інфляцією та волатильними курсами 

валют; підвищенню прозорості міжнародних потоків капіталу. 

У той час, як центральні банки країн, що розвиваються, активно 

досліджують питання випуску ЦВЦБ, монетарні органи у розвинених країнах 

більш обережно ставляться до переходу до цифрових валют, незважаючи на 

такі переваги, як підвищення ефективності таргетування грошово-кредитної 

політики та удосконаленння національних платіжних систем. Це пояснюється 

тим, що у деяких країнах монетарна влада є зацікавленою в отриманні доходів 

від сеньйоражу, а в інших – у підтримці курсової стійкості своєї грошової 

одиниці [2]. 

З огляду на те, що центральні банки відіграють ключову роль у економіці, 

впровадження ЦВЦБ загалом сприятиме розвитку фінансової екосистеми. 

Запуск ЦВЦБ поглибить фінансову інклюзію: надасть доступ до системи 

платежів для небанківського, сільського чи географічно віддаленого населення. 
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Випуск ЦВЦБ скоротить витрати на управління готівкою та загалом 

стимулюватиме її заміщення на цифрові валюти. Більш того, ЦВЦБ передбачає 

меншу кількість бар’єрів для приєднання нових учасників у платіжну систему, 

що зменшить концентрацію і посилить конкуренцію та інноваційність на ринку 

платежів та переказів коштів. В умовах же фінансової кризи центральний банк 

– як кредитор останньої інстанції – зможе розширити пропозицію цифрових 

грошей: знизити ризик банкрутства шляхом стабілізації обсягів банківського 

фінансування. 

ЦВЦБ є цифровими активами, інакше кажучи, грошима в цифровій 

формі, які є законним платіжним засобом, тобто випускаються, контролюються 

та регулюються монетарним органом влади. У випадку повноцінного 

виконання ЦВЦБ функцій грошей, ЦВЦБ належать до фіатних грошей. 

Природа ЦВЦБ як форми грошей не змінюється, оскільки трансформується 

лише спосіб розрахунків. Реальна цінність ЦВЦБ залишатиметься стабільною в 

часі. Фізичні отримають можливість відкривати рахунки в центральному банку 

як і юридичні особи. 

Крім того, однією із варіацій ЦВЦБ є «синтетичні» cЦВЦБ (англ. 

sCBDC): фінтех-компанії, які мають рахунки в центробанках, емітують цифрові 

валюти, повністю забезпечені резервами центрального банку та під його 

наглядом. Це дворівнева система ЦВЦБ, де комерційні банки надають платіжні 

послуги клієнтам, але розраховуються за кошти центрального банку. Хоча 

cЦВЦБ є менш затратним та ризикованим для центрального банку, вплив на 

попит на національну валюту залежитиме від того, чи буде національна валюта, 

як і sЦВЦБ, включена в інвестиційний портфель [2].  

БМР класифікує 3 моделі дизайну ЦВЦБ – «пряма» (однорівнева), 

«непряма» (дворівнева) і «гібридна» (дворівнева). У всіх підходах центральний 

банк виступає єдиним учасником, який випускає та «викуповує» (погашує) 

ЦВЦБ. Усі три моделі передбачають доступ на основі облікового запису 

(акаунта) або токена, та можуть функціонувати в різних інфраструктурах. 

Ключові відмінності полягають у структурі вимог та «записів», що ведуться 

центральним банком.  

При «непрямій» моделі центральні банки опосередковано випускають 

ЦВЦБ. Клієнт висуває вимоги до банків і небанківських фінансових установ, а 

центральний банк відстежує тільки «гуртові» рахунки. Цей дизайн ЦВЦБ – 

аналогічний до cЦВЦБ. Для споживачів даний тип ЦВЦБ не є прямою вимогою 

до центрального банку, а посередник – уповноважений повністю виконувати 

зобов’язання перед споживачем. Недоліком моделі є те, що центральний банк 

не веде облік індивідуальних вимог (це роблять тільки посередники, в той час 

як центральний банк веде облік тільки «гуртових» авуарів), а також немає 

прямого підтвердження вимог у грошовій формі [1, c. 89]. Таким чином, 

центральний банк не може задовольнити вимоги споживачів без інформації від 

посередника.  

У «прямій» моделі ЦВЦБ є прямою вимогою до центрального банку, який 

веде облік усіх ЦВЦБ, тобто становить єдину установу, що обробляє всі 
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платежі в режимі «реального часу». Перевагою «прямої» моделі ЦВЦБ є 

відсутність залежності від посередників. Водночас можуть виникнути сумніви 

щодо надійності, швидкості та ефективності такої платіжної системи. Однак, 

навіть якщо центральний банк забезпечить необхідні технологічні можливості, 

платіжна система ЦВЦБ може виявитися менш привабливою для споживачів, 

ніж сучасні платіжні системи. Центральний банк повинен буде організувати 

належну перевірку клієнтів згідно з принципом KYC (англ. «know your 

customer», знай свого клієнта), що потребуватиме масштабного розширення 

операцій центробанків [1, c. 90]. Прикладом «прямої» модеді є пілотна цифрова 

версія крони (e-крона) шведського Ріксбанку для «роздрібного» використання. 

«Гібридна» модель означає, що центральний банк випускає ЦВЦБ (прямі 

вимоги до центрального банку), а посередники полегшують проведення 

платежів для широкого загалу. «Гібридна» модель асоціюється із кращою 

стійкістю порівняно з «непрямою» моделлю ЦВЦБ, бо центральний банк 

зберігає копію залишку авуарів у «роздрібних» ЦВЦБ, що дозволяє йому 

проводити трансфер цих активів між постачальниками платіжних послуг (PSP) 

у разі технічного збою. Крім того, у разі банкрутства посередників активи 

ЦВЦБ не вважаються частиною власності PSP, яка доступна кредиторам. 

Водночас «гібридна» модель ЦВЦБ є простішою в експлуатації, ніж «пряма» 

модель. Оскільки центральний банк безпосередньо не взаємодіє з роздрібними 

користувачами, він може зосередитися на обмеженому числі ключових 

процесів, тоді як посередники обслуговують інші послуги, у т.ч. миттєве 

підтвердження платежу [1, c. 90–91]. Наприклад, Банк Англії досліджує 

«модель платформи», в якій банк є єдиним суб’єктом, якому дозволено 

створювати або знищувати засоби криптографічного захисту інформації 

(токени) бухгалтерського обліку, а постачальники платіжних інтерфейсів (PIP) 

взаємодіють з кінцевими користувачами. Крім того, Народний банк Китаю у 

своїй моделі ЦВЦБ планує випускати і викуповувати «роздрібні» ЦВЦБ через 

мережу вітчизняних комерційних банків [3, с. 7]. 

Незважаючи на тестування НБУ «е-гривні», перспектива впровадження 

ЦВЦБ в Україні все ще викликає значні занепокоєння у банкірів з огляду на 

ризики витіснення цифровою валютою центрального банку готівкових та 

банківських рахунків. Фізичні особи почнуть переміщувати свої гроші з 

депозитів у комерційних банках у ЦВЦБ. Центральний банк буде змушений 

забезпечити ліквідність банкам, які відчуватимуть швидкий та значний відплив 

коштів. До того ж розвиток криптоекосистеми вимагатиме адаптації всіх 

галузей економіки для підтримки цих валют, оскільки зросте кількість 

користувачів, які використовуватимуть блокчейн-технології. Крім того, 

викликає сумніви технологічна готовність вітчизняної банківської системи до 

запуску електронної гривні. Технологічні збої, кібератаки або загрози внаслідок 

«людського фактора» під час впровадження ЦВЦБ можуть підірвати довіру до 

центрального банку, що носить репутаційний ризик для монетарної влади. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА 

РОЗДРІБНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

 

Загальносвітовими трендами розвитку електроенергетичної галузі наразі 

залишаються лібералізація та розвиток конкуренції на роздрібних ринках 

електроенергії. Лібералізація ринків електроенергії стала стратегічним 

напрямом, прийнятим до впровадження як розвиненими країнами, так і тими, 

що розвиваються, через низьку ефективність і слабку конкурентоспроможність 

національної продукції на регіональних і світових ринках, та недостатність 

інвестицій для розвитку енергетичного сектора. 

Оцінка конкурентоспроможності в загальному сенсі традиційно базується 

на низці певних принципів, що дозволяє зробити її уніфікованою і точною: 

– необхідність оцінки конкурентоспроможності з позиції споживача, що 

передбачає вивчення очікувань та задоволеності споживачів. 

– дотримання порівнянності суб’єктів ринку. Для оцінки 

конкурентоспроможності формується група порівнянних суб’єктів ринку 

(сегментів) за тими  чи іншими ознаками (клас, категорія, розміри і т. ін.);  

– відповідність оцінюваних критеріїв обов’язковим вимогам законів, 

державних стандартів і технічних регламентів, що регулюють процес надання 

послуг. При цьому перелік критеріїв, поряд із обов’язковими, може включати і 

критерії, що перевищують нормативно-правові вимоги. 

Для оцінки конкурентоспроможності в галузевому розрізі, доцільно 

використовувати такі параметри:  

1) основні економічні характеристики галузі: розмір;ступінь зрілості 

галузі; життєвий цикл продукту та галузі; межі галузі; ефект масштабу; потреба 

в капіталі; основні тенденції розвитку; 

2) структурний аналіз галузі;  
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3) рушійні сили в галузі, фактори, які викликають зміни в конкурентній 

структурі та діловому середовищі галузі: 

– зміни в довгострокових тенденціях економічного зростання галузі, 

– зміна в складі споживачів і в способах використання товару, 

– технологічні зміни, поширення ноу-хау, 

– вихід на ринок або вихід з нього, 

– зростаюча глобалізація галузі, 

– зміна структури витрат і продуктивності, 

– вплив змін в законодавстві і в політиці в державі, 

– зміна суспільних цінностей, орієнтації і способу життя, 

– зменшення впливу факторів невизначеності і ризику; 

4) конкурентне становище основних компаній і стратегічні групи. 

Виявлення компаній, які перебувають  на найкращих і найгірших конкурентних 

позиціях. Побудова розподілу стратегічних груп, оскільки рушійні сили і 

конкурентний тиск в галузі часто сприяють одним стратегічним групам і 

завдають шкоди іншим; 

5) аналіз основних конкурентів: 

– визначення цілей і стратегії конкурентів, 

– прогноз подальших кроків конкурентів; 

6) основні фактори конкурентного успіху – технологічні, виробничі, 

розподільні, маркетингові, кваліфікаційні, організаційні; 

7) перспективи галузі та її загальна привабливість: чи є вона привабливою 

і які перспективи отримання галуззю прибутковості вище середнього рівня. 

Фактори привабливості; основні проблеми галузі; перспективи отримання 

прибутку; ступінь ризику і невизначеності в майбутньому; вплив рушійних сил 

на зміну прибутковості [1]. 

До найбільш поширених методів оцінки конкурентоспроможності 

електроенергетичної галузі можна віднести «SWOT аналіз» [2]: 

використовують «матрицю SWOT-аналізу» для послідовного розгляду різних 

поєднань факторів зовнішнього середовища і внутрішніх властивостей 

компаній. Також проводяться дослідження за методом Дельфі, з моніторингом 

узгодженості думок експертів. Сучасний дельфійський метод – це прогнозувати 

вання подій, суспільних явищ, наукових розробок, що проводиться групою 

фахівців, з огляду на експертні оцінки, для вибору найкращого рішення. 

Системне використання доступних методів дозволить провести оцінку 

конкурентоспроможності електроенергетичної галузі та, зокрема, системи 

електропостачання. 

Робота підприємств електроенергетичної інфраструктури в умовах нової 

структури ринку електроенергії України пов’язана зі значними складнощами, 

зумовленими інституціональною невизначеністю напрямів організаційних 

перетворень. Варіанти інституціонального упорядкування діяльності 

підприємств електропостачання мають свої як позитивні, так і негативні 

соціально-економічні наслідки [3], серед яких виділяють такі, як: 
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– економічна несамостійність електропередавального підприємства, його 

практично повна залежність від системного оператора; 

– несвоєчасність розділення, відволікання значних організаційних 

ресурсів на адміністративні процедури; 

– складність оцінки майнового комплексу підприємства (процедура 

оцінки вимагає значно більш тривалих термінів, ніж відведено законодавством 

на реорганізацію) та розподілу боргових зобов’язань; 

– відсутність у європейському законодавстві [4] зазначення на 

необхідність виділення активів електропередавального підприємства.  

Конкурентні відносини в галузі електропостачання мають свої 

особливості, основні з них полягають у: 

– впровадженні механізмів конкуренції, що сприяє зниженню тарифів на 

електроенергію, в т.ч. за рахунок мінімізації витрат,  

– підвищенні рівня завантаження генеруючих потужностей, що 

призводить до зниження рівня надійності електропостачання,  

– актуалізаціі фактору нестабільності, який може вести до скорочення 

інвестицій у галузь, 

– недостатньому введенні мережевих потужностей та іншого обладнання 

тощо.  

Однією з важливих передумов розбудови конкурентних відносин на 

ринку електроенергії є забезпечення недискримінаційного доступу до 

електромереж, їх своєчасний розвиток відповідно до потреб економіки. 

Вирішення цих завдань тісно пов’язане з інституціональним упорядкуванням 

діяльності електромережевого бізнесу, основними напрямами якого можна 

виділити:  

– створення інституційних умов для забезпечення незалежності 

електромережевого бізнесу від впливу зацікавлених осіб; 

– підвищення господарської самостійності державних підприємств 

електроенергетичної інфраструктури; 

– розробка і використання прозорих методик методик ціноутворення на 

послуги з передачі електроенергії та диспетчерського управління.  

На забезпечення конкуренції та вплив на конкурентоспроможність 

системи електропостачання мають вплив зовнішні та внутрішні фактори, 

найважливішими з яких є розвиток світового електроенергетичного ринку, стан 

електроенергетичного ринку, ефективність державного регулювання, 

загальноекономічна ситуація, надійність систем електрозабезпечення, їх 

економічна ефективність, соціальна спрямованість, вплив на довкілля, 

схильність до ризиків – екологічних, цінових, зниження надійності та інші.  

Дослідження аспектів зарубіжного досвіду щодо роздрібного ринку 

електроенергії допомогло виділити основні інструменти, які були застосовані у 

ЄС для розвитку конкуренції:   

– анбандлінг (розділення природної монополії (передача, розподіл) і 

конкурентних видів діяльності (виробництво, постачання);  
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– забезпечення вільного доступу до мереж і вільний доступ до ринку 

нових учасників; об’єднання ринків (об'єднання бірж, об’єднання балансуючих 

ринків): перехід від національних до регіональних ринків і на кінцевому етапі – 

до спільного європейського ринку;  

– спрощення, уніфікація і прозорість правил та інших процедур, у тому 

числі управління перевантаженнями та розподілу пропускної спроможності 

транскордонних з'єднань; 

– розвиток передавальних мереж, транскордонних з’єднань;  

– ринкове ціноутворення на оптовому і роздрібному ринку 

електроенергії.  

Вивчення досвіду та практик функціонування роздрібного ринку 

електроенергії країн ЄС, Великої Британії та скандинавських країн дало змогу 

зробити висновки про те, що найбільший розвиток конкурентних механізмів є 

можливим на таких засадах: побудові дерегульованої моделі оптового і 

роздрібного ринків; застосуванні різноманітних можливих підходів до 

вирішення основних питань організації взаємин учасників ринку; регулюванні 

прав власності; поділу конкурентних і неконкурентних сегментів 

електроенергетичної галузі; використанні  можливостей суміщення діяльності. 

У секторі електропостачання в Україні ринки передачі та розподілу 

електричної енергії як магістральними, так і місцевими (локальними) 

електромережами належать до ринків у стані природної монополії. Фактичними 

власниками електромереж на певній території є природні монополісти – 

компанії обленерго. Нерозривний зв’язок суміжного ринку споживання з 

ринком природної монополії полягає в тому, що у відносинах між 

постачальником електроенергії та її споживачами неодмінно бере участь третій 

суб’єкт – природний монополіст, невеликі компанії-постачальники вільного 

вибору контрагента не мають. Також умови господарювання, які склалися 

наразі у цій сфері, включаючи недобросовісну поведінку в договірних 

відносинах та ін. створюють широкий простір для зловживань з боку 

природних монополістів. 
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JUSTIFICATION OF THE PROCEDURE FOR USING METHODS OF 

MULTI-CRITERIA ASSESSMENT OF THE BALANCE OF PROJECTS  

AND PROGRAMS 

 

The question of choice at least once faced each of us: which TV to choose, go 

to the cinema or theater, what strategy to choose for the development of the 

enterprise?.. In ordinary life, we follow the advice of friends, acquaintances, 

consultants, experts, or our own feelings. But what if we are not talking about a TV 

set for the kitchen, but about large-scale, serious projects within the enterprise or 

even the state? How to make the right choice, because you will not be able to return 

the project back to the store, and a wrong choice can lead to serious consequences. 

How do you determine that this particular choice, this decision, is balanced? 

In the modern world, almost all activities, starting from personal Affairs of a 

person and up to state-level programs, pass into the category of project activities. A 

project is a set of interrelated activities aimed at creating a unique result in conditions 

of time and resource constraints. 

The problem of multi-criteria choice is a key element in making complex 

decisions when implementing projects and programs (hereinafter referred to as PP). 

Criterion-an indicator that is used to Express the goal or desired state of a process, 

system, action, or phenomenon. The criteria can be divided into economic, technical, 

financial, financial-economic, etc. 

Previously, some methods for evaluating PP variants based on several quality 

indicators were considered [1]. Each method has its pros and cons. And even then, it 

was concluded that there is no single method for selecting PP. To improve the 

accuracy of calculations, it is advisable to develop a method that combines several 

methods for selecting options. 

In [2], the method of estimating the balance of PP (hereinafter OBP) as a 

possible method of evaluating the balance of project activities. To solve the problem 

of assessing the balance of needs and opportunities for project activities, a necessary 

and sufficient condition is formulated. 

A necessary condition is to analyze the balance lines within the PP; minimize 

excess space; and obtain high partial estimates of the corresponding indicators. 

A sufficient condition is to comply with the rules for making a decision based 

on the results of a comprehensive assessment of the OBPP. 

To meet this condition, a method was previously developed for obtaining a 

comprehensive assessment of the OBPP [2]. This method is based on the vector 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_571
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stratification method [3]. The essence of the method is to use a procedure for 

constructing a structured multicriteria space and dividing it into a given number of 

ordered strata (layers). 

However, a significant drawback of this method is that in the presence of a 

large number of different-sized indicators, it becomes quite time-consuming to obtain 

estimates for each indicator. 

Therefore, to obtain estimates, we will use two more methods – the method of 

universal coefficients (hereinafter referred to as MUK) [4] and the BofA method [5]. 

Thus, the algorithm for calculating the integrated assessment of PP, based on 

three methods-MUC, BOF and vector stratification, looks like this: 

1. The selection of the required number (n) of indices for evaluating PP; 

2. Distribute the indicators according to groups of importance [6]; 

3. Calculate the coefficients of importance of criteria (Cj) [4]; 

4. Determine the percentage (P) of each indicator from the potential (required, 

planned); 

5. Calculate the value of the generalized indicator (OP) for the estimated level 

of indicators as an arithmetic weighted average; 

6. Translate the resulting numerical value of the OP into an estimate 

(depending on the selected rating scale); 

7. Ask the OP and priorities designed to make matrix preferences; 

8. Create a convolution tree of preference matrices; 

9. Calculate a comprehensive assessment based on the calculated indicators. 

 

The customer determines the Needs expressed in the form of PP indicators, and 

the Contractor implements PP, which are characterized by indicators of the Ability to 

achieve the customer's specified Needs. 

In this way, the degree of compliance with the Needs and Opportunities in the 

context of Risks is determined, while respecting the interests of stakeholders in 

meeting the established requirements using the analytical information system OBPP. 

Let's take an example. 

The company implements a portfolio of M projects consisting of 3 projects 

(V1, V2 and V3). Each of these projects is characterized by four financial indicators 

(W1, W2, W3 and W4). The planned (required, potentially possible) values for each 

indicator (W1, W2, W3, and W4) are also set (table 1). It is necessary to find out 

whether this project portfolio is balanced. 

Table 1  

 Initial data of the project portfolio M 

Projects 
V1 V2 V3 Wz 

Indicators 

W1 25 5,25 3,7 30 

W2 17 15 25,3 28 

W3 5,9 2,5 5 8 

W4 3 3,3 0,8 0,5 

 



 

187 

 

1) The number of indicators n=4. 

2) Assessors (specialists who evaluate local indicators) assign indicators to 

groups of importance B (the groups are numbered according to the increasing 

importance of the criteria included in them, where 1 is less important, N≤n is more 

important). Results in tables 2-3. 

3)  

Table 2  

 Distribution of indicators by importance groups 

Indicators W1 W2 W3 W4 

The group of the importance B2 B1 B1 B3 

 

Redo this table: 

Table 3  

 The distribution of the criteria by importance 

The group of the importance B1 B2 B3 

The number of criteria in each group of the importance 2 1 1 

 

4) Based on table 3 and using the formula [4], we calculate the importance 

coefficients ( ) using the formula (1). 

             (1) 

The calculation results are presented in tables 4-5. 

 

Table 4  

 Designed universal factors of importance 

The group of the importance B1 B2 B3 

The number of criteria in each group of the importance 2 1 1 

Universal values of criteria importance coefficients  0,104 0,271 0,521 

 

Redo this table: 

 

Table 5  

Universal importance coefficients for each indicator 

Indicators W1 W2 W3 W4 

The group of the importance B2 B1 B1 B3 

Universal values of criteria importance 

coefficients  

0,271 0,104 0,104 0,521 
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5) We determine the proportion of Pj (P1, P2, P3 and P4 for W1, W2, W3 

and W4, respectively) of each indicator from the potentially possible Wz (required, 

planned) - the real value is divided by the potentially possible value (table 6). 

 

 

      Table 6  

For each indicator from the potential 

Projects 
V1 V2 V3 Wz 

Indicators 

W1 25 5,25 3,7 
30 

P1 0.83 0.175 0.123 

W2 17 15 25,3 
28 

P2 0.607 0.536 0.904 

W3 5,9 2,5 5 
8 

P3 0.738 0.3125 0.625 

W4 3 3,3 0,8 
3,5 

P4 0,857 0,943 0,229 

 

6) Calculate the value of the generalized indicator (OP) for the estimated 

level of indicators as an arithmetic weighted average (the results of calculations using 

the formula (2) are presented in table 7). 

 

ОП = ∑j (CjPj) / ∑jCj,                                                                        (2)        

(here ) 

Table 7  

 Summary indicator for each project 

Projects V1 V2 V3 

OP 0,811 0,627 0,312 

 

7) Transfer of normalized numerical values of indicators to the school of 

ordered classification from five gradations is performed using the Harrington interval 

psychophysical scale [3], which has the following form: 

The 5th stratum is a very high value of the indicator X: 0.8<X ≤1; 

4th stratum – high value of indicator X: 0.63< X ≤ 0.8; 

3rd stratum-average value of indicator X: 0.37<X ≤0.63; 

2nd stratum-low value of indicator X: 0.2<X ≤0.37 

The 1st stratum is a very low value of the indicator X: 0<X ≤0.2. 

 

The resulting estimates (table 8): 

 

Table 8  

Converting OP to Harrington scale grades 

Projects V1 V2 V3 

OP 0,811 0,627 0,312 
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Rating on a scale of Harrington 5 3 2 

 

7) preference matrices are Compiled [3]. They are of three types: 

  indicator (F1) is more important than indicator (F2) - F1> F2; 

  indicator (F1) is significantly more important than indicator  

(F2) - F1>>F2; 

  indicators (F1 And F2) are equally important - F1= F2. 

Assessors and the working group agree on and set priorities: the V2 project 

is more important than the V1 and V3 projects, which in turn are equally important. 

8) Form a convolution tree of preference matrices and calculate a 

comprehensive estimate. The comprehensive assessment of the m project portfolio is 

3.9. This means that this project portfolio is not balanced. 

 

Items 6-8 can be performed using the software package [7]. Figure 1 shows a 

screen form with calculations. 

 

*In the figure: 1 – the Value of the calculated integrated assessment, 2-the 

convolution tree of indicators, 3-the purpose of the convolution matrix, 4-the current 

value of the indicator, 5-converting the values of indicators into an estimate (in this 

case, on the Harrington scale) 

 

 
Figure 1. Calculation of the integrated assessment of PP 

 

Combining the three methods allows you to increase the accuracy of 

calculations, as well as minimize the set of required values from the customer (with 

the involvement of assessors). 
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The developed method based on the use of a set of methods for selecting 

options, justifying the balance criterion and national software will allow solving 

current problems in the organization of project activities. 
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УЧАСТЬ БАНКІВ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУБ’ЄКТІВ 

АГРОБІЗНЕСУ 

 

Аграрна сфера – одна sз базових галузей економіки, що забезпечує 

соціальну стабільність та впливає на економічну безпеку країни. Для України її 

значення посилюється значною експортною складовою. Отже, належний стан 

цієї галузі є стратегічним орієнтиром державної політики. 

До чинників, що традиційно впливають на стан вітчизняної аграрної 

сфери, цього року додалися земельна реформа та «карантинна» криза. Обидва 

явища мають істотний вплив на ситуацію і характеризуються значним ступенем 

непрогнозованості наслідків. У результаті земельної реформи додалися 

невизначеності юридичного характеру (поки не буде остаточно сформований та 

належним чином апробований механізм реалізації основних положень 

реформи). Також експерти вважають, що карантинні заходи суттєво вплинули 

на логістичні шляхи поставок агропродукції та на зміни у вітчизняному попиті 

на неї [1]. 
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На цьому тлі суттєво загострюється потреба агробізнесу у кредитних 

коштах. Аграрні клієнти банків мають щороку сезонні потреби, що нікуди не 

зникнуть. Вони, як і раніше, братимуть кредити на купівлю техніки, засобів 

захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, тобто на оборотний капітал. 

Паралельно банки видаватимуть фінанси і на купівлю землі. 

Зростання ризиковості діяльності агроклієнтів зумовить зміни у 

кредитній політиці фінансових установ. Так, важливим елементом для 

ухвалення рішень стане фінансовий стан компанії – боргове навантаження: 

лімітовані можливості агроклієнта обслуговувати збільшений борг та її рівень 

EBITDA, який прогнозовано знизиться цього року за рахунок зростання витрат, 

падіння курсу USD та гривневої ціни продукції. Це знизить максимально 

можливі ліміти фінансування. Серед інших критеріїв відбору позичальників 

основними залишаються якість агротехнологій, що використовує клієнт, його 

досвід у цьому бізнесі та ділова репутація. Враховуючи залежність агробізнесу 

від погодних умов, визначальним також може бути фактор того, який урожай 

збере країна 2020 року. 

На сьогодні в Україні значна кількість банків пропонує різноманітні 

послуги у секторі «агро». За привабливістю умов обслуговування до першої 

десятки увійшли АТ «ОТП Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Перший 

Український Міжнародний Банк», АТ «Мегабанк», АТ «Ощадбанк», АТ 

«ПроКредитБанк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ 

«УкрСиббанк», АТ «Укргазбанк» [2]. Узагальнення характеристик продуктів 

цих банків, а також низки інших, які активно позиціонують себе як такі, що 

працюють з агросектором, дозволило систематизувати кредитні послуги для 

агробізнесу. 

Більш традиційний погляд на класифікацію банківських продуктів 

заснований на умовах їх надання. Проте, дослідивши практику провідних 

банків та оцінивши значущість окремих кредитних програм у розвитку 

агробізнесу, вважаємо за необхідне запровадити групування за загальними 

умовами надання кредитів та деталізованими умовами кредитування. 

За першою ознакою кредитні продукти банків можна поділити на: 

– звичайні; 

– пільгові. 

Звичайні продукти орієнтовані на будь-якого (масового) клієнта, який 

належить до суб’єктів сільського господарства та може скористуватися 

програмами агрокредитування, що розроблені банком. Зазвичай, якщо банк 

спеціалізується на роботі з агросектором, то такі програми дають можливість 

отримати кредит на більш сприятливих умовах, ніж стандартні (доступні для 

суб’єктів інших сфер діяльності). 

Особливу групу становлять пільгові кредити. На нашу думку, доречно 

виділити дві окремі підгрупи пільгових кредитів: 

– надані через партнерські програми; 

– надані через урядові програми. 
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Причому ці програми можуть бути як вітчизняного походження, так і 

іноземного. 

Опрацювання кредитних програм діючих банків допомогло також 

виділити актуалізовані характеристики кредитних продуктів, що, у свою чергу, 

дало можливість доповнити класифікацію продуктів у розрізі деталізації умов 

кредитування (табл.). 

 

Таблиця 

Класифікація кредитних агропродуктів банків України 

№ 

з/п 

Ознака 

класифікації 
Види кредитних агропродуктів банків 

1 Мета кредитування 

– кредити на поповнення обігового капіталу; 

– кредити на розвиток бізнесу; 

– кредити на придбання агротехніки/обладнання 

(нового та вживаного); 

– екокредитування («зелені кредити»); 

– кредити на придбання землі 

2 
Швидкість 

прийняття рішення 

– миттєві (попереднє рішення протягом одного 

дня); 

– класичні; 

– інвестиційні 

3 

Вид пакета 

документів 

позичальника 

– із спрощеним пакетом документів; 

– з розгорнутим пакетом документів 

4 Тип фінансування 

– овердрафт/кредитна лінія; 

– строковий кредит; 

– структуроване торговельне фінансування; 

– вексельне кредитування (авалювання векселя); 

– агрофакторинг; 

– агролізинг; 

– гарантії 

5 Графік платежів 
– періодичний; 

– сезонний 

6 Вид забезпечення 

– без заставні; 

– застава нерухомості; 

– застава рухомого майна (товари в обороті; 

майбутній врожай; агророзписки; 

техніка/обладнання; майнові права на депозит;  

порука власників) 

7 Строк користування коротко-, середньо- та довгострокові 

8 
Валюта 

кредитування 
у національній; в іноземній валюті 

9 
Наявність 

початкового внеску 
з та без початкового внеску 
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Джерело: складено автором за даними сайтів банків України. 

 

Отже, визначено, що банки пропонують суб’єктам агробізнесу достатньо 

різноманітні програми фінансування. Проте основними перепонами на шляху 

отримання кредитів залишаються: висока вартість кредитів, суттєві вимоги до 

заставного майна, складність процедури оформлення документації. 

У зв’язку з цим рекомендуємо брати активну участь у пільгових 

програмах, що підвищить ефективність залучення та використання ресурсів. А 

також орієнтуватися на інноваційні пропозиції банків (онлайн-кредити через 

чат-бот), що суттєво прискорить отримання кредиту та забезпечить своєчасне 

вирішення проблем аграріїв. 
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«KAIZEN» ЯК ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 

Банківська діяльність завжди була необхідною ланкою ефективного 

функціонування економіки протягом століть. Розвиток банківської системи та її 

установ залежить від рівня управління, а з огляду на діловий ринок країни 

сьогодні можна сказати, що теорія і філософія управління займають останні 

щаблі в списку завдань бізнесу цієї сфери. Саме філософія управління та 

організації відкриває компаніям широкий простір для зростання в період 

конкуренції та обмежених ринків. Якщо копіювати всі кількісні показники 

успішних компаній на одному і тому ж ринку є дуже низька ймовірність 

отримання ідентичних результатів, бо сутність перебуває у підході до філософії 

управління. 

Керівники різних організацій все частіше доходять висновку, що для 

кожної очолюваної ними структури потрібно мати сильну, продуману 

корпоративну філософію. Вони вважають її одним із найважливіших факторів 

http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/17460-eksperty-rozpovily-pro-vplyv-zaprovadzhennia-karantynu-na-rynok-ahroproduktsii-v-ukraini.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/17460-eksperty-rozpovily-pro-vplyv-zaprovadzhennia-karantynu-na-rynok-ahroproduktsii-v-ukraini.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/17460-eksperty-rozpovily-pro-vplyv-zaprovadzhennia-karantynu-na-rynok-ahroproduktsii-v-ukraini.html
https://landlord.ua/reytingi/nadiyne-pleche-top-15-bankiv-shho-kredituyut-agrosektor/
https://landlord.ua/reytingi/nadiyne-pleche-top-15-bankiv-shho-kredituyut-agrosektor/
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стратегічного розвитку організації. І це дійсно так, тому що філософія слугує 

формою подання та роз’яснення цілей, принципів і завдань управління, 

цінностей, норм, правил, стереотипів поведінки і створення соціально-

психологічного клімату у колективі. З їх допомогою формується корпоративна 

культура організації [1, с. 138]. 

В Україні майже немає практичних прикладів використання філософії 

управління, тому єдине, що залишається, це звернути увагу на досягнення 

зарубіжного досвіду у розв’язанні схожих ситуацій. Серед країн світу 

яскравими прикладами корпоративної філософії володіє Японія. За останні 

декілька десятиліть вона захопила лідерські позиції на світовому ринку. Одна з 

головних причин – застосовувана нею модель менеджменту, орієнтована на 

людський чинник. Японці впевнені, що основним багатством їхньої країни є 

людські ресурси. 

Найефективніше управління людськими ресурсами, що, на думку 

японських фахівців, залишається єдиними невичерпними ресурсами, 

забезпечують досягнення високої якості продукції та конкурентоспроможності 

японської продукції і технологій на міжнародному ринку. Те ключове значення, 

що надається цьому напряму японського менеджменту, є визнанням і 

усвідомленням факту, що саме воно є фундаментом успіхів фірми в усіх інших 

аспектах і напрямах управління [2, с. 284]. 

Які ж цілі допоможе досягти філософія управління в банківській 

діяльності? Іноземна практика показує, що такими цілями є зростання 

продуктивності праці, підвищення лояльності, поступові нові впровадження у 

менеджменті організації, розроблення більш надійної довгострокової стратегії, 

ефективне функціонування, стабільний розвиток банківської системи та 

економіки персоналу, впевненість працівників у своєму майбутньому, 

поліпшення соціально-психологічного клімату колективу, підвищення довіри 

партнерів та інвесторів, формування соціальної відповідальності бізнесу, 

значне зростання авторитету установи на ринку. Шляхи досягнення цих 

результатів можна шукати у феномені японської філософії ефективної 

діяльності «кaizen».  

«Кaizen» («кайдзен») – філософія або практика, що зосереджується на 

безперервному удосконалені процесів і систем. Ця концепція полягає у 

запровадженні безперервних змін з метою удосконалення, тобто покращення 

маленькими приростами за довший період часу. «Кайдзен» можна розглядати і 

як процес, і як стратегію, мета якої – безперервне і тривале поліпшення, що, 

однак, не вимагає великих інвестицій і фундаментальних змін. Принципи цієї 

філософії не ґрунтуються на значних технологічних змінах, модернізації 

інформаційних технологій, але вони мають великий вплив на людську 

ментальність. Кайдзен змушує працівників стати обізнаними з метою кращого 

використання їх навичок, поліпшення банкінгу, успішного ведення бізнесу. 

Реалізація стратегії «кайдзен» передбачає неухильне дотримання 

принципів підтримки системи безперервних поліпшень. Вони включають 

уміння працювати в команді, дотримуючись особистої дисципліни та 
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ініціативності у впровадженні змін, донесення корпоративних цінностей до 

співробітників на власному прикладі. «Кайдзен» обов’язково включає творчий 

підхід працівників, зацікавленість у покращенні існуючого процесу й 

результатів роботи, участь співробітників у роботі малих груп, що займаються 

покращеннями в тих структурних підрозділах, де вони працюють. Необхідною 

умовою є також вибудовування системи подачі пропозицій і стимулювання 

участі всіх працівників у цьому процесі. Першочергове завдання системи 

пропозицій – викликати у співробітників інтерес до постійного поліпшення 

роботи, заохочуючи їх до подачі великої кількості ідей, незалежно від 

економічного ефекту окремих пропозицій. 

Головне завдання встановлення цієї системи – стимулювання творчих 

роздумів, які вимагають кардинально нового погляду на старі шаблонні 

завдання, і визначення сфер, які потребують удосконалення. Безперервне 

виконання одних і тих самих завдань може призводити до ситуації, коли 

працівник втрачає здатність до автономного розмірковування і не може 

ідентифікувати речі, які необхідно змінити. Постійне удосконалення також має 

намір позбавити рутинний робочий процес одноманітності й наповнити роботу 

натхненням. Зараз вважається, що «кайдзен» є загальним терміном для цілого 

діапазону сучасних тенденцій, багато з яких мають японське коріння, хоча зараз 

успішно використовуються в усьому світі: трудова дисципліна, гуртки якості, 

система інноваційних пропозицій, Kanban, JIT, система «нуль дефектів», TPM, 

TQC, розвиток продукту тощо. «Кайдзен» у часовому вимірі спрямований на 

безперервне удосконалення інновацій. Вектор цієї філософії спрямовує 

установу до цілі повільно, шляхом багатьох дрібних удосконалень. 

Будь-яким установам, які зіштовхуються з зростанням конкуренції і вимог 

споживачів, «кайдзен» допоможе бути на крок попереду. Аналізуючи 

японський досвід, можна дійти висновків, що ця філософія дуже універсальна і 

підходить для використання усім типам організацій. А це, в свою чергу, 

означає, що зараз запровадження філософії «кайдзен» в український 

банківський сектор буде легким і не потягне за собою ніяких негативних 

наслідків. 

Яскравим прикладом впровадження цієї філософії є компанія Тойота, де і 

зародилася ця система. Цю методику розробив топ-менеджер Таїті Оно в 1970-х 

роках, вона мотивує співробітників компанії постійно покращувати процес 

роботи і донині. Німецька компанія «Siemens» також працює згідно цієї 

концепції і має кредо: «Хто перестав ставати краще, той перестав бути 

хорошим!». Концепція «кайдзен» знайшла своє призначення і у таких відомих 

компаніях, як « «Nissan», «Canon», «Honda» тощо. 

Спираючись на досвід іноземних компаній та сучасну ситуацію в 

банківській сфері України, запровадження філософії «кайдзен» має 

проводитись у такі етапи: 

– створення загальних методичних рекомендацій, адаптованих під 

українську банківську систему; 

– створення корпоративних канонів банку на основі цієї філософії; 
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– запровадження заохочувальної системи до ініціативних пропозицій 

співробітників; 

– проведення роз’яснювальних тренінгів для всіх рівнів персоналу банку; 

– підтримання цієї концепції у довгостроковій перспективі. 

Таким чином, філософія «кайдзен» допоможе поліпшити якість 

банківського сервісу, знизити витрати і задовольняти вимоги споживачів без 

істотних інвестицій або впровадження нових технологій, якщо її впровадження 

установа проведе з розумом. Однією з головних її переваг є те, що вона не 

потребує складних знань, технологій та затрат. При обмеженості ресурсів та 

зростаючих потребах на банківському ринку України є актуальним 

впровадження інструменту істотного покращення якості послуг виключно за 

рахунок внутрішніх резервів з додатковим позитивним ефектом у вигляді 

стабільного розвитку, запровадження інновацій, отримання максимального 

прибутку, підвищення продуктивності та усунення втрати часу, сил, ресурсів, 

засобів тощо. «Кайдзен» базується на здоровому глузді і малих затратах, 

забезпечуючи незворотний прогрес, який підтверджує свою вагомість у 

довгостроковій перспективі. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИРЕКТИВИ PSD2 У РЕГУЛЮВАННЯ 

ПЛАТІЖНОГО РИНКУ 

 

Платіжний ринок є невід’ємною частиною функціонування будь-якої 

країни, він значно інтегрований у світовий фінансовий простір, що зумовлює 

необхідність його чіткого регулювання.  

На початку 2016 року запрацювала платіжна директива Європейського 

союзу 2015/2366/ЕС – PSD2 (Directive on Payment Services), яку ще 

називають Другою платіжною директивою або «Переглянутою директивою 

про платіжні послуги». Директива регулює порядок надання платіжних 

послуг, принципи взаємодії учасників ринку та питання ліцензування. Вона 

була уведена в дію у січні 2018 року, але імплементація її останніх 

нормативів у країнах ЄС була завершена 14 вересня 2019 року. Крім того, 

PSD2 – це директива, що просуває ідею відкритого банкінгу (Open Banking) і 
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дозволяє споживачам доручати банкам безпечно ділитися їхніми 

фінансовими даними з третіми сторонами.  

Основна мета нового регулювання – спростити доступ до фінансових 

послуг і посилити конкуренцію серед гравців на ринку фінансових послуг 

[1]. Завдяки переходу на нові стандарти та масовій появі нових учасників 

повинні знизитись ціни на послуги, з’явитись нові технології та  має 

покращитися клієнтський досвід. 

Поки що директива PSD2 не впливає на функціонування вітчизняного 

платіжного ринку [1], проте Україна не стоїть осторонь цього процесу і 

розробляє механізм імплементації цієї директиви. Метою впровадження норм 

директиви PSD2 у вітчизняне законодавство є інтеграція українського та 

європейського платіжного простору та гармонізація платіжного 

законодавства. В Україні ці нормативи впроваджуються поступово – вже 

розроблено проєкт Закону України «Про платіжні послуги», що 

регулюватиме діяльність ринку платежів та переказу коштів в подальшому, а 

до 2022 року можуть запровадити стандарти Оpen banking.  

Слід зазначити, що ще на початку 2016 року Національний банком 

України була представлена концепція законопроєкту «Про платіжні послуги 

та постачальників платіжних послуг». Ціль документа – не точкові поправки 

в діючу нормативну базу, а створення єдиної неколізійної нормативної бази.  

[2]  

Згідно із законопроєктом, на ринку платіжних послуг, окрім класичних 

гравців (банків та небанківських фінансових установ), будуть працювати 

платіжні оператори (Payment Institutions), оператори електронних грошей 

(Electronic Money Institutions), постачальники поштових платіжних послуг, 

провайдери послуг ініціювання платежу (Payment Initiation Service Provider) 

та провайдери послуги з надання інформації про стан рахунку (Third Party 

Account Information Service Providers). Фактично вони вже працюють в 

українському платіжному просторі, проте не мають чітких правил щодо 

регулювання. А лібералізація валютного регулювання іще більше зумовила 

необхідність внесення змін у чинне законодавство (на сьогодні чинний Закон 

України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»).  

Законопроєкт також визначає дев’ять виокремлених сервісів платіжних 

послуг, що стосуються переказу коштів, сім з яких є фінансовими 

платіжними послугами, та два – нефінансовими, серед яких обслуговування 

платежів, що ініційовані за допомогою цифрових засобів дистанційної 

комунікації, ініціювання оплати, забезпечення збирання агрегованих даних 

про баланси рахунків тощо.  

Пізніше, на сайті Національного банку України було викладено для 

обговорення проєкт Закону України вже із дещо зміненою назвою – «Про 

платіжні послуги» і до 1 березня 2020 року приймалися пропозиції та 

зауваження до нього.  

Змінами в регулюванні платіжного ринку передбачено таке: 
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– низка фінансових установ автоматично отримує право на надання 

окремих платіжних послуг на підставі основної ліцензії на здійснення 

діяльності з надання фінансових послуг. Крім того, планується запровадити 

можливість створення та діяльності малих платіжних установ зі спрощеним 

порядком реєстрації в Національному банку України;  

– постачальники платіжних послуг зможуть здійснювати платіжні 

операції без обов’язкової необхідності створення та реєстрації платіжних 

систем. Водночас буде встановлено вимоги до операторів платіжних систем з 

метою забезпечення недискримінаційного доступу будь-яким авторизованим 

надавачам платіжних послуг до цих платіжних систем; 

– емітентами електронних грошей зможуть бути не лише банки, а й 

інші учасники платіжного ринку, що отримали відповідну ліцензію.  

– буде визначено перелік рахунків для виконання платіжних операцій 

та порядок їх відкриття; 

– підвищяться вимоги до забезпечення безпеки платіжних операцій, у 

тому числі стосовно необхідності використання постачальниками платіжних 

послуг посиленої автентифікації користувачів у визначених випадках [3] . 

Наразі частина цих вимог уже забезпечується самими учасниками 

ринку, відбувається поступове запровадження інших. Так, іще весною 2019 

року було запроваджено можливість зняття готівки в магазині чи на АЗС, а 

не тільки в касах банків та банкомата, що надало більшого доступу до цих 

послуг всім верствам населення, незалежно від їх місця проживання, 

оскільки ні для кого не секрет, що в Україні емітується значна кількість 

платіжних карток, проте інфраструктура щодо їх застосування розподілена 

нерівномірно. Банки неохоче встановлюють банкомати в місцях незначної 

кількості операцій чи пос-термінали в торгових точках з оборотом менше 20 

тис. грн. Також Національним банком було змінено процедуру надання 

ліцензій небанківським фінансовим установам відносно переказу коштів у 

національній валюті без відкриття рахунків, уведено вимоги до рівня їх 

капіталу, репутації та аналізу структури власності ліцензіатів. Крім того, в 

2019 році було здійснено перехід до використання номерів рахунків IBAN, і 

хоча процес повного переходу декілька разів переносився, все ж це 

запрацювало на повну силу. 

Однією з ключових вимог PSD2 є запровадження відкритих API 

(Application Programming Interface), що зумовлює обов’язковість відкриття 

доступу до платіжних акаунтів клієнтів банків для компаній фінтех.  

Відкриті API є базою формування концепції Open Banking, яка 

передбачає, що банки зроблять загальнодоступною частину програмного 

коду доступу, який при розробці платіжного додатка зможе вбудувати будь-

хто з учасників ринку, отримавши ліцензію регулятора на здійснення 

відповідних операцій. Це дозволятиме клієнтам обирати кращі пропозиції від 

фінансових та нефінансових установ, здійснювати операції у цифровому 

вигляді, використовувати цифрові, онлайн-канали та альтернативні способи 

оплати в різних каналах. А посилені вимоги до ідентифікації клієнтів та 
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безпеки платежів перетворюють подібний сервіс на безпечний. На думку 

Д.Губської, прогрес дуже великий, але помножений на обороти європейських 

фінансових ринків, він дає вражаючий ефект мультиплікатора [2]. Однак слід 

пам’ятати, що концепція Open Banking розмиває кордони між банкінгом та 

іншими видами діяльності, а також потребує існування суттєвого 

клієнтського досвіду, чим вітчизняні споживачі платіжних послуг переважно 

похвалитися не можуть. 

До PSD2 приймаються й інші ініціативи. Так, після чотирьох років 

підготовки у 14 квітні 2016 року Парламентом ЄС був затверджений 

Загальний регламент захисту даних (GDPR), який замінив Директиву про 

захист даних 95/46/EC. Регламент було введено в дію 25 травня 2018 року з 

метою гармонізації законів про конфіденційність даних у ЄС, убезпечення 

конфіденційності даних громадян ЄС, зміни механізмів захисту 

конфіденційності даних [4]. 

Кожна країна сам обирає особливості регулювання платіжних послуг. 

Так, у країнах Балтії такі послуги можуть надавати компанії, що мають 

платіжну ліцензію, кредитні установи та постачальники поштових послуг, які 

здійснюють переказ коштів. Їх контролює Комісія ринку фінансів та 

капіталу. На Кіпрі установи можуть бути представлені двома категоріями: 

компанії, діяльність яких регулює кіпрський Центробанк, та компанії, чия 

діяльність підпадає під регулювання Комісії по цінним паперам. Ліцензії 

видають виключно юридичним особам – резидентам Кіпру. [2] 

Отже, запровадження вимог PSD2 в Україні неминуче, тому 

постачальникам платіжних послуг необхідно вже розробляти внутрішні 

регламенти, що відповідають вимогами директиви та Національного банку 

України, щоб після їх імплементації бути готовими провадити свою 

діяльність у повній відповідності та не втрачати час.  
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК 

 

Спільною рисою всіх держав світу наразі є процес глобалізації. Основними 

наслідками цього процесу є інтеграція економічних систем, розвиток міжнародної 

торгівлі, міжнародний поділ праці, міграція капіталу, людських та виробничих 

ресурсів, стандартизація законодавства, в тому числі тісна співпраця митних та 

податкових відомств різних держав. 

Усі ці тенденції були передумовою для створення важелів регулювання і 

контролю фінансових потоків та протистояння виведенню капіталу з держав через 

мінімізацію сплачуваних податків. Однією із форм взаємної допомоги, що 

дозволяє двом або більше державам співпрацювати у проведенні розслідувань з 

податкових питань є насамперед одночасна податкова перевірка. Подібні 

перевірки мають особливу користь, оскільки надання інформації є своєчасною, а 

інформація повною. 

Часто одночасні податкові перевірки проводилися у справах з питань 

трансфертного ціноутворення, насамперед у яких сутністю операцій було 

використання низькоподаткових юрисдикцій. Крім того, одночасні податкові 

перевірки мали на меті сприяти уникненню можливостей подвійного 

оподаткування та прискореного вирішення проблемних питань. 

Відповідно до Модельної податкової конвенції ОЕСР [1] термін «одночасна 

податкова перевірка» означає домовленість між компетентними органами 

Договірних Держав про проведення одночасно та незалежно кожною на своїй 

території перевірок стану сплати податків платником/платниками податків, по 

відношенню до яких у них є спільні або пов’язані інтереси, з метою обміну будь-

якою відповідною інформацією, отриманою під час таких перевірок. 

Ціллю одночасної податкової перевірки є обмін інформації, необхідної для 

виконання положень цієї Конвенції або внутрішніх законів Договірних Держав 

щодо податків. Крім того, компетентні органи сприяють обміну інформації 

стосовно: 

– багатонаціональної комерційної діяльності, комплексних операцій, 

податкових перевірок і тенденцій податкових порушень; 

– угод про розподіл витрат; 

– методів розподілу прибутку в окремих сферах, таких як світова торгівля та 

нові фінансові інструменти. 

Одночасна податкова перевірка не має на меті замінити процедуру 

взаємного узгодження.  

Положення статті 26 Модельної податкової конвенції ОЕСР визначають 

правову основу для проведення одночасної податкової перевірки, проте 

компетентні органи держав укладають двосторонні робочі угоди, у яких 
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зазначають свої цілі та процедури проведення таких перевірок та обміну 

інформацією. У деяких державах платники податків навіть мають право отримати 

повідомлення про передбачувану дату такої перевірки. 

Враховуючи наведене при проведенні одночасної податкової перевірки 

можуть виникати перешкоди викликані відмінністю у строках проведення таких 

перевірок, проведення оцінки податкових зобов’язань, розбіжністю періодів, що 

підлягають перевірці, об’єму відкритої інформації. 

Одночасні податкові перевірки можуть слугувати ефективним засобом 

визначення повноти сплати податкового зобов’язання, коли розподіл витрат і 

розподіл прибутку розраховується між платниками податків, що відносяться до 

різних податкових юрисдикцій, отримати розширені можливості щодо порівнянь і 

перевірок міжнародних операцій. У результаті податкові служби різних держав 

можуть отримати більше інформації щодо міжнародних операцій, про поведінку 

платника податків, а в результаті висновок про дотримання платником 

законодавства з трансфертного ціноутворення. Процес одночасної податкової 

перевірки може допомогти податковим службам двох держав встановити 

необхідні факти з меншими витратами ресурсів та часу, враховуючи розбіжності в 

питаннях правового режиму окремої держави. 

Підписання Україною багатосторонньої конвенції щодо протидії 

розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування 

(MLI) [2] доводить необхідність для нашої держави удосконалення положень 

законодавства в частині трансферного ціноутворення, поглиблення співпраці 

щодо створення належних нормативних засад проведення спільних податкових 

перевірок. 
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

У 2020 РОЦІ 

 

Поки в Україні готуються ввести другий рівень пенсійної системи – 

обов’язкове накопичення – багато країн від нього вже відмовилися. Частка 

держав, які вирішили не вводити у себе цей рівень пенсійної системи, досить 
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велика, – а в самій Україні взагалі немає ані аргументів, ані передумов для 

впровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня пенсійної 

системи.    

Ще в кінці 2019 року в парламенті з’явився законопроєкт №2683 «Про 

обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення». А в 2020 році в 

Верховній Раді зареєстровано також проєкт №3058, який прописує зміни в 

роботі недержавних пенсійних фондів. Поступово готується законодавче 

поле під нову пенсійну схему. 

 Якщо ці проєкти ухвалять, українцям вже з 2023 року доведеться 

відраховувати собі на майбутні пенсії не менше 1% від зарплати, а 

роботодавцям доплачувати ще 2%. Цими грошима розпоряджатимуться 

пенсійні фонди, які держава відбере на спеціальному конкурсі. З одного 

боку, накопичувальні пенсії дозволяють розраховувати на більш заможну 

старість, адже, крім звичайної пенсії, людина зможе отримувати ще 

додаткову. Але це тільки в теорії. Але в проєктах не прописано жодних 

гарантій для громадян.  На момент виходу працівника на заслужений 

відпочинок фонд може збанкрутувати, гроші зникнути в невідомому напрямі, 

а працівник залишиться на старості без пенсії.  

Схему для накопичувальних пенсій трохи переписали. За нею всі 

працюючі громадяни в обов’язковому порядку будуть перераховувати в 

рахунок майбутніх пенсій не менше 1% від зарплати. Але , за бажанням, 

відсоток відрахувань можна збільшувати. Тобто з мінімальної зарплати в 4,7 

тис. грн потрібно буде щомісяця платити 47 гривень, а із середньої (близько 

12,3 тисяч гривень) – 123 гривні. Управляти пенсійними грошима стануть 

компанії з управління активами, що пройшли відбір, а зберігати їх – банки. 

Людям можна буде вибирати «пенсійні портфелі» – консервативний, 

збалансований або динамічний. Відмінність у тому, як будуть інвестувати 

ваші накопичення. Скажімо, консервативний портфель передбачає вкладення 

в менш ризиковані, але при цьому і менш дохідні інструменти. Тобто багато 

заробити на відсотках тут не вдасться, але зате більше шансів щодо 

збереження грошей. Динамічний портфель, навпаки, передбачає більш 

ризиковані, але при цьому і більш дохідні способи інвестування. А 

збалансований портфель поєднує обидва види інвестування. Якщо ви самі не 

виберете свій пенсійний портфель, за вас це зроблять керуючі компанії. 

Накопичені гроші можна буде отримати разово (всю суму), або частинами – 

як звичайну пенсію, тобто помісячно. За розрахунками авторів 

законопроєкту, якщо спочатку пенсійний внесок (самого працюючого та 

роботодавця) становитиме 3%, то до 2030 року – 4%, 2040 року – 5%, 2050 

року – 7%.   

Тобто в такій ситуації платити пенсії просто не буде з чого. Уже зараз в 

Україні офіційно працює і платить внески в ПФ близько 7 млн осіб, тобто 

тих, хто перераховує гроші на пенсії, менше, аніж самих пенсіонерів. Звідси 

– величезний дефіцит Пенсійного фонду (близько 180 млрд грн у рік) і 

відсутність можливостей підвищувати пенсії. Якщо платити внесок із 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://strana.ua/news/187146-stalo-izvestno-chto-pensionnyj-fond-zadolzhal-hoskaznachejstvu-52-mlrd-hriven.html


 

203 

 

середньої зарплати (на цей момент – 12,3 тис. грн), то за рік можна 

накопичити близько 4,4 тис. гривень. За умови, якщо людина почне 

відкладати в 40 років, на момент виходу на пенсію на його рахунку буде 

понад 88 тис. грн, а цього вистачить на 366 гривень доплат протягом 

наступних 20 років.  

 Для тих, хто тільки починає кар’єру, і стане відраховувати на пенсію з 

25 років, є шанс до виходу заслужений відпочинок накопичити 154 тис. грн 

(за умови відрахувань із середньої зарплати в 12,3 тис. грн). А це – близько 

640 грн до пенсії. Зрозуміло, що за умови зростання відрахувань зі 

зростанням розміру зарплати ця сума також буде змінюватися. 

Варто відзначити, що зараз накопичувальне пенсійне страхування в 

Україні теж працює. Але в ньому бере участь усього 860,8 тис. осіб, з яких 

пенсії вже отримує 82,7 тис. осіб. Розмір пенсійних виплат – 878,6 млн грн 

(тобто по 10,6 тис. грн на кожного пенсіонера). При цьому сума сплачених 

внесків станом на 2019 рік перевищила 2 млрд грн. У прогнозах, приведених 

до законопроєкту, відзначається, що в 2023 році інфляція в Україні 

становитиме 5%, а до 2050 року знизиться до 2%. Але поки незрозуміло, чи 

вдасться нашій сировинній і залежній від зовнішньої кон’юнктури економіці 

втриматися в рамках цих показників. Як показує практика, на хвилі 

економічної кризи інфляція в Україні обчислюється двозначними цифрами.   

11 лютого 2020 року в парламенті зареєстровано законопроєкт №3058, 

який передбачає внесення змін до чинного законодавства про недержавне 

пенсійне забезпечення. У документі, зокрема, більш чітко прописані 

обов’язки недержавних ПФ, вимоги щодо відкриття ними інформації 

(обов’язкова вказівка засновників), узгодження інвестиційних декларацій 

(тобто як фонд збирається розпоряджатися вашими грошима) з 

контролюючими державними органами, регулярні перевірки недержавних 

ПФ, включення в раду ПФ представників вкладників, публічні звіти фондів 

тощо. 

   За даними дослідження «Недержавне пенсійне забезпечення в 

Україні: оцінка та рекомендації», підготовленому проєктом USAID 

«Трансформація фінансового сектора», за останні п’ять років учасники 

недержавних ПФ отримали реальний інвестиційний дохід мінус 8,1% (з 

урахуванням інфляції та витрат на послуги фондів), тобто, простіше кажучи, 

втрачали свої гроші. Потрібно ухвалити ще ряд законодавчих актів, які б 

прописували процедуру відбору ПФ для участі у програмі, а також 

гарантували збереження грошей для українців. Якщо ПФ будуть розміщувати 

кошти на депозитах, то що заважає самим українцям збирати собі на старість 

точно таким же чином, але при цьому ще й не платити комісійні пенсійному 

фонду? Людина може сама розмістити гроші в банку і, навіть якщо той 

збанкрутує, отримати компенсацію на депозит до 200 тис . грн від Фонду 

гарантування вкладів, тоді як вклавши гроші в недержавний ПФ, можна 

залишитися  ні з чим. Але збирати самостійно можна було б в разі 

добровільної участі в новій програмі. А якщо вона стане обов’язковою для 
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всіх, то пенсійні внески ризикують перетворитися на свого роду пенсійний 

податок.    
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ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ В НАПРЯМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ 

 

Активізація кризових явищ та посилення фінансових дисбалансів у 

світовому економічному просторі обумовлює необхідність реалізації 

ефективних інструментів державної політики. Це означає, що політика 

держави в умовах кризи має спрямовуватись на усунення зовнішніх та 

внутрішніх шокових впливів та відновлення нормального функціонування 

економіки, перш за все фінансової системи, яка є драйвером розвитку країни. 

Фінансова система України є надто вразливою та чуттєвою до різних 

процесів у світовій економіці, при цьому в країні відсутній управлінський 

механізм протидії шоковим впливам. З огляду на те, що Україна у 2014 році 

ратифікувала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС) та 

затвердила європейський курс розвитку, буде корисним дослідити досвід ЄС 

у напрямі забезпечення стійкості фінансових систем країн-членів. 

Головним політично незалежним виконавчим органом ЄС є 

Європейська комісія, яка відповідає за підготовку пропозицій щодо 

європейського законодавства і виконує рішення Європейського парламенту 

та Ради ЄС. В умовах глобальної фінансової нестабільності одним з 

ключових напрямів діяльності Європейської Комісії є забезпечення стійкості 

економік країн – членів ЄС. Європейська Комісія розуміє під стійкістю 

здатність економічної системи уникнути або витримати шоковий вплив і 

швидко відновитися, збільшуючи валовий внутрішній продукт (ВВП) на 

потенційний докризовий рівень [1]. 

Європейська Комісія задля забезпечення стійкості фінансових систем 

країн – членів ЄС реалізує спеціальні фінансові інструменти, до яких 

належать: Програма платіжного балансу; Європейський фонд адаптації до 

глобалізації; Європейський механізм фінансової стабільності [2],  рис. 1. 
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Рис. 1. Інструменти Європейської Комісії в напрямі забезпечення 

стійкості національних фінансових систем 

 

Програма платіжного балансу призначена для країн – членів ЄС, які 

не використовують євро як національну грошову одиницю. Загальна сума за 

цією програмою не перевищує 50 млрд євро під гарантію бюджету ЄС. 

Виплати за програмою платіжного балансу розпочались з 9 грудня 2008 

року. Ключовими країнами – одержувачами за цією програмою є: Угорщина 

– 5,5 млрд євро, Латвія – 2,9 млрд євро, Румунія – 5 млрд євро. Процедура 

отримання позики за програмою платіжного балансу складається з таких 

етапів: 

– країна – член ЄС подає обґрунтоване прохання про допомогу в 

супроводі проєкту програми коригування до Європейської Комісії; 

– Рада ЄС приймає рішення за запитом кваліфікованою більшістю на 

підставі пропозиції Європейської Комісії; 

– Європейська Комісія займає кошти на ринку капіталу і передає їх 

зацікавленій країні.  

Європейський фонд адаптації до глобалізації (ЄФАГ) створений з 

метою підтримки робітників, які втратили роботу через структурні зміни, 

що викликані глобалізацією. Загальна сума бюджету ЄФАГ не перевищує 

500 млн євро. Виплати з ЄФАГ розпочалися з 2007 року, і наразі загальна 

сума виплат становить 421 млн євро, які наразі отримали 17 країн – членів 

ЄС. Процедура отримання гранту від ЄФАГ складається з таких етапів:  

– країна – член ЄС подає заявку на отримання фінансової підтримки 

до Європейської Комісії  

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ                       
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– Рада ЄС і Європейський Парламент схвалюють запит, представлений 

країною – членом ЄС.  

– Європейська Комісія надає фінансову підтримку зацікавленій країні.  

Європейський механізм фінансової стабільності (ЄМФС) 

призначений для країн – членів ЄС, загальна сума якого не перевищує 60 

млрд євро на підставі бюджетної гарантії ЄС. Виплати з ЄМФС розпочалися 

з січня 2011 року. Ключовими країнами-одержувачами є: Ірландія – 22,5 

млрд євро, Португалія – 24,3 млрд євро, Греція – 7,2 млрд євро.  Процедура 

отримання кредиту від ЄМФС складається з таких етапів:  

– країна – член ЄС подає обґрунтований запит в супроводі проєкту 

програми коригування до Європейської Комісії;  

– Рада ЄС приймає рішення кваліфікованою більшістю за пропозицією 

Європейської Комісії;  

– Європейська Комісія займає кошти на ринку капіталу під гарантію 

бюджету ЄС і передає їх країні, що подала запит на допомогу.  

Отже, розглянувши інструменти забезпечення стійкості фінансових 

систем країн – членів ЄС, можемо зробити висновок, що ефективне 

подолання кризових явищ неможливе без значних фінансових резервів. 

Задля проведення антикризової політики країна може залучити раніше 

накопичені фінансові ресурси, у разі ж їх відсутності можливим є залучення 

зовнішніх ресурсів шляхом отримання міжнародних грантів, позик, 

кредитів тощо.  

Для країн – членів ЄС можливість отримання фінансових ресурсів за 

рахунок спеціальних інструментів Європейської Комісії, є значною 

підтримкою для швидкого відновлення та активізації національних 

фінансових систем. Що ж стосується України, то у роки сприятливої 

зовнішньої кон’юнктури їй не вдалося створити достатні резервні фонди 

для проведення антикризової політики. Таким чином, наразі для України 

основним джерелом залучення фінансових ресурсів є зовнішні позики, які, з 

одного боку, спрямовані на підтримку фінансової системи в умовах кризи, а 

з іншої – обтяжують економіку високою зовнішньою заборгованістю.  
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ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТИМУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

В умовах інтеграції України в європейський економічний простір розвиток 

органічного виробництва набуває дедалі більшого значення, оскільки у 

розвинених країнах світу головними мотиваційними стимулами виробництва 

стають вимоги до якості продукції та безпечності довкілля. Розвиток системи 

органічного виробництва та перехід аграрних підприємств на органічні стандарти 

є важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора 

України, необхідною умовою екологізації сільськогосподарського виробництва, 

забезпечення здоров’я населення на основі споживання більш якісних продуктів 

харчування. 

Світовий досвід засвідчує, що для стимулювання розвитку органічного 

виробництва в Україні необхідне виконання ряду умов. Ідеться перш за все про 

розробку і затвердження нормативно-правової бази, яка б регулювала цю сферу 

діяльності. Важливим є також і запровадження чітких фінансових механізмів 

стимулювання розвитку сфери органічного виробництва. Водночас формування 

розвиненого внутрішнього ринку органічних продуктів в Україні обмежується 

невисоким рівнем платоспроможності українських споживачів. Через це 

основними покупцями  української органічної продукції є країни Європейського 

Союзу. Однак подальше зростання експорту є можливим за умов законодавчого 

закріплення транспарентних вимог до виробництва, обробки і системи контролю 

за виробництвом продукції [1, с. 17–23]. 

В Україні потенціал органічного виробництва є достатнім для забезпечення 

широкого асортименту на внутрішньому ринку, а також дає змогу здійснювати 

значні за обсягами експортні надходження. Однак позитивна динаміка 

виробництва недостатньо пов’язана зі споживанням усередині країни, не 

призводить до диверсифікації продуктового набору, конкуренція серед учасників 

ринку є ще доволі низькою. Практика органічного виробництва сприяє 

пом’якшенню наслідків кліматичних змін, скорочує споживання енергії, а 

фермери отримують змогу встановлювати вищі ціни на свої товари. При цьому 

вищий рівень цін на органічну продукцію свідчить про формування більшої за 

обсягами доданої вартості у ланцюгах постачання органічної продукції [2, с. 67–

69].  

Інвестування у підвищення рівня якості, формування щоразу більшої 

зацікавленості покупців у споживанні органічної продукції, поглиблення 

диференціації продуктів є суттєвими чинниками, що сприяють створенню доданої 
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вартості. Уряди багатьох країн приділяють значну увагу реалізації заходів, 

спрямованих на стимулювання розвитку виробництва органічної  продукції, що 

визначаються не лише екологічними проблемами та рівнем розвитку виробництва, 

а й станом ринкової інфраструктури, інституційного середовища, можливостями 

експорту тощо. Органічне виробництво є ключовим елементом у системі сталого 

розвитку ЄС. Це потребує синхронної динаміки органічного виробництва та ринку 

органічної продукції.  

Інструментарій політики стимулювання органічного виробництва у країнах 

ЄС є різноманітним і спрямовується при цьому на різні елементи ланцюга 

постачання. При цьому йдеться перш за все про фінансову підтримка виробників, 

заохочення до споживання органічної продукції, вплив на розроблення та 

реалізацію інноваційних проєктів, серед яких:  

– прямі виплати, оскільки відповідно до нової Спільної 

сільськогосподарської політики ЄС усі країни повинні використовувати 30% 

прямих виплат на фінансування фермерів для здійснення ними практик сталого 

розвитку;  

– підтримка трансформації традиційного фермерства в органічне відповідно 

до Програм розвитку сільських територій 2014–2020 рр. При цьому доступною є 

додаткова фінансова підтримка для сприяння таким ініціативам, як кооперація для 

стимулювання інновацій, запровадження системи контролю якості продукції, 

створення об’єднань виробників тощо;  

– використання можливостей об’єднань фермерів, які виробляють органічну 

продукцію, координація зусиль виробників сільськогосподарської продукції та 

організацій з охорони довкілля, які можуть за співфінансування ЄС проводити у 

сільській місцевості заходи з інформування та роз’яснення політики щодо 

стимулювання розвитку органічного виробництва [3, с. 28–32].  

Недостатній рівень ефективності, стабільності та конкурентоспроможності 

органічного виробництва формує бар’єри для становлення та розвитку 

внутрішнього ринку органічної продукції та ускладнює вихід українських 

експортерів на зовнішні ринки. За цих умов потенціал українських виробників 

органічної продукції використовується не повною мірою, що обумовлено 

відсутністю ефективної підтримки органічного виробництва на державному рівні.  

Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що існує ціла низка 

проблем, які виникають в укранських виробників органічної продукції, та 

негативним чином впливають на активізацію їхньої діяльності. Йдеться перш за 

все про відсутність належного нормативно-правового забезпечення діяльності 

суб’єктів органічного виробництва та державної фінансової підтримки, низьку 

платоспроможність населення, високий рівень конкуренції з імпортом, 

недостатній рівень інвестування в органічне виробництво, неефективне 

просування продукції до споживачів, вузький асортимент української органічної 

продукції, недостатність довіри споживачів, невисокий рівень розвитку 

інституційної інфраструктури, необхідної для підтримки органічного 

виробництва, відсутність ефективної системи підготовки фахівців у сфері 

органічного виробництва.  
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Конкурентоспроможне органічне виробництво потребує державної 

підтримки для забезпечення стабільного розвитку. При цьому передумовами 

успішного розвитку органічного виробництва є міцна інституційно-правова база, 

значна фінансова допомога виробникам органічної продукції, сприяння 

популяризації органічного виробництва, підтримка розвитку наукових 

досліджень, зростання попиту на екологічну продукцію як за кордоном та 

всередині країн, державна підтримка на основі замовлень та закупівель, надання 

пільгових кредитів виробникам тощо [4, с. 46–49]. 

Важливою є фінансова підтримка виробників органічної продукції органами 

місцевого самоврядування, що може відбуватися як за допомогою прямих, так і 

непрямих методів. Прямі методи передбачають дотації, компенсації та цільове 

фінансування. На місцевому рівні найвищий рівень підтримки виробників 

органічної продукції може досягатися за умови, коли буде надаватися фінансова 

підтримка для застосування екологобезпечних технологій з метою мінімізації 

втрат виробників, що відмовилися від застосування мінеральних добрив, 

гербіцидів та пестицидів. Місцеві органи можуть використовувати інструменти 

фінансово-економічної підтримки виробників органічної сировини.  

Непрямими методами фінансової підтримки, здебільшого на 

загальнодержавному рівні, є податкові пільги, компенсація відсоткових ставок за 

кредитами, лібералізація митного режиму. Важливою проблемою, що потребує 

вирішення, є здійснення переробки органічної продукції. Саме тому для України 

необхідним є розвиток інфраструктури органічного ринку, збільшення кількості 

сертифікованих переробних підприємств, подальший розвиток законодавства за 

міжнародними стандартами, державна фінансова підтримка органічних 

виробників. Сталий розвиток конкурентоспроможного органічного виробництва 

може здійснюватися  на основі формування механізму взаємодії правової, 

економічної та організаційної складових його забезпечення. Дієва взаємодія 

зазначених елементів має бути спрямована на підвищення 

конкурентоспроможності виробників органічної продукції [5]. 

Для динамічного та ефективного розвитку органічного виробництва в 

Україні та його фінансового забезпечення необхідно об’єднати зусилля державних 

інституцій, фермерських господарств, банківських, лізингових, страхових та 

інших фінансово-кредитних установ, наукових та навчальних закладів, 

переробних підприємств, торговельних мереж та загалом усіх суб’єктів, 

зацікавлених у виробництві та поширенні безпечної для споживання продукції. 

При цьому слід поширювати культуру вирощування та споживання органічної 

продукції, застосовуючи досвід розвинених країн, формувати інституційне 

середовище, що створить передумови для активного розвитку українського 

конкурентоспроможного органічного виробництва.  
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Усвідомлення необхідності переходу до принципів господарювання, що 

ґрунтуються на засадах збалансованого розвитку та забезпеченні гармонійних 

відносин з довкіллям, сформували стійку економічну тенденцію останніх 

десятиліть. Актуальність еколого-економічних проблем підкреслюють і 

дискусії на платформі Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Проблеми 

захисту довкілля, раціонального використання ресурсів, необхідність зростання 

частки відновлювальних джерел енергії, зменшення обсягу твердих побутових 

відходів та ряд інших питань поступово формують напрями глобального 

розвитку в умовах викликів та загроз, що постійно посилюються [1].  

Екологізація має важливе значення для інноваційного розвитку 

економіки, оскільки ґрунтується на технологічній модернізації, вдосконаленні 

систем управління підприємствами на засадах екологічного менеджменту. При 

цьому йдеться про посилення природоохоронної спрямованості, що має 

виявлятися у становленні сучасної економічної та екологічної культури, 

екологічної відповідальності, новітніх екологічних цінностей, формуванні 

інституційного підґрунтя, спрямованого на застосування санкцій та стимулів 

впливу на екологічну рівновагу за умов обмеженості природних ресурсів. 

Питання екологізації господарської діяльності набули значної актуальності, 

оскільки результатом техногенного навантаження на довкілля є ціла низка 

складних проблем.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100571
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Проблеми екологізації щоразу активніше обговорюються на рівні ООН, 

Європейської Комісії та провідних держав світу. Одним із питань, яке 

порушується у межах дискусії про забруднення довкілля, є екологічне 

оподаткування. Саме його нещодавно обговорювали в м. Лімасол, де відбулася 

ХХ Глобальна конференція з екологічного оподаткування GCET20. В 

Європейському Союзі ухвалено кілька ключових директив, які запровадили 

мінімальні ставки оподаткування енергоносіїв та систему торгівлі квотами на 

викиди парникових газів. Більшість розвинених держав світу підтримує 

необхідність екологізації економіки. Одну з найбільш активних дискусій на 

GCET20 викликала панель про перехід держав до екологічного оподаткування, 

на якій представники Швеції, Франції, США ділилися досвідом і основними 

висновками щодо запровадження ETR (environmental tax reforms). 

Європейське екологічне оподаткування є складною системою з різного 

роду податкових платежів, механізму торгівлі квотами на викиди та низки як 

податкових, так і неподаткових стимулів. Промислові підприємства країн ЄС 

більшість своїх екологічних податків сплачують у ціні енергетичних продуктів 

та електроенергії, які використовуються при виробництві. У ряді випадків такі 

підприємства можуть використати податкові пільги, а їх отримання пов’язане зі 

стимулюванням упровадження «екологічно дружніх» технологій та процесів. 

Досвід країн ЄС показує, що активізувати процеси екологізації економічної 

діяльності слід комплексно. Для ефективної реформи екологічного 

оподаткування лише змінити ставки недостатньо, а тому необхідно розглянути 

можливість часткового зміщення «екологічного» податкового тягаря на 

енергоносії [2]. 

Підґрунтям для екологізації податкової системи є ідея подвійного ефекту, 

відповідно до якої економічне стимулювання охорони довкілля і 

ресурсоощадних технологій шляхом запровадження екологічних податків 

повинні одночасно супроводжуватися пропорційним зниженням податкового 

навантаження на інші об’єкти оподаткування. Розвинені країни 

використовують екологічні податки для стимулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності у сфері охорони довкілля. До того ж такі податки дають 

змогу розв’язувати  проблеми перерозподілу коштів у напрямі збільшення 

фінансування програм, спрямованих на раціональне природокористування та 

збереження довкілля.  

За оцінками багатьох дослідників, у довгостроковій перспективі 

необхідним буде перехід до використання джерел енергії з нульовим рівнем 

вуглецю на основі використання інноваційних рішень. При цьому однією з 

проблем використання відновлювальних джерел енергії є те, що вони не завжди 

доступні. Сучасні інформаційні технології спроможні впливати на формування 

попиту на джерела енергії, спрямовуючи його з того періоду доби, коли 

трапляється брак енергії й вона реалізується за високими тарифами енергії. 

Прилади, що функціонують на основі використання новітніх інформаційних 

технологій разом з поінформованими споживачами можуть змінити 
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використання електроенергії та стимулювати її споживання у періоди 

найбільших обсягів виробництва на основі альтернативних джерел [2].  

Водночас, за даними Global Statys Report «Rewebles 2019», попри прогрес 

у використанні відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, для 

досягнення цілей Паризької угоди ще слід докласти значних зусиль. Так, 

зокрема, світові викиди вуглекислого газу зросли у 2018 р. на 1,7% через 

збільшення споживання викопного палива. Глобальні субсидії на використання 

викопного палива зросли на 11% порівняно з 2017 р., а компанії з видобування 

викопного палива продовжували витрачати сотні мільйонів доларів на 

лобіювання затримки, контролю чи блокування кліматичних змін та для впливу 

на громадську думку [3, с. 17–19]. 

Для переходу до економіки, що ґрунтується на екологічно чистому 

виробництві енергії, слід створити підґрунтя для моніторингу та регулювання 

викидів на всьому ланцюгові постачання. Новітні інформаційні технології 

спроможні стимулювати виробників до зниження викидів вуглецю, а 

споживачам – надавати перевагу тим товарам та послугам, виробництво яких 

ґрунтується на екологічно чистих технологіях. Беручи до уваги глобальні 

екологічні проблеми, такі розвинені країни, як Японія, США, Данія, Австрія, 

Нідерланди, Німеччина, приділяють щоразу більшу увагу розвиткові 

альтернативної енергетики і декларують намір досягнути частки 

відновлювальних джерел енергії на рівні 20–50% [4, с. 76–89]. Проведений 

аналіз дає змогу дійти висновку про те, що зниження затрат на відновлювальні 

джерела енергії викликало зростання їхньої частки у світовому енергетичному 

балансі майже на 1%, а їх частка становила практично 26%. Здебільшого таке 

зростання пов’язане з появою нових вітрових та сонячних електростанцій, чому 

сприяє політика ЄС, США, Індії, Японії та Австралії [5].  

Вагому роль у формуванні енергетичної моделі Європейського Союзу 

відіграє сектор відновлювальної енергетики, оскільки саме він є одним з 

одинадцяти інвестиційних пріоритетів бюджету Європейського фонду 

регіонального розвитку на 2014–2020 рр. Водночас бар`єрами на шляху до 

стрімкого розвитку таких джерел є недостатнє стимулювання 

підприємницького сектора до їхнього фінансування, а також підтримка 

видобутку багатьох видів викопних ресурсів. Стрімке загострення загроз 

енергетичній безпеці змушує країни активніше використовувати саме 

відновлювальні джерела енергії, які наділені рядом економічних переваг і 

спроможні впливати на формування енергетичних моделей розвитку економіки 

у найближчому майбутньому [6].  

В Україні практичне втілення принципів екологізації економічного 

розвитку у господарську практику підприємництва значною мірою 

ускладнюється низкою проблем інституційного характеру, серед яких 

непослідовна державна політика, що обмежує мотиваційні стимули екологізації 

та впровадження новітніх технологій. При цьому екологізацію можна 

розглядати як чинник інноваційного розвитку підприємств, оскільки передбачає 



 

213 

 

провадження нових технологій і способів організації діяльності підприємств, 

що забезпечують баланс між економічним розвитком та станом довкілля [7]. 

Підписавши Угоду про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Україна взяла на себе зобов`язання імплементувати у національне 

поле цілий ряд директив та регламентів ЄС. Так, зокрема, стаття 338 глави 1 

«Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику» розділу 

V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію передбачає 

розвиток та підтримку відновлювальної енергетики на основі принципів 

охорони довкілля, а також альтернативних видів палива, у тому числі й 

біопалива [8]. Таким чином можна дійти висновку про те, що екологізація 

господарської діяльності має багатоаспектний вимір, оскільки вона інтегрує 

цілу низку напрямів розвитку підприємств відповідно до стандартів 

міжнародного екологічного менеджменту. Комплексна екологізація діяльності 

підприємств пов`язана з удосконаленням інституційного забезпечення та 

розвитку її дієвих мотиваційних стимулів та механізмів. 
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ 

 

На початку ХХІ століття людство розвивається шаленими темпами. 

Бухгалтерський облік як окрема галузь знань не може стояти осторонь 

постійної модернізації та удосконалення. Капітал завжди був предметом 

дискусій та суперечок між науковцями. З процесом розвитку факторів 

виробництва поняття капіталу постійно змінювалося, наразі існує величезна 

кількість визначень, пов’язаних з капіталом, починаючи від поглядів 

Арістотеля і закінчуючи видатними сучасниками. Бухгалтерський облік як 

окрема галузь знань має власне визначення капіталу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що питання обліку 

капіталу досліджували І.В. Годнюк та Б.О. Костинюк, які розглядали власний 

капітал як об’єкт обліку та оцінки, зосередивши свою увагу переважно на 

методах оцінки капіталу та його визначення, як економічної складової. Т.Г. 

Камінська дослідила капітал, як об’єкт вартісного виміру в сучасному обліку 

зосередивши свою увагу на його тлумаченні з точки зору економічної теорії. 

О.С. Лемішовська під час дослідження капіталу як об’єкт бухгалтерського 

обліку приділила значну увагу його історичному розвитку та еволюції наукової 

думки.  

Капітал – це доволі поширене поняття як в економічній теорії, так і в 

бухгалтерському обліку. Водночас трактування цього поняття є різним, з 

огляду на те, про яку категорію йдеться – бухгалтерську чи економічну. 

Бухгалтери чітко знають, що без існування власного капіталу неможливо не те, 

що вести господарську діяльність, а й навіть заснувати підприємство. 

Господарський кодекс України чітко врегульовує правові відносини пов’язані з 

фізичною наявністю статутного капіталу (власного капіталу), який є однією з 

обов’язкових умов створення організації та її повноцінного функціонування у 

майбутньому [1].  

З точки зору економічної теорії капітал – це гроші або їх замінники та 

суспільні відносини, та все те, що використовується під час виробництва для 

отримання прибутку після реалізації виготовленої продукції. З точки зору 

бухгалтерського обліку капітал – це не завжди гроші, в обліку він має доволі 

віртуальне поняття. Підприємство може не мати реальних грошей і водночас 

мати гарні показники в обліку та здаватися фінансово стійким, шляхом 

збільшення безнадійної дебіторської заборгованості або інших показників. Без 

перебільшення власний капітал можна назвати найважливішим і найістотнішим 

показником, що виконує такі функції: захисту; заснування і уведення в дію 
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організації; відповідальності та гарантії для кредиторів; фінансування та 

забезпечення ліквідності; самостійності та влади; контролю; розподілу майна; 

управління; репрезентативності; компенсації понесених втрат. 

Законодавчою базою, що врегульовує правові відносини, пов’язані з 

капіталом в обліку є Національне положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». У цьому положенні 

подається вичерпне тлумачення терміну «власний капітал», воно розуміється як 

різниця між активами і зобов’язаннями підприємства. Визначення «власного 

капіталу» як бухгалтерської категорії дещо відрізняється від економічного 

трактування. Закон надає чітку характеристику власного капіталу, як складову 

елементу методу бухгалтерського обліку – балансу. Власний капітал як 

складова балансу відноситься до пасиву, а саме до першого розділу, який 

включає: вилучений капітал; неоплачений капітал; нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток); резервний капітал; додатковий капітал; капітал у 

дооцінках; зареєстрований (пайовий) капітал [2]. 

Власний капітал охоплює таке поняття, як «зареєстрований капітал». До 

цієї категорії відносять суму коштів, що прописується в установчих документах 

організації та вноситься засновниками до банківського рахунку на момент 

реєстрації підприємства. Бухгалтерський облік власного капіталу відбувається 

на рахунках четвертого класу плану рахунків, який використовується згідно з 

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 року №291. Так, на 

синтетичному рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» подається 

інформація про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу [3]. 

Така складова, як «капітал у дооцінках» є не менш важливою частиною 

власного капіталу. Ця бухгалтерська категорія стосується дооцінки 

необоротних активів та фінансових інструментів, які використовуються 

підприємство для повноцінного функціонування. Облікова інформація про 

капітал у дооцінках відображається на синтетичному рахунку 41 «Капітал у 

дооцінках». 

Також власний капітал включає таке поняття, як «додатковий капітал». 

Ця складова капіталу збільшується за рахунок емісійного доходу та суми 

додаткових коштів внесених засновниками. Під додатковим капіталом 

розуміють різницю між реалізованими акціями та їх номінальною вартістю. 

Облік додаткового капіталу здійснюється на синтетичному рахунку 42 

«Додатковий капітал». 

До складу власного капіталу відносять «резервний капітал», який 

стосується суми резервів. Підприємство здатне формувати резерви з прибутків 

своєї діяльності або використовувати їх під час збитків. Особливу увагу 

резервному капіталу приділено в акціонерних товариствах, там він не може 

бути менше 25% від статутного капіталу. Обліковується резервний капітал на 

43 рахунку «Резервний капітал». Дебет рахунку характеризує використання 

резервів, а кредит – їх створення.  
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«Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» є ще однією складовою 

власного капіталу – до нього відноситься сума коштів, яка залишилася після 

створення резервного капіталу та інвестується у підприємство повторно. Ця 

бухгалтерська категорія охоплює поняття «непокритий збиток», який 

відображає понесені збитки підприємства. На синтетичному рахунку 44 

«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» обліковуються збитки або 

нерозподілені прибутки. У разі наявності збитків ця стаття балансу 

зазначається у дужках і віднімається під час підрахунку валюти балансу. Сума 

збитків звітного періоду обліковується за дебетом рахунку 44, а сума за 

кредитом характеризує прибуток. 

Також до структури власного капіталу належить «неоплачений капітал», 

до якого відноситься сума коштів, яку власники підприємства повинні сплатити 

у майбутньому. Як правило, зазначена сума має від’ємний показник, тому її 

зазначають у дужках. На синтетичному рахунку 46 «Неоплачений капітал» 

обліковується інформація, пов’язана зі змінами неоплаченого капіталу. 

Структура рахунку побудована таким чином, що під час розрахунку валюти 

пасиву балансу, задля балансової рівності, ця балансова стаття  віднімається.  

Останньою складовою власного капіталу є «вилучений капітал», ця 

категорія стосується акцій власної емісії та собівартості частин акцій, які 

акціонери викупили у учасників товариства. Акціонери викупають акції у 

учасників товариства з метою зосередження більшої кількості акцій в одних 

руках за для того, щоб зібрати контрольний пакет. На синтетичному рахунку 45 

«Вилучений капітал» ведеться облік капіталу, що був вилучений. Кредит 

рахунку надає грошову характеристику перепроданим чи анульованим акціям, а 

за дебетом відображається собівартість випущених акцій та їх часток, які були 

викуплені господарським товариством. 

Висновки. Трактувати поняття власного капіталу можна як з точки зору 

бухгалтерії, так і економіки. Водночас його реальний розмір залежить від 

об’єктивної оцінки та правдивості фінансової звітності. На початкових етапах 

заснування підприємства, власний капітал є рушійною силою, від якої залежить 

подальший розвиток підприємства.   

 

Список використаних джерел 

1. Господарський кодекс України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 28 лютого 2013 року 

“Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»”. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, забов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 року №291. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99


 

217 

 

М.В. НІКОЛЕНКО, 

студент 2 курсу Київського національного  

торговельно-економічного університету  

науковий керівник Г.В. Уманців,  

к. е. н., доцент Київського національного  

торговельно-економічного університету, м. Київ 

 

ОБЛІК У СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА В 

УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

На основі підрахунку макроекономічних показників ґрунтується 

вимірювання обсягів сукупного виробництва в національній економіці. 

Суспільне рахівництво виконує для економіки в цілому ті ж функції, що 

бухгалтерський облік для окремого підприємства або, в іншому випадку, для 

домашнього господарства. Керівник компанії кровно зацікавлений бути в курсі 

того, наскільки добре йдуть справи його фірми. Тому задля повної 

інформованості влади про обсяг сукупного виробництва в національній 

економіці облік у системі макроекономічного рахівництва – один з 

найважливіших етапів у прийнятті управлінських рішень. 

Нормативною базою макроекономічного рахівництва вважається система 

національних рахунків. Система національних рахунків (СНР) – це сукупність 

показників послідовного та взаємопов’язаного опису найважливіших процесів і 

явищ економіки: виробництва, доходів, споживання, нагромадження капіталу 

та фінансів. Ця система застосовується в умовах ринкових відносин. 

Національні рахунки розробляються Державним комітетом статистики згідно з 

стандартом СНР, прийнятим міжнародними організаціями у 1993 р. Відповідно 

до міжнародного стандарту у СНР інституційні одиниці групуються в п’ять 

секторів: 

– сектор домашніх господарств, що об’єднує фізичних осіб як 

споживачів, а в деяких випадках – як фізичних осіб-підприємців; 

– фінансові корпорації – комерційні інституційні одиниці, що 

спеціалізуються на фінансових послугах чи допоміжній фінансовій діяльності 

(банки, страхові компанії тощо); 

– сектор загального державного управління, до якого належать органи 

управління центрального та місцевого рівнів, некомерційні бюджетні 

організації, фонди соціального страхування; 

– нефінансові корпорації, до яких належать інституційні одиниці, які 

займаються ринковим виробництвом товарів і послуг для продажу за цінами, 

що покривають витрати виробництва і дають прибуток; 

– сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні 

господарства (НКОДГ), до якого входять інституційні одиниці, створені 

окремими групами домашніх господарств для забезпечення їх політичних, 

релігійних і професійних інтересів, а також для надання соціально-культурних 
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послуг (соціально-культурні підрозділи нефінансових корпорацій) безоплатно 

або за цінами, що не мають економічного значення.  

Для вимірювання результатів економічної діяльності суспільства в теорії і 

господарській практиці використовують різні макроекономічні показники, що 

об’єднуються міжнародною системою підрахунку показників – системою 

національних рахунків. Система національних рахунків виконує те саме для 

економіки в цілому: вона дозволяє тримати руку на економічному пульсі 

країни. Різноманітні показники, які входять у систему національних рахунків, 

дозволяють вимірювати обсяги виробництва в конкретний момент часу і 

розкривати фактори, які безпосередньо впливають на функціонування 

економіки. Далі, порівнюючи рівні національного доходу за певний відрізок 

часу, можна побудувати криву, що характеризує функціонування економіки в 

довгостроковій перспективі: її піднесення або спад відіб’ється на показнику 

національного доходу. Нарешті інформація, що дають нам рахунки 

національного доходу, є основою для формування і проведення в життя 

поточної та стратегічної політики держави, спрямованої на поліпшення 

функціонування економіки: без таких розрахунків економічна політика 

базувалася б на інтуїції. Коротше кажучи, рахунки національного доходу 

дозволяють нам складати таблиці економічного здоров’я суспільства і розумно 

визначати політику, яка б сприяла поліпшенню цього здоров’я [1, c. 18–19]. 

Ідея макроекономічного обліку (або національного рахівництва) належить 

голандському статистику Едварду ван Кліффу. Під національним рахівництвом 

Е. Кліфф розумів систему таблиць, що нагадують за формою бухгалтерські 

рахунки і баланси, які містять систематизований опис економіки на макрорівні.  

Перевагами СНР є: 

– охоплення не тільки сфери матеріального виробництва, але й сфери 

нематеріальних послуг; 

– реально відбивається економічна взаємодія господарських суб'єктів; 

– найбільше підходить для економічного аналізу. 

Варто зауважити, що національні рахунки виконують для економіки 

країни ті ж самі функції, що й бухгалтерський облік на підприємстві. Як, 

здавалося б на перший погляд, чисто описовий інструмент, національне 

рахівництво дозволяє не тільки пізнати, а й спрогнозувати різні комбінації і 

взаємозв’язки економічних агентів, функцій і операцій, що визначають 

економічні рівності (збалансованість) у національній економіці. Така роль 

національного рахівництва обумовлена функціями, які воно покликано 

виконувати. Виділяють такі функції СНР як інструмента: 

1) економічної політики;  

2)  економічного прогнозування; 

3) оцінки  рівня  життя  різних  груп  населення  і  порівняння  його  з 

рівнем життя в інших країнах; 

4)  зв’язку економічної теорії з практикою. 

Перші дві функції є основними: економічна діяльність, що відбивається у 

національних рахунках, дозволяє забезпечити економічну політику держави 
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сьогодні та в майбутньому, дати оцінку економічним структурам, економічній 

ефективності, стану національно  економіки. Використання національного 

рахівництва як інструмента планування дозволяє визначити орієнтацію 

економічного розвитку не тільки на короткий термін, а й на середній та більш 

тривалий періоди. Другі дві  функції є більш конкретними. Остання із них 

дозволяє перевірити деякі гіпотези і  теоретичні концепції на практиці, що 

знайшла відображення у рахунках за визначений період часу. Таким чином, 

СНР являє собою систему упорядкування інформації про макроекономічні 

процеси в  суспільстві, і в цьому розумінні є національним обліком у межах 

цілої країни, народногосподарською бухгалтерією, яка може стати в 

майбутньому основою для розробки низки заходів, спрямованих на покращення 

умов господарської діяльності, підвищення ефективності функціонування 

економіки в цілому [2, с. 20–21].  

Специфічною і позитивною особливістю організації СНР в Україні є 

щомісячні оцінки ВВП, які є доступними для органів управління та  

громадськості вже на 15 день після завершення звітного періоду і дають змогу 

максимально оперативно відстежувати економічну динаміку. З річною 

періодичністю складаються рахунки виробництва, утворення, розподілу та 

використання доходу операцій з капіталом в інституційних секторах (групах  

економічних  суб’єктів). Таблиці «витрати – випуск» складаються за цінами 

споживачів і за так званими «основними» (базисними) цінами, що дає змогу 

аналізувати вплив на ціноутворення, розподіл непрямих податків, торговельної 

і трансфертної націнок як за видами економічної діяльності, де здійснюється 

виробництво відповідних товарів та послуг, так і за напрямами їх використання. 

Скорочується термін складання національних рахунків, з’явилась можливість 

проведення безпосередніх структурних зіставлень макроекономічних 

показників в Україні та країнах Європейського Союзу, що полегшує аналіз 

інтеграційних процесів. Також до зазначеного слід додати, що вже на 

сьогоднішній день є більш доступними для масового користувача інформаційні 

ресурси СНР. Засоби масової інформації, періодична преса, мережа Інтернет 

пропонує макроекономічні дані для широкого застосування. Практика 

сучасного господарювання надає широкі можливості для простеження 

динаміки ВВП як найважливішого показника обсягів національного 

виробництва. Не залишається без уваги сфера послуг, освіта, соціальна сфера. 

Комп’ютерна мережа дозволяє відстежувати інформацію в усіх регіонах країни. 

На жаль, невирішеними з практичної точки зору залишаються питання стосовно 

достовірності отриманої інформації, достовірності й точності джерел 

інформації за якої формуються макропоказники. В різних галузях економіки по-

різному ведеться облік результатів господарської діяльності. Підприємства 

державної форми власності відрізняються дещо достовірнішою інформацією, 

причому домінує виробнича галузь. Наприклад, досліджуючи деякі державні 

казенні заводи військової промисловості (наприклад, Шосткинський казенний 

завод «Імпульс», ШКЗ «Зірка»), відомо, що інформація є секретна, яка 

надається лише органам державної влади і розповсюджується згідно з їх 
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дозволом, та загальна інформація, яка в повному обсязі і своєчасно надається  

до  органів  статистики з метою її подальшого опрацювання. Така методика 

характерна і для підприємств інших регіонів. Галузь освіти, охорони здоров’я 

на 80% надають достовірну інформацію. На жаль, існує проблема корупції, що 

охоплює і сферу приватного підприємництва. Має вагоме місце «тіньова» 

економіка, втрати від якої достатньо суттєві для державного реєстру – СНР. 

Недосконала на сьогоднішній день методика розрахунку  цінових  індексів  за  

окремими складовими ВВП. На сьогодні, через об’єктивні причини, вони 

розраховуються за допомогою спрощених методів. Недостатньо визначено 

частку монопольного сектора у ВВП [3]. 

Отже, удосконалення ефективності застосування СНР в системі  

господарського механізму країни є необхідним для підтримки високого  рівня 

національної економіки, для її якісного аналізу та прогнозування майбутнього в 

процесі європейської інтеграції. Це дослідження вирішує завдання  

необхідності удосконалення інструментів макроекономічного обліку відповідно 

до принципів ринкової економіки, сприяючи господарському механізму 

виконувати в повному обсязі свої функції. Напрями ефективного застосування 

СНР в Україні ще перебувають в стані розробок та доопрацювань, що і є 

перспективою подальших наукових праць в цьому напрямі. 
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