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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Доступ до фінансування підприємств корпоративного сектора економіки 

залежить від фінансових ризиків, зумовлених вірогідністю втрати вкладеного 

пайового або позичкового капіталу. Ключовою складовою фінансових ризиків 

ведення бізнесу є систематичний ризик, який зумовлюється невизначеністю 

щодо майбутніх значень основних макрофінансових індикаторів (процентних 

ставок, валютного курсу, темпів інфляції, боргової залежності держави, 

монетизації ВВП, сальдо зведеного бюджету та платіжного балансу країни). 

Під впливом сукупності макрофінансових, інституціональних та геополітичних 

чинників в Україні упродовж останніх років загострилася проблема дефіциту 

капіталу в корпоративному секторі економіки. В умовах дефіциту пайового та 

позичкового капіталу сформувалася загрозлива тенденція заміщення власного 

та позичкового капіталу сурогатними формами фінансування, зокрема 

кредиторською заборгованістю та іншими поточними зобов’язаннями. Це 

призвело до зростання невизначеності, кредитних та інвестиційних ризиків у 

секторі нефінансових корпорацій і загалом негативно впливало на інвестиційну 

активність та нагромадження продуктивного капіталу в країні. 

Ключовим фактором високих фінансових ризиків ведення бізнесу в 

Україні упродовж 2014–2020 рр. залишались макрофінансові дисбаланси. 

Зумовлене знеціненням національної валюти та послабленням фіскальної 

спроможності держави унаслідок втрати контролю над півостровом Крим за 

окупації східних територій бандформуваннями за підтримки регулярних частин 

армії сусідньої країни призвели до стрімкого зростання державного боргу і, 

відповідно, рівня боргової залежності держави на тлі падіння ВВП. Це 

зумовило стійкий і чітко виражений «ефект витіснення», проявом якого стала 

довготривала стагнація банківського кредитування та фондового ринку.  

Фінансові ризики у секторі нефінансових корпорацій України 

посилюються під впливом несприятливого інституціонального середовища та 

інституціонально обумовлених загроз втрати інвестованого капіталу 
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(довготривалості процедур банкрутства, слабкості інституту захисту прав та 

інтересів кредиторів, обтяжливих процедур та частих змін умов оподаткування, 

незахищеності прав інвесторів, високої вірогідності втрати ліквідного капіталу 

в українських банках, поширення корпоративного рейдерства та фіскального 

волюнтаризму). Невизначеність щодо макрофінансових індикаторів і загрози 

втрати капіталу унаслідок недосконалості правової системи сукупно є 

факторами критично високих систематичних ризиків ведення бізнесу в Україні.  

У відповідь на високі систематичні ризики ведення бізнесу в Україні 

поширилася викривлена фінансова модель ведення бізнесу, проявами якої є 

аномально високий рівень боргової залежності підприємств, систематичне 

уникнення оподаткування, виведення прибутків та «офшоризація» фінансів 

підприємств. Наслідком поширення зазначеної практики фінансування стало 

зростання фінансових ризиків на мікрорівні, що у результаті послабило ринкові 

механізми міжгалузевого перерозподілу капіталу через банківську систему та 

фондовий ринок. 

Дослідженню питань фінансових ризиків у секторі нефінансових 

корпорацій присвячено достатньо багато наукових робіт. На теоретико-

методологічному рівні питання класифікації фінансових ризиків, їх впливу на 

величину плати за капітал та процентні ставки, методів їх ідентифікації та 

підходів до оцінювання досліджувались у багатьох роботах. Теоретико-

методологічні підходи до ідентифікації та методи управління фінансовими 

ризиками підприємств корпоративного сектора економіки у розвинених країнах є 

достатньо розробленими. Серед досліджень у цій сфері виділяємо праці Ф.Найта, 

Г.Марковіца, У.Шарпа, Г.Міллера, А.Дамодарана, С.Росса та ін. Ґрунтовними є 

наукові доробки з питань класифікації фінансових ризиків та форм їх прояву. 

Велика кількість розробок присвячена кількісному оцінюванню фінансових 

ризиків та їх впливу на плату за капітал та інвестиційну активність у 

корпоративному секторі. Втім, розроблені підходи не враховують масштабів 

специфічних макрофінансових та інституціональних факторів фінансових 

ризиків в Україні. Тому адаптація перелічених підходів до специфіки 
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макроекономічних та інституціональних умов ведення бізнесу в Україні є 

актуальним науковим завданням. 

Питання управління фінансовими ризиками підприємств та шляхів їх 

пом’якшення в Україні досліджувалися у роботах О.Ястремського, 

Л.Примостки, В.Вітлінського, К.Тарасової, Ю.Швеця, О.Герасименка, 

О.Божанової, С.Домбровської, О.Тарана, Ю.Скакальського та ін.), де 

розроблено інструментарій оцінювання фінансових ризиків, узагальнено вплив 

на них макрофінансових чинників, розроблено підходи до управління 

фінансовими ризиками на рівні окремих підприємств. Достатньо ґрунтовно 

розробленими є питання впливу премій за ризик країни на систематичні ризики 

ведення бізнесу, адаптації підходів щодо оцінювання ринкових ризиків (модель 

У.Шарпа) в умовах нерозвиненого фондового ринку.  

Проте залишалися невирішеними питання розмежування фінансових 

ризиків між капіталодавцями (інвесторами та кредиторами) з урахуванням 

існуючих диспропорцій у структурі капіталу підприємств, розмежування 

фундаментальної (систематичної) та ідіосинкратичної (властивої окремим 

підприємствам) складової фінансових ризиків, впливу структури власності, 

підконтрольності підприємства та юридичних ризиків (рейдерського 

захоплення, неправомірних фіскальних стягнень і т.ін.) на фінансові ризики та 

вартість капіталу. Пропоноване дослідження присвячене вирішенню саме цих 

наукових завдань, його метою є розвиток теоретико-методологічних підходів 

до ідентифікації та управління фінансовими ризиками підприємств, визначення 

на цій основі ключових фінансових ризиків у секторі нефінансових корпорацій 

України та розроблення рекомендацій задля пом’якшення негативного впливу 

фінансових ризиків на доступ підприємств до фінансування.  

Для вирішення окреслених завдань досліджуються питання визначення та 

класифікації фінансових ризиків ведення бізнесу в секторі нефінансових 

корпорацій України з позицій інвестора та кредитора; визначення специфіки 

прояву фінансових ризиків у секторі нефінансових корпорацій України залежно 

від розміру та виду економічної діяльності підприємства; впливу 
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макрофінансових чинників та інституціонального середовища на фінансові 

ризики ведення бізнесу; оцінювання кредитних та інвестиційних ризиків, у т.ч. 

ризиків втрати капіталу, пов’язаних із корпоративним рейдерством. 

У розділі 1 «Фінансові ризики у секторі нефінансових корпорацій: 

кількісний вимір та шляхи мінімізації» розроблено та протестовано методичний 

підхід до оцінювання інвестиційних ризиків, який базується на систематизації 

ретроспективних даних щодо втрати вкладеного капіталу по репрезентативній 

вибірці підприємств. На відміну від існуючих підходів величина ризику 

визначається ретроспективно як вірогідність втрати вкладеного капіталу в 

підприємствах кожної групи, що обчислюється як різниця між фактичною і 

очікуваною прибутковістю власного капіталу. Встановлено, що аномально 

висока волатильність прибутковості власного капіталу підприємств, обчислена 

за показником стандартного відхилення, яке за період 2006–2019 рр. становило 

32,2% і вдесятеро перевищувало середній рівень прибутковості власного 

капіталу – 3,02%, є ознакою критично високих інвестиційних ризиків в Україні. 

Порівняння фактичної прибутковості власного капіталу із безризиковою 

процентною ставкою (доходність ОВДП) упродовж 2008–2019 рр. показало, що 

переважна кількість підприємств вибірки (67%) мала від’ємне значення 

історичної премії за ризик. Зроблено висновок, що, незалежно від обраних 

моделей фінансування бізнесу, існує значна невизначеність щодо отримання 

інвесторами очікуваної доходності вкладеного капіталу і покриття премій за 

ризики. Разом із тим доведено, що у вітчизняних реаліях максимізація вартості 

вкладеного у бізнес капіталу реалізується за допомогою інструментарію 

мінімізації податків і виведення доходів у безпечніші, порівняно з Україною, 

юрисдикції, що і формує квазіризиковану модель фінансування бізнесу. 

Здійснено аналіз тенденцій фінансових ризиків з урахуванням новітніх 

викликів, які стоять перед економікою, а саме – наслідків пандемії. Для оцінки 

фінансових ризиків запропоновано застосовувати інтегрований набір факторів, 

які характеризують рівень ESG-ризиків. Розроблено пропозиції щодо 
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удосконалення державної політики задля мінімізації фінансових ризиків 

ведення бізнесу. 

У розділі 2 «Систематична складова фінансових ризиків ведення бізнесу в 

Україні» досліджуються макрофінансові фактори впливу на систематичну 

складову фінансових ризиків ведення бізнесу в Україні. Ідентифіковано 

несприятливі макрофінансові та інституційні чинники (ефект витіснення, 

виснаження банківської системи, нестабільність національної валюти, низька 

абсорбційна спроможність фінансової системи, незахищеність прав власності, 

поширення рейдерства, довготривалість судових процедур та ін.) 

систематичних ризиків, для визначення яких застосовано показник премії 

вкладень в акції (ERP), збільшений на глобальну безризикову ставку 

доходності. Ґрунтовно досліджено питання впливу боргової та монетарної 

політики на посилення ефекту витіснення як ключового фактора високих 

систематичних ризиків ведення бізнесу в Україні. Обґрунтовано висновок про 

відірваність інтересів фінансового сектора від потреб реального, обумовлену 

державною фінансовою політикою, що стимулювала банки вкладати кошти в 

ОВДП, депозитні сертифікати, валютні операції, а не у кредитування бізнесу.  

У розділі 3 «Фінансові ризики на мікрорівні: оцінювання, управління та 

вплив на інвестиційні рішення» зосереджено увагу на власних фінансових 

ризиках підприємств корпоративного сектора, та обґрунтуванні підходів до 

оцінки інвестиційних ризиків із урахуванням секторальної специфіки. Оцінено 

вплив інвестиційних ризиків на діяльність приватизованих і новостворених 

підприємств в Україні; визначено специфічні фактори фінансових ризиків 

підприємств сектора нефінансових корпорацій, зокрема ризики втрати 

ліквідності та платоспроможності. Визначено основні фактори вищої, 

порівняно із загальносвітовими тенденціями, очікуваної плати за капітал 

українських підприємств – високу концентрацію галузей та надвисоку 

волатильність прибутковості. Ці фактори провокують надзвичайно високий 

відсоток підприємств-зомбі та підприємств із від’ємним власним капіталом. 

Унаслідок високої концентрації підприємств в окремих галузях негативний 
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фінансовий стан невеликої кількості підприємств чинить непропорційно 

великий вплив на середньогалузеві показники прибутковості, що ускладнює 

оцінку історичних значень інвестиційних ризиків.  

У розділі 4 «Податкові ризики підприємницької діяльності» 

проаналізовано податкові ризики підприємств корпоративного сектора. 

Розвинуто власний теоретичний підхід до класифікації податкових ризиків на 

основі застосування нової класифікаційної ознаки – «джерела походження», за 

якою пропонується виділяти три групи податкових ризиків: ризики 

конкретного податку – ризики, обумовлені архітектонікою конкретного податку 

або збору, ризики спеціального податкового режиму та ризики податкової 

системи. Використання такого підходу дало змогу врахувати специфіку 

податкових ризиків ведення бізнесу Україні, що пов’язана із застосуванням 

спрощеної системи оподаткування суб’єктами малого бізнесу. Серед 

податкових ризиків виокремлено ризики несплати податків; посилення 

податкового тягаря та помилок у податковому обліку; посилення податкового 

контролю та упередженого ставлення посадових осіб контролюючих органів до 

підприємств (фіскального волюнтаризму). 

У розділі 5 «Кредитні ризики у секторі нефінансових корпорацій 

України» досліджено фактори та тенденції кредитних ризиків в Україні, 

структуру і динаміку непрацюючих кредитів у секторі НФК, визначено вплив 

кредитних ризиків на взаємодію бізнесу та фінансового сектора. Виявлено та 

проаналізовано фактори, що впливають на рівень кредитного ризику, які 

згруповано за основними напрямами: макроекономічні фактори (такі, що мають 

системний характер і чинять вплив на премію за ризик країни); внутрішні 

фактори (такі, що безпосередньо залежать від підприємства – якість звітності, 

бізнес-модель тощо); організаційні фактори (стосуються насамперед 

можливості банків адекватно оцінити кредитний ризик позичальника); 

інституційні фактори (відображають якість загального середовища для ведення 

бізнесу). На цій основі обґрунтовано шляхи зменшення кредитного ризику як у 

системі загалом, так і для конкретного позичальника, серед яких: забезпечення 
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монетарної та фіскальної стабільності; остаточний перехід на МСФЗ, 

підвищення прозорості ведення бізнесу, зокрема у частині виконання вимог 

розкриття кінцевого бенефіціара та налагодження системи перевірки 

інформації; запровадження підходів KYC, KYCC та інших з метою ретельнішої 

перевірки позичальників; використання моделей штучного інтелекту та великих 

масивів даних для більш точної оцінки кредитного ризику; подальші реформи 

фінансового ринку, зокрема в частині розбудови ринку деривативів, з метою 

трансферу кредитних ризиків. 

Розділ 6 «Захист прав власності vs корпоративне рейдерство в Україні» 

присвячено інституційним факторам фінансових ризиків ведення бізнесу в 

Україні – незахищеності прав власності та корпоративному рейдерству. В 

рамках розділу визначено основні недоліки вітчизняного законодавства, що 

формують сприятливі для недоброчесних компаній та зацікавлених юридичних 

осіб умови для рейдерських захоплень. Обґрунтовано заходи із попередження 

неправових рейдерських захоплень у корпоративному секторі та сформовано 

відповідні пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового поля.  
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РОЗДІЛ 1.  

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ У СЕКТОРІ НЕФІНАНСОВИХ 

КОРПОРАЦІЙ: КІЛЬКІСНИЙ ВИМІР ТА ШЛЯХИ 

МІНІМІЗАЦІЇ 
 

Бізнес залучає капітал винятково у двох формах – як позичковий і 

власний (пайовий) капітал на тлі різноманіття форм фінансових інструментів, 

які для цього використовуються. Кредитори надають позичковий капітал в 

обмін на боргові зобов’язання (кредитні угоди, облігації, інші права вимоги 

боргу). Інвестори вкладають кошти у пайові фінансові інструменти підприємств 

(акції, частки у капіталі господарських товариств), що збільшує власний 

капітал. Обсяги та умови залучення бізнесом капіталу для фінансування 

інвестицій залежать від фінансових ризиків, пов’язаних із вірогідністю втрати 

частини вкладеного капіталодавцями/кредиторами пайового або позичкового 

капіталу. В обмін на вищі ризики останні вимагають вищої очікуваної 

доходності. 

Залежно від форми вкладення капіталу у капіталодавця може виникати 

фінансовий ризик двох типів: інвестиційний та кредитний. Величина 

інвестиційного ризику залежить від вірогідності знецінення інвестицій у пайові 

фінансові інструменти (акції та корпоративні права). На розвинених фінансових 

ринках існують умови для кількісної оцінки інвестиційних ризиків на основі 

обробки достатніх обсягів історичної фінансової інформації про підприємства, 

цінні папери яких обертаються на фондових ринках. Інвестиційні рішення 

приймаються капіталодавцями з урахуванням вірогідності отримання нижчого 

за очікуваний рівень прибутку і повної або часткової втрати інвестованого 

капіталу. Кредитний ризик приймають на себе кредитори, які надають кошти у 

позику (фінансовий кредит) та контрагенти (постачальники), які продають 

підприємству товари і послуги з відстроченням сплати їх вартості (комерційний 

кредит). Інших фінансових ризиків не існує, адже підприємства не залучають 

капітал у способи, відмінні від розглянутих вище.  
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Фінансові ризики ведення бізнесу зумовлюються невизначеністю 

стосовно наслідків впливу зовнішніх факторів на фінансові результати 

підприємства і його спроможність виконувати фіксовані (на умовах боргу) і 

умовні (на умовах внесків до власного капіталу) зобов’язання перед 

капіталодавцями. У науковій літературі та практиці фінансового менеджменту 

ці фактори називають фінансовими ризиками підприємств1. Але це ризики – 

локальні, вони певним чином впливають на загальну величину 

інвестиційного і кредитного ризику, проте не заміняють його. Серед таких 

факторів (ризиків) ми виділяємо: 

систематичні ризики, викликані невизначеністю щодо впливу 

макрофінансової ситуації, фіскальної і монетарної політики на фінансовий стан 

бізнесу (детально розглянуті у розд. 2);  

валютні ризики, викликані невизначеністю щодо курсу національної 

валюти і, відповідно, вразливості фінансових результатів підприємств, які 

мають відкриті валютні позиції (детально розглянуті у розд. 2); 

боргові ризики, зумовлені вірогідністю втрати вкладеного капіталу 

унаслідок високої боргової залежності підприємства (розглянуті у розд. 3);  

ризики ліквідності, викликані вірогідністю дефіциту коштів для 

виконання зобов’язань і, відповідно, технічної неплатоспроможності 

підприємства (детально розглянуті у розд. 3); 

податкові ризики, спричинені невизначеністю і амбівалентністю у 

трактуванні норм податкового законодавства, поширенням фіскального 

волюнтаризму і тиску на бізнес з боку фіскальних органів в інтересах третіх 

осіб (детально розглянуті у розд.4); 

ризики, зумовлені факторами ESG (Environment, Social, Governance), 

які включають:  

екологічні ризики, зумовлені негативним впливом кліматичних змін на 

бізнес, вірогідністю накладання санкцій через забруднення навколишнього 

середовища; 

                                                             
1 Шишкіна О. Концептуальні основи створення структурної моделі управління фінансовими 

ризиками промислового підприємства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 

2021. № 25. С. 127–133. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-127-133 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=12268791060596834029&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=12268791060596834029&btnI=1&hl=ru
https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-127-133
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соціальні ризики, які включають ризики опортуністичної поведінки 

окремих агентів через низькі соціальні стандарти на підприємстві, 

незадовільної комунікації із суспільством; 

операційні ризики (ризики корпоративного управління), зумовлені 

вірогідністю корпоративних конфліктів, опортуністичної поведінки 

менеджменту через недосконалість принципал-агент контрактів, корупції та 

шахрайства; 

технологічні ризики, зумовлені ймовірністю недоотримання доходів і 

втрати капіталу унаслідок технологічної відсталості, неспроможності 

виробляти конкурентоспроможну продукцію, яка користується попитом на 

ринках (детально розглянуті у підр. 3.1); 

інституційні ризики, зумовлені недостатнім рівнем захисту прав 

кредиторів та інвесторів, вірогідністю втрати інвестованого капіталу унаслідок 

рейдерських захоплень (детально розглянуті у розд. 6).  

Теоретико-методологічні підходи до ідентифікації та методи управління 

фінансовими ризиками підприємств корпоративного сектора економіки у 

розвинених країнах є достатньо розробленими. Серед робіт у цій сфері 

виділяємо Ф.Найта2, Г.Марковіца3, У.Шарпа4,Р.Мертона5, А.Дамодарана6,  

С.Росса7 та ін. Ґрунтовним є науковий доробок щодо концептуальних підходів 

до визначення поняття фінансового ризику, класифікації фінансових ризиків та 

форм їх прояву. Велика кількість розробок присвячена кількісному оцінюванню 

                                                             
2 Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / пер.с англ. Москва: Дело, 2003. 360 с. 
3 Markowitz Harry. Portfolio Selection. The Journal of Finance. Mar. 1952. Vol. 7, No.1. Р. 77–91. 

URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082%28195203%297%3A1%3C77%3APS% 

3E2.0.CO%3B2-1 
4 Sharpe W. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. 

Journal of Finance. 1964. № 19. Р. 425–442. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x 
5 Merton Robert C. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. Journal 

of Finance. 1974. № 29(2). Р. 449–470. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x 
6 Damodaran Aswath. Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications. 

The 2012 Edition. Updated: March 2012. URL: https://pages.stern.nyu.edu/ 

~adamodar/pdfiles/papers/ERP2012.pdf 
7 Ross Stephen. The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory. 1976. 

Vol. 13, Is. 3. P. 341–360. https://doi.org/10.1016/0022-0531(76)90046-6 

https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814759588_0003
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/ERP2012.pdf
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/ERP2012.pdf
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інвестиційних ризиків та їх впливу на плату за капітал (сost of capital) та 

інвестиційну активність у корпоративному секторі. 

Однак підходи до оцінювання та управління фінансовими ризиками на 

мікрорівні, поширені у західній економічній літературі, не враховують 

масштабів існуючих в Україні макрофінансових дисбалансів та інших 

специфічних загроз втрати капіталу, властивих для слабких інституціональних 

систем. Актуальним науковим завданням є адаптація зазначених підходів до 

специфіки фінансування бізнесу в Україні, що склалась у відповідь на хронічну 

макрофінансову нестабільність і слабкість правової системи в частині захисту 

прав інвесторів і кредиторів. 

Питання управління фінансовими ризиками підприємств та шляхів їх 

мінімізації в Україні досліджувалися у роботах українських науковців 

(О.Ястремського8, Л.Примостки та ін.9, В.Вітлінського10, К.Семенової, 

К.Тарасової11, Ю.Швеця12, О.Герасименка13, О.Божанової14, С. Домбровської 15, 

О.Тарана16 та ін.). Узагальнено вплив макрофінансових чинників на 

інвестиційні та кредитні ризики, розроблено підходи до систематизації та 

управління фінансовими ризиками на рівні окремих підприємств, максимізації 

                                                             
8 Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. Київ: Либідь, 1992. 176 с. 
9 Прогнозування та хеджування фінансових ризиків: монографія / за ред. Л.О. Примостки. 

Київ: КНЕУ, 2014. 424 с. 
10 Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: 

монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 480 с. 
11 Семенова К.Д., Тарасова К.І. Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне 

оцінювання: монографія. Одеса: ФОП Гуляєва В.М., 2017. 234 с. 
12 Швець Ю. Ризики в діяльності промислових підприємств:види, методи оцінки та заходи 

подолання ризику. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип.17(2). С.131–135. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_17%282%29__31 
13 Герасименко О.М.Еволюція світового ризик-менеджменту. Інвестиції:практика та досвід. 

2013. № 12. С.26–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_12_9 
14 Божанова О.В. Управління фінансовими ризиками промислового підприємства: 

теоретичний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: 

Економічні науки. 2015. Вип.10(1). С. 80–83. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_10% 281% 29__21 
15 Домбровська, С.О. Вплив фінансового ризику на систему управління фінансовими 

ресурсами підприємства. Вісник соціально-економічних досл.іджень: зб. наук. праць / за ред. 

М.І.Звєрякова (гол. ред.) та ін.; Одеський національний економічний університет. 2016. № 2 

(61). С.184–193. https://doi.org/10.33987/vsed.2(61).2016. 
16 Таран О.В.Сучасні питання проблематики ризиків фінансової сфери діяльності 

підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз. Харків: Константа, 2004. 108 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%AE$
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%9668850:%D0%9C%D0%95%D0%92.%D0%A1%D0%93
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%9668850:%D0%9C%D0%95%D0%92.%D0%A1%D0%93
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvuumevcg_2018_17%282%29__31
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%9623721
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd_2013_12_9
https://doi.org/10.33987/vsed.2(61).2016.


15 

 

прибутку при оптимальному співвідношенні прибутку й ризику. Достатньо 

ґрунтовно розробленими є питання впливу премій за ризик країни відповідно 

до концепції А.Дамодарана на систематичні ризики ведення бізнесу, адаптації 

підходів щодо оцінювання ринкових ризиків на фінанси підприємств (модель 

У.Шарпа) в умовах нерозвиненого фондового ринку. Не бракує також розробок 

питань впливу макроекономічних чинників на фінансові результати діяльності 

підприємств та фінансові ризики ведення бізнесу. 

Дотепер недостатньо розробленими залишаються питання розподілу 

фінансових ризиків між інвесторами та кредиторами з урахуванням існуючих 

диспропорцій у структурі капіталу підприємств сектора нефінансових 

корпорацій України. Достатньо перспективним у цьому напрямі є розвиток 

підходів до оцінювання фінансових ризиків на основі поєднання особливостей 

моделей фінансування бізнесу в Україні з концепцією несистематичного 

(ідіосинкратичного) фінансового ризику. Малодослідженими також 

залишились питання впливу на фінансові ризики факторів приналежності 

підприємств до фінансово-промислових груп, «офшоризації» їх діяльності та 

джерел фінансування, специфічних бізнес-ризиків в окремих видах економічної 

діяльності. Подальший науковий пошук і розробка питань кількісної оцінки 

«юридичних» ризиків (рейдерського захоплення, неправомірних фіскальних 

стягнень тощо) на вартість капіталу та відсоткову ставку дозволить розвинути 

підходи та обґрунтувати практичні рекомендації до оцінювання фінансових 

ризиків у секторі нефінансових корпорацій. 

 

1.1. Інвестиційний ризик: фактори впливу, методи оцінювання 

Інвестуючи у корпоративні права підприємств сектора нефінансових 

корпорацій, капіталодавці приймають рішення, зважаючи на вірогідність 

недоотримання прибутку і знецінення інвестицій. Інвестиційний ризик – це 

потенційні втрати інвестованого у корпоративні права капіталу. Т.Жолонко,  
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О.Гребінчук та ін.17 виокремлюють такі складові інвестиційного ризику 

(субризики), як: ризик недоотримання прибутку (missed profit risk), ризик 

прямих фінансових втрат (risk of direct financial losses). За Г.Марковіцем розмір 

інвестиційного ризику визначається як очікувана варіація доходності інвестиції, 

вимірювана у показниках стандартного відхилення або дисперсії дохідності 

інвестиції18. Відповідно до підходу Г.Марковіца, чим вищим є відхилення 

очікуваної доходності від її середньої величини, тим вищим є інвестиційний 

ризик. Утім, коливання доходності інвестицій лише частково відображають 

розмір інвестиційного ризику, який уже закладено в очікувану доходність. 

Розмір інвестиційного ризику зумовлюється зовнішніми і внутрішніми 

факторами. Зовнішні фактори включають вірогідність змін у нормативно-

правовому регулюванні ведення бізнесу; непередбачуваність державної 

політики та динаміки макрофінансових індикаторів – темпів 

інфляції,валютного курсу та ін.; вірогідність втрати інвестованого капіталу 

внаслідок неправових дій (чорне рейдерство). Внутрішні фактори – це 

вірогідність опортуністичної поведінки управлінського персоналу, потенційні 

фінансові втрати унаслідок слабкості внутрішнього контролю на підприємстві; 

непрозорість бізнесу. А.Дамодаран виділяє такі фактори інвестиційного ризику: 

несхильність інвесторів до ризику (the risk aversion); волатильність 

загальноекономічної динаміки; доступність фінансової інформації і прозорість 

бізнесу; ліквідність інвестицій (можливість інвестора швидко і без додаткових 

втрат продати інвестицію); невизначеність щодо майбутньої державної 

фінансової політики19; монетарна політика центрального банку (існують 

                                                             
17 Zholonko Tetiana, Grebinchuk Olesia, Bielikova Maryna, Kulynych Yurii, and Oviechkina 

Olena. Methodological Tools for Investment Risk Assessment for the Companies of Real Economy 

Sector. Journal of Risk and Financial Management. 2021. Vol. 14, No. 78. 

https://doi.org/10.3390/jrfm14020078 
18 Markowitz Harry. Portfolio Selection. The Journal of Finance. Mar., 1952. Vol. 7, No.1. Р. 77–

91. Р. 89. URL:http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082%28195203%297%3A1%3C77% 

3APS%3E2.0.CO%3B2-1 
19 Pástor L. and, Veronesi P. Uncertainty about Government policy and Stock Prices. Journal of 

Finance. 2012. № 67. P. 1219–1264. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2012.01746.x 

http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082%28195203%297%3A1%3C77%3APS%3E2.0.CO%3B2-1
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082%28195203%297%3A1%3C77%3APS%3E2.0.CO%3B2-1
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2012.01746.x
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емпіричні докази про те, що зниження облікової ставки підвищує премію за 

ризик20).  

Т.Жолонко, О.Гребінчук та ін..21. виділяють такі групи факторів 

інвестиційного ризику, як: 1) соціально-політичні (політична нестабільність, 

етнічні та релігійні конфлікти, рівень злочинності, сприйняття населенням 

підприємництва, податкова політика уряду, антимонопольні обмеження, захист 

конкуренції); 2) стабільність економічної системи (рівень державного 

регулювання, стадія бізнес-циклу, стан фінансової системи, достовірність 

макроекономічної інформації, рівень доходів населення, підприємницька 

активність, культура ведення бізнесу); 3) мікроекономічні (форма власності, 

частка на ринку, фінансовий стан підприємства, кадровий потенціал, 

інвестиційна привабливість, система управління, інноваційний потенціал, 

управління процесом виробництва); 4) юридичні ризики (якість законодавства, 

якість арбітражних процедур, відповідальність за невиконання договірних 

зобов’язань, рівень захисту внутрішнього ринку, митна політика, тарифні 

угоди, політика ліцензування).  

Отже, величина інвестиційного ризику для капіталодавця залежить 

від макрофінансових, інституційних та внутрішніх факторів, які 

впливають на фінансові результати підприємств: 

– невизначеність щодо змін тенденцій на світових товарних і фінансових 

ринках, загальноекономічної динаміки, темпів інфляції, процентних ставок та 

валютного курсу та їх впливу на фінансових результатів підприємств 

(ринковий ризик). Ринковий ризик охоплює три типи ризику: валютний ризик, 

процентний  ризик та інший ціновий ризик22. Відповідно до МСФЗ валютний 

ризик – це ризик того, що фінансові результати підприємства коливатимуться 

внаслідок змін валютних курсів; процентний ризик – це ризик того, що 

                                                             
20 Zervou Anastasia S. and Peng Yulei. Monetary Policy Rules and the Equity Premium. 2014. 

URL: https://ssrn.com/abstract=2498684 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2498684 
21 Zholonko Tetiana, Grebinchuk Olesia, Bielikova Maryna, Kulynych Yurii, and Oviechkina 

Olena. Methodological Tools for Investment Risk Assessment for the Companies of Real Economy 

Sector. Journal of Risk and Financial Management. 2021. Vol. 14, No. 78. URL: https://doi.org/ 

10.3390/jrfm14020078 
22 МСФЗ 7. Фінансові інструменти: розкриття інформації. URL: 

.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_007/prin 

https://ssrn.com/abstract=2498684
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2498684
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фінансові результати підприємства коливатимуться внаслідок змін ринкових 

процентних ставок;інший ціновий ризик – це ризик того, що фінансові 

результати підприємства коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. 

Фактором іншого цінового ризику, зокрема, є державна політика у сфері 

доходів і мінімальної заробітної плати, яка може мати значний вплив на 

фінансові результати діяльності бізнесу23; 

– невизначеність щодо погашення дебіторами боргів перед 

підприємством своєчасно та у повному обсягу (кредитний ризик). До таких 

ризиків також відноситься ризик невиконання банками зобов’язань перед 

клієнтами (депозитний ризик)24. Відповідно до МСФЗ кредитний ризик виникає 

у разі, якщо одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов’язання і це стане причиною виникнення фінансового збитку 

іншої сторони; 

– імовірність дефіциту ліквідних коштів для виконання зобов’язань, що 

може спричинити технічну неплатоспроможність підприємства (ризик 

ліквідності). Відповідно до МСФЗ ризик ліквідності – це ризик того, що 

підприємство матиме труднощі при виконанні фінансових зобов’язань, що 

погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового 

активу. Невиконання зобов’язань перед кредиторами може спричинити 

порушення справи про банкрутство і повну втрату інвесторами контролю над 

підприємством і, відповідно, інвестованого капіталу; 

– імовірність втрати капіталу внаслідок недоліків або помилок в 

організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій персоналу, 

інших осіб, опортуністичної поведінки управлінського персоналу, шахрайства, 

слабкості внутрішнього контролю, збоїв у роботі інформаційних систем 

(операційний ризик); 

                                                             
23 Крючкова І.В. Формування інституційних структурних детермінант ендогенного впливу на 

рівень валового заощадження в Україні. Економіка і прогнозування. 2021. № 3. С. 33–58. 

https://doi.org/10.15407/eip2021.03.033 
24 Литовченко О.Ю. Підходи до ідентифікації та оцінки фінансових ризиків підприємства. 

Економіка і суспільство. 2018. №16. С. 398–404. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/61.pdf 

https://doi.org/10.15407/eip2021.03.033
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– імовірність недоотримання доходів і втрати капіталу унаслідок 

технологічної відсталості, неспроможності виробляти конкурентоспроможну 

продукцію, що користується попитом на ринках (технологічний ризик); 

– імовірність втрати капіталу унаслідок недосконалості законодавства, 

змін у нормативно-правовому регулювання ведення бізнесу; неоднозначності 

податкових норм і правил (податковий ризик), незахищеності права власності 

та поширення рейдерства, непередбачуваних змін у законодавстві та 

несправедливих судових рішень (юридичний ризик). 

Зазначені фактори також впливають і на кредитний ризик для кредитора, 

але меншою мірою, позаяк вимоги кредиторів у випадку неплатоспроможності 

та банкрутства позичальника задовольняються у першу чергу і перед вимогами 

капіталодавців25. Отже, кредитний ризик для кредитора завжди є нижчим за 

інвестиційний ризик для інвестора, оскільки у разі технічної 

неплатоспроможності підприємства інвестор (капіталодавець) повністю 

втратить вкладений капітал, якщо емітент не виконає зобов’язання перед 

кредиторами у повному обсязі. Тому розмір інвестиційного ризику напряму 

залежить від вірогідності технічної неплатоспроможності позичальника.  

Інвестиційний ризик враховується при визначенні очікуваної 

прибутковості власного капіталу, що впливає на потенційні обсяги інвестицій у 

пайові фінансові інструменти. Закладаючи в очікувану прибутковість власного 

капіталу високу премію за інвестиційний ризик і не знаходячи на ринку 

об’єктів інвестування з такою прибутковістю, капіталодавець відмовиться від 

інвестицій у пайовий капітал і надасть перевагу менш ризиковим борговим 

інструментам, включаючи державні облігації. Отже, обмежуючи попит на 

пайові фінансові інструменти, високі інвестиційні ризики зумовлюють 

зміщення структури капіталу у секторі нефінансових корпорацій на мікро- 

і макрорівні у бік частки позичкового капіталу. Врешті інвестиційні ризики 

зростають ще більше унаслідок підвищення боргової залежності бізнесу. 

                                                             
25 Теплова Т. Эффективный финансовый директор. Москва:Юрайт, 2014. 204 c. 



20 

 

Таким чином, величина інвестиційного ризику залежить від розміру 

потенційних втрат у грошовому вимірі, зумовлених впливом систематичних 

(макрофінансових) і специфічних (несистемних) факторів, властивих окремо 

виділеному об’єкту інвестування. Інвестиційний ризик має відсотковий формат 

і обчислюється як відношення максимально можливого обсягу збитків до 

інвестованого у ведення бізнесу капіталу26. В абсолютному вираженні 

інвестиційний ризик також може визначатися як відхилення середньої 

очікуваної прибутковості інвестованого капіталу від її бажаного значення.  

Існує велике різноманіття підходів до вимірювання, аналізу та управління 

інвестиційними ризиками. У відносному вираженні інвестиційний ризик – це 

мінливість можливої величини фінансового результату, що залежить від 

масштабів відхилень фактичної прибутковості інвестованого капіталу від її 

середнього очікуваного розміру або від таргетованого рівня. Для вимірювання 

інвестиційного ризику застосовуються різноманітні підходи: стандартне 

відхилення (Г.Марковіц), модель оцінки капітальних активів (CAPM) і 

коефіцієнт бета (У.Шарп), вартість під ризиком (максимальний розмір 

потенційних збитків упродовж майбутнього визначеного часового інтервалу 

(VaR)27. 

Відповідно до портфельної теорії Г.Марковіца, інвестиційні рішення 

приймаються на підставі очікуваної доходності інвестиції з урахуванням 

інвестиційного ризику, який визначається як вірогідність (стандартне 

відхилення) фактичної доходності інвестиції від очікуваної28. У країнах з 

розвиненими фінансовим ринками для обчислення очікуваної доходності 

інвестицій в акції застосовується модель Р.Шарпа29, побудована на основі 

коефіцієнта систематичного ризику β, який визначається на основі історичних 

                                                             
26 Таран О.В. Сучасні питання проблематики ризиків фінансової сфери діяльності 

підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз. Харків::Константа, 2004. C.36. 
27 Simons Katerina. New Approaches to Risk Management. New England Economic Review. 

September/October 1996. URL: https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/neer/neer596a.pdf 
28 Markowitz H. Portfolio Selection. The Journal of Finance. 1952. № 1. Р. 77–91. URL: 

doi:10.2307/2975974 
29 Sharpe W.F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. 

The Journal of Finance. 1964. № 19. Р. 425–442. https://doi.org/10.1111/j.1540-

6261.1964.tb02865.x 

https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x
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даних про відхилення фактичної доходності окремих акцій від доходності 

фондового ринку. Застосування зазначеного підходу потребує достатньо 

великих часових інтервалів якісної історичної інформації, що не є характерним 

для емерджетних ринків загалом і, особливо, України. Інвестиційні ризики у 

таких країнах є вищими унаслідок макрофінансових дисбалансів, що зумовлює 

вищу волатильність доходності інвестицій30. Одним із показників, що 

відображає рівень інвестиційного ризику, є премія за ризик акцій (ERP, equity 

risk premium), яка показує різницю між доходністю акцій окремого емітента і 

безризиковою ставкою доходності31. Вищий рівень ERP означає вищі 

інвестиційні ризики32, що призводить до зниження інвестиційної активності та 

уповільнення економічного зростання. 

Систематичною складовою інвестиційного ризику є невизначеність щодо 

майбутнього рівня ключових макрофінансових індикаторів (відсоткових ставок, 

валютного курсу, темпів інфляції, рівня боргової залежності держави та 

монетизації, сальдо зведеного бюджету та платіжного балансу країни). 

Систематична складова ризику існує для всіх інвесторів, незалежно від 

організаційно-правових форм, виду економічної діяльності, форм власності, 

системи управління. Систематичний ризик – це ризик, який властивий будь-

якій інвестиції та якого не можна уникнути за допомогою диверсифікації 

інвестиційного портфеля. Натомість специфічний (несистематичний або 

ідіосинкратичний) інвестиційний ризик варіюється залежно від виду 

економічної діяльності, фінансового стану конкретного підприємства та 

вірогідністю настання спричинених діями менеджменту несприятливих подій. 

Зокрема, специфічний ризик зумовлюється невизначеністю щодо змін у складі 

вищого управлінського персоналу підприємства, у т.ч. у неправовий спосіб, 

                                                             
30 Harvey C. Predictable Risk and Returnsin Emerging  Markets. The Review of Financial Studies. 1995. 

№ 8(3). Р. 773–816. URL: http://www.jstor.org/stable/2962239 
31 Damodaran Aswath. Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications / 

NYU Stern School of Business. April 14, 2019. URL: 

https://ssrn.com/abstract=3378246 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3378246 
32 MichalakA.Klasyczne a innowacyjne metody szacowania kosztu kapitału własnego 

przedsiębiorstwa.Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 2014. Nr 186, 

Cz. 2. S. 33. URL: https://www.sbc.org.pl/Content/120323/download/ 

https://ssrn.com/abstract=3378246
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3378246
https://bazekon.uek.krakow.pl/zawartosc/171304769
https://bazekon.uek.krakow.pl/zawartosc/171304769
https://www.sbc.org.pl/Content/120323/download/
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вірогідністю недружніх дій з боку контрагентів посилення конкуренції на 

ринку і втрати частки на ринку. 

В Україні обчислити інвестиційні ризики у звичний для розвинених країн 

спосіб, яким є моніторинг динаміки ринкових цін на корпоративні права (акції), 

неможливо, зважаючи на вкрай вузький перелік акцій, які котируються на 

біржі. Тому для оцінювання інвестиційних ризиків, окрім інструментів 

технічного аналізу, доречними є фундаментальний аналіз фінансового стану 

підприємства та обчислення на цій основі ризику як стандартного або семі-

стандартного відхилення ретроспективних показників прибутковості. 

Застосування такого методу дає змогу оцінити фундаментальні фінансові 

ризики, включаючи ідіосинкратичну і систематичну складову33. Також як 

комплементарні можуть застосовуватися коефіцієнти ризику та асиметрії 

прибутковості власного капіталу (ROE) ex-ante.  

Отже, в умовах нерозвиненого фондового ринку альтернативним 

інформаційним джерелом для оцінювання ризиків є ретроспективна інформація 

фінансових звітів підприємств. Використання фінансової звітності (так званий 

бухгалтерський підхід) для оцінювання інвестиційних ризиків може виступати 

альтернативою традиційному підходу У.Шарпа34 

Ключовим для оцінювання інвестиційних ризиків показником є 

прибутковість власного капіталу (ROE)35. Існує дві точки зору щодо 

взаємозв’язку цього показника з інвестиційним ризиком. Згідно зі стандартним 

підходом показник ROE є автономним індикатором, який порівнюється із 

бажаною (очікуваною) нормою прибутковості, що включає премію за ризик. 

Згідно з альтеративним підходом фактична (балансова) ROE є показником 

                                                             
33 Green Jeremiah, Zhao Wanjia. Scenario-based systematic risk in earnings. 08 Financial 

Accounting 1: Stock Analysts / Equity Valuation. URL: http://hdl.handle.net/10125/70527 
34 Toms S. Accounting-based risk management and the capital asset pricing model: an empirical 

comparison. Aust. Account Rev. 2014. Vol. 24, Is. 2. Р. 127–133. https://doi.org/10.1111/j.1835-

2561.2013.00201.x 
35 Miller Kent D. Bromiley Philip.Strategic Risk and Corporate Performance: An Analys is of 

Alternative Risk Measures. Academy of Management Journal. Dec 1990. Vol. 33, Is. 4. 

ABI/INFORM Global. Pg. 756. URL: https://www.researchgate.net/profile/Philip-

Bromiley/publication/235712089_Strategic_Risk_and_Corporate_Performance_An_Analysis_of_A

lternative_Risk_Measures/links/004635294d0d544fab000000/Strategic-Risk-and-Corporate-

Performance-An-Analysis-of-Alternative-Risk-Measures.pdf 

https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/browse?type=author&value=Jeremiah%20Green
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/browse?type=author&value=Wanjia%20Zhao


23 

 

необхідної прибутковості відповідно до стандартного компромісу 

між ризиком і доходністю36. У цій роботі ми дотримуємося традиційного 

підходу, враховуючи його емпіричне підтвердження для підприємству 

країнах EМ, які мають нижчий за очікуваний фактичний рівень ROE37, що не 

завжди покриває премію за інвестиційний ризик.  

Для оцінки інвестиційних ризиків ведення бізнесу в Україні (очікуваних 

втрат інвесторів від вкладення капіталу у корпоративні права) ми 

проаналізували ретроспективну фінансову інформацію по вибірці з 299 великих 

і середніх підприємств України за період 2006–2019 рр. (табл.1.1.1)38. Загалом 

вибіркою покривається майже 37% активів і 26% обсягів продажів підприємств 

великого і середнього бізнесу (на початок 2016 р.). 

Для оцінювання рівня невизначеності щодо прибутковості інвестованого 

у бізнес капіталу було застосовано традиційні підходи, що включають 

обчислення стандартного відхилення прибутковості, семіквадратичного 

відхилення (у бік негативних значень), коефіцієнтів ризику та асиметрії. 

Відхилення прибутковості були застосовані для оцінювання інвестиційних 

ризиків тому, що емпіричні дослідження підтверджують щільний зв’язок між 

волатильністю і семіволатильністю прибутковості та ціною акцій, які 

обертаються на фондовому ринку39. Застосування зазначених підходів дало 

можливість ідентифікувати окремі підприємства, яким властива нестабільність 

фінансових результатів, а також виокремити окремі групи підприємств за 

ознаками підконтрольності та виду економічної діяльності.  

                                                             
36 Penman Stephen H. and Zhang Xiao-Jun. Connecting Book Rate of Return to Risk and Return: 

The Information Conveyed by Conservative Accounting. Columbia Business School Research 

Paper. July 1, 2020. No. 14-21. URL: https://ssrn.com/abstract= 

2402933 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2402933 
37 Pak J. Negative Relationship between Risk and Return: A Contrary View. Pakistan Journal of 

Commerce and Social Sciences. 2015. Vol. 9 (2). P. 336–343. URL: 

http://www.jespk.net/publications/239.pdf 
38 Вибірка сформована в рамках виконання НДР «Розвиток фінансів підприємств 

корпоративного сектора економіки України» (№ держреєстрації 0116U006810). 
39 Rutkowska-Ziarko Anna. Profitability Ratios in Risk AnalysisContemporary Trends and 

Challenges in Finance. Proceedings from the 5th Wroclaw International Conference in Finance. 

Springer, 2020. P. 77. URL:https://books.google.com.ua/books?id=_ 

03iDwAAQBAJ&pg=PA77&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false 

https://ssrn.com/abstract=2402933
https://ssrn.com/abstract=2402933
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2402933
http://www.jespk.net/publications/239.pdf
https://books.google.com.ua/books?id=_03iDwAAQBAJ&pg=PA77&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=_03iDwAAQBAJ&pg=PA77&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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Таблиця 1.1.1 

Структура вибірки підприємств на 01.01.2016 р.  
Вид 

еконо-

мічної 

діяль- 

ності 

Вибірка, млн грн Держстат , млн грн Частка, % 
Кількість 

підпри-

ємств Активи 

Чистий 

дохід від 

продажу 

Активи 

Чистий 

дохід від 

продажу 

Активи 

Чистий 

дохід від 

продажу 

A01 180900,7 120987,6 685844,9 403645,8 26,38 29,97 26 

В 261245,8 261245,8 355919,3 229966,1 73,40 113,60 17 

C10-12 81667,0 85226,2 398092,5 381445,1 20,51 22,34 53 

C17 2758,1 4205,0 23805,6 33050,5 11,59 12,72 2 

С19-22 26134,6 38783,8 84554,2 93115,7 30,91 41,65 12 

С20 35041,1 30881,0 87707,7 56234,9 39,95 54,91 12 

C21 6479,0 6036,8 27189,7 25861,2 23,83 23,34 4 

С23 3616,6 5651,9 68365,7 67898,5 5,29 8,32 4 

D24 290894,6 244170,0 376208,5 274323,8 77,32 89,01 16 

D26-30 92428,4 53579,6 200832,8 116367,3 46,02 46,04 57 

D35 300324,7 180080,2 547069,0 380241,8 54,90 47,36 20 

F 21172,7 10849,0 311761,0 169705,3 6,79 6,39 31 

G 69963,4 114890,9 1397959,2 2385692,0 5,00 4,82 31 

H-J 769543,2 173875,5 1259535,0 482739,9 61,10 36,02 14 

РАЗОМ 2142169,8 1330463,2 5824845,1 5100287,9 36,78 26,09 299 

Джерело: оприлюднена фінансова звітність підприємств (https://smida.gov.ua/), сайти 

підприємств, дані Держстату (www.ukrstat.gov.ua). 
 

Стандартне відхилення ROE є показником мінливості значення 

прибутковості інвестованого капіталу порівняно з його історичним середнім 

значенням. Високе стандартне відхилення ROE засвідчує велику мінливість і, 

отже, високий ступінь ризику40. Для розрахунку стандартного відхилення 

прибутковості інвестованого капіталу було застосовано такий алгоритм: 

,        (1.1.1) 

де n – кількість років спостережень, ri – фактична прибутковість власного 

капіталу у році i, – середня прибутковість власного капіталу за період n. 

При розрахунку прибутковості власного капіталу ігнорувались випадки із 

від’ємним значенням власного капіталу. Стандартне відхилення прибутковості 

                                                             
40 Mainul Ahsan A.F.M. Can Roe Be Used To Predict Portfolio Performance? Journal of Academic 

Research in Economics / Spiru Haret University, Faculty of Accounting and Financial Management 

Constanta. June 2013. Vol. 5(1). Р. 5–20.URL:https://www.researchgate.net/profile/Afm-

Ahsan/publication/258341502_Can_Return_on_equity_be_used_to_predict_portfolio_performance/

links/02e7e5350817a4cf52000000/Can-Return-on-equity-be-used-to-predict-portfolio-

performance.pdf 

https://smida.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://ideas.repec.org/a/shc/jaresh/v5y2013i1p5-20.html
https://ideas.repec.org/s/shc/jaresh.html
https://ideas.repec.org/s/shc/jaresh.html
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обчислювалося по кожному підприємству на основі даних про фінансові 

результати за рік і балансову вартість власного капіталу на початок року. 

Від’ємні показники прибутковості власного капіталу також враховувались при 

обчисленні – для того щоб відобразити фактичну величину її відхилення від 

середнього значення. Також не бралися до розрахунку випадки із аномально 

високими (> 100%) і аномально низькими (<-100%) значеннями середньорічної 

прибутковості (40 підприємств). Виключення аномальних значень пояснюється 

тим, що такі випадки найвірогідніше були наслідком шахрайських дій 

(надвисока прибутковість) або повної неплатоспроможності, оскільки при 

збитках, більших за 100%, інвестори втрачають власний капітал повністю. 

Отримані результати показують те, на скільки відсоткових пунктів у 

середньому відхилялася прибутковість інвестицій у кожне підприємство від її 

середньоарифметичного значення упродовж 2006–2019 рр. На цій основі 

оцінюється рівень невизначеності щодо річної прибутковості інвестицій, 

зумовлений впливом систематичних та ідіосинкратичних ризиків ведення 

бізнесу в Україні. 

 

Рис.1.1.1. Стандартне відхилення прибутковості власного капіталу вибірки 

великих і середніх підприємств за 2006–2019 рр. 
Джерело: розраховано за даними фінансових звітів вибірки підприємств (табл.1.1.1). 

 

На рис. 1.1.1 наведено результати обчислення стандартного відхилення 

ROE включених до вибірки підприємств за період 2006–2019 рр. Медіанне 
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значення стандартного відхилення ROE становить 32,2%, перший квартиль – 

15,1%, третій квартиль – 88,4%. Отже, лише у третини підприємств вибірки 

спостерігається невисокий рівень стандартного відхилення прибутковості, що 

може означати відносно нижчі, хоча й відносно високі інвестиційні ризики. 

Середній рівень стандартного відхилення (медіана) є достатньо високим і 

вдесятеро перевищує середній рівень прибутковості власного капіталу 

підприємств вибірки, що становив 3,02% у 2006–2019 рр. Проведений аналіз 

стандартного відхилення прибутковості вкладеного капіталу (ROIC) провідних 

зарубіжних компаній (за 2014–2016 рр.) показав, що стандартне відхилення їх 

прибутковості варіюється від 0,8 до 16,5%41, а медіанне значення становить 

6,4%. Результати розрахунку стандартного відхилення показника ROIC по 

вибірці українських підприємств засвідчують дещо вищу невизначеність і, 

відповідно, інвестиційні ризики – медіанне значення показника в 2006–2019 рр. 

становило 10,5%. Отже, за цим критерієм інвестиційні ризики в Україні є 

вищими, ніж у провідних зарубіжних компаній, хоча перевищення не є 

критичним (4,3 в.п.).  

Утім, якщо взяти до уваги базовий показник – середній розмір ROIC і 

порівняти його зі стандартним відхиленням у провідних зарубіжних і 

українських підприємств, розбіжність є суттєвою і не на користь українських 

підприємств. Медіанне значення ROIC провідних зарубіжних компаній 

становить 8,5%, що перевищує стандартне відхилення на 2,1 в.п. 

Перевищення прибутковості інвестованого капіталу над її стандартним 

відхиленням означає, що вона перекриває ризики в 1,32 раза, що надає 

інвесторам впевненості при вкладенні капіталу у пайові та боргові інструменти. 

Протилежні результати отримані по вибірці українських підприємств: медіанне 

значення ROIC у 2006–2019 рр. становило 4,9% і було більш ніж удвічі меншим 

за його стандартне відхилення. Медіанне значення ROIC українських 

підприємств, включених до вибірки, було меншим за стандартне відхилення 

                                                             
41 ГордієнкоВ.О., Дьогтев Є.O. ROIC яккритерій рентабельності бізнесу. Глобальні та 

національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 148–153. URL: http://global-

national.in.ua/archive/21-2018/30.pdf 
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на 3,5 в.п., а співвідношення медіанного значення ROIC і його стандартного 

відхилення меншим за 1 і становило 0,46. Це означає, що фінансові ризики 

ведення великого та середнього бізнесу в Україні є значно вищими, ніж у 

провідних зарубіжних компаній.  

Аналогічний метод ми застосували для показника ROE, що дало змогу 

виокремити власне інвестиційні ризики для інвесторів, які вкладають кошти у 

пайові фінансові інструменти. Порівнюючи показник стандартного відхилення 

прибутковості з її фактичною середньою величиною, як ризикові були 

ідентифіковані ті види економічної діяльності та окремі бізнеси, у яких 

стандартне відхилення перевищує середній рівень прибутковості. В Україні 

середній рівень стандартного відхилення (медіана) є достатньо високим і 

вдесятеро перевищує середній рівень прибутковості власного капіталу 

підприємств вибірки, який становив 3,02% у 2006–2019 рр. Це засвідчує 

надвисоку волатильність прибутковості власного капіталу і, відповідно, високі 

інвестиційні ризики, незалежно від рівня прибутковості (рис. 1.1.2). Отже, 

незалежно від обраних моделей фінансування бізнесу, існує значна 

невизначеність щодо отримання інвесторами очікуваної доходності 

вкладеного капіталу і покриття премій за ризики.  

Висока волатильність прибутковості бізнесу, розглянута вище, дає 

підстави для ідентифікації факту аномально високих інвестиційних ризиків у 

значної частини підприємств. Крім того 13,9% підприємств вибірки в окремі 

роки взагалі працювало із від’ємним власним капіталом, що означає повну 

втрату інвестором інвестованого капіталу і, відповідно, 100-відсотковий ризик. 

Утім, застосування методу стандартного відхилення прибутковості для оцінки 

ризиків не враховує того, що значна частина підприємств вибірки працювала з 

від’ємною прибутковістю власного капіталу, як це показано на рис. 1.1.2 (усі 

випадки лівіше від осі OY), хоча й демонструвала відносно незначні рівні 

стандартного відхилення. 
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Рис.1.1.2. Прибутковість власного капіталу та її стандартне відхилення 

(290 великих і середніх підприємств) за 2006–2019 рр. 
Джерело: розраховано за даними фінансових звітів вибірки підприємств (табл. 1.1.1). 

 

Це означає, що фактична доходність бізнесу не покривала систематичні 

ризики, пов’язані із знеціненням інвестованого капіталу в умовах 

макрофінансової нестабільності. Отже, застосування методу стандартного 

відхилення прибутковості є необхідним, але недостатнім інструментом для 

ідентифікації інвестиційних ризиків ретроспективно. Висока волатильність 

прибутковості бізнесу засвідчує високі інвестиційні ризики, але жодним чином 

не інформує про те, чи отримали капіталодавці очікувану доходність 

інвестованого капіталу. Водночас цей метод є корисним для ідентифікації 

підприємств та їх груп (за ознаками КВЕД, підконтрольності, розміру та ін.) із 

високою невизначеністю прибутковості власного капіталу як одного із 

критеріїв оцінювання інвестиційних ризиків.  

У розрізі видів економічної діяльності (рис.1.1.3) найвищий рівень 

стандартного відхилення прибутковості власного капіталу упродовж 2006–

2019 рр. мав місце у торгівлі (G), металургійній промисловості (D24), хімічній 

промисловості (С20), будівництві (F) та сільському господарстві (A01). 

Упродовж довгострокового періоду відхилення прибутковості від середнього за 

період значення перевищувало медіанне значення (32,2%). Коливання 

фінансових результатів у частині зазначених видів економічної діяльності 

пояснюється високою залежністю обсягів продажу і, відповідно, маржі 
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прибутку, від світових цін (у металургії, добувній та хімічній промисловості, 

сільському господарстві). 

 

Рис.1.1.3. Стандартне відхилення прибутковості власного капіталу  

в розрізі видів економічної діяльності за 2006–2019 рр. 
Джерело: розраховано за даними фінансових звітів вибірки підприємств (табл.1.1.1). 

 

Високі інвестиційні ризики у будівництві пояснюються нестабільністю 

цін на нерухомість та їх падінням у періоди економічних криз 2008–2009 рр. та 

2014–2016 рр. (рис. 1.1.4). Найвищий рівень стандартного відхилення 

прибутковості власного капіталу у торгівлі (76,6%) також пояснюється високою 

чутливістю фінансових результатів підприємств торгівлі від кризових явищ і 

коливань споживчого та інвестиційного попиту.  

Втім, вища ризиковість інвестицій не завадила розвитку підприємств 

зазначених видів економічної діяльності. Це пояснюється достатньо високою 

прибутковістю цих видів бізнесу за показником EBIT/A, який відображає 

спроможність генерувати дохід. За показником EBIT/A підприємства сільського 

господарства та торгівлі, включені до вибірки, мали прибутковість активів 13,2 

та 10,1% на рік відповідно (табл. 1.1.2), що є основним поясненням зростання 

частки цих видів економічної діяльності у ВВП за період 2006–2019 рр. 

Водночас, керуючись цим критерієм, не можна пояснити зростання частки 

металургії та будівництва, адже показник EBIT/A був критично низьким у 

хімічній промисловості (3,91 %), металургії (1,15%) і негативним у будівництві 
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(-0,05%). Не виключається, що фактична прибутковість активів у цих видах 

економічної діяльності була вищою за декларовану через поширення практик 

виведення та акумуляції прибутків у тіньовому секторі й офшорах, і 

застосуванням квазіризикових моделей фінансування бізнесу42.  

Підхід до оцінки інвестиційного ризику на основі середньоквадратичного 

відхилення враховує як додатні, так і від’ємні відхилення від середнього 

значення прибутковості. Однак у низці випадків доцільною є окрема оцінка 

відхилень прибутковості як у позитивний бік, так і в негативний. Зокрема, 

відповідно до неокласичної теорії ризику, доречно враховувати лише від’ємні 

відхилення прибутковості від її очікуваного середнього значення. 

Таблиця 1.1.2 

Прибутковість активів підприємств вибірки за показником EBIT/A 

в 2006–2019 рр., % річних 

КВЕД Вид економічної діяльності 

Прибутковість 

активів, 

середньорічна за 

2006–2019 рр. 

B Добувна промисловість 16,34 

A01 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із 

ними послуг 
13,23 

HJ Транспорт і зв’язок 12,54 

C10 Виробництво харчових продуктів 10,47 

G Оптова та роздрібна торгівля 10,14 

С23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 9,79 

С21 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 

7,25 

D26-30 Машинобудування 7,09 

D35 Виробництво, передача та розподілення електроенергії 6,10 

С20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 3,91 

D24 Металургійне виробництво 1,15 

F Будівництво -0,05 

Джерело: розраховано за даними фінансових звітів вибірки підприємств (табл. 1.1.1). 

 

На основі емпіричних досліджень Ікбаль, Брукс і Галагедера (2011) 

довели, що на емерджентних ринках, для яких характерний асиметричний 

розподіл відхилень прибутковості у бік негативних значень, доцільним є 

оцінювання ризиків на основі моделі MLPM (median lower partial moment), яка 

                                                             
42 Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України: наукова 

доповідь / за ред. д.е.н. В.В.Зимовця; НАН України, ДУ «Ін-т екон.та прогнозув.НАН 

України». Київ, 2019. 62 с. 
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враховує лише негативні відхилення прибутковості від її цільового значення43. 

Проте для розвинених країн застосування такого підходу залишається 

дискусійним. Мунйос, Де Пабло, Сальєрі і Пен’я (2020) показали, що 

традиційний підхід (стандартне відхилення) має для таких країн більшу 

прогностичну силу, ніж модель MLPM44. Показник семіквадратичного 

відхилення використовується для обчислення інвестиційного ризику за 

коефіцієнтом Сортіно (надлишкова прибутковість (прибутковість, вища за 

середній або певний цільовий рівень, поділена на семіквадратичне 

відхилення)45 на практиці та у емпіричних дослідженнях46, а також як 

інструмент для обчислення ринкового ризику за показником «бухгалтерської 

бети» (accounting beta)47. Позитивні значення семіквадратичного відхилення 

відображають лінійні відхилення від середнього значення тих значень 

прибутковості, які більші від цього середнього. Від’ємні семіквадратичні 

відхилення характеризують лінійні відхилення від середнього значення тих 

рівнів прибутковості, що менші від середнього. Рутковска-Зярко (2015) 

встановила, що існує тісний кореляційний зв’язок між семіквадратичним 

відхиленням прибутковості та ризиком знецінення акцій підприємств на 

фондовому ринку (downside risk of stock exchange investments)48.  

Як додатковий інструмент оцінювання інвестиційного ризику в Україні 

                                                             
43  Iqbal Javed, Brooks Robert D.and  Galagedera Don.Testing the Lower Partial Moment Asset-

Pricing Models in Emerging Markets. Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, 

Factor Models and Financial Risk Measures. Palgrave Macmillan, 2011. P. 171. 
44 Muñoz R.M., De Pablo J.D.S., Salinero Y., & Peña I. Risk Measures And The Risk-Return 

Paradox: An Analysis in the Context of the Economic Crisis. Review of Business Management. 

2020. Vol. 22. No. 2. P. 348–362. https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i2.4049 
45 Washer Kenneth M., and Johnson Robert R. An Intuitive Examination of Downside Risk. The 

Journal of Financial Planning. 2013. Vol. 26. No. 6. P. 56–60. 

https://www.financialplanningassociation.org/article/journal/JUN13-intuitive-examination-

downside-risk 
46 Ataei Younes&Ahmadinia Hamed&Afrasiabishani Javad. Evaluation Performance of 50 Top 

Companies Listed in Tehran Stock Exchange by Sortino, EROV and M3. International Journal of 

Economics and Finance. 2012. https://doi.org/4.10.5539/ijef.v4n1p213 
47 Konchitchki Y., Luo Y., Ma M.L.Z. et al. Accounting-based downside risk, cost of capital, and 

macroeconomy. Rev. Account Study. 2016. Vol. 21. P. 1–36. https://doi.org/10.1007/s11142-015-

9338-7 
48 Rutkowska-Ziarko Anna. Folia Oeconomica Stetinensia. Sciendo. 2015. Vol. 15, Is. 1. P. 151–

161. https://doi.org/10.1515/foli-2015-0025 

https://doi.org/10.1007/s11142-015-9338-7
https://doi.org/10.1007/s11142-015-9338-7
https://ideas.repec.org/s/vrs/foeste.html
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нами було застосовано показник семіквадратичного відхилення ssv, який для 

дискретної випадкової величини прибутковості обчислюється за формулою49: 

        (1.1.2) 

 

де ssv – семіквадратичне відхилення прибутковості, n – кількість 

випадків; γi–індикатор відхилень прибутковості, – середня прибутковість 

власного капіталу підприємства за період n. 

Для оцінювання ризику у формулі (1.1.2) фактична прибутковість 

порівнюється із її середнім, а не таргетованим рівнем, як це має місце у 

коефіцієнтах Шарпа і Трейнора, зважаючи на асиметрію у розподілі ROE 

підприємств вибірки50. За результатами розрахунку від’ємного та додатного 

семіквадратичних відхилень по вибірці підприємств було обчислено відносний 

показник – коефіцієнт ризику, що характеризує співвідношення несприятливих 

та сприятливих відхилень прибутковості інвестованого капіталу від її 

середнього значення: 

          (1.1.3) 

де W – коефіцієнт ризику, ssv-–від’ємне семіквадратичне відхилення 

прибутковості, ssv+– додатне семіквадратичне відхилення прибутковості. 

Коефіцієнт ризику показує, у скільки разів очікувані збитки можуть 

перевищити можливі додаткові прибутки. Чим менший коефіцієнт ризику, тим 

нижчим є інвестиційний ризик. Водночас коефіцієнт ризику не є показником, 

який дає змогу виміряти величину інвестиційного ризику у відсотковому 

форматі , а саме премії за ризик вкладень у корпоративні права. Цей показник є 

корисним лише для ідентифікації підприємств та їх груп із високою 

вірогідністю негативного відхилення прибутковості. Якщо коефіцієнт ризику є 

меншим за 0,5, тоді ймовірні позитивні відхилення прибутковості перевищують 

                                                             
49 Економічний ризик:ігрові моделі: навч.посібник / Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., 

Наконечний Я.С.; ред. В.В.Вітлінський. Київ: КНЕУ, 2002. 446 с. 
50 Nawrocki D.A Brief History of Downside Risk Measures. The Journal of Investing Fall. 1999. 

Vol. 8, Is. 3. P. 9–25. https://doi.org/10.3905/joi.1999.319365 



33 

 

негативні відхилення удвічі, що забезпечує достатній запас фінансової стійкості 

підприємства. З-поміж 299 підприємств вибірки лише п’ята частина (19,1%) 

мала коефіцієнт ризику, нижчий за 50%. Коефіцієнт ризику на рівні від 0,5 до 

1 мали 21,4% підприємств, що свідчить про вдвічі вищі ризики недоотримання 

прибутків, порівняно із першою групою. Коефіцієнти ризику від 1 до 2 мали 

20,4% підприємств, а 39,13% – мали критично високі коефіцієнти 

інвестиційного ризику (від 2 до 12,5).  

Висока вірогідність негативного відхилення прибутковості власного 

капіталу від його середнього значення у таких підприємств засвідчує високі 

фінансові ризики інвестування й ускладнює залучення ними капіталу на 

ринкових умовах. Не виключено, що частково фінансування таких підприємств 

забезпечувалося власниками через тіньові канали, включаючи відмивання 

брудних грошей, акумульованих у готівці та на рахунках підставних компаній, 

зареєстрованих в Україні, та офшорних компаній.  

Оскільки коефіцієнт ризику змінюється від 0 до ∞, для приглушення 

екстремальних значень доречним є його нормування з метою розміщення в 

інтервалі від 0 до 1. Нормований коефіцієнт ризику обчислюється за формулою: 

        (1.1.4) 

де  – індекс ризику; ε – постійна величина, що визначається за формулою  

         (1.1.5) 

де – середній коефіцієнт ризику (середнє арифметичне коефіцієнтів ризику 

інвестицій). 

На рис.1.1.4 наведено результати обчислення нормованого коефіцієнта 

ризику по вибірці підприємств. Медіанне значення коефіцієнта є вищим за 50 і 

становить 62,95. Це означає, що у вибірці має місце незначне зміщення у бік 

частки підприємств із вищими інвестиційними ризиками, що становить 51,5%. 

Найвищий середній нормований коефіцієнт ризику в 2006–2019 рр. зафіксовано 

у таких видах економічної діяльності, як виробництво хімічних речовин і 
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хімічної продукції (C20), металургії (D24) і сільському господарстві  

(табл. 1.1.3).  

 

Рис. 1.1.4. Нормований коефіцієнт ризику в 2006–2019 рр. 
Джерело: розраховано за даними фінансових звітів вибірки підприємств (табл. 1.1.1). 

 

Таблиця 1.1.3 

Коефіцієнти ризику за видами економічної діяльності 

Секція 

КВЕД 

Вид економічної діяльності Коефіцієнт 

ризику, W 

Нормований 

коефіцієнт ризику 

B Добувна промисловість 0,78205 0,40744 

F Будівництво 1,70043 0,49351 

D35 

Виробництво, передача та розподілення 

електроенергії 
1,41091 0,53373 

С21 

Виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 
2,13378 0,59605 

D26-30 Машинобудування 2,53384 0,60195 

C10 Виробництво харчових продуктів 1,69631 0,60914 

G Оптова та роздрібна торгівля 2,70317 0,63506 

A01 

Сільське господарство, мисливство та 

надання пов’язаних із ними послуг 
2,71892 0,65720 

С24 Металургійне виробництво 3,13344 0,65903 

С23 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної 

продукції 
1,77277 0,66626 

HJ Транспорт і зв’язок  2,67054 0,70899 

С20 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 
3,47950 0,71961 

Джерело: розраховано за даними фінансових звітів вибірки підприємств (табл. 1.1.1). 

 

Порівняно нижчими були середні нормовані коефіцієнти ризику в 

добувній промисловості (B) та електроенергетиці (D35), що підтверджує 

припущення про застосування ними консервативних моделей фінансування 

бізнесу задля мінімізації ризиків втрати контролю за бізнесом унаслідок 
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недружніх дій конкурентів та рейдерських захоплень. Водночас вищі за 

медіанні значення коефіцієнтів у експортоорієнтованих металургії (С24) та 

сільському господарстві (А01), а також у хімічній промисловості (C20), що 

пояснюється нестабільністю цін на зовнішніх ринках. Також високими є 

значення нормованого коефіцієнту ризику у торгівлі (G), транспорті і зв’язку 

(HJ), що означає вищу невизначеність при інвестуванні у ці види економічної 

діяльності, яку можна пояснити достатньо високою конкуренцією.  

У випадку асиметричного розподілу рівня прибутковості власного 

капіталу для ідентифікації інвестиційного ризику доречно застосувати також 

коефіцієнт асиметрії, який розраховується за формулою: 

    (1.1.4) 

де ri – фактична прибутковість власного капіталу у році i,  – середня 

прибутковість власного капіталу за період n, n – кількість років спостережень, s 

– стандартне відхилення прибутковості за період n. 

Якщо  >0, тоді розподіл імовірностей є асиметричним і має 

правобічний ухил, більш імовірними будуть позитивні відхилення 

прибутковості від її середнього рівня. Якщо  < 0, більш імовірними будуть 

несприятливі відхилення прибутковості від її середнього рівня. Обчислення 

коефіцієнта асиметрії по вибірці підприємств (рис.1.1.5) показало, що у 48,3% 

підприємств вірогіднішими є позитивні відхилення прибутковості власного 

капіталу від його середнього за 2006–2019 рр. значення, а у 51,7% – 

вірогіднішими є негативні відхилення, з яких55 підприємств мали коефіцієнт 

асиметрії, нижчий за -1, що вказує на критично високі інвестиційні ризики, 

пов’язані із вірогідністю негативних відхилень прибутковості власного капіталу 

від її середнього значення. 

Серед таких підприємств – ПрАТ «Дніпроспецсталь», що мало високу 

волатильність фінансових результатів у бік збитків (коефіцієнт асиметрії – (-3,3)), 

а в цілому упродовж 2006–2019 рр. отримало кумулятивний чистий збиток у 

розмірі 2,3 млрд грн, ПАТ «Нафтопереробний комплекс – Галичина» 
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(коефіцієнт асиметрії – 2,963), яке за зазначений період отримало чистий збиток 

у розмірі 752 млн грн, що утричі перевищує розмір власного капіталу на 

01.01.2006 р., ПрАТ «Автокраз» (коефіцієнт асиметрії – 3,051), чисті збитки 

якого у розмірі 5,4 млрд грн у чотири рази перевищують власний капітал на 

01.01.2006 р. 

 

Рис. 1.1.5. Коефіцієнт асиметрії прибутковості власного капіталу  

в 2006–2019 рр. 
Джерело: розраховано за даними фінансових звітів вибірки підприємств (табл. 1.1.1). 

 

Проведений аналіз причин критично високих показників асиметрії 

прибутковості по окремих підприємствах вибірки показав, що цей показник не 

завжди відображає високі ризики інвестування (табл. 1.1.4). По багатьох 

підприємствах негативне значення коефіцієнта було викликане одноразовими 

значними збитками, зумовленими не об’єктивними факторами (фінансовими 

кризами 2008–2009 рр. та 2014–2016 рр.), а шахрайськими діями із виведення 

капіталу та умисним приховуванням прибутків. 

Таблиця 1.1.4 

Коефіцієнти асиметрії прибутковості власного капіталу за ознакою 

підконтрольності підприємства 

Групи 
Під контролем 

ФПГ 

Під контролем 

офшорних 

компаній 

Інші підприємства 

0-й квартиль -2,154 -3,300 -2,135 

1-й квартиль -0,698 -0,792 -0,460 

2-й квартиль (медіана) -0,187 -0,093 0,039 

3-й квартиль 1,556 1,152 0,888 

4-й квартиль 3,209 3,456 3,058 

Джерело: за даними фінансових звітів вибірки підприємств (табл. 1.1.1). 
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Найвищі коефіцієнти асиметрії прибутковості власного капіталу 

упродовж 2006–2019 рр. зафіксовано у підприємств, підконтрольних ФПГ 

(медіанне значення – 0,187), і підприємств, які контролюються з офшорів (-

0,093). Це вказує на маніпулювання прибутковістю підконтрольних 

підприємств із негативним ухилом скосом, тобто на високу вірогідність 

мінімізації прибутків і штучну збитковість. Інвестиційні ризики вкладення 

капіталу у такі підприємства є штучно завищеними – йдеться про виведення 

прибутків і порушення інтересів міноритарних акціонерів. По інших 

підприємствах медіанне значення коефіцієнта є позитивним (0,039). Отже, 

отримані результати зауважують про концентрацію інвестиційних ризиків на 

підприємствах, підконтрольних ФПГ і офшорним компаніям, тоді як на інших 

підприємствах середні значення коефіцієнта асиметрії є позитивними, що 

означає вищу ймовірність позитивних відхилень прибутковості власного 

капіталу від її середнього рівня.  

У розрізі видів економічної діяльності отримані результати обчислення 

середніх значень коефіцієнтів асиметрії прибутковості власного капіталу 

свідчать про концентрацію ризиків в окремих класах за КВЕД (табл. 1.1.5). 

Таблиця 1.1.5 

Коефіцієнти асиметрії прибутковості власного капіталу за видами 

економічної діяльності в 2006–2019 рр. 

Клас Вид економічної діяльності 
Середнє значення 

коефіцієнта асиметрії 

B Добувна промисловість 1,30169 

F Будівництво 0,82310 

С21 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 0,34574 

D35 Виробництво, передача та розподілення електроенергії 0,29637 

G Оптова та роздрібна торгівля 0,18652 

D26-30 Машинобудування 0,12919 

C10 Виробництво харчових продуктів 0,00124 

A01 

Сільське господарство, мисливство та надання 

пов’язаних із ними послуг -0,13104 

С20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції -0,14276 

С24 Металургійне виробництво  -0,25415 

Джерело: розрахунки автора за даними фінансових звітів підприємств вибірки (табл. 1.1.1). 

 

Від’ємні середні значення коефіцієнта асиметрії у сільському 

господарстві (-0,13104), хімічній промисловості (-0,14276) та металургії  
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(-0,25415) пояснюються нестабільністю цін на продукцію експорту та на 

енергоносії. Позитивні середні значення коефіцієнта асиметрії у добувній 

промисловості (1,30169), будівництві (0,82310), фармацевтичній промисловості 

(0,34574), електроенергетиці (0,29637) та торгівлі (0,18652) пояснюються 

орієнтацією цих видів економічної діяльності на внутрішній ринок і свідчать 

про вищу вірогідність позитивних відхилень прибутковості власного капіталу 

від її середнього значення. 

Розглянуті вище методи визначення інвестиційних ризиків дають змогу 

оцінити лише стабільність фінансових результатів і прибутковості 

інвестованого капіталу. Невисока волатильність прибутковості (квадратичне 

відхилення) і вірогідність її відхилення від середніх значень (коефіцієнт 

асиметрії та семіквадратичне відхилення) дійсно відображають стабільність 

діяльності підприємства, а їх обчислення є необхідним інструментом для 

ідентифікації інвестиційних ризиків. Утім, зазначені показники не розкривають 

того, наскільки фактична прибутковість інвестованого капіталу відхиляється 

від її бажаного (очікуваного інвесторами) рівня. Для ідентифікації випадків 

відхилення фактичної прибутковості від її очікуваного рівня ми порівняли її із 

середньорічними темпами інфляції та доходністю ОВДП задля встановлення 

реального рівня прибутковості власного капіталу (скоригованого на темпи 

інфляції) та обчислення премії за ризик, використовуючи доходність ОВДП як 

безризикову відсоткову ставку. 

Для оцінки рівня покриття інфляційних ризиків фактичною доходністю 

власного капіталу середньорічні показники прибутковості власного капіталу 

підприємств вибірки за 2006–2019 рр. порівнювались із середніми темпами 

інфляції за відповідний період. При цьому не враховувались підприємства з 

аномально високим рівнем збитковості, що застосовували квазіризикові моделі 

фінансування бізнесу (ПРАТ «Рівнеазот», ПАТ «АвтоКрАЗ, ПРАТ «Сансет 

Трейд», ПРАТ «Запоріжкран» та ін.) або користувалися державною підтримкою 

(ДП «ВО ПМЗ ім О.М.Макарова») та ін. Середньорічна прибутковість власного 

капіталу, скоригована на темпи інфляції (рис. 1.1.6), показує фактичний рівень 
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прибутковості власного капіталу великих та середніх підприємств, включених 

до репрезентативної вибірки, скоригований на інфляційні ризики. При 

обчисленні річної прибутковості власного капіталу випадки з від’ємним 

значенням власного капіталу ігнорувались як такі, що дають ірраціональний 

результат. Якщо власний капітал від’ємний, а підприємство отримало збитки, 

обчислена за стандартною формулою прибутковість власного капіталу матиме 

позитивне значення. Також ігнорувалися випадки з різницею, вищою за 100% 

на рік, і збитковістю, нижчою за 100% на рік.  

 
Рис. 1.1.6. Середньорічна прибутковість власного капіталу і темпи інфляції  

Джерело: розраховано за даними фінансових звітів вибірки підприємств за період 

2006–2019 рр. (табл. 1.1.1), не враховано підприємства з прибутковістю нижчою за 100% і 

вищою за 100%. 

 

За даними вибірки середню упродовж 2016–2019 рр. прибутковість 

власного капіталу, вищу за темпи інфляції, мало лише 33% підприємств. 

Прибутковість власного капіталу у 67% підприємств вибірки була нижчою 

за темпи інфляції, у тому числі у 36,7% з них мала від’ємне значення. Це 

означає, що фактична доходність інвестованого капіталу бізнесу була нижчою 

за темпи інфляції й інвестиції у бізнес не мали економічного сенсу. 

Серед причин такого явища – високі систематичні ризики ведення 

бізнесу, вразливість фінансових результатів підприємств до різких коливань цін 

і валютного курсу. 2/3 підприємств вибірки не забезпечили покриття 

інфляційних ризиків унаслідок насамперед різкого знецінення національної 
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валюти в 2008–2009 рр. та 2014–2015 рр. Також звертаємо увагу на те, що 

моделі фінансування бізнесу, які були (і залишаються) в Україні поширеними, 

передбачали виведення капіталів у тіньовий сектор і мінімізацію прибутків 

задля ухилення від оподаткування. Тому інформація про фактичний розмір 

премії за інвестиційний ризик, яку отримували власники підприємств, є 

неповною, позаяк не враховує тіньову складову премій за ризик.  

Порівняння фактичної доходності власного капіталу із безризиковою 

відсотковою ставкою (доходність ОВДП) упродовж 2008–2019 рр. показало, що 

переважна кількість підприємств (67%) взагалі не забезпечувала для інвесторів 

премій за ризик – 206 підприємств із 299 мали від’ємне значення фактичної 

премії за ризик, а мінімальний позитивний розмір премій за інвестиційний 

ризик зафіксовано лише у 12,3% (37 підприємств). Такі результати 

підтверджують висновок Мунйос, Де Пабло, Сальєрі і Пен’я (2020) про те, що у 

нестабільному економічному середовищі виникає так званий парадокс ризику-

доходності, коли зростання ризиків не супроводжується зростанням 

прибутковості51. В Україні парадокс ризику-доходності поряд із впливом 

об’єктивних чинників (нестабільністю попиту, коливанням валютного курсу, 

високим рівнем відсоткових ставок) є наслідком мінімізації прибутків і 

застосування схем з оптимізації оподаткування. В іншому випадку діяльність 

таких підприємств не мала б для інвесторів ніякого сенсу, оскільки не 

покривала інвестиційних ризиків. Прийнятний рівень премій за ризик (від 10 до 

25%) зафіксовано лише у 10% (30 підприємств), а надвисокі премії за ризик 

(вище за 25%) – у 9% (17 підприємств), що пояснюється застосуванням 

квазіризикових моделей фінансування бізнесу (з мінімальним власним 

капіталом і аномально високими боргами перед асоційованими компаніями). 

Такий розподіл підприємств за критерієм фактичної ретроспективної премії за 

ризик означає, що лише 10% підприємств вибірки забезпечувало прийнятний 

рівень премій за інвестиційний ризик. 

                                                             
51 Muñoz R.M., De Pablo J.D.S., Salinero Y., & Peña I. Risk Measures And The Risk-Return 

Paradox: An Analysis in the Context of the Economic Crisis. Review of Business 

Management. 2020. Vol. 22, Is. 2. P. 348–362. P. 353. https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i2.4049 

https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i2.4049
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Фактичний розмір премії за інвестиційний ризик за інших рівних 

обставин залежить від виду економічної діяльності – у традиційних видах 

діяльності (електроенергетиці, металургії, будівництві, сільському 

господарстві) він повинен бути нижчим, враховуючи меншу невизначеність при 

інвестуванні у ці сфери. У табл. 1.1.6 наведено результати аналізу фактичних 

ретроспективних середньорічних розмірів премій за інвестиційний ризик 

підприємств вибірки у розрізі окремих класів. 

Таблиця 1.1.6 

Середні значення фактичної премії за ризик по видах економічної 

діяльності за період 2006–2019 рр. 

Клас Вид економічної діяльності 

К-ть 

під- 

при- 

ємств 

Частка  

підпри-

ємств із 

негативною 

премією за 
ризик, % 

Частка під- 

приємств з 

премією за 

ризик від 

10 до 25, % 

Середня 

премія 

за ризик 

по класу, 

% річних 

B Добувна промисловість 16 25,0 18,8 36,96 

F Будівництво 29 62,1 6,9 14,99 

HJ Транспорт і зв’язок 14 64,3 21,4 -2,37 

D35 Електроенергетика 21 100,0 0,0 -15,06 

C10 Виробництво харчових продуктів 49 71,4 10,2 -27,35 

A01 

Сільське господарство, 
мисливство та надання 

пов’язаних із ними послуг 

27 55,6 18,5 -30,38 

D26-30 Машинобудування 57 71,9 8,8 -35,83 

С19, С21, 

С22, С23, 

13, M, 

С17, K 

Інші види економічної діяльності 

29 86,2 0,0 -39,71 

G Оптова та роздрібна торгівля 31 58,1 9,7 -48,91 

С24 Металургійне виробництво 16 87,5 6,3 -49,18 

C20 

Виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 
11 54,5 27,3 -74,65 

Разом    68,67 10,00  

Джерело: розраховано за даними фінансових звітів вибірки підприємств (табл. 1.1.1). 

Позитивні значення середніх по класу премій за інвестиційний ризик 

зафіксовано лише у добувній промисловості та будівництві, незначне негативне 

значення – по підприємствах транспорту і зв’язку. Середньорічні негативні 

значення премій за ризик в інших видах економічної діяльності – від -15% 

річних в електроенергетиці до -75% річних у хімічній промисловості – 

означають, що інвестиції у підприємства зазначених класів приносили їхнім 

власникам доходи, значно нижчі за безризикову ставку доходності, а у 
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більшості випадків взагалі мали від’ємні значення. В електроенергетиці 100% 

підприємств вибірки мало негативну премію за ризик, у металургії – 87,5% 

підприємств, в інших видах економічної діяльності – 86,2% підприємств, у 

харчовій промисловості – 71,4% підприємств. В усіх, окрім добувної 

промисловості, видах економічної діяльності частка підприємств із 

негативною ретроспективною премією за ризик перевищує 50%. 

Водночас слід звернути увагу на те, що підприємства електроенергетики 

та металургії є підконтрольними ФПГ і застосовують консервативні моделі 

фінансування з низьким рівнем боргової залежності (ПрАТ «ДТЕК Київські 

Регіональні Електромережі», АТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Арселорміттал 

Кривий Ріг», ПАТ «Запоріжсталь» та ін.), декларуючи при цьому позитивний, 

але невисокий (5–10% річних) середній рівень прибутковості власного капіталу, 

який є нижчим за безризикову ставку доходності, тоді як прибутки акумулюють 

материнські (холдингові) компанії. Тому оцінювання інвестиційних ризиків і 

фактичних премій за ризик на таких підприємствах за допомогою традиційних 

інструментів дасть хибні результати. Це ж стосується і підприємств, які 

застосовують захисні та квазіризикові моделі фінансування бізнесу, що 

передбачають акумуляцію ліквідних активів у тіньовому секторі та у 

безпечніших юрисдикціях. Тому фактичні премії за ризик, наведені у табл.1.1.6, 

є з високою вірогідністю заниженими, позаяк не враховують тіньову складову.  

Відносно невелика частка підприємств застосовує ринкові, прозорі моделі 

фінансування бізнесу. Прийнятний рівень прибутковості, що перевищував 

безризикову ставку і забезпечував адекватне для інвесторів відшкодування 

премії за ризик (від 10 до 25%), зафіксовано лише у 10% підприємств. 

Найбільше таких підприємств у хімічній промисловості (27,3%), добувній 

промисловості (18,8%), транспорті та зв’язку (21,4%), сільському господарстві 

(18,5%) – агрохолдинги «OvostarUnion», «Agroliga Group», ПрАТ «Агрохолдинг 

Авангард», ПрАТ «Продовольча компанія "Поділля"», ПрАТ «Фрідом Фарм 

Інтернешнл». 

Отже, домінуюча частина або 90% підприємств, включених до вибірки, 
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не декларують рівня прибутковості, необхідного для покриття очікуваної 

інвесторами премії за ризик та безризикової відсоткової ставки. Таку 

ситуацію у корпоративних фінансах називають парадоксом ризику і доходності 

(risk-return paradox), він був описаний у роботі Боуман  (1980) і полягає в тому, 

що, всупереч класичному підходу, більш ризикові підприємства демонструють 

нижчу прибутковість, ніж менш ризикові52. Серед причин такої невідповідності 

слід виділити ту, що менш ризикові підприємства уникають ризиків і 

демонструють кращі результати, тоді як незадовільні фінансові результати більш 

ризикових підприємств і погіршення їх фінансового стану (poor performance) є 

наслідком збитків у результаті ризикової діяльності (об’єктивного чинника). 

Частково таку невідповідність можна пояснити впливом суб’єктивних чинників, а 

саме специфікою управління фінансами українських підприємств, що полягає в 

тому, що ціль максимізації вартості вкладеного у бізнес капіталу реалізується за 

допомогою інструментарію мінімізації податків і виведення доходів у безпечніші, 

порівняно із Україною, юрисдикції.  

Для виявлення впливу макрофінансових факторів на фактичний розмір 

премій за ризик ми порівняли середні значення премії за ризик у розрізі видів 

премій за ризик економічної діяльності у динаміці (табл. 1.1.7).  

Аналіз фактичних у розрізі видів економічної діяльності в Україні 

упродовж 2006–2019 рр. показує, що найуразливішими до систематичних 

ризиків у період фінансово-економічних криз є будівництво (у кризові роки 

негативні премії за ризик становили -32% у 2008 р., -24% у 2014 р., - 43% у 

2016 р.), торгівля (-153% у 2008 р.) та машинобудування (-275% у 2014 р.).  

Таблиця 1.1.7 

Премії за ризик у розрізі видів економічної діяльності  

в 2008–2019 рр. 
Клас за КВЕД 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Добувна 

промисловість 
0,51 -0,14 0,11 0,18 0,06 0,26 0,16 -0,12 -0,12 0,52 0,21 0,05 

Будівництво 0,08 -0,32 0,28 0,35 0,27 0,09 -0,24 0,12 -0,43 -0,05 -0,20 -0,17 

                                                             
52 Bowman E.H. A risk-return paradox for strategic management. Sloan Management Review. 1980. 

Vol. 21. P. 17–33. URL: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/48928/ 

riskreturnparado00bowm.pdf?sequence 

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/48928/riskreturnparado00bowm.pdf?sequence
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/48928/riskreturnparado00bowm.pdf?sequence
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Транспорт і 

зв’язок 
-0,07 -0,19 -0,16 0,07 0,07 0,04 0,03 0,01 0,05 0,00 -0,09 -0,09 

Електроенер-

гетика 
-0,10 -0,18 -0,05 0,03 0,06 0,01 -0,15 -0,46 -0,10 -0,14 -0,18 -0,17 

Виробництво 

харчових 

продуктів 

-0,60 -0,02 -0,04 0,08 0,03 0,04 -0,33 -0,70 -0,44 -0,09 -0,07 0,02 

Сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання 

пов’язаних із 
ними послуг 

-0,51 -0,27 0,15 0,24 0,02 -0,12 -1,09 -1,57 0,82 0,01 -0,05 -0,19 

Машинобуду-

вання 
-0,71 -0,24 0,02 0,07 -0,84 -0,09 -2,75 -0,47 -0,20 0,03 -0,02 -0,16 

Інші види 

економічної 

діяльності 

-0,32 -0,37 -0,07 -0,03 -0,16 -0,12 -0,25 -0,55 -0,33 -0,18 -0,36 -0,21 

Оптова та 

роздрібна 

торгівля 

-1,53 -0,97 0,05 0,22 -0,11 0,02 -1,28 0,23 0,07 -0,01 0,14 -0,08 

Металургійне 

виробництво 
-0,40 -0,42 -0,51 -0,56 -2,11 -0,51 -2,31 -0,49 -0,15 0,32 -0,02 0,06 

Джерело: розраховано за даними фінансових звітів вибірки підприємств (табл. 1.1.1), 

аномально високі(>1) і низькі (<-1) премії за ризик не враховувались. 

 

Аномально низькі та негативні премії за ризик у кризові роки (2008–

2009 рр. та 2014–2015 рр.) пояснюються зростанням відсоткових ставок 

(доходності ОВДП), які використано для розрахунку премій; збитками, 

викликаними падінням попиту і знеціненням гривні, а також втратою ключових 

активів унаслідок окупації частини території країни та ліквідних коштів у 

процесі так званого «очищення» банківської системи в 2015–2016 рр. Утім, 

поряд із систематичними (макрофінансовими) шоками, які й зумовили 

негативні премії за ризик, тобто втрату інвесторами капіталу у кризові роки, 

варто звернути увагу на те, що навіть у відносно стабільні періоди (2010–2013 

рр., 2018–2019 рр.) підприємства формально не забезпечували інвесторам 

компенсації премії за ризик, вищої за 10% на рік (червона лінія на рис. 1.1.7), за 

винятком будівництва та добувної промисловості, а також хімічної 

промисловості, металургії та сільського господарства в окремі роки. Втім, у 

довгостроковому періоді (2006–2019 рр.) у всіх (за винятком будівництва і 

добувної промисловості) фактичні премії за ризик були негативними, 

оскільки фактична прибутковість власного капіталу була нижчою за 

безризикову ставку доходності. 
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Добувна промисловість Будівництво 
 

Металургія 

 
Електроенергетика 

 
Харчова промисловість 

 
Сільське господарство 

 
Машинобудування 

 
Оптова та роздрібна 

торгівля 

 
Хімічна промисловість 

Рис.1.1.7. Фактичні середні премії за інвестиційний ризик підприємств 

вибірки в 2008-2019 рр., % річних 
Джерело: розраховано за даними табл. 1.1.6. 

Отже, інвестиційні ризики ведення бізнесу в Україні за формальними 

ознаками є критично високими як за ознакою негативних фактичних премій за 

ризик, так і за ознаками волатильності та непередбачуваності рівня 

прибутковості. Це пояснюється високими ідіосинкратичними ризиками, 

зумовленими особливостями моделей фінансування бізнесу в Україні 
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(захисною, консервативною, квазіризиковою), які не є зорієнтованими на 

максимізацію офіційно задекларованих прибутків. Отже, використання 

традиційних підходів до оцінювання інвестиційних ризиків є непридатним для 

підприємств, які застосовують консервативні, захисні та квазіризикові моделі 

фінансування. 

 

1.2. Новітні фактори впливу на фінансові ризики ведення бізнесу 

В останні роки має місце чітка тенденція до появи нових видів та форм 

прояву ризиків та їх переформатування. Йдеться про кліматичні та кіберризики; 

загрози, зумовлені тіньовою економікою та корупцією; ризики отримання 

збитків, зумовлені повзучими гібридними воєнними діями. Дедалі більшої ваги 

при прийнятті рішень щодо кредитування та (або) інвестування набувають 

фактори, що інтегруються в індексі ESG (Environment, Social, Governance). Як 

інституційні, так і приватні інвестори при виборі об’єктів інвестицій 

орієнтуються на критерії ESG, які втілюють ризики, пов’язані із навколишнім 

середовищем, соціальною сферою та якістю корпоративного управління. Ризик-

шоки, пов’язані із пандемією коронавірусу, розглядаються саме у рамках 

концепції ESG. Відповідно до актуальних трендів ризики ESG впливають на 

інвестиційні рішення такою же мірою, як і ризики структури капіталу, ризики 

ліквідності чи традиційні макроекономічні ризики. 

Особливістю управління окресленими ризиками є те, що вони 

здебільшого чинять непрямий вплив на фінансові показники компаній. Однак 

цей вплив може бути незворотним і призвести не лише до проблем із 

залученням капіталу, а й до банкрутства. Перелічені новітні ризики є настільки 

непередбачуваними та катастрофічними, що страхові компанії відмовляються 

їх страхувати, включаючи в договори страхування застереження щодо 

виключення відповідних збитків зі страхового покриття. 

У розвинених країнах та в країнах ЕМ відсоткові ставки по-різному 

реагують на окреслені вище новітні прояви ризиків. У розвинених економіках 

має місце тренд до зменшення базових ставок. Це є наслідком масштабних 
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заходів центральних банків щодо забезпечення ліквідності фінансових ринків у 

відповідь на пандемію коронавірусу. Водночас у часи пандемії зросли ризики 

структури капіталу підприємств через збільшення частки боргового 

фінансування. Таким чином, премія за ризик (кредитний спред) має тенденцію 

до зростання.  

Проблема полягає у розробленні механізму врахування ESG ризиків у 

системах ризик-менеджменту підприємств, а також у необхідності інтегрування 

зазначених ризиків у методики рейтингування, оцінки кредитних та 

інвестиційних ризиків. У табл. 1.2.1 наведено класифікацію основних типів 

ризиків у рамках ESG. 

Таблиця 1.2.1 

Класифікація ESG-ризиків 

Екологічні (E) Соціальні (S) 
Корпоративного 

управління (G) 

Санкції через забруднення 

навколишнього середовища 

відходами. 

Негативний вплив 

кліматичних змін. 

Втрата ринків через 

недотримання екологічних 

стандартів. 

Підвищення цін на фактори 

виробництва, пов’язані з 

використанням природних 

ресурсів 

 

Комплекс ризиків, 

пов’язаних із пандемією 

(наприклад COVID-19). 

Погіршення результативності 

через незадовільні умови 

праці працівників. 

Ризики опортуністичної 

поведінки окремих агентів 

через низькі соціальні 

стандарти на підприємстві. 

Недотримання стандартів 

якості продукції. 

Ризики незадовільної 

комунікації із суспільством  

 Загрози корпоративних 

конфліктів. 

Ризики опортуністичної 

поведінки менеджменту 

через недосконалість 

принципал-агент контрактів. 

Ризики корупції та 

шахрайства. 

Зростання ціни капіталу та 

обмеженість його джерел 

через низькі стандарти 

корпоративного управління 

 

Джерело: складено автором. 

 

Соціальні критерії виявилися особливо вразливими перед чинниками 

кризи, зумовленими пандемією COVID-19. Пандемія суттєво збільшила та 

посилила соціальну диференціацію як між окремими країнами, так і всередині 

суспільства. Посилилося розмежування між тими, хто має доступ до якісної 

системи охорони здоров’я, можливість працювати та навчатися дистанційно. 

Надприбутки отримали окремі високотехнологічні сектори економіки, що 

забезпечили онлайн-роботу своїх працівників та дистанційне обслуговування 

клієнтів. Вплив пандемії на фінансові ризики ведення бізнесу є неоднозначним 
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і залежить від виду економічної діяльності. Загалом прослідковується тенденція 

до «індивідуалізації» ризиків.  

Значне вливання фінансових ресурсів урядів розвинених країн у програми 

допомоги бізнесу та окремим соціально незахищеним категоріям населення 

суттєво вплинуло на зниження рівня безризикових ставок та тимчасову 

стабільність світової фінансової системи, зумовило значні інфляційні 

очікування, що матиме довгострокові наслідки. Водночас спостерігається 

зростання ринкової премії за ризик. Короткострокові ризики, зумовлені 

пандемією, доцільно враховувати не у ставці дисконтування, а в корекції 

прогнозів грошових потоків та інших фінансових показників. Ризики пандемії 

доцільно оцінювати з урахуванням галузевої специфіки підприємств. Зокрема, 

щодо багатьох видів діяльності доцільно запроваджувати коефіцієнти 

лояльності. Для охоплення зумовлених пандемією специфічних ризиків 

необхідне запровадження спеціального коефіцієнта надбавки за ризик 

«раптових шоків». Зазначений коефіцієнт має бути чутливим до всіх раптових 

шоків, подібних до шоків, яких зазнали окремі сектори економіки в умовах 

пандемії. Методи обчислення зазначеного коефіцієнта, що ґрунтуються 

виключно на статистичному аналізі історичних даних, є неприйнятними. Для 

його розрахунку слід застосовувати гібридний підхід, який би передбачав 

синтез економетричних та експертних методів оцінки.  

Унаслідок загострення ризиків, зумовлених соціальними критеріями ESG, 

багато компаній змушені переглядати свої інвестиційні програми у напрямі 

створення модулів для дистанційних робочих місць, підвищення кваліфікації 

працівників, підвищення рівня безпеки праці. У короткостроковому періоді це 

викликає зростання загальних витрат на персонал, однак у стратегічному сенсі 

прогнозується зростання продуктивності праці та економія на накладних 

витратах, пов’язаних із утримуванням офісів тощо.  

Фінансові ризики ведення бізнесу у країнах з ринками, що розвиваються 

(emerging markets, EM), залежать від впливу додаткових факторів, які не є 

властивими розвиненим країнам. У багатьох країнах, які відносяться до 
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сегменту EM, фактично відсутній ринок боргових цінних паперів та 

спостерігається проблема високої частки непрацюючих кредитів (nonperforming 

loan, NPL) у банківській системі. Для прикладу, в Україні за 2019 р. до 

біржового реєстру внесено всього 9 випусків корпоративних облігацій, а частка 

непрацюючих кредитів на початок 2020 р. становила близько 48%, що є одним 

із найвищих показників серед країн, по яких цей індикатор розраховується 

Світовим банком53. За висновками Національного банку України, причинами 

такої ситуації є низькі кредитні стандарти, нехтування лімітами концентрації 

боргів, кредитування пов’язаних осіб та високий обсяг валютного 

кредитування54. Однак, досліджуючи це питання, не слід обмежуватися суто 

технічними рамками банківських нормативів. Його слід розглядати з 

урахуванням величини тіньового сектора економіки, ефективності фондового 

ринку, культури управління кредитними ризиками, дієвості законодавства про 

банкрутство та численних інституційних ризиків (наприклад, пов’язаних із 

якістю судової системи, ефективністю корпоративного управління тощо).  

Управління фінансовими ризиками у секторі нефінансових корпорацій в 

Україні ускладнюється специфічною субкультурою тіньового бізнесу, що не 

передбачає запровадження чітких, справедливих та прозорих правил гри. Для 

неї є незрозумілими визнані у розвинених країнах стандарти корпоративного 

управління та захисту прав власності. Характерною особливістю тіньової 

субкультури бізнесу є формальне дотримання законодавчих норм та стандартів, 

однак повне їх ігнорування на практиці. Носії такої бізнес-культури не 

розуміють призначення ринку капіталів. В їх руках він слугує не інструментом 

залучення фінансових ресурсів для корпоративного сектора, зниження ризиків 

та інформаційної асиметрії, а додатковим полем для використання схем 

відмивання коштів та перерозподілу власності. Тобто має місце порушення так 

                                                             
53 Звіт про фінансову стабільність / Національний банк України. Червень 2019. URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-R1.pdf?#page=17 
54 Alfaro L., Chari A., Asis G., Panizza U. Lessons Unlearned? Corporate Debt in Emerging 

Markets. Harvard Business School Working Paper 2017. № 17-097. URL: 

https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/17-097_723806cb-9ad0-4d42-b57c-

90040627b89b.pdf 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-R1.pdf?#page=17
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званих G-критеріїв, відповідно проявляються ризики недосконалого 

корпоративного управління.  

Важлива група факторів, які впливають на рейтинг ESG, пов’язана із так 

званими контроверзами (сontroversy). C-Score відображає ризики, зумовлені 

маніпуляціями показників звітності, скандалами у екологічній сфері, 

корупційними діями, порушеннями прав людини тощо. Зазначені фактори 

зумовлюють не лише підвищені фінансові ризики, а й можуть загрожувати 

бізнес-моделі компанії загалом.  

З урахуванням огляду практики функціонування міжнародних фінансових 

ринків зроблено висновок про наявність високого рівня кореляції між 

ринковою капіталізацією компаній та їх індексом ESG. Відтак, у процесі оцінки 

інвестиційних та кредитних ризиків підприємств як окрему незалежну змінну 

пропонується використовувати інтегрований набір факторів, які 

характеризують рівень дотримання ESG-принципів.  
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РОЗДІЛ 2.  

СИСТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Макрофінансові фактори і тенденції систематичної складової 

фінансових ризиків ведення бізнесу в Україні 

 

Систематична складова фінансового ризику – це ймовірність збитків або 

втрати інвестованого капіталу, спричинена макрофінансовою нестабільністю та 

слабкістю інституціональної системи в частині захисту прав власності та 

кредиторів (systematic risk). Систематичний ризик – це ризик збитків 

підприємства внаслідок дестабілізації фінансової системи країни. Поняття 

«системний ризик» (systemic risk) не є синонімом поняття «систематичний 

ризик», в основу якого покладено поняття системна стійкість та граничний 

очікуваний дефіцит капіталу (Marginal Expected Shortfall, MES)55. Системний 

ризик виникає унаслідок вірогідності декапіталізації великих (системних) 

фінансових інститутів56, що може призвести до дестабілізації фінансової 

системи країни. Технічно систематична складова фінансового ризику ведення 

бізнесу визначається на фінансових ринках з урахуванням очікуваної 

майбутньої динаміки ключових макрофінансових індикаторів та важливих для 

бізнесу змін у державному регулюванні та оподаткуванні.  

Традиційно припускається, що фінансові ризики у країнах з ринками, що 

формуються (далі – EM), є вищими через слабке макроекономічне та 

інституційне середовище. Альфаро, Чарі, Асіс, Паніндза (2017)57 встановили, 

                                                             
55 Idier J.& Lamé G.& Mésonnier J.S. How useful is the Marginal Expected Shortfall for the 

measurement of systemic exposure? A practical assessment. Banque de France Working papers  

2011. No. 348. URL: https://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/348.html 
56 Restoring financial stability :how to repair a failed system / Viral V.Acharya and Matthew 

Richardson (eds). P. 283. URL: http://kadamaee.ir/payesh/books-

tank/24/Acharya%20&%20Richardson%20(Eds)%20-

%20Restoring%20Financial%20Stability;%20How%20to%20Repair%20a%20Failed%20System%

20(2009).pdf 
57 Alfaro L., Chari A., Asis G., Panizza U. Lessons Unlearned? Corporate Debt in Emerging 

Markets. Harvard Business School Working Paper 2017. No. 17-097. URL: 
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що на фінансові ризики ведення бізнесу на EM впливає леверидж та три 

макроекономічні змінні – валютний курс, відсоткові ставки і темпи зростання. 

У країнах ЕМ знецінення національних валют часто супроводжується 

економічною рецесією і погіршенням умов фінансування бізнесу. Встановлено, 

що на ЕМ обтяжені боргами фірми більше потерпають під час рецесії й 

особливо від раптового зростання відсоткових ставок. Додд, Каламіпаллі, 

Мадху і Вінг (2020) навели емпіричні докази про зростання ціни корпоративних 

дефолтних свопів (CDS) на ЕМ у позичальників з високими рівнем левериджу 

та ідіосинкратичними ризиками, тоді як CDS-спреди упродовж фінансової 

кризи 2008–2009 рр. визначались переважно глобальними факторами58. 

Ключовими факторами фінансових ризиків ведення бізнесу у країнах ЕМ є 

високий рівень премії за ризик країни (CRP) та боргової залежність 

підприємств, що робить їх вразливішими до системних криз). За високого рівня 

безризикової відсоткової ставки плата за капітал, яка покриває систематичну та 

ідіосинкратичну складові ризику, перевищує можливості бізнесу заробляти 

доходи, що підтверджено емпірично Хуссан (2016)59
. Іншими словами, 

зумовлене вищими макрофінансовими ризиками підвищення плати за власний 

капітал спричиняє зростання середньозваженої вартості капіталу понад 

внутрішню норму доходності та прибутковість активів (EBIT/A), що спричиняє 

негативні фактичні премії за ризик ex post або парадокс ризику-доходності.  

Одним із ключових факторів підвищення систематичної складової 

фінансових ризиків ведення бізнесу є нерозсудлива бюджетна політика і 

зростання державних боргів понад можливості банківської системи їх 

фінансувати. Демрічі, Хуанг, Сіалм (2017) дослідили вплив державного боргу 

                                                                                                                                                                                                          
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/17-097_723806cb-9ad0-4d42-b57c-

90040627b89b.pdf 
58 Dodd O., Kalimipalli M. and Chan Wing H. Evaluating Corporate Credit Risks in Emerging 

Markets. International Review of Financial Analysis. October 1, 2020. Vol. 73, No. 101610. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3109160 
59 Hussan J. Impact of Leverage on Risk of the Companies. Civil Legal Sci. 2016. Vol. 5, No. 4. 

https://doi.org/10.4172/2169-0170.1000200 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3109160
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на моделі фінансування бізнесу60 і встановили негативний зв’язок між 

державним боргом та фінансовим левериджем у секторі нефінансових 

корпорацій за даними 40 країн у період з 1990 по 2014 р. Отримані результати 

підтверджують припущення про те, що державний борг витісняє 

корпоративний борг унаслідок підвищення систематичних ризиків 

фінансування бізнесу.  

Додатковим фактором зростання систематичної складової фінансових 

ризиків ведення бізнесу є неякісне інституціональне середовище. В умовах 

незахищеності прав власності та кредиторів, зокрема обтяжливих процедур 

стягнення боргів61, інвестори віддають перевагу вкладенням у менш ризиковані 

активи (державні облігації, нерухомість), що обмежує потоки пайового і 

позичкового капіталу у фінансування бізнесу. У неякісному 

інституціональному середовищі інвестори надають перевагу борговим 

формам фінансування, а не вкладенням у пайовий капітал, що зумовлює 

формування викривленої структури капіталу з аномально високим рівнем 

боргової залежності. Остання, у свою чергу, створює додаткові, генеровані на 

рівні сектора, систематичні ризики для фінансування бізнесу, зважаючи на 

високі кредитні ризики. Так працює механізм самогенерації систематичних 

ризиків у країнах із нестабільними фінансовими системами та неякісним 

інституціональним середовищем. Фан, Тітман, Твайт (2010) дослідили вплив 

інституціонального середовища на структуру капіталу фірм у 39 країнах і 

встановили, що у структурі капіталу підприємству країнах із вищим рівнем 

корупції значно меншою є частка власного капіталу (equity) і вищою частка 

боргу, особливо короткострокового62. Високі систематичні ризики 

фінансування бізнесу зумовили поширення в Україні викривлених моделей 

                                                             
60 Demirci Irem, Huang Jennifer, Sialm Clemens. Government Debt And Corporate Leverage: 

International Evidence. NBER Working Paper Series. 2017. Working Paper 23310. URL: 

http://www.nber.org/papers/w23310 
61 Djankov Simeon, Hart Oliver, McLiesh Caralee, and Shleifer Andrei. Debt Enforcement Around 

the World. Journal of Political Economy. 2008. Vol. 116, No. 6. Р. 1105–1150. URL: 

https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/debt_enforcement_jpe_final.pdf 
62 Fan Joseph P.H., Titman Sheridan, Twite Garry. An International Comparison Of Capital 

Structure And Debt Maturity Choices. NBER Working Paper Series. 2010. Working Paper 16445. 

URL: http://www.nber.org/papers/w16445 

http://www.nber.org/papers/w23310
https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/debt-enforcement-around-world
https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/debt-enforcement-around-world
http://www.nber.org/papers/w16445
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фінансування бізнесу, для яких характерні критично низька частка власного 

капіталу і його заміщення квазіборгами, залученими на неринкових умовах, 

офшоризація фінансів великого та середнього бізнесу. 

До ключових макрофінансових факторів систематичної складової 

фінансових ризиків ведення бізнесу було віднесено показники: 

– коефіцієнт витіснення (Crowding-out Ratio), який обчислюється шляхом 

ділення показника «чисті вимоги до центральних органів державного 

управління» на показник «чистий внутрішній кредит»; 

– коефіцієнт абсорбційної спроможності фінансової системи (Financial 

System Absorption Ratio), який обчислюється як відношення «широких» грошей 

до валового державного боргу; 

– коефіцієнт виснаження банківської системи – BSER (Bank System 

Exhausting Ratio), який обчислюється як відношення вкладень банків 

(комерційних і центрального) у фінансування державного боргу до загального 

обсягу джерел фінансування банків, і показує, яка частка акумульованих 

банками ресурсів іммобілізується на фінансування державних боргів. 

Вплив макрофінансових факторів на систематичну складову фінансових 

ризиків ведення бізнесу в Україні посилився після кризи 2008–2009 рр. 

Упродовж 2008–2019 рр. коефіцієнт витіснення зріс з 3,1 до 40%. Це означає 

кардинальну зміну у структурі чистого внутрішнього кредиту. Якщо на 

кінець 2008 р. на фінансування державних боргів було спрямовано 3,1% 

внутрішнього кредиту, то на кінець 2019 р. – 40% (рис. 2.1.1). Отже, упродовж 

2008–2019 рр. зростання державних боргів обмежило пропозицію позичкового 

капіталу на внутрішньому ринку і зумовило витіснення нефінансових 

корпорацій з кредитного ринку, про що свідчить скорочення частки 

банківських кредитів у джерелах їх фінансування. З 2008 по 2019 р. частка 

банківських кредитів у джерелах фінансування бізнесу зменшилась у понад 

удвічі – з 23,3 до 8,9% (рис. 2.1.1). 
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Рис. 2.1.1. Коефіцієнт витіснення і банківське кредитування нефінансового 

бізнесу в Україні в 2000–2020 рр. 
Джерело: за даними Держстату (ukrstat.gov.ua) та НБУ (bank.gov.ua). 

 

Значення цього показника порівняно з країнами Європи є критично 

низьким. З 2008 р. до 2018 р. частка банківських кредитів у джерелах 

фінансування нефінансових корпорацій у країнах ЄС-27 скоротилась з 38,2 до 

28,2 %63. Отже, порівняно із країнами ЄС підприємства в Україні залучали для 

фінансування бізнесу банківських кредитів утричі менше.  

Причини тенденції до скорочення банківського кредитування 

підприємств у Європі були такі самі, що й в Україні (зростання державних 

боргів), темпи – помірніші, що пояснюється вищою абсорбційною 

спроможністю фінансових систем (табл. 2.1.1). У Польщі, що не переобтяжена 

державними боргами, частка банківського кредитування у джерелах 

фінансування нефінансових корпорацій упродовж 2008–2019 рр. зросла з 30,4 

до 31,4%. Якщо до фінансової кризи 2008–2009 рр. обсяги державного боргу і 

грошової маси в Україні були достатньо збалансовані (у 2008 р. грошова маса 

перевищувала державний борг в 2,7 раза (табл. 2.1.1)), то в наступному періоді 

(2008–2019 рр.) абсорбційна спроможність фінансової системи України 

                                                             
63 Non-financial corporations - statistics on financial assets and liabilities - Statistics Explained / 

Eurostat. 2021. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Non-

financial_corporations_-_statistics_on_financial_assets_and_liabilities(дата звернення – 18 травня 

2021 р.). 
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знизилася до критичного низького рівня 0,7, що означає її неможливість 

фінансування державного боргу у повному обсязі за рахунок акумульованих у 

країні фінансових ресурсів. 

Таблиця 2.1.1 

Коефіцієнт абсорбційної спроможності фінансових систем (кінець року) 

Країна 1998 2003 2008 2013 2018 2019 

Болгарія 0,3 1,0 3,0 3,3 2,9 3,3 

Чеська Республіка 4,0 1,9 2,4 1,7 2,6 2,9 

Польща 1,0 0,9 1,1 1,1 1,4 0,9 

Румунія 2,0 1,3 2,6 1,0 1,2 1,6 

Угорщина 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 

Україна 0,3 1,2 2,7 1,5 0,6 0,7 

Джерело: World Bank Development Indicators Data. URL: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators; IMF Data. General 

Government Debt. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/GG_DEBT_GDP@GDD/SWE 

 

Починаючи з 2008 р. надмірне боргове навантаження на фінансову 

систему країни зумовило зростання систематичних ризиків, зважаючи на 

зростаючу вірогідність кризи публічних фінансів і порушення макрофінансової 

стабільності. Окрім боргової залежності держави, значний і зростаючий вплив 

на систематичну складову фінансових ризиків ведення бізнесу в Україні чинила 

невизначеність на світових фінансових і товарних ринках. Зокрема, йдеться про 

волатильність світових цін на ключові продукти українського експорту – 

метали та продовольство. 

Поглиблення диспропорцій між пропозицією позичкового капіталу 

банківською системою та попитом на нього держави призвели до зростання 

систематичної складової фінансових ризиків ведення бізнесу в Україні. 

Поглинання державою дедалі більшої частки акумульованих банківською 

системою фінансових ресурсів викликало її виснаження (рис. 2.1.2). Упродовж 

2013–2016 рр. частка акумульованих банками ресурсів, іммобілізована на 

фінансування державних боргів, зросла з 20,7 до 48,6%, у 2017–2019 рр. дещо 

знизилась – до 37,3%завдяки збігу сприятливих тенденцій на фінансовому 

ринку (зростання грошової маси та скорочення ОВДП в активах банків). Також 

відновленню банківської системи сприяли окремі позитивні тенденції щодо 

«здешевлення держави для суспільства» (скорочення частки соціальних 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://www.imf.org/external/datamapper/GG_DEBT_GDP@GDD/SWE
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трансфертів і витрат загального уряду у ВВП). Тенденція до зниження 

коефіцієнта виснаження перервалась у 2020 р. унаслідок спричиненого 

пандемією різкого зростання дефіциту бюджету і державного боргу. На кінець 

2020 р. значення коефіцієнта виснаження банківської системи зросло до 

рекордних з 2005р. 51,5%. Отже, упродовж 2008–2020 рр. негативний вплив 

макрофінансових факторів на систематичну складову фінансових ризиків 

ведення бізнесу в Україні зростав. 

 

Рис. 2.1.2. Коефіцієнт виснаження банківської системи України 
Джерело: Статистика фінансового сектора / НБУ. URL:https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-

financial/data-sector-financial#1ms 

 

Відповідно до фінансової теорії, зростання боргової залежності держави є 

фактором підвищення систематичних ризиків з причини зростання інфляційних 

очікувань, яке відображається у підвищення плати за капітал, що складається із 

безризикової ставки і премії за ризик. Утім, ми не знаходимо доказів на користь 

цієї гіпотези в останні роки. Огляд динаміки премій за ризик у вибраній групі 

країн Східної Європи показав, що тенденція щодо їх зниження існувала 

всупереч впливу негативних трансформацій у макрофінансовому середовищі 

(рис. 2.1.3). 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
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Рис. 2.1.3. Премії за ризик вкладень у власний капітал (ERP)  

у країнах Східної Європи, % 
Джерело: A.Damodaran datasets. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

Зниження премій за ризик вкладень у власний капітал (ERP) упродовж 

2020 р. було зумовлено позитивною реакцією фінансових ринків на масштабну 

підтримку економік країн ядра у рамках політики кількісного пом’якшення, 

імпульси якої передалися на ринки Східної Європи. У Польщі ERP знизилася з 

6,04 до 5,54, у Румунії – з 7,37 до 6,85, у Болгарії – 7,08 до 6,27%,в Україні ERP 

зменшилася з 12,59 до 11,02. Та у зв’язку із невизначеністю щодо майбутнього 

попиту на гроші існує вірогідність дестабілізації фінансових систем країн, 

переобтяжених боргами, у посткоронавірусний період, на етапі майбутнього 

згортання програм кількісного пом’якшення розвиненими країнами.  

Аналіз довгострокових тенденцій безризикової відсоткової ставки в 

Україні як виміру систематичної складової фінансового ризику показав, що 

щільного каузального зв’язку між поглиблення макрофінансових 

диспропорцій і ризиками не існує, що не відповідає розглянутим на початку 

цього підрозділу теоретичним підходам (табл. 2.1.2). 

На тлі поступового поглиблення макрофінансових дисбалансів в Україні 

помірний вплив на підвищення річної ставки ОВДП зростання коефіцієнтів 

витіснення і виснаження банківської системи починає чинити лише починаючи 

з 2012 р. Це дає підстави для висновку про те, що умовно нормальним є 

коефіцієнт витіснення на 15% і коефіцієнт виснаження – 17%. (рис. 2.1.2). 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Таблиця 2.1.2 

Макрофінансові фактори фінансових ризиків ведення бізнесу  

в Україні в 2008–2019 рр. 

Роки 
Коефіцієнт 

виснаження 

Коефіцієнт 

витіснення 
Ставка ОВДП, % 

Премія за ризик 

вкладень у 

власний капітал 
ERP, % 

2008 5,6 3,1 17,0 14,8 

2009 11,7 8,9 20,1 12,8 

2010 16,3 13,2 12,7 12,5 

2011 16,7 15,0 8,9 13,5 

2012 17,8 17,5 13,6 14,6 

2013 20,7 20,0 13,0 16,3 

2014 35,0 29,1 15,2 28,9 

2015 39,7 30,9 17,0 21,9 

2016 48,6 39,1 14,9 14,6 

2017 44,9 40,9 15,0 11,3 

2018 43,3 41,9 17,8 15,0 

2019 37,3 40,0 16,9 11,2 

Джерело: Статистики фінансового сектора / НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-

financial/data-sector-financial#1ms; A.Damodaran datasets. URL: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

Утім, премія за ризик вкладень у власний капітал(ERP) виявилася 

малочутливою до суттєвого зростання упродовж 2008–2019 рр. коефіцієнта 

витіснення – з 3,1 до 40% і коефіцієнта виснаження банківської системи – з 5,6 

до 37,3%, якщо не брати до уваги критичні для зазначеного ризику 2014–

2015 рр., на які припадає активна фаза російської агресії.  

Поступове зниження ERP для України упродовж 2016–2019 рр. 

пояснюється впливом додаткових позитивних факторів – інтеграцією у ринки 

ЄС, сприятливою кон’юнктурою на зовнішніх товарних та фінансових ринках. 

Зниження премії за ризик країни та премій за ризик вкладень у власний капітал 

(ERP) є загальною тенденцією для усіх країн з ринками, що формуються, що 

мала місце у період після кризи 2008–2009 рр. Це означає, що на премію за 

ризик, окрім фундаментальних чинників (макрофінансової збалансованості), 

впливають також і технічні, у т.ч. політика кількісного пом’якшення, що 

проводилася країнами ядра. 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Рис. 2.1.4. Макрофінансові фактори систематичної складової фінансових 

ризиків ведення бізнесу в Україні 
Джерело: за даними табл. 2.1.2. 

 

Проте у 2019 р. ERP України (11,2% річних) залишалася значно вищою 

порівняно з іншими постсоціалістичними країнами. Отже, можна зробити 

висновок про те, що зростання макрофінансових дисбалансів і високий рівень 

виснаження банківської системи нівелювались дією загалом позитивних 

глобальних чинників, серед яких – високий рівень попиту на корпоративні 

права підприємств країн ЕМ. Не виключається також і фактор репатріації 

виведеного з України у період активної фази російської агресії капіталу.  
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Таблиця 2.1.3  

Фактичні й очікувані (ERP) премії за ризик в Україні в 2013–2019 рр. за 

видами економічної діяльності 

Показник  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Серед-

ня за 

період 

2013–

2016 

Серед-

ня за 

період 

2017–

2019 

US 10 Year Note Bond 

Yield 
2,1 2,9 2,3 1,8 2,1 2,5 2,4 2,3 2,3 

ROE 4,3 -84,5 -24,2 0,6 17,8 18,4 6,1 -26,0 14,1 

Премія (середня по 
вибірці) 

2,2 -87,4 -26,5 -1,3 15,6 15,8 3,7 -28,3 11,7 

ERP 16,3 28,9 21,9 14,6 11,3 15,0 11,2 20,4 12,5 

Добувна 

промисловість 
36,4 28,3 2,3 1,2 64,4 96,0 19,9 17,1 60,1 

Будівництво 19,6 -11,3 26,7 -6,8 8,1 -4,9 -2,7 7,1 0,2 

Транспорт і зв’язок 15,3 15,7 15,5 17,8 12,6 6,7 6,2 16,1 8,5 

Електроенергетика 11,5 -2,4 -31,3 3,0 -1,4 -2,3 -2,2 -4,8 -2,0 

Виробництво 

харчових продуктів 
14,6 -20,3 -54,9 -30,6 4,1 40,6 16,1 -22,8 20,3 

Сільське 

господарство, 
мисливство та надання 

пов’язаних із ними 

послуг 

-3,2 -98,1 -144,6 19,2 28,0 9,0 -6,4 -56,7 10,2 

Машинобудування 1,6 -262,6 -32,4 -7,0 15,6 13,0 -1,6 -75,1 9,0 

Інші види економічної 

діяльності 
5,4 10,1 9,6 -4,8 -37,6 -78,1 -19,3 5,1 -45,0 

Оптова та роздрібна 
торгівля 

12,4 -115,3 38,0 20,3 23,0 29,5 6,3 -11,2 19,6 

Металургійне 

виробництво 
-40,1 -218,3 -34,6 -1,9 44,9 13,6 20,9 -73,7 26,5 

Виробництво хімічних 
речовин і хімічної 

продукції 

-154,5 17,6 124,5 25,5 35,9 2,9 16,6 3,3 18,5 

Джерело: складено на основі фінансових звітів вибірки підприємств; A. Damodaran datasets. 

URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

Високий рівень систематичних ризиків відповідно до теорії 

корпоративних фінансів потребує вищої прибутковості власного капіталу. Це 

положення частково підтверджується ретроспективною фінансовою 

інформацією про прибутковість великих і середніх підприємств України, 

включених до репрезентативної вибірки. Ми порівняли середні значення 

прибутковості власного капіталу підприємств у розрізі видів економічної 

діяльності із очікуваною доходністю, що розраховувалася шляхом додавання до 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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ERP глобальної безризикової ставки доходності (доходність десятирічних 

облігацій США)за період 2013–2019 рр. (табл. 2.1.3). 

Упродовж 2013–2019 рр. середня по вибірці фактична премія за ризик 

незначно перевищувала ERP лише в 2017–2018 рр. (рис. 2.1.5). У період гострої 

фази російської агресії (2014–2016 рр.) фактична середня премія по вибірці 

була від’ємною – внаслідок втрати капіталу та активів на окупованих 

територіях, знецінення гривні та втрати ліквідних активів у банках у процесі 

«очищення» банківської системи. Особливо критична ситуація спостерігалася у 

машинобудуванні (-262,6%), металургії (-218,3%) і сільському господарстві (-

144,6%), що зазнали масштабних втрат ключових активів унаслідок окупації 

частини території країни. Середнє значення фактичної премії за ризик по 

вибірці в 2014 р. становило -87,4% (рис. 2.1.5). 

 
Рис. 2.1.5. Фактичні та очікувані (ERP) премії за ризик інвестування у 

власний капітал підприємств в Україні в 2013–2019 рр. 
Джерело: за даними табл. 2.1.3. 

 

Упродовж 2013–2019 рр. розрив між фактичною премією за ризик та ERP 

поступово зменшується. У період політичної нестабільності та загострення 

воєнного протистояння на сході країни (2013–2016 рр.) негативне середнє 

значення фактичної премії за ризик (-28,3%) означає, що інвестори втрачали 

майже третину вкладеного у бізнес капіталу. Частково це пояснюється масовим 

виведенням капіталу з країни у ці роки «до кращих часів», що не дає достатньої 

впевненості у достовірності наведених показників, принаймні для 



63 

 

бенефіціарних власників, які контролювали виведення капіталу. Водночас 

зберігається висока волатильність прибутковості власного капіталу і фактичних 

премій за ризик на підприємствах різних видів економічної діяльності. У період 

відносної політичної та макрофінансової стабілізації в 2017–2019 рр. середнє по 

вибірці значення премії за ризик становило 11,7% річних, що не є суттєво 

нижчим за середнє значення ERP (12,5%). В усіх видах економічної діяльності 

зафіксовано позитивні фактичні значення премії за ризик, особливо високими в 

2017–2019 рр. вони були у добувній промисловості (+60%), металургії 

(+26,5%), харчовій промисловості (+20,3%), торгівлі (+19,6%), хімічній 

промисловості (+18,5%). Виняток становить лише електроенергетика (-2,0%) та 

інші види економічної діяльності (-45%). Тож на тлі зниження систематичних 

ризиків за критерієм ERP великі й середні підприємства більшості видів 

економічної діяльності лише в окремі періоди забезпечували власникам 

достатній рівень премій за інвестиційні ризики. Втім, у періоди 

макрофінансової нестабільності фактичні премії за ризик набувають 

негативного значення (2014–2016 рр. на рис. 2.1.5). Середнє значення премії за 

ризик, яке перевищувало ERP, зафіксовано упродовж періоду 2013–2019 рр. 

лише у добувній промисловості (+35,5%). Отже, бізнес на забезпечував 

інвесторам бажаний, зумовлений систематичними ризиками, рівень очікуваної 

плати, що викликало перегляд моделей фінансування в бік боргових 

інструментів.  

Високий рівень очікуваної плати за власний капітал, яку інвестори хотіли 

б отримати для покриття систематичних ризиків, зумовив зрушення у структурі 

фінансування нефінансових корпорацій (рис. 2.1.6) у бік поширення 

альтернативних (неринкових) форм та інструментів залучення капіталу. З 2007 

р. по 2019 р. частка власного капіталу у фінансуванні бізнесу на агрегованому 

рівні зменшилася з 42,0 до 26,9%.  
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Рис. 2.1.6. Зміни у структурі фінансування бізнесу в Україні в 2007–2019 рр. 
Джерело: Діяльність суб’єктів господарювання 2019 рік / Держстат. URL: 

http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/DSG_2019.pdf 

 

Основною формою фінансування бізнесу на агрегованому рівні стали 

інші зобов’язання (кошти, залучені на умовах комерційного кредиту та 

фінансових позик від пов’язаних юридичних та фізичних осіб). Деформація 

структури капіталу у бік боргу автоматично призвела до подальшого зростання 

індивідуальних фінансових ризиків частини підприємств із високим 

левериджем64 унаслідок коригування премій за інвестиційний та кредитний 

ризик на коефіцієнт левериджу відповідно до концептуального підходу 

Р.Хамади (1969)65. Підвищення боргової залежності зумовлює зростання як 

індивідуального фінансового ризику окремого підприємства66, що 

підтверджується емпірично67, так і систематичного ризику у випадку, якщо таке 

                                                             
64 Домбровська С.О. Вплив фінансового ризику на систему управління фінансовими 

ресурсами підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць 

/ за ред. М.І.Звєрякова (голов. ред.) та ін.; Одеський національний економічний університет. 

2016. № 2(61). С. 184–193. С. 191. URL: https://doi.org/10.33987/vsed.2(61).2016 
65 Hamada Robert S. The Portfolio Analysis, Market Equilibrium and Corporation Finance. Journal 

of Finance. Mar., 1969. Vol. 24, No. 1. Р. 13–31. URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0022-

1082%28196903%2924%3A1%3C13%3APAMEAC%3E2.0.CO%3B2-X 
66 Luoma Gary A., Spiller Jr., Earl A. Financial accounting return on investment and financial 

leverage. Journal .of Accounted Education. 2002. No. 20. Р. 131–138. URL: 

https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/22343.pdf 
67 Gunarathna Vijitha. How Does Financial Leverage Affect Financial Risk? An Empirical Study in 

Sri Lanka. Amity Journal of Finance. 2016. No. 1. P. 57–66. URL: 

https://amity.edu/UserFiles/admaa/144Paper%205.pdf 

http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/DSG_2019.pdf
https://doi.org/10.33987/vsed.2(61).2016.
https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/22343.pdf
https://amity.edu/UserFiles/admaa/144Paper%205.pdf
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підвищення спостерігається на агрегованому рівні68. Аномально високий рівень 

боргової залежності сектора НФК на агрегованому рівні є беззаперечним  

фактором зростання ризиків дефолту і високого рівня відсоткових ставок за 

банківськими кредитами69.  

Починаючи з 2014 р. намітились різновекторні тенденції агрегованої 

боргової залежності великих, середніх та малих підприємств в Україні. Частка 

боргу у фінансуванні активів великих підприємств упродовж 2014–2019 рр. 

знизилася з 67 до 60%, тоді яку середніх зросла з 67 до 81%, а у малих – з 80 до 

81%. Боргова форма фінансування залишається домінуючою у малому та 

середньому бізнесі, що пояснюється як неможливістю їх погашення з 

об’єктивних причин, так і їх умисним збільшенням. Об’єктивною причиною є 

те, що малий та середній бізнес вразливіший до макрофінансових шоків і не 

здатен протистояти фіскальній експансії та повноцінно функціонувати в умовах 

«виснаження» банківської системи.  

Втім, частина підприємств малого та середнього бізнесу переобтяжені 

боргами лише формально. Вони застосовують квазіризикова модель 

фінансування, ознаками якої є, з одного боку, критично високий рівень 

боргової залежності, а з іншого – те, що ці борги значною мірою (за нашими 

оцінками – понад 50%) є квазіборгами, що вмонтовані у механізм вливання 

тіньових капіталів для фінансування великого бізнесу. Малі підприємства є 

важливою ланкою кругообігу капіталу між легальним великим бізнесом і 

тіньовим сектором («конвертаційні» центри) і використовуються як буфер для 

відмивання «брудних» грошей, через який здійснюються виведення і вливання 

капіталу у господарський обіг. Саме так функціонує система фінансування 

бізнесу в Україні. Застосування описаних викривлених моделей фінансування 

значно ускладнює оцінювання фактичного розміру премій за інвестиційні 

ризики, що отримують інвестори (кінцеві бенефіціари). Не виключається, що 

                                                             
68 Assessment of Risks to the French Financial System / Banque de France. December 2020. P. 

4. URL: https://publications.banque-

france.fr/sites/default/files/medias/documents/2020_s2_ers_en.pdf 
69 Стецько М. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений 

капітал. Фінанси України. 2015. № 8. С. 88–100. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/2020_s2_ers_en.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/2020_s2_ers_en.pdf
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негативні премії за систематичний ризик, які мали місце в окремі роки у 

багатьох видах економічної діяльності (табл. 2.1.3), компенсувались у інший 

спосіб – прямого виведення капіталу шляхом завищення витрат задля 

мінімізації оподатковуваного прибутку та ризиків втрати коштів в українських 

банках. Застосування квазіризикової моделі фінансування є відповіддю бізнесу 

на фіскальну неспроможність держави і незахищеність права приватної 

власності. Втім, великі підприємства уникали систематичних ризиків у інший 

спосіб. 

Декомпозиція фінансових показників підприємств великого та середнього 

бізнесу на основі репрезентативної вибірки підприємств показала, що більша 

частина останніх застосовує захисні (консервативні) моделі фінансування (safe 

investment strategies). У такий спосіб бізнес уникає надмірної обтяженості 

боргами задля уникнення ризиків втрати ключових виробничих активів 

унаслідок рейдерства, а також мінімізації ймовірності банкрутства та 

відсоткового ризику70. Концептуально застосування таких моделей 

фінансування частково узгоджується із теорією ієрархії (pecking order theory) 

щодо пріоритетності внутрішніх джерел фінансування перед зовнішніми. 

Аналіз фінансових показників по вибірці підприємств показав, що такі 

консервативні моделі застосовує переважна частина підконтрольних ФПГ 

підприємств (70%). Підприємства, які контролюються з офшорів (їх частка у 

вибірці зросла з 26% в 2006 р. до 31% у 2019 р.), мають значно вищу боргову 

залежність порівняно з іншими підприємствами (рис. 2.1.7). 

Упродовж 2014–2019 рр. частка боргу в їх фінансуванні зросла із 

помірних 56% до аномальних 114%, що є формальною ознакою повної 

неплатоспроможності. Такі підприємства генерують нестабільність у 

фінансовій системі України. Зважаючи на достатньо високу частку активів 

групи «офшоризованих» підприємств у загальному обсязі активів сектора НФК, 

дефіцит капіталу в зазначеній групі може дестабілізувати фінанси суміжних 

                                                             
70 Berg T., Heider F. Leverage and Risk-Taking. European Central Bank Working Paper. 

2020/11/3. URL: .https://www.phd-finance.uzh.ch/dam/jcr:535019a5-47e9-431c-a29e-

5f0bf8206326/FS_fall20_paper_berg.pdf 

https://www.phd-finance.uzh.ch/dam/jcr:535019a5-47e9-431c-a29e-5f0bf8206326/FS_fall20_paper_berg.pdf
https://www.phd-finance.uzh.ch/dam/jcr:535019a5-47e9-431c-a29e-5f0bf8206326/FS_fall20_paper_berg.pdf
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секторів і фінансової системи загалом71. У періоди фінансово-економічних криз 

саме у цьому сегменті бізнесу формується чітко виражений борговий навіс 

унаслідок як переоцінки квазіборгів в іноземній валюті, так і дефіциту 

ліквідності, спричиненого виведенням капіталу. 

 

Рис. 2.1.7. Частка боргу у фінансуванні великого та середнього бізнесу,  

% активів на початок року 
Джерело: складено на основі фінансових звітів вибірки підприємств.  

 

Отже, у відповідь на високі систематичні ризики фінансування бізнес в 

Україні застосовує механізми захисту від макрофінансових шоків та ризиків 

втрати коштів у банках унаслідок цілком вірогідного чергового «очищення» 

банківської системи. Задля мінімізації ризиків бізнесом застосовуються захисні 

та квазіризикові моделі фінансування, що не передбачають залучення капіталу 

на фінансових ринках і, відповідно, не забезпечують сплати інвесторам премій, 

адекватних існуючим систематичним ризикам. Бізнес або свідомо не відповідає 

вимогам фінансового ринку, не маючи наміру мати справу із зовнішнім 

фінансуванням (квазіризикова модель), або свідомо обмежує фінансові 

відносини з банками для мінімізації ризиків (консервативна модель). Вливання 

капіталу у великий бізнес здійснюється із тіньового сектора та офшорів, 

забезпечуючи життєздатність підприємств. Отже, великий бізнес у відповідь на 
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зростання систематичних ризиків застосовує автономні, закриті цикли 

фінансування, ризики втрати капіталу в яких є мінімальними.  

 

2.2. Премія за локальні ризики як вимір впливу макрофінансових 

факторів на умови ведення бізнесу  

 

Фінансові ризики є ключовим чинником, який визначає рішення щодо 

інвестування у той чи інший актив, впливає на ціну залучення власного та 

боргового капіталу нефінансовими корпораціями. Серед комплексу параметрів, 

які формують ціну капіталу на конкретному ринку, особливе місце займає 

премія за ризик. Вона показує, яку премію в середньому вимагають інвестори, 

вкладаючи кошти на заданому ринку капіталів, і характеризує очікуваний 

середній ризик вкладень коштів на ринку, до якого відноситься актив, що 

оцінюється. Для країн, що відносяться до емерджентних ринків (ЕМ), премія за 

ризик визначається як сума двох компонентів: базової премії за ризик для країн 

із розвиненим фондовим ринком та додаткової премії за ризик вкладень у 

країни, що розвиваються (ризик країни).  

Премія за ризик країни(country risk premium, CRP) показує те, на скільки 

відсотків слід збільшити базову премію за ризик, щоб компенсувати додаткові 

(порівняно з ризиками у країнах із розвиненим фондовим ринком), специфічні 

для конкретного локального ринку фінансові ризики. Питання премії за ризик 

країни досліджено у працях багатьох економістів (А.Дамодаран, Т.Коупленд, 

Т.Коллер, Д.Мурін). До складу локальних ризиків, які рекомендується 

враховувати на емерджентних ринках, належать висока інфляція, 

макроекономічна нестабільність, державний контроль за рухом капіталу, 

політичні ризики, загроза воєнних конфліктів та громадських заворушень, 

нерозвинена культура договірних відносин, недостатній захист прав власності, 

корупція72. Ми розглядаємо питання локальних ризиків під кутом зору 
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каузальних взаємозв’язків із тіньової економікою, що має особливий вплив на 

фінансування бізнесу в Україні.  

Відповідно до нашої гіпотези, локальні ризики є першопричиною 

виникнення тіньового сектора економіки. Що вищими є локальні ризики, тим 

більшими є масштаби тіньової економіки і,відповідно, приховування доходів. Зі 

зростанням невизначеності у періоди рецесії та криз спостерігається активізація 

тіньової активності. У численних дослідженнях доведено наявність каузальних 

зв’язків між ризиками, тіньовою активністю підприємств та платою за капітал. 

Відтак останню доцільно розглядати як змінну, за допомогою якої можна 

вимірювати як окремі ризики, так і розмір тіньової економіки в цілому. 

З огляду на високі фінансові ризики ведення бізнесу в Україні, інвестори 

(власники) очікують надвисоку премію за ризик. Для отримання надприбутків 

підприємства вдаються до мінімізації витрат на персонал, ухилення від 

оподаткування, зниження якості готової продукції (послуг) чи використання 

контрафакту. Значна частина плати за інвестований капітал у таких країнах 

переливається у тіньовий сектор. Таким чином маємо замкнене коло: високі 

локальні фінансові ризики змушують підприємства використовувати тіньові 

схеми та джерела сплати додаткової премії за ризик інвесторам; з іншого боку, 

тіньова економіка є фактором ризику, що зумовлює необхідність сплати 

завищеної премії.  

М.Allingham та А.Sandmo у 1972 р. на прикладі ухилення від 

оподаткування довели, що раціонально діючі економічні суб’єкти, приймаючи 

рішення щодо ухилення від оподаткування, зіставляють доходи (економія на 

податках) та витрати (можливі штрафи), яких вони очікуватимуть, здійснюючи 

бізнесову діяльність в офіційному та тіньовому секторах. Відповідно до 

запропонованої ними базової моделі, суб’єкти оподаткування добровільно 

легалізуватимуть доходи та сплачуватимуть податки, якщо факти ухилення від 

оподаткування з позитивною ймовірністю будуть викриті, а на суб’єктів 
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накладені штрафи73. Модель Allingham-Sandmo враховує елементи аналізу 

економічної логіки кримінальної поведінки та калькулювання витрат злочину 

(cost of crime), описаного у 1968 р. G.Becker74. Модель описує, яким чином 

суб’єкт оподаткування може максимізувати свою очікувану вигоду Е(U), якщо 

його фактичний дохід становить W, а випадки ухилення від оподаткування з 

імовірністю можуть бути виявлені податковими органами. Задекларований 

дохід (Х) оподатковується податком за ставкою t, однак, у разі виявлення факту 

приховування (тінізації) доходів у сумі e = W – X, суб’єкт має сплатити податок 

на прихований дохід (te), а також штраф (se). Причому ставка штрафу (s) є 

вищою за ставку податку на прибуток (s > t). У процесі моделювання врахована 

аксіома vNM (Neumann-Morgenstern), за якою раціональний індивід завжди 

прагне максимізувати очікувану корисність75. Це означає, що в умовах 

невизначеності, обираючи між двома альтернативами, перевагу нададуть тій, 

яка з урахуванням співвідношення ризик/доходність принесе більшу вигоду. З 

огляду на те, що ймовірність невиявлення факту тінізації доходів становить 1-р, 

максимізація очікуваної корисності приховування доходів суб’єктом 

оподаткування описується такою рівністю76:  

E(U) = (1-p) U(W- tX) + p U (W – tX – se - te)   (2.2.1) 

Корисність у разі невиявлення тіньових доходів (Y) становитиме: 

Y = W- tX = (1- t)W + te,    (2.2.2) 

корисність у разі виявлення факту приховування податків (Z): 

Z = W – tX – se – te = (1-t) W – se   (2.2.3) 

Проблема оптимізації величини прихованих доходів вирішується як 

похідна першого порядку від очікуваної корисності. Оптимум характеризується 

ситуацією, коли гранична економія на податках у результаті тінізації доходів, 

зважена на ймовірність їх невиявлення, дорівнює граничній сумі штрафів та 
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несплачених податків, що зважена на ймовірність ідентифікації прихованих 

доходів77: 

E´(U) = U´(Wt- tX) (1-р) - U´ ( se + te) р = 0  (2.2.4) 

U´(Wt- tX) = U  ́( se + te) р/1-р   (2.2.5) 

Отже, у точці оптимуму гранична економія на податках має дорівнювати 

граничній сумі несплачених податків та штрафів, зваженій на співвідношення 

ймовірностей виявлення та невиявлення прихованих доходів.  

Окреслена базова модель не враховує такі чинники, як соціальна 

відповідальність платників податків, їх моральність тощо. У цьому сенсі вона 

повністю відповідає тіньовій субкультурі бізнесу, що характерна для багатьох 

посттоталітарних країн. Закономірності моделі Allingham-Sandmo щодо 

приховування податків можна застосувати у процесі аналізу всієї тіньової 

економіки. Так, базуючись на зазначеній моделі, F.Schneider та B.Boockmann 

(2018) обґрунтовують змінні, що впливають на рішення стосовно тіньової 

економічної активності. За їхньою версією на участь суб’єктів господарювання 

у тіньовій економіці негативно впливає ймовірність викриття такої діяльності 

державними органами (р) та величина потенційних санкцій у разі її викриття 

(S). Позитивним чинником впливу є величина ймовірних додаткових витрат 

(С), зумовлених діяльністю в офіційному секторі економіки. Ці витрати 

пов’язані із податковим навантаженням, інтенсивністю державного 

регулювання та виплатою офіційної заробітної плати (W)78.  

Критична оцінка моделі Allingham-Sandmo та її модифікацій стосовно 

всієї тіньової економіки дозволяє констатувати, що вона досить виразно 

пояснює процеси та причини тінізації доходів у розвинених країнах, в яких 

розміри зловживань є порівняно незначними, державні інституції досить 

сильні, а бізнес-культура спирається на усталені правила та норми. Модель не 

враховує ряд параметрів, які суттєво впливають на прийняття рішень щодо 
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тінізації доходів у країнах, що відносяться до ЕМ. Насамперед ідеться про такі 

змінні, як альтернативні витрати (АС) підприємств, пов’язані з ефектом 

витіснення з ринку (позитивний вплив) та прямі корупційні витрати (CFc), 

пов’язані з хеджуванням ризиків діяльності в тіні (негативний вплив). Останні 

мають своїм наслідком мінімізацію ймовірності виявлення тіньових доходів та 

накладання санкцій. За цієї та інших причин суттєво зростає ймовірність 

виникнення альтернативних витрат та ризиків для підприємств, що 

залишаються працювати в офіційному секторі.  

Вдаючись до схем уникнення від оподаткування, окремі економічні 

агенти отримують серйозні конкурентні переваги, що дозволяє їм витісняти з 

ринку законослухняних оферентів товарів, робіт, послуг. За незначної частки 

тіньової активності ефект витіснення майже не проявляється, оскільки основна 

маса учасників ринку не отримує тіньових конкурентних переваг. Якщо ж на 

окремих сегментах ринку концентрується критична маса оферентів, які 

користуються перевагами тіньового бізнесу (як це має місце у ряді країн, що 

відносяться до ЕМ), то з нього витісняються виробники, що несуть комплекс 

витрат, пов’язаних із діяльністю в офіційному секторі.  

Ефект витіснення призводить до згубних викривлень у структурі 

економіки79. Зазначений ефект слід інтерпретувати як додатковий ризик, 

пов’язаний із діяльністю в офіційному секторі. Він призводить до того, що 

розвиваються переважно ті сектори економіки, специфіка яких дозволяє 

досить легко перевести певну частину діяльності і доходів у тіньовий 

сектор. Ідеться про торгівлю, фінансові послуги, сільське господарство. 

Натомість занепадають сектори, яким досить важко адаптуватися до тіньових 

економічних відносин та які потребують значних інвестицій 

(машинобудування, високотехнологічні виробництва, легка промисловість). 

Таким чином, окрім безпосередньої шкоди у вигляді недоотриманих 

податкових платежів та надходжень у соціальні фонди, негативним наслідком 

                                                             
79 Там само.  



73 

 

тіньової економічної активності є ефект витіснення офіційної економічної 

діяльності та деформація структури економіки. 

Відповідно до логіки тіньового бізнесу, сума корупційних витрат 

(вихідний корупційний cash-flow = CFc), що слугують свого роду платою за 

хеджування ризиків діяльності у тіньовому секторі, є нижчою, ніж 

недоотриманий cash-flow унаслідок зниження конкурентоспроможності від 

діяльності в офіційному секторі. Крім цього, прагнення вести свою діяльність в 

офіційному секторі не убезпечує підприємства від необхідності нести 

корупційні витрати (CFc). Типовою є ситуація, коли підприємства, що прагнуть 

повністю вести діяльність в офіційному секторі, декларуючи реальні прибутки 

у звітності, сплачують набагато вищі податки та штрафи за різного роду 

«порушення законодавства» порівняно з тими, які взагалі не показують 

реальних фінансових результатів, виплачують заробітну плату в конвертах та 

не сплачують жодних податків та штрафів.  

Очевидно, що ймовірність виникнення альтернативних витрат залежить 

від імовірності виявлення тіньових доходів. У разі стовідсоткової ймовірності 

виявлення тіньових операцій та невідворотності покарання за це, ймовірність 

настання збитків для офіційно працюючих підприємств у результаті дії ефекту 

витіснення складала б нуль і навпаки. Таким чином, можна стверджувати, що 

сума ймовірностей виявлення тіньових трансакцій та виникнення 

альтернативних витрат дорівнює одиниці: р(S) + р(АС) = 1. Зазначена рівність 

виконується, якщо величини S та AC є зіставними, тобто є приблизно 

однаковими. Якщо ж санкції за тіньові операції на порядок нижчі за 

альтернативні втрати, то сума ймовірностей не завжди дорівнюватиме одиниці. 

Враховуючи обсяги тіньової економіки в Україні та інших країнах ЕМ, можна 

припустити, що ймовірність виникнення від’ємного грошового потоку у 

вигляді штрафів за тіньові трансакції в цих країнах нижча за ймовірність 

виникнення альтернативних витрат у разі дії ефекту витіснення: Р(S) < P(АС), а 

величина потенційних штрафів є набагато меншою, ніж обсяг можливих 
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альтеративних витрат S<AC. З огляду на зазначену аргументацію, розширимо 

модель прийняття рішень щодо тінізації доходів, долучивши до неї дві змінні:  

E(U) = (1-p) U(W- tX + AC - CFc) + p U (W – tX – se - te)  (2.2.6) 

Ураховуючи закономірності моделі, можна стверджувати, що через 

низьке співвідношення ймовірностей виявлення та невиявлення тіньової 

активності потенційна величина санкцій буде надзвичайно низькою. У 

сукупності з аксіомою vNM, тіньовою субкультурою бізнесу та високим рівнем 

локальних ризиків це є достатнім поясненням критично великої частки тіньової 

економіки у країнах, що відносяться до ЕМ, зокрема в Україні.  

Для прийняття рішення щодо здійснення економічної діяльності у 

тіньовому секторі, очікувані тіньові доходи мають перевищувати додаткові 

ризики та можливі штрафи, пов’язані з діяльністю у тіньовому секторі. Це 

означає, що прогнозна рентабельність тіньової економічної активності має 

перевищувати очікувану ставку витрат на капітал для інвесторів. У відповідній 

ставці знаходять свій вираз додаткові ризики. У контексті нашого дослідження 

питання полягає в тому, чи збільшуються ризики підприємств, які частково 

здійснюють свої операції у тіньовому секторі, чи навпаки – така діяльність 

убезпечує підприємства від додаткових ризиків. Зрештою, як і те, яким чином 

тіньова активність впливає на ставку витрат на капітал та на вартість 

підприємств.  

Відповідно до нашої гіпотези, тіньовий сектор у багатьох країнах, які 

відносяться до ЕМ, не лише дозволяє збільшити чисті грошові потоки, а 

також є ефективним інструментом мінімізації ризиків для бізнесу. Для 

підтвердження нашого припущення наведемо такі аргументи:  

– ризики та величина можливих штрафів за діяльність у тіньовому секторі 

є нижчими, ніж ризик витіснення з ринку та величина втрати cash-flow у разі 

ведення бізнесу винятково в офіційному секторі;  

– безпека бізнесу суттєво залежить від політичних угрупувань, які 

перебувають при владі (як на центральному, так і на місцевому рівнях). Кожна 

зміна влади зумовлює перерозподіл ресурсів та сфер впливу. Відтак, бізнес, що 
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перебуває в тіні, більш захищений від можливих санкцій з боку угруповань, які 

перебувають при владі у поточний момент;  

– індикатором ділової активності офіційного сектора економіки є фондові 

індекси та показники капіталізації ринку. У країнах із високим рівнем тіньової 

економіки фіксується надзвичайно низька капіталізація ринку цінних паперів. 

Це означає, що більшість підприємств не зацікавлені в ІРО та процедурі 

лістингу, оскільки це вимагає розриву зв’язків із тіньовим сектором. 

Співвідношення ризик/доходність у разі виконання вимог лістингу для 

підприємств – не на користь їх повного переходу в офіційний сектор; 

– у країн, що належать до ЕМ, здебільшого слабка національна валюта та 

високий рівень інфляції. Тому бізнес постійно зазнає значних валютних 

ризиків, які неможливо ефективно хеджувати, перебуваючи в офіційних рамках 

законодавства про валютне регулювання. Переводячи доходи у тіньовий 

сектор, економічні агенти конвертують їх у долари США чи євро. Не потребує 

доведення та обставина, що валютні ризики тіньового бізнесу на порядок 

нижчі, ніж підприємств, що дотримуються офіційних норм законодавства 

про валютне регулювання; 

– переведення доходів у тіньовий сектор та засвідчення в офіційній 

звітності збитків або ж мінімальних прибутків є способом уникнення тиску на 

бізнес з боку державної бюрократії та правоохоронних органів.  

Зазначена аргументація доводить, що за певних обставин ризики 

діяльності у тіньовому секторі є нижчими, ніж в офіційному, відповідно 

очікувана інвесторами норма доходності вкладень також буде нижчою. Відтак 

стикаємося із ситуацією «втечі від ризиків у тінь». Для врахування цього факту 

в модель розрахунку очікуваної ставки витрат на капітал доцільно ввести 

додатковий параметр, який характеризує величину зменшення чи збільшення 

ризиків у результаті трансферу доходів у тіньовий сектор. Таким параметром є 

надбавка за ризики тінізації доходів, позначимо її як Ϭse. Причому, якщо мають 

місце наведені вище аргументи, то надбавка набуває від’ємного значення. 

Від’ємна надбавка за ризик тіньової бізнес-активності пояснюється перш за все 
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тим, що ризики, пов’язані з дією ефекту витіснення, є вищими за ризики, 

пов’язані з можливими штрафами за приховування тіньових доходів.  

Відповідно до моделі САРМ, очікувана інвесторами ставка доходності 

вкладень у підприємство залежить від безризикової ставки доходності, 

середньої ставки доходності на ринку капіталів та систематичного ризику 

вкладень у конкретний актив. У разі розрахунку параметрів моделі для країн з 

нерозвиненим ринком виникають додаткові складнощі, пов’язані з відсутністю 

достовірної бази даних, високою волатильністю локального фондового ринку 

або ж його неліквідністю, правовою та макроекономічною невизначеністю та 

рядом інших факторів. Відповідно до САРМ ці додаткові ризики підлягають 

диверсифікації, а отже, є несистематичними та не впливають на оцінку 

інвестицій та активів. З теоретичної точки зору диверсифіковані ризики 

доцільно враховувати у процесі прогнозування грошових потоків80. За 

несистематичні ризики ринок не сплачує додаткової премії за ризик. Якщо так, 

то надбавку (або знижку) до премії за додаткові ризики недоцільно 

враховувати, оскільки відповідні ризики належним чином враховуються при 

визначенні коефіцієнта бета та ринкової премії за ризик (MRP). Однак 

філігранна з теоретичної точки зору САРМ базується на далеких від реальності 

припущеннях. На практиці переважає підхід, за яким принаймні частина 

диверсифікованих ризиків ураховується у ставці витрат на капітал (ставці 

дисконтування). 

Практика вимагає розробки прикладних моделей оцінки очікуваної 

доходності, які враховували би реалії ринків, що розвиваються, зокрема той 

факт, що значна кількість підприємств повністю або частково вдаються до 

тіньових трансакцій. З одного боку, модель має максимально повно охопити усі 

ризики, пов’язані з інвестуванням в актив, а з іншого – запобігти їх подвійному 

врахуванню. З урахуванням обґрунтованого вище припущення, що ризики 

діяльності у тіньовому секторі можуть бути нижчими за ризики, зумовлені 

                                                             
80 Allingham M.G. und Sandmo A. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public 

Economics. 1972. Vol. 1/3. P. 323–338. 
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діяльністю в офіційному секторі, алгоритм розрахунку ставки витрат на 

інвестиційний капітал (Rse) набуває такого вигляду: 

Rse=rfg + βga * (MRPg + CRP)± σse    (2.2.7) 

Алгоритм (2.2.7) передбачає комбіноване використання параметрів, 

розрахованих на базі глобальних даних (глобальна безризикова ставка 

доходності ( , глобальна ринкова премія за ризик (MRPg)), а також 

специфічних надбавок за ризик інвестування в ЕМ (country risk premium, CRP) 

та специфічних ризиків (Ϭse), пов’язаних із переведенням доходів у тіньовий 

сектор. Логіка проведеного дослідження допускає, що надбавка за ризик 

тінізації доходів може набувати від’ємних значень. Це означає, що, 

переводячи доходи у тінь, бізнес зазнає менших ризиків (операційних, 

валютних, правових та політичних). Відтак, очікувана доходність вкладень у 

підприємства, що вдаються до тіньових трансакцій, може бути нижчою, ніж для 

тих, які ризикують вести виключно офіційну господарську діяльність та 

сплачувати усі податки. Через нижчий рівень ризиків тіньової ділової 

активності очікувана інвесторами норма доходності вкладень також буде 

нижчою. Таким чином, для зменшення рівня тінізації економіки потрібно 

насамперед реалізувати заходи, спрямовані на зменшення ризиків діяльності в 

офіційному секторі.  

Поряд із загрозами тінізації доходів інвесторів у країнах ЕМ досить часто 

присутня тінізація кредитних відносин. Ставка витрат на борговий капітал має 

відповідати очікуваній доходності на знову емітовані боргові інструменти 

боржника. Однак у країнах ЕM незначна кількість підприємств емітують 

боргові інструменти, відсутній ефективний ринок таких інструментів. В 

Україні, як і в інших країнах ЕМ, переважно використовується підхід, згідно з 

яким витрати на борговий капітал – це не очікувані кредиторами платежі, а 

відсоткові ставки, що зафіксовані у відповідних угодах. Зазначені відсоткові 

ставки відповідають так званій обіцяній доходності (promised yield). 

Використання зафіксованих у кредитних договорах ставок або ж фактичних 

платежів у рамках обслуговування боргу як ставки витрат на борговий капітал 



78 

 

через неврахування чиннику ймовірності дефолту може призвести до 

помилкових оцінок ставки дисконтування.  

Через високі показники ймовірності дефолту у значної частки 

підприємств-позичальників, які функціонують на ринках, що розвиваються, має 

місце суттєве відхилення між договірними відсотковими ставками та ставками 

витрат на борговий капітал. Договірна (обіцяна) відсоткова ставка є адекватним 

критерієм оцінки витрат на борговий капітал тоді, коли боржник спроможний 

виконати свої договірні зобов’язання протягом періоду дії відповідної угоди. 

Якщо ж позичальник відноситься до низького рейтингового класу, зокрема 

спекулятивного рівня, то різниця між договірною ставкою відсотка та 

очікуваною ставкою витрат на борговий капітал буде релевантною. Зважаючи 

на те, що більшість підприємств, які функціонують на ринках, що 

розвиваються, характеризуються низькими кредитними рейтингами, ставка 

витрат на борговий капітал для таких підприємств має розраховуватися з 

використанням інформації щодо ймовірності дефолту (PD). Що вищою буде PD 

та нижчим рейтинг, тим вищою буде частка надбавки за ризик дефолту у 

кредитному спреді.  

Для розмежування ставки відсотка на борговий капітал, яка випливає із 

умов кредитних договорів (репрезентує фактичний обсяг відсоткових 

платежів), від очікуваних кредиторами відсотків, доцільно використовувати 

терміни «ставка відсотку на борговий капітал» (interest rates on loans) та 

«ставка витрат на борговий капітал» (cost of debt). Остання характеризує рівень 

очікуваних кредиторами доходів від кредитування позичальника. В країнах, де 

позичальники характеризуються високими кредитними рейтингами, різниця 

між зазначеними ставками є незначною. Тому для інвестиційних розрахунків 

може використовуватися одна з них.  

Якщо кредитний рейтинг боржника відноситься до спекулятивного рівня, 

а ймовірність дефолту є значною, у кредитному спреді збільшується частка 

можливих збитків у разі дефолту. За високих ризиків для реалізації очікуваної 

премії за ризик мають зростати офіційні або ж тіньові кредитні ставки. Тінізація 



79 

 

плати за борговий капітал здійснюється шляхом переоцінки кредитного 

забезпечення, недооцінки кредитних ризиків та заниження резервів, 

використання схем неформального відшкодування через інструменти 

страхування. Високу частку проблемних кредитів слід розглядати як побічний 

ефект тінізації плати за борговий капітал.  

Ураховуючи викладене вище, можна констатувати, що на очікувану 

надбавку за ризик дефолту підприємства впливають: величина PD, частка 

збитків кредитора у разі дефолту та очікувана ставка витрат на борговий 

капітал. Остання у свою чергу визначається безризиковою відсотковою ставкою 

та очікуваною премією за систематичні ризики, пов’язані із наданням 

боргового капіталу. Значення договірної (обіцяної) відсоткової ставки має 

встановлюватися таким чином, щоб премія за систематичний ризик вкладень 

боргового капіталу перебувала на рівні підприємств-аналогів і не зменшувалася 

у результаті зростання ймовірності дефолту. Якщо ж на практиці простежується 

протилежна ситуація, то це може бути свіченням тінізації договірної 

відсоткової ставки або ж відсутності ефективної системи оцінювання та 

управління кредитними ризиками.  

2.3. Боргова політика уряду та монетарна політика НБУ: вплив на 

фінанси підприємств сектора нефінансових корпорацій 

Проблема державного боргу вже давно вважається однією з 

найактуальніших не лише в багатьох країнах світу, а й на рівні міжнародних 

організацій, адже надмірний рівень державного боргу може негативно 

вплинути на розвиток економіки країни. Більше того, глобальна фінансово-

економічна криза 2008–2009 рр. засвідчила, що важливим елементом 

макроекономічної політики, що сприяє утриманню фінансової стабільності та 

мінімізує негативний вплив зовнішніх загроз та факторів, є виважена політика 

управління не лише державним боргом, а й усіма борговими зобов’язаннями 

країни.  

Для України питання державної боргової політики є  вкрай актуальним 

через надмірний рівень боргового навантаження, про що свідчать показники, 



80 

 

які характеризують стан валютної та боргової складової фінансової безпеки у 

2008–2020 рр. (додаток 1). Зокрема, вони демонструють підвищений рівень 

небезпеки виникнення чергової хвилі фінансової кризи в Україні у 

найближчому майбутньому, про що  свідчить перевищення граничних значень 

зовнішньоборгової позиції України за валовим зовнішнім боргом, прийнятих у 

міжнародній практиці,що перевищує 200% експорту товарів та послуг та 80% 

ВВП. Основним негативним чинником, який посилює високу вірогідність 

настання валютної та боргової кризи, є короткостроковість валового 

зовнішнього боргу, за відносними показниками якого Україна впродовж 

останніх дванадцяти років перебуває на межі дефолту81, – тож буде чи не буде 

наша країна визнана неплатоспроможною, залежить виключно від ситуації на 

міжнародних фінансових ринках та від позиції іноземних кредиторів щодо 

подальшої співпраці з Україною.  

Надмірний рівень валового зовнішнього боргу став наслідком законодавчої 

неврегульованості питань зовнішніх запозичень, відсутності граничних 

показників зовнішньої заборгованості країни, проведення державної політики, 

що не була зорієнтована на обмеження боргової залежності країни та 

спрямування іноземних кредитів у стратегічні напрями економічного розвитку. 

За рахунок зовнішніх запозичень не відбулося ані розвитку вітчизняного 

високотехнологічного виробництва, ані структурних перетворень, які б 

зумовили розвиток економіки, адже це повинно бути метою, задля досягнення 

якої у будь-яку країну залучається іноземний капітал. Натомість, за 2014–

2020 рр. щорічні витрати на обслуговування валового зовнішнього боргу 

становили 4,4–5,6 млрд дол. США, і за цей період лише шляхом перерахування 

відсоткових доходів нерезидентам від іноземних інвестицій та позик 

Україна інвестувала в економіку інших країн 35 млрд дол. США. 

За період із 01.01.2014 р. по 01.01.2021 р. валовий зовнішній борг 

скоротився на 16 млрд дол. США, або майже на 12%, і станом на 01.01.2021 р. 

                                                             
81 Відношення короткострокового боргу до валового зовнішнього боргу впродовж 2014–2020 

рр. коливалося в межах 39–45% за гранично припустимого рівня 20%, а до експорту товарів і 

послуг – 76–107% за гранично припустимого рівня 40%. 
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становив 125,7 млрд дол. США (додаток 2). Проте – на тлі суттєвого зменшення 

заборгованості банківського сектора та сектора НФК – відбулося зростання 

зовнішнього боргу держави: за даними НБУ,– майже на 23 млрд дол. США, або у 

1,7 раза (сектора державного управління – з 29,9 до 47,8 млрд дол. США, тобто 

на 17,9 млрд дол. США; НБУ – з 1,8 до 6,9 млрд дол. США, тобто на 5,1 

млрд дол. США). Наочно демонструє зміни у динаміці валового зовнішнього 

боргу рис. 2.3.1. 

 
Рис. 2.3.1. Динаміка зовнішнього боргу України за секторами економіки 

(на кінець року), млрд дол.США 

 

Питома вага зовнішнього боргу сектора державного управління та 

центрального банку, тобто зовнішнього боргу держави, у валовому зовнішньому 

борзі України станом на 01.01.2021 р. досягла 43,5% (за даними НБУ) внаслідок 

інтенсивності здійснення державою запозичень, що розпочалося іще під час 

фінансової кризи 2008–2009 рр. і далі продовжувалася. Інтенсивність зовнішніх 

державних запозичень урядом України у посткризовий період, заміщення позик 

міжнародних фінансових організацій запозиченнями шляхом випуску та 

розміщення ОЗДП на зовнішніх ринках та зростання їх вартості, призвела до 

того, що вже на початку 2014 р.82 розмір зовнішнього державного боргу став 

                                                             
82 Зовнішній державний борг (з урахуванням гарантованого) збільшився на 11 млрд дол. 

США за 2008–2009 рр. та на 12,8 млрд дол. США за 2010–2013 рр., тобто на 23,8 млрд дол. 

США за шість років, і досяг розміру 37,6 млрд дол. США станом на 01.01.2014 р. 
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надзвичайно важливою загрозою економічному суверенітетові України, 

оскільки уряд України був неспроможний виконувати свої зобов’язання перед 

зовнішніми кредиторами через недостатній рівень міжнародних резервів на тлі 

короткостроковості валового зовнішнього боргу країни та від’ємного сальдо 

поточного рахунку платіжного балансу. Ризик неспроможності уряду виконати 

свої зовнішні зобов’язання посилювала вразливість сектора державних фінансів 

до валютних ризиків, зумовлену суттєвим обсягом заборгованості за 

запозиченнями в іноземній валюті на внутрішньому ринку83, значна частина 

яких була здійснена на умовах дострокового погашення. 

Варто наголосити на суттєвих розбіжностях в обсягах зовнішнього 

державного боргу за даними НБУ та Мінфіну84, оскільки НБУ, який складає 

звітність щодо валового зовнішнього боргу України відповідно до концепції та 

методології, наведених у виданні «Статистика зовнішнього боргу: Керівництво 

для складачів та користувачів» (МВФ, 2013) та шостому виданні Керівництва з 

платіжного балансу (МВФ, 2009), включає до державного зовнішнього боргу 

обсяги куплених нерезидентами на ринку України облігацій внутрішніх 

державних позик та зменшує заборгованість за облігаціями зовнішніх 

державних позик на обсяги купівлі їх резидентами України на зовнішніх 

ринках. У звітності Мінфіну заборгованість перед нерезидентами за ОВДП 

відносяться до внутрішнього боргу, а перед резидентами за ОЗДП – до 

зовнішнього.  

За даними Мінфіну, зовнішній державний та гарантований державою 

борг за 2014– 2020 рр. збільшився у доларовому еквіваленті на 16,1 млрд дол. 

США (державний – збільшився на 16,6 млрд дол. США, гарантований 

державою – зменшився на 0,5 млрд дол. США), або у 1,4 раза (у гривневому 

                                                             
83 Станом на 01.01.14 в обігу перебували ОВДП, номіновані в доларах США та євро, на 

загальну суму близько 6 млрд дол. США, із яких на 1,3 млрд дол. США – з достроковим 

погашенням. Залишалися також непогашеними казначейські зобов’язання на пред’явника в 

документарній формі зі строком обігу 24 місяці номінальною вартістю 500 доларів США, 

розміщені у 2012–2013 рр., на загальну суму 200 млн дол. США. 
84 Станом на 01.01.21 за даними НБУ: зовнішній борг сектора державного управління – 47,8 

млрд дол. США, за даними МФ – зовнішній прямий державний борг – 44,5 млрд дол. США, 

тобто розбіжність у сумі 3,2 млрд дол. США. 
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еквіваленті – у 5,1 раза) – за рахунок позик міжнародних організацій 

економічного розвитку та розміщення облігацій зовнішніх державних позик – і 

на 31.12.2020 р. становив 53,7 млрд дол. США (державний – 44,5 млрд дол. 

США, гарантований державою – 9,2 млрд дол. США). 

Ключовим чинником зростання зовнішнього державного боргу стала 

загроза оголошення України державою-банкрутом. Це також зумовило 

звернутися і до МВФ із проханням надати кредит, а також провести 

реструктуризацію частини зовнішнього державного боргу. Уникнути 

оголошення дефолту за зовнішніми зобов’язаннями Україні вдалося, проте 

шляхи уникнення цієї загрози лише призвели до поглиблення проблем в 

економіці й Україна з 2014 р. і наразі перебуває у стані фактичного, проте 

неоголошеного дефолту.  

Зростання боргової залежності України від МВФ, який є найбільшим 

кредитором України (сума заборгованості перед ним на 01.01.2021 р. становила 

12,8 млрд дол. США, або 24% загального обсягу державного зовнішнього боргу 

України), та інших міжнародних організацій економічного розвитку, фактично 

призвело до втрати незалежності у формуванні та проведенні економічної та 

фінансової політики.  

Проведена у 2015 р. реструктуризація частини (3,2 млрд дол. США) 

зовнішнього державного боргу шляхом випуску деривативів (ВВП-варантів) 

спрямована на користь нерезидентів та створює загрози непрогнозованого 

зростання зовнішнього державного боргу та видатків Державного бюджету 

України і погіршення ситуації в бюджетній сфері країни, оскільки доходність за 

ними прив’язана до темпів зростання економіки, а потенційний збиток від цієї 

реструктуризації за своїми масштабами безпрецедентний для всього світу. 

Збільшення заборгованості за облігаціями державної зовнішньої позики 

майже на6 млрд дол. США супроводжувалося зростанням вартості таких 

запозичень, що іще більше загострювало боргові проблеми. Показово, що 

відсоткові ставки за ОЗДП були значно вищими, ніж за ОВДП, номінованими в 

іноземній валюті, що є прийнятною (за обсягами) і доцільною (зменшують 
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зовнішню залежність країни) альтернативою ОЗДП. 

Не менш важливим за державний зовнішній борг фактором ризиків 

дестабілізацій фінансової системи країни стало понад п’ятнадцятикратне 

зростання державного внутрішнього боргу (з урахуванням гарантованого) у 

кризовий та посткризовий періоди85 (2008–2013 рр.) Зростання обсягу 

внутрішнього державного боргу шляхом розміщення ОВДП на внутрішньому 

ринку супроводжувалося запровадженням «унікальних» облігацій внутрішніх 

державних позик з індексованою вартістю, умови яких – за значних обсягів – 

здатні перетворити країну на хронічного боржника, що втрачає практичні 

можливості вибратися з боргової ями.  

Подальше зростання державного внутрішнього боргу (з урахуванням 

гарантованого) відбулося у 2014–2020 рр. – у гривневому еквіваленті він 

збільшився у 3,6 раза, або на 748,9 млрд грн (з 284,1 млрд грн на початок 

2014 р. до 1032,9 млрд грн станом на 01.01.2021 р.)86, передусім за рахунок 

прямого державного боргу (додаток 3), у структурі якого заборгованість за 

облігаціями внутрішніх державних позик (ОВДП) становить майже 100%.  

Збільшення заборгованості за ОВДП відбулося виключно за рахунок 

ОВДП, номінованих у національній валюті, заборгованість за якими мала 

стійку тенденцію до зростання упродовж 2014–2020 рр. (крім 2018 р.), 

унаслідок чого вона за цей період зросла у 4,2 раза, або на 652 млрд грн (з 202 

млрд грн на початок 2014 р. до 854 млрд грн станом на 01.01.2021 р.). 

Заборгованість за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, зменшилася на 1 

млрд дол. США (з 5,9 млрд дол. США на початок 2014 р. до 4,9 млрд дол. США 

станом на 01.01.2021 р.), або на 15%, проте знецінення національної валюти 

призвело до збільшення її гривневого еквівалента у 3 рази, або на 92 млрд грн. 

Крім того, було погашено казначейські зобов’язання, номіновані в іноземній 

валюті, на суму 0,2 млрд дол. США. 

                                                             
85 Із 18,8 млрд грн станом на 01.01.2008 р. до 284,1 млрд грн станом на 01.01.14 (на 265,3 

млрд грн, або у 15 разів). 
86 У доларовому еквіваленті – всього на 3%, або на 1 млрд дол. США (з 35,5 до 36,5 млрд 

дол. США), оскільки національна валюта по відношенню до долара США за цей період 

знецінилася у 3,5 раза. 
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Значне зростання заборгованості за ОВДП зумовлене не лише 

необхідністю фінансування дефіциту державного бюджету, а й 

цілеспрямованими рішеннями для створення джерел отримання 

надприбутків нерезидентами і вітчизняними олігархічними структурами 

та кланом інвестиційних банкірів,про що свідчать прийняті рішення 

(нормативно-правові акти), пов’язані з ОВДП, та обсяги й умови випуску та 

розміщення ОВДП.  

Обсяг випуску ОВДП, номінованих у гривні, за період 2014–2020 рр. 

становив 1131 млрд грн, з яких майже 20%, або 219 млрд грн пов’язано з 

випуском ОВДП для збільшення капіталу державних банків та банків з 

державною участю та націоналізацією ПриватБанку (табл. 2.3.1).  

Майже 60 млрд грн, або понад 5% загального обсягу випуску ОВДП, 

здійснено для фінансування ФГВФО з метою відшкодування гарантованих сум 

по збанкрутілих банках. Непомірно дорогою для платників податків є ціна 

збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» у 2014–2015 рр., 

задля чого було здійснено випуск ОВДП із доходністю 14,3–14,5% річних та 

терміном обігу від п’яти до семи років на суму 126,3 млрд грн за номінальною 

вартістю, що становило понад 11% загального обсягу випуску ОВДП за 2014–

2020 рр. 

Надзвичайно великі загрози руйнівного впливу на стан державного 

бюджету в майбутньому можуть завдати ОВДП з індексованою вартістю, про що 

свідчить досвід їх випуск у 2011–2013 рр. Так,станом на 1 січня 2014 р. в обігу 

перебувало ОВДП з індексованою вартістю і з термінами погашення у 2014–

2016 рр. та у 2021 р. на загальну суму 11 млрд грн за номінальною вартістю. 

Найбільший (за номінальною вартістю) обсяг ОВДП з індексованою вартістю до 

погашення припадав на 2015 р. – за «дивним» збігом обставин саме у 2015 р. 

відбулося найбільше знецінення курсу національної валюти. Сума індексації за 

погашеними у 2014–2016 рр. ОВДП (10 млрд грн) становила (за розрахунками) 

17 млрд грн, а рівень їх доходності – з урахуванням суми індексації та купонного 

доходу і терміну їх обігу – коливався в межах від 29 до 85% річних. 
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Таблиця 2.3.1 

Динаміка показників розміщення ОВДП, номінованих у грн,  

у 2014–2020 рр. 
Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014–

2020 
Розміщення ОВДП на 

первинному ринку, всього, 

млрд грн. 

218,0 85,0 166,2 103,5 65,1 227,6 265,7 1 131, 1 

Із них – ОВДП з 

індексованою вартістю 
11,6  87 21,7    120,3 

1. Кошти, залучені до 

бюджету 
67,1 10 37 32,8 65,1 227,6 258, 8 698,4 

ср/зв доходність,% 15,24 17,00 14,86 15,02 17,79 16,93 10,22  
Питома вага у загальному 

випуску, % 
30,8 11,7 22,3 31,7 100 100 97,4 61,7 

2. Випуск ОВДП для 

збільшення формування 

статутного капіталу банків 

16,6 3,8 121,3 70,7   6,8 219, 2 

ср/зв доходність,% 7,05 9,50 7,36 8,36   9,15  
Питома вага у загальному 
випуску, % 

7,6 4,5 73 68,3   2,6 19,4 

Із них з індексованою 

вартістю, млрд грн 
11,6  78,3 21,7    111,6 

3. Випуск ОВДП для 

фінансування ФГВФО* 
10,1 41,5 7,9     59,5 

Питома вага у загальному 

випуску, % 
4,6 48,8 4,8     5,3 

4. Випуск ОВДП для 

збільшення формування 

статутного капіталу НАК 

«Нафтогаз»* 

96,6 29,7      126,3 

Питома вага у загальному 

випуску, % 
44,3 34,9      11,2 

5. Випуск ОВДП для 

інших цілей** 
27,6       27,6 

Питома вага у загальному 

випуску, % 
12,7       2,4 

* ОВДП, випущені для фінансування ФГВФО, для збільшення формування статутного капіталу НАК «Нафтогаз», а 

також для інших цілей – всі перебувають у власності НБУ. 
** Переоформлення заборгованості КМУ перед НБУ щодо здійснення платежів із погашення траншу уряду, а 

також випущені для відшкодування сум податку на додану вартість. 

 

Джерело: складено автором за даними: Інформація щодо умов випуску облігацій внутрішніх 
державних позик, які знаходяться в обігу станом на 01 січня 2021 р. URL: http://minfin.kmu.gov.ua; 

Інформація щодо розміщення ОВДП за відповідні роки. URL: https://bank.gov.ua/ 

 

В умовах невиконання законодавчо закріплених зобов’язань держави 

перед найменш захищеними верствами населення щодо індексації пенсій та 

інших соціальних виплат та прийняття рішень на законодавчому рівні щодо 

оподаткування депозитів та пенсій для працюючих пенсіонерів, доходи 

власникам ОВДП було проіндексовано на суму, що становить майже 15% 

податкових надходжень у вигляді податку та зборів на доходи фізичних осіб до 

http://minfin.kmu.gov.ua/
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державного бюджету за цей період. Варто зауважити, що майже 45% ОВДП з 

індексованою вартістю, термін погашення яких припав на 2014–2016 рр., 

володіли три банки з іноземним капіталом – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 

ПАТ «Сітібанк» та ПАТ «Альфа-Банк». 

Замість того, щоб оцінити вплив умов державних запозичень на стан 

державного бюджету та економіки загалом і не лише надалі відмовитися від 

випуску ОВДП з індексованою вартістю на діючих умовах, а й прийняти 

рішення щодо неприйнятності індексації ОВДП, випущених у 2011–2013 рр. та 

проведення переговорів з їх власниками щодо перегляду умов погашення, 

Мінфін України – вже після зміни влади у 2014 р. – суттєво збільшив обсяги 

випуску ОВДП з індексованою вартістю. Всього за 2014–2017 рр. обсяг випуску 

та розміщення ОВДП з індексованою вартістю з термінами погашення від семи 

до п’ятнадцяти років становив майже 11% загального обсягу випуску ОВДП, 

або 120,3 млрд грн. Випуск ОВДП, індексація яких прив’язана до зміни 

валютного курсу, на такі терміни і в таких обсягах, є «міною сповільненої дії», 

оскільки хронічний дефіцит поточного рахунку платіжного балансу створює 

передумови для знецінення національної валюти та, відповідно, загрози 

непрогнозованого зростання витрат державного бюджету і погіршення ситуації 

в бюджетній сфері країни.  

Украй важко оцінити і фактичну для платників податків вартість 

докапіталізації державних банків та націоналізації Приватбанку, оскільки 51% 

(112 млрд грн87) загального обсягу ОВДП, випущених із цією метою, – це 

ОВДП з індексованою вартістю із терміном обігу від десяти до п’ятнадцяти 

років, що будуть проіндексовані відповідно до зміни валютного курсу за цей 

період. З високою ймовірністю можна стверджувати, що випуск саме ОВДП, 

індексованих до зміни курсу національної грошової одиниці, пов’язаний із 

наполегливими спробами приватизації державних банків та забезпечення в 

подальшому за рахунок усіх платників податків та громадян країни для 

приватних власників – резидентів та/або нерезидентів, гарантованого джерела 

                                                             
87 Ощадбанк – 25, 4 млрд грн; Укрексімбанк– 12,3 млрд грн, Приватбанк – 73,8 млрд грн. 
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доходів у вигляді індексації ОВДП, а не лише відсоткового доходу.  

Обсяг випуску гривневих ОВДП, пов’язаний із забезпеченням 

фінансування дефіциту державного бюджету88, за період 2014–2020 рр. 

становив 726 млрд грн, або 64% загального обсягу випуску гривневих ОВДП за 

цей період. Їх випуск здійснювався за аномально високими ставками89. 

Стрімке зростання обсягів випуску ОВДП, номінованих у гривні, 

спостерігалося у 2019–2020 рр. Так, обсяг випуску гривневих ОВДП за 2019 р. 

становив 227,5 млрд грн, у 2020 р. – 265,7 млрд грн, що перевищило навіть 

попередній максимум 2014 р. (218 млрд грн). В окремі періоди обсяги випуску 

ОВДП досягали неймовірних розмірів, і викликає сумнів, що цей розмір 

пов’язаний із потребами фінансування дефіциту бюджету чи виплатами за 

основним боргом (зокрема, у липні 2019 р.90). Суттєва частина нових 

запозичень спрямовувалася на погашення попередніх випусків облігацій, що 

пов’язано із зростання доходності та зміщенням строковості у бік 

короткотермінового характеру, адже наприкінці 2017 р. було взято «курс на 

підвищення доходності ОВДП», а пріоритетом за строками розміщення були 

облігації із терміном обігу до одного року, що і призвело до побудови так званої 

фінансової «піраміди». Лише влітку 2019р. Мінфін почав знижувати ставки по 

гривневих ОВДП та переорієнтував пріоритетність у випуску ОВДП за строками 

обігу, проте ця тенденція у 2020 р. змінилася на протилежну – з березня 2020 р. – 

за строками та з листопада 2020 р. – за ставками. 

Із необхідністю забезпечення фінансування дефіциту державного 

бюджету пов’язані і запозичення в іноземній валюті на внутрішньому ринку. 

Обсяг випуску валютних ОВДП за 2014–2020 рр. становив: номінованих у 

доларах США –17,9 млрд дол. США, номінованих у євро – 2 млрд євро. У 
                                                             
88 Визначений як різниця між загальним обсягом гривневих ОВДП та ОВДП, випущеними 

для капіталізації банків (у тому числі у зв’язку з переходом у державну власність 

ПриватБанку) та НАК «Нафтогаз України» і наданням кредиту ФГВФО. 
89 Наприклад, середньозважена доходність за ОВДП, випущених у грудні 2018 р., становила 

20%. 
90 За липень було розміщено ОВДП на загальну суму 70 млрд грн, а перевищення залучених 

сум над погашенням ОВДП становило близько 32 млрд грн. Гострої необхідності у залученні 

такої суми в бюджет не було, оскільки пік виплат за основним боргом припадав на 

вересень.16 липня Мінфін розмістив ОВДП на рекордну за один день суму – 33,3 млрд грн. 
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валютних ОВДП переважали облігації із терміном обігу до одного року і 

продовжувалася раніше започаткована практика дорогих запозичень91, і лише з 

грудня 2019 р. ці запозичення здійснювалися за адекватними ставками. 

Одна з найвищих у світі доходність українських державних цінних 

паперів, у поєднанні зі значними обсягами їх розміщення, стали головними 

причинами експансії нерезидентів на ринок гривневих ОВДП, що відбувалася 

впродовж 2019 р. та січня–лютого 2020 р.  

Обсяг гривневих ОВДП,що перебували в обігу (за сумою основного 

боргу),у власності нерезидентів за 2019 р. збільшився на 108 млрд грн (з 6,1 

млрд грн до 114,2 млрд грн), у січні–лютому 2020 р. – ще на 11,1 млрд грн, а їх 

частка у загальному обсязі ОВДП зросла з 1% на початок 2019 р. до 17,5% на 

початок березня 2020 р. (рис. 2.3.2). 

 
Рис. 2.3.2. Структура ОВДП, які перебувають в обігу  

(за сумою основного боргу), станом на 1 березня 2020 р. 
Джерело: складено за даними НБУ та Мінфіну України. 

 

У 2019 р. стало можливим розміщення гривневих ОВДП у сумі 227 млрд 

грн саме завдяки нерезидентам, які придбали майже половину їх випуску, а у 

січні–лютому 2020 р. – майже 40%. Без урахування ОВДП, випущених для 

докапіталізації державних банків та націоналізації Приватбанку, та ОВДП у 

власності НБУ, нерезидентам на кінець лютого 2020 р. належало 67,6% усіх 

ринкових гривневих боргових цінних паперів уряду, що фактично обертаються 

                                                             
91 Середньозважена доходність за ОВДП у доларах США: 2014 р.– 5,8%, 2015 р.– 8,74%, 

2016 р. – 7,29%, 2017 р. – 4,8%, 2018 р. – 5,97%, 2020 р.– 3,38% річних. 
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на внутрішньому ринку країни. Приплив спекулятивного іноземного капіталу 

через канал ОВДП (2019 р. – 4,3 млрд дол. США, у січні–лютому 2020 р. – 0,3 

млрд дол. США) став головним фактором зростання обсягів міжбанківського 

валютного ринку і перевищення пропозиції валюти над її попитом та, як 

наслідок, суттєвого зміцнення курсу гривні у 2019 р. та збільшення 

міжнародних резервів. При цьому спостерігалася пряма залежність між 

зміцненням курсу гривні та придбанням нерезидентами гривневих ОВДП,  

переконливим аргументом чого є той факт, що дати збільшення обсягів ОВДП 

у власності нерезидентів фіксувалися через 1–3 дні після збільшення обсягів 

продажу валюти клієнтами та зміцнення курсу. Значна ревальвація 

національної валюти перетворювала гривневі ОВДП на іще більш привабливі, 

оскільки надавала нерезидентам змогу заробити ще й на курсовій різниці.  

У зв’язку з початком світової фінансової кризи, спричиненої високою 

невизначеністю щодо подальшого поширення коронавірусу та загрозою 

дефолту в Україні, у березні 2020 р. приплив коштів нерезидентів у ОВДП 

миттєво перетворився на відплив. Втеча нерезидентів з ринку ОВДП 

спостерігалася впродовж березня–листопада 2020 р., проте з грудня 2020 р. 

знову почала зростати зацікавленість нерезидентів до українських цінних 

паперів внутрішнього боргу, передусім номінованих у національній валюті. І це 

цілком зрозуміло, з огляду на високу доходність,безпрецедентну з точки зору 

порівняння як із відсотковими ставками за банківськими депозитами, так і у 

міжнародному вимірі. Загалом же за 2020 р. обсяг гривневих ОВДП у власності 

нерезидентів зменшився на 30 млрд грн, а їх питома вага у загальному обсязі 

ОВДП – з 15,9 до 9,8%.  

Натепер ситуація на фінансовому ринку є дуже загрозливою, оскільки 

створена урядом фінансова піраміда у вигляді його зобов’язань щодо 

погашення ОВДП може в будь-яку мить зруйнуватися, тим більше, що 

значна частка коштів нерезидентів у цій піраміді створює загрози 

непрогнозованої ситуації на валютному ринку та стрімкого падіння курсу. 

Попри те, що участь нерезидентів в операціях з ОВДП є одним із 
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головних джерел ризику дестабілізації ситуації на валютному ринку та 

стрімкої девальвації національної валюти, обмеження на обсяги придбання 

нерезидентами ОВДП в Україні не встановлюються. Більше того, Україна – 

шляхом відповідних рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, НБУ, Мінфіну України – заохочує і стимулює нерезидентів до 

збільшення вкладень коштів у практично безризикові та високодоходні 

ОВДП. Зокрема, після набуття чинності у 2019 р. новим валютним 

законодавством, Національний банк та Мінфін України вжили ряд заходів 

щодо заохочення нерезидентів до операцій з ОВДП, які створюють ідеальні 

умови для скупівлі нерезидентами – юридичними особами державного боргу 

України.  

Передусім спрощення доступу нерезидентів до купівлі-продажу ОВДП у 

зв’язку з підключенням України до міжнародного депозитарію Clearstream та 

висока доходність ОВДП, у поєднанні зі значними обсягами їх розміщення, 

сприяли інтенсивному зростанню обсягу вкладень нерезидентів в ОВДП, 

переважно, номінованих у національній валюті, та збільшенню попиту 

нерезидентів на середньострокові та довгострокові ОВДП завдяки приходу на 

ринок ОВДП великих інвестиційних фондів з більш довгостроковим капіталом. 

Характерно, що інформація про кінцевих бенефеціарів – власників ОВДП при 

цьому для України є недоступною, оскільки ОВДП обліковуються на рахунку в 

цінних паперах за кордоном. Можливість запровадження такого механізму була 

обумовлена нормами Закону України від 15 травня 2018 р. №2418-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню 

іноземних інвестицій». 

Придбання нерезидентами ОВДП фактично трансформує зовнішню 

заборгованість держави у внутрішню, тобто створює ілюзію покращення 

ситуації із зовнішнім державним боргом і надає Мінфіну України змогу 

маніпулювати показниками державного боргу, оскільки у звітності Мінфіну 

заборгованість за ОВДП відноситься до внутрішнього боргу.  

Поза сумнівом, нерезиденти та представники українського олігархічного 
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капіталу, бізнес яких зареєстровано в офшорних зонах, є вигодонабувачами від 

операцій з ОВДП. Крім нерезидентів, вигодонабувачами від боргової політики 

уряду України є комерційні банки. Проте найбільшим вигодонабувачем від 

операцій з ОВДП загалом за 2014–2020 рр. виявився Національний банк, адже 

загальна сума відсоткових доходів НБУ за цінними паперами України за 2014–

2020 рр. становила майже 60% (273 млрд грн) від витрат державного бюджету 

на обслуговування внутрішнього боргу (457 млрд грн).  

Подальше нарощення внутрішнього боргу сприяє наближенню країни до 

визнання урядом України неспроможності виконувати свої зобов’язання по 

погашенню та обслуговуванню ОВДП у терміни, визначені умовами їх випуску, 

тобто до дефолту, та, як наслідок, до необхідності звернення до міжнародних 

фінансових організацій із проханням надати черговий кредит, умови якого 

визначатимуть кредитори.  

Неспроможність уряду України виконувати свої зобов’язання по 

погашенню та обслуговуванню ОВДП уже зумовила проведення 

реструктуризації частини внутрішнього державного боргу. У жовтні 2017 р. 

здійснено репрофайлінг (обмін) ОВДП, які перебували у власності НБУ, 

загальним обсягом 219,6 млрд грн, на нові облігації, що рівномірно 

погашатимуться протягом 2025–2047 рр., із яких 145,2 млрд грн були 

конвертовані в довгострокові гривневі облігації різної строковості з прив’язкою 

доходності до рівня інфляції і ще близько 74,4 млрд грн – у довгострокові 

гривневі облігації різної строковості погашення із фіксованими відсотковими 

ставками. Принагідно потрібно зазначити, що на цьому тлі дуже 

суперечливими є цілі НБУ щодо зниження інфляції шляхом застосування 

монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування. 

Масштабність державних запозичень перетворює їх на загрозу для 

економіки загалом, оскільки ризик неспроможності уряду виконати свої 

зобов’язання із погашення та обслуговування боргу як перед іноземними, так і 

перед вітчизняними інвесторами продовжуватиме зростати.  

За сім років (2014–2020 рр.) загальний розмір державного боргу у 
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гривневому еквіваленті зріс у 4,4 раза, або на 1,557 трлн грн (на початок 2021 р. 

досяг 2,552 трлн грн проти 584,8 млрд грн на початок 2014 р.), а у доларовому 

еквіваленті – в 1,2 раза, або на 17,1 млрд дол. США (на початок 2021 р. досяг 

90,3 млрд дол. США проти 73,2 млрд дол. США на початок 2014 р.). Оскільки 

зміна валютного курсу спотворює реальну динаміку показників державного 

боргу, особливо у разі суттєвої частки валютної складової у його структурі, 

його динаміку доцільно розглядати окремо за заборгованістю в національній 

валюті та іноземній. Дуже наочно це демонструє 2019 р. – через ревальвацію 

національної валюти спостерігалося зменшення загального обсягу державного 

боргу у гривневому еквіваленті, у той час як у доларовому еквіваленті – 

збільшення, хоча фактично відбулося зростання боргу, номінованого у гривнях, 

та зменшення боргу, номінованого в іноземній валюті (додаток 4). Фактично за 

період 2014–2020 рр. державний борг, номінований у національній валюті, зріс 

у 3,8 раза, або на 659,3 млрд грн (із 235 до 894 млрд грн), а номінований в 

іноземній валюті – у 1,3 раза, або на 14,9 млрд дол. США (із 43,8 до 58,6 млрд 

дол. США), валютний курс знецінився у 3,5 раза. Державний борг, номінований 

в іноземній валюті, перевищує обсяг державного зовнішнього боргу України 

(на 31.12.2020 р. це перевищення становило 4,9 млрд дол. США проти 6,1 млрд 

дол. США на 31.12.2013 р.), оскільки значна частка запозичень в іноземній 

валюті здійснюється на внутрішньому ринку України (на кінець 2020 р. 

зобов’язання за ними становили понад 13% внутрішнього державного боргу). 

Стрімке зростання розміру державного боргу України та вартості 

залучення коштів на внутрішньому і зовнішньому ринках призвело до 

суттєвого зростання витрат на обслуговування зовнішнього та внутрішнього 

державного боргу. Витрати на обслуговування державного боргу за 2020 р. 

становили майже 121 млрд грн, що у 3,5 раза перевищує рівень 2013 р., а 

загалом за 2014–2020 рр. – 703 млрд грн.  

Боргова політика уряду має безпосередній вплив і на систематичну 

складову фінансових ризиків ведення бізнесу у секторі нефінансових 

корпорацій, оскільки зменшує його доступ до кредитування унаслідок 
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посилення ефекту витіснення. Збільшення обсягів кредитних вкладень та 

зниження їх вартості, покращення фінансового стану підприємств, зростання 

обсягів виробництва промислової продукції та економіки загалом могла би 

зумовити політика НБУ щодо створення монетарних передумов для 

економічного зростання і підтримування високого рівня зайнятості населення 

(шляхом помірної ремонетизації економіки, підтримки стабільності грошово-

кредитного і валютного ринків та обмінного курсу) у поєднанні з виваженою 

політикою уряду щодо управління державним боргом та іншими 

взаємоузгодженими складовими економічної політики.  

Натомість, політика, що проводилася в Україні, призвела до 

зосередженості банківського сектора на спекулятивних операціях, 

переорієнтації урядової політики з використання власних фінансових ресурсів 

на залучення іноземних кредитів, залежності від іноземних кредиторів, втечі 

капіталу, падіння рівня споживання та інвестицій у реальний сектор та 

скорочення на цій основі внутрішнього попиту, що викликало подальше 

падіння (руйнацію) вітчизняного виробництва. Більше того, відсутність 

державної політики щодо спрямування не лише кредитних, а усіх фінансових 

ресурсів у реальний сектор економіки та передчасна лібералізація відносин в 

економічній сфері призвела до створення спекулятивної моделі фінансової 

системи України та деформованого розвитку країни, підтримки розвитку 

економік розвинених країн, збагачення обмеженого кола резидентів – власників 

офшорних фірм, виникнення зовнішньої залежності фінансової системи, що 

супроводжувалося поступовим посиленням контролю іноземних кредиторів та 

інвесторів над економікою країни92. 

Найбільш серйозний вплив прорахунків у монетарній політиці не лише 

                                                             
92 Перехід банківського сектора – у зв’язку з відсутністю обмежень на частку нерезидентів у 

статутному капіталі та наданням права участі іноземців в органах управління державних 

банків; перехід стратегічних підприємств – у зв’язку з відсутністю обмежень на участь 

нерезидентів у приватизації та призначення іноземців в органи управління державних 

підприємств або підприємств, створених за  участю держави; державного сектора – у зв’язку 

з надмірними запозиченнями коштів у міжнародних фінансових організацій, які надають 

кредити під певні економічні та політичні вимоги. 
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підприємства сектора нефінансових корпорацій, а й уся економіка країни відчули 

у 2008–2009 рр. та 2014–2016 рр. – через масштабні валютні кризи, що переросли 

у кризи фінансові. Високий рівень «відкритості» економіки України (економіка 

України є експортоорієнтованою та імпортозалежною) перетворює її на 

вразливу для впливу зовнішніх чинників. Ефективна грошово-кредитна 

політика НБУ, передусім валютне регулювання та заходи, спрямовані на 

вирівнювання платіжного балансу,спроможні відвернути чи зменшити зовнішні 

негативні впливи на фінансову систему України. 

Натомість, на тлі законодавчої неврегульованості питань зовнішніх 

запозичень, НБУ виявився неспроможним оцінити можливий вплив іноземного 

капіталу на діяльність банківського сектора, на стан грошово-кредитної 

сфери та економіки загалом і не зміг скористатися своїми правами і 

повноваженнями, передбаченими законодавством, щоб встановити обмеження 

на приплив іноземного капіталу в банківський сектор України, внаслідок чого 

його надмірні та практично безконтрольні зовнішні запозичення у 2004–

2008 рр. призвели до залежності фінансової системи України від світових 

фінансових ринків та, з настанням кризових подій на цих ринках і вкрай 

несприятливої економічної та політичної ситуації у країні, наприкінці 

2008р.спровокували кризу на її валютному ринку, що переросла у кризу на 

всьому фінансовому ринку України.  

Глибока девальвація національної валюти у 2008 р. (з 5,05 грн за дол. 

США до 7,7 грн, або на 52%) призвела до втрати платоспроможності та 

збитковості великої кількості підприємств. Втрати позичальників – юридичних 

та фізичних осіб на курсовій різниці, пов’язані з девальвацією гривні, 

подорожчання імпортних товарів мінімум у півтора рази та зростання цін на 

вітчизняні товари, зростання проблемних позик в активах банків та 

необхідність докапіталізації переважної кількості діючих банків, зменшення 

можливостей банків щодо зниження відсоткових ставок, збиткова діяльність 

банківського сектора впродовж 2009–2011 рр. – такою для українського 

суспільства стала «ціна» валютної кризи 2008–2009 рр. 

Фінансова криза 2008–2009 рр. призвела до стрімкого зростання 
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державного боргу України та збільшення видатків державного бюджету на його 

погашення та обслуговування, адже прорахунки у грошово-кредитній політиці 

було перекладено на платників податків (у тому числі майбутніх). Лише для 

збільшення капіталу державних банків та націоналізації державою банків були 

випущені гривневі ОВДП на загальну суму майже 54 млрд грн, що становить 

16,4% загального випуску ОВДП за 2008–2013 рр. 

Кризові явища та проблеми в банківській системі України не були 

усунені ані НБУ, ані самими банками. Поряд із цим Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності НБУ» від 

09.07.2010 р. №2478-VI термін «грошово-кредитна політика» було суттєво 

звужено. Так, якщо до змін це був «комплекс заходів у сфері грошового обігу 

та кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування 

інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення 

зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу», то опісля – 

«комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на 

забезпечення стабільності грошової одиниці України через використання 

визначених цим Законом засобів та методів». Нічим іншим, як зняттям з НБУ 

відповідальності за невживання заходів, спрямованих на покращення 

платіжного балансу, що спроможні відвернути чи зменшити зовнішні негативні 

впливи на фінансову систему України, такі зміни пояснити не можна. 

Вочевидь, із цією ж метою було внесено зміни до функцій НБУ стосовно 

платіжного балансу93. 

Невирішені проблеми у банківській системі надзвичайно загострила 

політична ситуація в Україні наприкінці 2013 р. – початку 2014 р., а прорахунки 

НБУ у валютно-курсовій політиці, політиці рефінансування та відсотковій 

політиці, відсутність контролю за цільовим використання кредитів 

рефінансування, бездіяльність і повне невиконання функції нагляду, у 

                                                             
93 Стара редакція: «10) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та  

прогнозування;», нова редакція: «16) аналізує та прогнозує динаміку макроекономічних, 

грошово-кредитних, валютних та фінансових показників, у тому числі складає платіжний 

баланс». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2478-17
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сукупності з окупацією Криму та зовнішньою воєнною агресією на сході, 

призвели до безпрецедентної за масштабами банківської кризи 2014–2016 рр.  

Уведення у 2014 р. режиму вільного курсоутворення, причому 

неправовим способом94, на тлі політичної кризи в Україні та пов’язаного з цим 

масового вилучення коштів з банків і дотримання цього режиму в умовах 

кризи, рецесії й політичної нестабільності із одночасним широкомасштабним та 

безконтрольним рефінансуванням банків стало генератором дестабілізації 

валютного ринку та наступного стрімкого знецінення курсу національної 

валюти. 

Неспроможність НБУ та уряду України обґрунтувати й відстояти перед 

МВФ недоцільність використання механізму вільного курсоутворення в умовах 

хронічного дефіциту поточного рахунку платіжного балансу, значного 

зовнішнього боргу, критично низького рівня міжнародних резервів, призвела до 

включення в Меморандуми про економічну та фінансову політику зобов’язань 

НБУ продовжувати дотримуватися політики гнучкого обмінного курсу. 

Маючи необхідні інструменти для недопущення спекулятивних операцій 

на міжбанківському валютному ринку та, відповідно, неадекватного знецінення 

національної валюти за рахунок цього фактора, НБУ виявився неспроможним 

забезпечити ефективний і дієвий контроль за валютними операціями банків та 

протидіяти валютним спекуляціям комерційних банків. Зокрема, упродовж 

2014 р. та січня–березня 2015 р. НБУ хаотично здійснював пошуки ринкових і 

адміністративних методів впливу на валютний ринок, припускався досить 

суперечливих публічних коментарів посадових осіб Нацбанку,що викликало 

нерозуміння бізнесом політики НБУ та втрату довіри до його дій, іще більше 

розхитувало ситуацію на валютному ринку і призводило до подальшої 

                                                             
94 Національний банк України змінив режим курсоутворення з 6 лютого 2014 р. без внесення 

змін до «Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу 

банківських металів» та взагалі без будь-якого офіційного рішення. Лише у березні 2014 р. 

Національний банк України його узаконив постановою Правління НБУ від 31.03.2014 №180 

«Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних 

валют та курсу банківських металів». 
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девальвації національної валюти. Як зазначала Рада НБУ95, ситуативне 

прийняття рішень у здійсненні монетарної політики стало одним із факторів 

створення надмірного попиту на іноземну валюту на міжбанківському ринку, 

що значною мірою призвело до різкого знецінення гривні. Рада наголошувала, 

що саме фактор неконтрольованої девальвації, а також формування 

девальваційно-інфляційної спіралі можна вважати основною загрозою 

фінансовій стабільності в країні, доходам громадян та функціонуванню 

економіки, і тому ще у грудні 2014 р. рекомендувала Правлінню НБУ 

невідкладно розробити та запровадити систему антикризових заходів з метою 

здійснення ефективної грошово-кредитної політики. Проте ці рекомендації так і 

залишилися лише рекомендаціями. 

Водночас своїми рішеннями і діями щодо рефінансування банків НБУ іще 

більше дестабілізував ситуацію на валютному ринку та призвів до подальшої 

девальвації національної валюти, створив умови, за яких стали можливими 

зловживання, які багато банків привели до банкрутства. 

Масштабні обсяги рефінансування банків, не пов’язані з дефіцитом 

ліквідності та її реальними потребами, вибірковий підхід і непрозорі 

процедури96 надання кредитів рефінансування та практично безконтрольність 

за їх цільовим використанням, низька ліквідність забезпечення за значною 

сумою кредитів, наданих окремим банкам97, свідчать про відсутність системної, 

виваженої, зрозумілої політики регулятора та неякісне виконання НБУ 

наглядової функції у 2014 р. та січні–березні 2015 р.  
                                                             

95 Рішення від 17.12.2014 р. №30 «Про стан виконання Основних засад грошово-кредитної 

політики на 2014 рік та її вплив на соціально-економічний розвиток України». 
96 Аналіз даних НБУ щодо наданих банкам у 2014 р. кредитів на строк понад 30 

календарних днів та фінансової звітності банків свідчить про:надання кредитів 

рефінансування банкам у більших обсягах, ніж відплив коштів клієнтів; неврахування при 

визначенні необхідного обсягу рефінансування по окремих банках не лише відпливу коштів, 

а й погашення заборгованості за кредитами; збільшення кредитного портфеля окремими 

банками, які отримували ці кредити. 
97 За даними  НБУ, із 75 банків, що отримали кредити рефінансування на строк понад 30 

календарних днів у 2014 р. на загальну суму 115,613 млрд грн, 20 банків отримали кредити 

на загальну суму 8,163 млрд грн – під низьколіквідне (або взагалі неліквідне) забезпечення, а  

19 банків – як під високоліквідне забезпечення (46,476 млрд грн.), так і під низьколіквідне 

(39,88 млрд грн) і лише 36 банків – виключно під високоліквідне забезпечення у вигляді  

ОВДП та іноземної валюти – на загальну суму 21,094 млрд грн. 
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Безконтрольність за цільовим використанням кредитів рефінансування не 

лише дозволила окремим банкам отримати надприбутки від операцій на 

валютному ринку, а й призвела до зловживання їх менеджменту та власників і 

виведення коштів з країни.  

Унаслідок такої політики та дій банківської системи офіційний обмінний 

курс гривні до долара США за 2014 р. знизився з 799,3 до 1576,86 грн/100 дол. 

США (номінальний – на 97,3%, а реальний – на 58%), та до 3001 грн/100 дол. 

США на 26 лютого 2015р., після чого почав зміцнюватися, передусім за 

рахунок обмеження доступу імпортерів до валютного ринку. 

Грошово-кредитна та валютно-курсова політика НБУ у квітні–травні 

2015 р. та 2016–2018 рр. сприяла відносній стабілізації ситуації на валютному 

ринку, вагомим чинником якої стало зменшення обсягів рефінансування банків 

та адміністративні обмеження і підвищення облікової ставки НБУ. Девальвація 

національної валюти у 2016–2017 рр. була значно нижчою, ніж у 2014–2015 рр., 

а на кінець 2018 р. взагалі відбулася ревальвація (рис. 2.3.3), проте діючий 

режим курсоутворення та валютна політика НБУ унеможливили не лише 

прогнозованість курсу, а й відсутність його різких коливань та утримання 

стабільної ситуації на валютному ринку. Періодичні прояви дестабілізації на 

валютному ринку, що спостерігалися, НБУ «гасив» продажами валюти. 

 
Рис. 2.3.3. Динаміка зміни валютного курсу в 2014–2020 рр. 

(курс грн до дол. США, грн/100 дол. США;  

поліноміальна лінія тренду курсу грн до дол. США, грн/100 дол. США). 

Джерело: розраховано автором на основі даних НБУ. 
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Недоліки і прорахунки Національного банку у валютно-курсовій і 

грошово-кредитній політиці у 2014–2017 рр. та боргова політика уряду 

призвели до того, що банківська система спровокувала економічну та 

фінансову дестабілізацію оскільки запустила ланцюгову реакцію неймовірного 

загострення проблем у всіх секторах національної економіки. 

Девальвація національної валюти у 3,5 раза за 2014–2017 рр. та виведення 

з ринку 105 банків упродовж 2014–2019 рр. призвела до незмірних фінансових 

втрат держави, бізнесу, населення. Згідно з оцінками НБУ загальні втрати 

економіки від кризи банківського сектора становлять 38% ВВП. 

Понад трикратна девальвація національної валюти унеможливила для 

більшості позичальників обслуговування та погашення валютних позик, що 

стало однією із найважливіших причин зростання проблемної заборгованості у 

2014–2016 рр. та сформувало тенденцію збільшення обсягів недіючих кредитів 

на наступні роки. Зростання проблемної заборгованості, спричинене як 

девальвацією гривні, так і зловживаннями менеджменту та власників банків, 

стало головною причиною збитковості банківського сектора у 2014–2017 рр. 

Вагомими причинами збитковості стали також втрата активів унаслідок анексії 

Криму та ситуації на сході України, а також зростання вартості ресурсів. 

Наслідок – втрата капіталу і платоспроможності багатьох банків.  

Через виведення з ринку 105 банків, переважно, у зв’язку із визнанням їх 

неплатоспроможними, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за 2014–

2019 рр. було сплачено понад 90 млрд грн вкладникам банків-банкрутів; без 

роботи залишилося понад 100 тисяч банківських працівників; фінансових втрат 

зазнали вкладники та кредитори цих банків – нефінансові корпорації, а також 

фізичні особи, вклади яких перевищували гарантовану державою суму; 

недоотримано податкові надходження від комерційних банків у зв’язку з їх 

банкрутством та підприємств, які понесли збитки від неповернення коштів, що 

перебували на їхніх рахунках у збанкрутілих банках; від фізичних осіб, які 

втратили роботу у зв’язку із банкрутством банків та підприємств.  
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При цьому, як зазначала Рада НБУ98, «очищення» банківської системи 

відбувалося без оголошення НБУ чіткої програми реформування банківського 

сектора, що зумовило значну невизначеність у його діяльності і підірвало до 

нього як внутрішню, так і зовнішню довіру. Рада наголошувала, що рішення 

стосовно виведення з ринку платоспроможних банків були недостатньо 

обґрунтованими, зокрема, під час проведення очищення банківської системи 

спостерігалися ознаки застосування різних підходів.  

Докапіталізація державних банків та банків з державною участю та 

націоналізація ПриватБанку шляхом внесення у статутні капітали ОВДП 

призвела до зростання внутрішнього державного боргу. Номінальна вартість 

ОВДП (за сумою основного боргу), випущених у 2014–2017 рр. для 

докапіталізації державних банків та банків з державною участю і націоналізації 

ПриватБанку (212 млрд грн), перевищує податкові надходження до державного 

бюджету за цей період у вигляді податку та зборів на доходи фізичних осіб, а 

також майже дорівнює витратам державного бюджету на оборону99. Таким 

чином, шляхом випуску цих ОВДП у чергове на всіх, у тому числі на майбутніх 

платників податків, було перекладено прорахунки у грошово-кредитній та 

валютно-курсовій політиці НБУ, через невиконання ним наглядової функції, які 

призвели до втрати капіталу банків та банкрутства великої кількості банків. 

Унаслідок девальвації національної валюти та виведення банків з ринку 

значні збитки отримали юридичні особи, у результаті чого їх фінансовий стан 

суттєво погіршився, окремі з них збанкрутували, скоротився попит на кредити. 

Так, втрати лише позичальників-резидентів на курсовій різниці за чотири роки 

становили 577 млрд грн (нефінансових корпорацій – 454 млрд грн, фізичних 

осіб – 117 млрд грн). 

Незважаючи на отримання кредитних коштів від МВФ для поповнення 

міжнародних резервів, ситуація на валютному ринку у 2014 р. та січні–лютому 

                                                             
98 Рішення Ради НБУ від 14 липня 2017 р. № 32-рд «Про діяльність Правління Національного 

банку України щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань 

банківської діяльності зі змінами, внесеними рішенням Ради Національного банку України». 
99 Сума доходів держбюджету у вигляді податку та зборів на доходи фізичних осіб за 2014–

2017 рр. становила 192 млрд грн, витрати на оборону – 213 млрд грн. 
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2015 р. призвела до втрати валютних резервів. На підтримку валютного курсу 

за цей період було спрямовано понад 10 млрд дол. США (чисте сальдо 

інтервенцій НБУ), але фактично безрезультатно, оскільки на нього передусім 

впливали спекулятивні операції банків. Характерно, що за 2014–2017 рр. 

міжнародні резерви зменшилися на 1,6 млрд дол. США, заборгованість перед 

МВФ зросла на 6,8 млрд дол. США, а обмінний курс національної валюти 

знецінився у 3,5 раза. Водночас від 54 до 78% коштів міжнародних резервів 

упродовж цього періоду були розміщені в довгострокові цінні папери 

іноземних емітентів, а за рахунок кредитних коштів МВФ формувалося від 9 до 

40% міжнародних резервів. Показово, що середньозважена відсоткова ставка за 

цінними паперами нерезидентів, в які розміщені кошти міжнародних резервів, 

була нижчою ставки за кредитами МВФ упродовж 2014–2020 рр. Відсоткові 

витрати НБУ за 2014–2020 рр. за операціями НБУ з МВФ становили понад 27 

млрд грн (додаток 5). Зазначене свідчить про непродуктивне використання 

коштів міжнародних валютних резервів узагалі та коштів МВФ зокрема. 

Таким чином, діяльність банківської системи, передусім НБУ, не лише 

розбалансувала фінансову систему, а й стала причиною погіршення 

економічної ситуації в Україні. Фактично НБУ, який – згідно із законодавством 

– має відповідати за забезпечення стабільності грошової одиниці України, 

сприяти фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи, 

дотриманню стійких темпів економічного зростання та підтримувати 

економічну політику Кабінету Міністрів України, у 2014–2017 рр. не виконав 

жодної зі своїх основних функцій.  

Натомість, завдяки проблемам в економіці, НБУ отримує надзвичайно 

великі доходи за рахунок платників податків. Упродовж 2015–2020 рр. 

відсоткові доходи за цінними паперами України були основним джерелом 

доходів НБУ, а загальна сума відсоткових доходів НБУ за цінними паперами 

України за 2014–2020 рр. становила 273 млрд грн. Викладені вище положення 

дають підстави стверджувати про істотний негативний вплив банківської 

системи та політики НБУ на систематичну складову фінансових ризиків 

ведення бізнесу  в Україні.  
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Зважаючи на окремі показники діяльності банківського сектора в 2018– 

2020 рр., передусім прибутковості, можна було би стверджувати про подолання 

кризи у цьому секторі. Проте проблеми в банківській системі України не були 

усунені докорінно, а грошово-кредитна політика НБУ та боргова політика уряду 

практично залишаються без змін, що закладає міну уповільненої дії для 

порушення стійкості банківської системи, які посилюються тенденціями в 

діяльності банківського сектора, станом реального сектора, який так і не вийшов із 

кризи, та сектора державних фінансів і макроекономічними факторами. 

Головним ризиком для стійкості банківського сектора залишається 

кредитний ризик, що зумовлений великим обсягом недіючих кредитів, які на 

початок 2021 р. становили близько 40% кредитного портфеля банківського 

сектора. Стрімкий розвиток кредитування фізичних осіб, що триває шостий рік 

поспіль, суттєво підвищує ризики нестабільності банківського сектора, адже в 

основі цього кредитування, як правило, лежить видача незабезпечених 

споживчих кредитів. Значний потенціал погіршення фінансового стану банків 

та дестабілізації в банківському секторі зумовлює високий рівень доларизації й 

суттєва залежність прибутковості сектора від валютних спекулятивних 

операцій, тобто валютного ризику.  

Очевидно, що для банків великі кредитні ризики зумовлює фінансовий стан 

підприємств України, адже: кількість збиткових у загальній кількості підприємств 

упродовж 2014–2020 рр. коливалася в межах 26–34%; рівень рентабельності 

операційної діяльності підприємств значно нижчий за рівень відсоткових ставок 

за кредитами; загальний фінансовий результат діяльності всіх підприємств 

упродовж 2014–2016 рр. був від’ємним; у 2020 р. суттєво погіршився фінансовий 

стан підприємств, передусім промисловості; відбувається падіння промислового 

виробництва, що спостерігається з 2019 р. Разом із тим погіршення фінансового 

стану підприємств, спад їх інвестиційної та інноваційної діяльності, зменшення 

обсягів промислового виробництва викликала саме банківська система – 

передусім через стиснення кредитування100.  

                                                             
100 Підтвердженням є:падіння обсягів кредитів у національній та іноземній валюті у 2019–
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Банківський сектор України впродовж останнього десятиріччя ігнорував 

потреби інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, що наочно 

демонструють: надзвичайно низькі частки кредитів, наданих вітчизняними 

банками, на фінансування капітальних інвестицій, а також кредитів, 

спрямованих на фінансування інновацій, у загальному обсязі кредитів, наданих 

резидентам, які коливалися в межах 1,7–4,9% та 0,01–0,68% відповідно; обсяг 

кредитів на фінансування капітальних інвестицій та інновацій по відношенню 

до ВВП становив 0,4–2,7% та 0,01–0,41% відповідно; структура кредитних 

вкладень банків у розрізі секторів економіки та структура банківського 

кредитування нефінансових корпорацій за видами економічної діяльності, які 

свідчать про дуже високу частку кредитів домогосподарствам у загальному 

обсязі кредитів у національній валюті, наданих резидентам (від 15 до 29%) та 

кредитів підприємствам торгівлі у кредитах, наданих НФК (від 33 до 39%).  

Упродовж 2018–2020 рр. посилилася «відірваність» інтересів 

банківського сектора від потреб реального сектора економіки, на що вказує: 

зростання в загальних активах банківського сектора загалом та окремих банків 

частки ОВДП і депозитних сертифікатів НБУ та падіння частки кредитного 

портфеля банків; збільшення обсягів валютних спекулятивних операцій банків 

на валютному ринку та результату від торгівлі валютою; падіння обсягів 

кредитів у національній валюті підприємствам промисловості та нефінансовим 

корпораціям загалом на тлі зростання кредитів у національній валюті фізичним 

особам, тобто «перетікання» ресурсів на користь фізичних осіб; перевищення 

майже утричі заборгованості у національній валюті за кредитами 

домогосподарств над заборгованістю промисловості; тенденції у структурі 

кредитів НФК щодо збільшення питомої ваги кредитів підприємствам торгівлі 

на тлі зменшення питомої ваги кредитів підприємствам переробної 

промисловості; тенденція значного скорочення обсягів кредитування в 

іноземній валюті усіх секторів та резидентів загалом, які на кінець 2020 р. 

                                                                                                                                                                                                          
2020 рр. НФК загалом та промисловості зокрема; низхідна тенденція показника відношення 

кредитів, наданих банками резидентам загалом та суб’єктам господарювання зокрема, до 

ВВП, упродовж 2015–2020 рр. 
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становили всього 32% від рівня 2013 р.; зменшення частки довгострокового 

кредитування в загальному обсязі кредитів, наданих банками України 

резидентам. 

Як наслідок – система банківського кредитування в Україні не сприяє 

структурній перебудові економіки України, адже спостерігається тенденція 

послаблення ролі банківського кредиту в оновленні основних фондів та 

інноваційних процесах, а також короткострокового банківського кредитування 

у забезпеченні безперервності поточної діяльності підприємств. Домінуючим 

джерелом фінансування капітальних інвестицій у основний капітал та 

інноваційну діяльність промисловості були й залишаються власні кошти 

підприємств, а функцію короткострокового кредиту в Україні забезпечує 

комерційний кредит у вигляді взаємного кредитування. Спостерігається 

стійка тенденція заміщення банківського кредиту сурогатними формами 

фінансування – співвідношення кредиторської заборгованості та 

короткострокових кредитів постійно зростає і на кінець 2019 р. 

кредиторська заборгованість у 7,5 раза перевищувала короткострокові 

кредити у поточних зобов’язаннях підприємств.  

Питома вага банківського кредиту в джерелах фінансування капітальних 

інвестицій та в джерелах фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств упродовж 2014–2020 рр. була нижчою, ніж у період 2005–2013 рр., і 

становила менше 10% (за винятком 2019 р., коли частка в джерелах 

фінансування капітальних інвестицій підвищилася до 10,8% виключно за 

рахунок кредитів банків-нерезидентів). З 2015 р. обсяги капітальних інвестицій, 

освоєних за рахунок кредитів банків, були нижчими, ніж за рахунок бюджетного 

фінансування; у 2019–2020 рр. зменшилися обсяги капітальних інвестицій, 

освоєних за рахунок кредитів вітчизняних банків;  

Враховуючи, що у 2018–2020 рр. від 24 до 53% загального обсягу 

кредитів на фінансування капітальних інвестицій спрямовані в такий вид 

економічної діяльності, як постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря, кредити в інші види економічної діяльності взагалі 
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мізерні; загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності за рахунок 

кредитів банків за 2014–2019 рр. становив усього 3,2 млрд грн, що у 4,4 раза 

менше, ніж за попередній аналогічний період; коефіцієнт забезпеченості 

оборотних активів підприємств короткостроковими кредитами з 2016 р. 

становить менше 10% і має стійку тенденцію до зниження.  

Надзвичайно низька ефективність використання потенціалу банківської 

системи для фінансування реального сектора економіки визначальною мірою 

обумовлена борговою політикою уряду та відсотковою і валютною політикою 

НБУ, що стимулює комерційні банки зосередити свою діяльність на операціях з 

ОВДП, депозитних сертифікатах, валютних спекулятивних операціях, а не на 

кредитуванні.  

Політика уряду України щодо високої доходності ОВДП та значні обсяги 

їх випуску призвели до того, що в цілому по банківському сектору обсяг 

вкладень в ОВДП за 2018–2020 рр. збільшився майже на 156 млрд грн, або в 1,4 

раза, а їх частка у загальних активах банків зросла з 19,3% на початок 2018 р. 

до 23,5% на початок 2021 р. Ці вкладення на початок 2021 р. (519 млрд грн) у 

2,1 раза перевищують обсяг кредитів, наданих підприємствам промисловості, а 

в національній валюті – у 6 разів. 

Лише як контрпродуктивну можна оцінити відсоткову політику НБУ. 

Головною метою відсоткової політики НБУ як основного інструмента впливу 

на грошово-кредитний ринок визначено забезпечення цінової стабільності в 

середньостроковій перспективі. Режим таргетування інфляції, взятий за основу 

грошово-кредитної політики, є неприйнятним для економіки України на 

сучасному етапі, адже причиною високого рівня інфляції в Україні є не 

надлишкова пропозиція грошей, а стрімке підвищення цін на енергоносії та 

комунальні послуги, девальвація, спад виробництва. Тобто інфляцію, що є 

похідною, взято як основний «таргет», тобто ціль, щоб вона вплинула на 

причину. До того ж у дійсності НБУ застосовує не режим таргетування 

інфляції, а більш жорсткий режим таргетування грошових агрегатів (грошової 

бази, чистих внутрішніх активів та чистих міжнародних резервів).  
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Застосування НБУ відсоткової ставки виключно як інструменту 

антиінфляційного регулювання в умовах системного профіциту ліквідності 

банківського сектора України призвело не лише до «вимивання» гривневих 

ресурсів із реального сектора економіки, а й зруйнувало міжбанківський 

кредитний ринок, викликало суттєве зростання відсоткових витрат НБУ. 

Завдяки обсягам мобілізаційних операцій НБУ та доходності депозитних 

сертифікатів101операції банків із депозитними сертифікатами НБУ стали одним 

з основних джерел доходів багатьох банків. Лише за 2018–2020 рр. доходи 

банківського сектора в цілому від операцій з депозитними сертифікатами НБУ 

становили майже 28 млрд грн. Це дає підстави стверджувати про використання 

НБУ відсоткової політики для підтримки прибутковості банків з допомогою 

депозитних сертифікатів НБУ, тобто прибутковість банків підтримується за 

рахунок платників податків, адже витрати НБУ за депозитними сертифікатами 

зменшують його прибуток. 

Три роки (2018–2020 рр.) поспіль банківський сектор загалом демонструє 

прибуткову діяльність, яку уможливила політика НБУ та уряду України, 

оскільки основними джерелами доходів багатьох банків стали операції з 

депозитними сертифікатами НБУ, ОВДП, валютні спекулятивні операції, тобто 

покращення ефективності діяльності сектора є ілюзорним, оскільки його 

підґрунтя не становлять основні види банківської діяльності – кредитування та 

розрахункові операції102. Прибуткова діяльність банківського сектора, на тлі 

структури активів, свідчить, що банківській сектор паразитує на державному 

бюджеті.  

Принагідно зазначити, що своїм рішенням від 23.02.2021 р. №5-рд Рада 

НБУ визнала, що «в середньостроковій ретроспективі та до кінця першого 

півріччя2020 р. рішення Правління НБУ з грошово-кредитної політики під час 

                                                             
101 Максимальні відсоткові ставки за депозитними сертифікатами НБУ овернайт та 

строковими сягали такого рівня: у 2015 р. – 20 та 27% відповідно; у 2016 р. – 18 та 21%; у 

2017 р.– 12,5 та 15%; у 2018 р.– 16 та 18%; у 2019 р.– 16 та 18%; у 2020 р.– 11,5 та 13,5%. 
102 Так, питома вага у фінансовому результаті банківського сектора доходу лише від 

операцій з депозитними сертифікатами становила: 2018 р. – 33,5%; 2019 р.– 16%; 2020 р.– 

26,5%. 
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виконання основної функції НБУ ігнорували необхідність забезпечення 

збалансованого впливу монетарних інструментів на інфляційні процеси та 

економічне зростання», а також рекомендувала Правлінню провести 

дослідження ефективності грошово-кредитної політики в Україні в режимі 

інфляційного таргетування та рівня «заякореності» інфляційних очікувань і 

надати Раді НБУ пропозиції щодо вдосконалення підходів до реалізації 

грошово-кредитної політики в Україні. 

В умовах діючої грошово-кредитної політики НБУ боргової політики 

уряду, державної політики щодо управління державною власністю та політики 

менеджменту банків не слід очікувати, що банки, у тому числі державні, з 

іноземним капіталом,будуть зорієнтовані на фінансування реального сектора 

економіки. Більше того – боргова політика уряду та відсоткова і валютна 

політика НБУ можуть призвести до зростання систематичної складової 

фінансових ризиків ведення бізнесу в Україні. Загрози дестабілізації фінансової 

системи посилюються валютно-курсовою політикою НБУ та станом платіжного 

балансу і валового зовнішнього боргу. 

Ігноруючи власний досвід руйнівних економічних наслідків від 

передчасної лібералізації валютних операцій, міжнародний досвід поступового 

здійснення лібералізації фінансових ринків, практику застосування 

розвиненими країнами навіть натепер певних обмежень, пов’язаних із рахунком 

операцій з капіталом, Україна у 2018 р. прийняла нове валютне 

законодавство,відповідно до якого в 2019 р. розпочалася всеохоплююча 

валютна лібералізація, що стала продовженням «курсової» лібералізації 2014 

року. 

Де-факто валютна лібералізація виявилася небезпечним етапом формування 

в Україні спекулятивної фінансової моделі, адже з огляду на зміст Закону 

України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII та 

нормативно-правових актів, прийнятих НБУ на його виконання, найбільші 

вигоди від цього отримали фінансові спекулянти, передусім нерезиденти, – як у 

частині отримання надприбутків, так і щодо легкості виведення капіталу з 
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України. Насамперед це стосується операцій нерезидентів з ОВДП. 

Велика частка іноземного капіталу в українських ОВДП підвищує 

чутливість спекулянтів до подій, що відбуваються в Україні, збільшуючи її 

валютно-курсову та фінансову вразливість та продовжує залишатися одним із 

головних ризиків знецінення гривні. Гривневі ОВДП упродовж 2018–2021 рр. 

становили 96–100% загального портфеля нерезидентів, що пов’язано із 

різницею у прибутковості гривневих ОВДП і номінованих в іноземній валюті. 

Саме завдяки припливу коштів нерезидентів на валютний ринок з метою їх 

подальшого вкладення у гривневі ОВДП за 2019 р. гривня зміцнилася на 14,4% 

за курсом на кінець періоду, а за середнім за період – на 5%. 

Водночас на зростання обсягів валютного ринку чинили вплив й інші 

фактори, передусім продаж валюти НАК «Нафтогаз» у листопаді–грудні  

2019 р103. Проте надлишок валюти на ринку (перевищення пропозиції валюти 

над її попитом) ніяким чином не пов’язаний із надходженнями від експортерів, 

адже від’ємне сальдо торгівлі товарами зросло на 1,2 млрд дол. США,тобто 

зростання експорту не вплинуло на зміцнення курсу гривні. Практично не 

вплинув на зміцнення курсу гривні й приплив прямих іноземних інвестицій, 

оскільки із 567 млн дол. США їх приросту майже 75% отримано у вигляді 

боргових інструментів. 

У січні–лютому2020 р., незважаючи на перевищення пропозиції валюти 

над її попитом, відбулася незначна девальвація національної валюти, проте 

вона не компенсувала глибини ревальвації 2019 р. Міжнародні резерви зросли 

із 20,8 млрд дол. США на початок 2019 р. до 27 млрд дол. США на кінець 

лютого 2020 р.104, тобто на 6,2 млрд дол. США. Характерно, що вони могли би 

                                                             
103 У листопаді 2019 р. близько 300 млн дол.США, отриманих від розміщення єврооблігацій 

на 500 млн дол. США; у грудні:26 грудня 2019 р., за повідомленням НБУ, на валютному 

аукціоні – 730 млн дол. США; 28 грудня 2019 р. – 500 млн дол. США із отриманих 2,9 млрд 

дол. США від «Газпрому» за рішенням суду – викуплені НБУ на закритому м/б. 
104 За 2019 р. перевищення продажу валюти над купівлею становило 8,37 млрд дол. США, 

чиста купівля валюти НБУ – 7,9 млрд дол. США, збільшення резервів – 4,5 млрд дол. США, 

оскільки було здійснено планові виплати за борговими зобов’язаннями перед МВФ. За 

січень–лютий 2020 р.– перевищення продажу валюти над купівлею – 0,64 млрд дол. США, 

чиста купівля валюти НБУ – 0,8 млрд дол. США, збільшення резервів – 1,7 млрд дол. США, 



110 

 

зрости іще більше у разі викупу НБУ всього обсягу валюти, призначеної для 

вкладень нерезидентів у гривневі ОВДП. Проте НБУ свідомо не використав 

таку можливість. Про це, зокрема, свідчать пояснення, наведені у Звіті НБУ 

щодо проведення грошово-кредитної політики у 2019 р. Раді НБУ від 25 лютого 

2020 р., згідно з якими більш активний викуп НБУ іноземної валюти для 

обмеження зміцнення гривні означав би: «відмову від задекларованого 

плаваючого обмінного курсу; де-факто – перехід до встановлення певного 

«рівня захисту» обмінного курсу». 

Ситуація на валютному ринку в 2020 р. засвідчила не лише штучність та 

економічну необґрунтованість зміцнення національної валюти у 2019 р., а й 

підтвердила передчасність масштабної валютної лібералізації. Вихід 

нерезидентів з ринку ОВДП, що розпочався у березні 2020 р. і тривав до грудня 

2020 р., став головним фактором перевищення попиту на купівлю валюти над її 

пропозицією у березні, липні та вересні–грудні 2020 р. Лише за березень  

2020 р. обсяг ОВДП у власності нерезидентів зменшився на 900 млн дол. США 

(на 6%). Загалом за 2020 р. відплив коштів нерезидентів з ринку ОВДП у 

доларовому еквіваленті становив 1,9 млрд дол. США.  

Підвищений попит на іноземну валюту посилювався негативними 

очікуваннями резидентів щодо знецінення національної валюти та активізацією 

спекулятивних операцій банків, надлишкова гривнева маса яких іще в лютому 

2020 р. почала перетікати з депозитних сертифікатів НБУ105 на валютний ринок 

(унаслідок суттєвого зниження облікової ставки та доходності депозитних 

сертифікатів). 

Про активізацію спекулятивних операцій банків свідчить збільшення 

обсягу купівлі-продажу валюти банками без врахування купівлі-продажу 

валюти клієнтами, який у 2020 р. зріс у 1,1–1,6 раза порівняно з 2019 р. До 

розгортання спекуляцій призвело зняття НБУ обмежень, зокрема:  

                                                                                                                                                                                                          
оскільки, крім надходжень з валютного ринку, джерелом їх поповнення була купівля у 

Мінфіну валюти, отриманої від розміщення валютних ОВДП, а також у Нафтогазу (коштів, 

отриманих від Газпрому), та переоцінка активів. 
105 В депозитних сертифікатах НБУ сконцентровано у середньому близько 150 млрд грн 

(понад 6 млрд дол.США). 
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– у 2019 р. банкам було надано право самостійно, на підставі своїх 

внутрішніх документів, приймати рішення про необхідність подання клієнтом 

разом із заявкою документів, пов’язаних із здійсненням валютних операцій із 

купівлі/продажу/обміну іноземної валюти106; 

– у січні 2020 р. було вдвічі збільшено ліміти валютної позиції банків, що 

розширило їх можливості здійснювати власні операції на міжбанківському 

валютному ринку; 

– у лютому 2020 р. іноземним банкам надано право проводити операції з 

купівлі-продажу іноземної валюти за гривню між собою, здійснюючи 

розрахунок через кореспондентські рахунки в українських банках. 

Підвищений попит на валюту в березні 2020 р. призвів до стрімкої 

девальвації гривні – на 14,2%, незважаючи на спрямування НБУ на підтримку 

курсу 2,4 млрд дол. США. Загалом за 2020 р. відбулося знецінення курсу гривні 

на 19,4%. Девальвація гривні була би значно глибшою, якби НБУ не спрямував 

на її підтримку майже 3,9 млрд дол. США (інтервенції НБУ на продаж валюти).  

Інтервенції НБУ на купівлю валюти у 2020 р. становили 4,9 млрд 

дол. США, значна частка яких пов’язана з продажем валюти Мінфіном 

України, що надійшла у червні 2020 р. у вигляді кредиту від МВФ у сумі 2,1 

млрд дол. Стримуючим фактором девальвації виявилося також перевищення 

пропозиції валюти клієнтами над її попитом на валютному ринку у квітні–

червні 2020 р., що відбулося внаслідок суттєвого зменшення купівлі валюти 

імпортерами – у зв’язку з карантином через пандемію коронавірусу (падіння 

обсягів продажу валюти експортерами менші, оскільки вони змушені продавати 

запаси валюти через істотне неповернення ПДВ з держбюджету).  

Рада НБУ Рішенням від 05 грудня 2019 р. дала загальну негативну оцінку 

діяльності Правління НБУ в частині формування та реалізації валютно-курсової 

політики в 2019 р. На противагу цьому Правління НБУ вважає вплив зміцнення 

національної валюти на економіку країни позитивним. Аргументами щодо такої 

                                                             
106 До лібералізації порядок купівлі валюти суб’єктами ринку та підстави і необхідні 

документи для її купівлі в розрізі резидентів та нерезидентів були чітко виписані за видами 

операцій у нормативно-правових актах НБУ. 
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оцінки є те, що «зниження показника відношення боргу до ВВП та тривала 

макрофінансова стабільність впливали на сприйняття інвесторів, що 

відобразилось у підвищенні рейтингів та зниженні вартості залучень»107. Разом 

із тим визнається, що зміцнення гривні «посилило ефект погіршення 

зовнішньої цінової кон’юнктури на скорочення обсягів виробництва 

металургійної продукції, однак не було його основною причиною; від 

ревальвації гривні недоотримано надходження до бюджету податків з імпорту, 

однак цей чинник пояснював лише дещо більше половини недовиконання 

плану податкових надходжень». 

При оцінці впливу зміцнення національної валюти на економіку країни 

варто, очевидно, враховувати якнайменш таке: 

– зміцнення курсу гривні та валютна лібералізація не стали важливими 

чинниками для припливу в Україну капіталу у вигляді прямих іноземних 

інвестицій (ПІІ), хоча при розробленні нового законодавства НБУ акцентував 

увагу саме на тому, що «чинне валютне законодавство втратило ефективність і 

перетворилося на одну з перепон для припливу капіталу в Україну»108. І це не 

дивно, адже на тлі відсутності будь-яких законодавчих перешкод для ПІІ в 

Україну головною мотивацією іноземних інвесторів був і є їх доступ до 

найприбутковіших сегментів ринку та можливість швидкої окупності 

вкладених коштів; 

– внаслідок зміцнення курсу гривні Державний бюджет України лише від 

податків з імпорту у 2019 р. недоотримав, за оцінкою НБУ, понад 20 млрд грн109; 

– зміцнення курсу пригнічувало експорт та стимулювало імпорт. Втрати 

експортерів за рахунок цього фактора за 2019 р. можна оцінити у сумі 

                                                             
107 Звіт НБУ щодо проведення грошово-кредитної політики у 2019 році Раді НБУ від  

25 лютого 2020 року. 
108  Прес-реліз НБУ від 5 березня 2018 р. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ 

article;jsessionid= AE97D48096EE4B6ABE95A0BD62B7BFE0?art_id=65236863&cat_id=55838. 
109 Податкові надходження за 2019 р. становили 799,8 млрд грн при затверджених Законом 

України «Про Державний бюджет на 2019 рік» 840,6 млрд грн, тобто недовиконання 

становило 40,8 млрд грн, у тому числі внаслідок знецінення – понад 50%, тобто щонайменше 

20 млрд грн. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid
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86 млрд грн110, а виграш імпортерів – 102 млрд грн; 

– зниження ставок за ОВДП (які є прямими витратами бюджету) відбулося 

не завдяки припливу спекулятивного іноземного капіталу, а внаслідок 

зниження облікової ставки НБУ. 

Доцільно зазначити, що інші країни з метою захисту національної валюти 

жорстко приборкують валютні спекуляції. Так, наступного дня після 

рекордного падіння курсу турецької ліри (7 травня 2020 р.) Агентство із 

регулювання та нагляду за банківською діяльністю Туреччини вжило рішучих і 

негайних заходів, заборонивши банкам Citigroup, BNP Paribas та UBS 

здійснювати трансакції в лірах111. Натомість Україна створює додаткові ризики 

для стабільності національної валюти.  

Україна вже відчула негативні наслідки лібералізації й інших операцій, 

крім ОВДП, передусім пов’язаних з рухом капіталу, оскільки відкриває 

додаткові лазівки для збільшення обсягів «вимивання» коштів з України, 

особливо представниками українського олігархічного капіталу, бізнес яких 

зареєстровано в офшорних зонах. Зокрема, скасування вимоги дотримання 

резидентами-позичальниками установлених НБУ максимальних відсоткових 

ставок при залученні іноземних кредитів призвело до зростання вартості 

зовнішніх запозичень.  

Отже, лібералізація валютних операцій призвела до припливу іноземного 

спекулятивного капіталу, активізації спекулятивних операцій резидентів 

та різких коливань курсу національної валюти. Вільний рух капіталу та 

режим вільно плаваючого валютного курсу на тлі значної зовнішньої 

вразливості економіки України, високого рівня торговельної відкритості та 

надмірного від’ємного сальдо поточного рахунку є одним із головних чинників 

різких коливань курсу національної валюти. Подальша лібералізація валютних 

операцій в Україні, що є одним із «лідерів» у глобальному рейтингу 

                                                             
110 За фактичним обсягом експорту товарів та послуг за умов, що середньоденний валютний 

курс у 2019 р. залишився на рівні 2018 р. 
111 Андреєва А. Фінанси. Ліга. URL: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rekordnoe-

padenie-liry-turtsiya-zablokirovala-dostup-citigroup-bnp-paribas-i-ubs 
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економічної вразливості, несе пряму загрозу руйнації фінансової системи та 

реального сектора.  

Про надзвичайну зовнішню вразливість фінансової системи України 

свідчить і динаміка та стан платіжного балансу. Позитивне зведене сальдо 

платіжного балансу України, що спостерігалося впродовж 2015–2020 рр., 

ніяким чином не можна пов’язувати з покращенням ситуації у 

зовнішньоекономічній сфері, адже у 2016–2019 рр. сальдо за поточним 

рахунком було від’ємним, основними чинниками якого є перевищення обсягу 

імпорту товарів над обсягами експорту та перевищення виплат над обсягами 

надходжень доходів від інвестицій. За зовсім незначних надходжень виплати 

доходів нерезидентам всіма секторами економіки за інвестиціями та кредитами 

одинадцять років (із 2009 р.) поспіль, за винятком 2015 р., становлять від 8,7 до 

12,8% усіх виплат за поточним рахунком та від 4,8 до 8,2% від експорту 

товарів. Підстави для очікування в найближчій перспективі позитивного сальдо 

поточного рахунку відсутні, про що свідчать його динаміка та структура і 

чинники, які на них впливали.  

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України зумовлює 

необхідність залучення коштів за фінансовим рахунком та мінімізації відпливу 

коштів з України, внаслідок чого останній починаючи з 2006 р. 

характеризувався чистими запозиченнями, за винятком 2015 р. та 2020 р. У той 

час як впродовж 2000–2019 рр., крім 2015 р., спостерігався чистий приплив 

прямих інвестицій в Україну, у 2020 р. відбувся відплив коштів як за 

інструментами участі в капіталі, так і борговими інструментами. Інвестиції в 

акціонерний капітал (крім реінвестування доходів) зменшилися у 2020 р. до 0,8 

млрд дол. США порівняно з 1,7 млрд дол. США у 2019 р., а за кредитами 

прямого інвестора чисті виплати становили 27 млн дол. США, тоді як за 2019 р. 

чисті залучення становили 924 млн дол. США. З урахуванням того, що у 2020 р. 

Україна отримувала кредити від МВФ і повною мірою запрацювала 

лібералізація валютних відносин, це дає підстави стверджувати, що динаміка 

надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну абсолютно не пов’язана ані 
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з отриманням кредитів від МВФ, ані з лібералізацією валютних операцій. 

Більше того, з урахуванням прямих інвестицій з України (362 млн дол. США), 

чистий відплив коштів за прямими інвестиціями у 2020 р. становив 950 млн 

дол. США. Показово, що за період 2014–2020 рр. при чистих надходженнях 

коштів у вигляді прямих інвестицій в Україну в обсязі 18 млрд дол. США112, 

іноземним інвесторам сплачено доходів у сумі 19,2 млрд дол. США. 

Отже, боргова політика уряду та монетарна політика НБУ впродовж 

2008–2020 рр. спричинили аномально високий рівень боргової залежності 

держави, звуження кредитування бізнесу і не сприяли зниженню систематичної 

складової фінансових ризиків ведення бізнесу в Україні на тлі незадовільного  

стану платіжного балансу і високого рівня валового зовнішнього боргу країни. 

Існуючі макрофінансові дисбаланси в Україні є причиною високих локальних 

фінансових ризиків ведення бізнесу, для уникнення яких бізнесом 

застосовуються квазіризикові моделі фінансування, наслідком чого є тінізація 

фінансів підприємств.  

                                                             
112 Фактична сума надходжень набагато більша, оскільки чисті надходження є різницею між 

залученими та поверненими коштами. 
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РОЗДІЛ 3. 

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОЦІНЮВАННЯ, 

УПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ 

 

У першому розділі обґрунтовано положення, що фінансовий ризик може 

бути лише двох типів – інвестиційний і кредитний, що обумовлено способом 

залучення бізнесом капіталу. Водночас на виникнення фінансових ризиків 

впливає значна кількість різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Зокрема, йдеться про перманентні економічні кризи та макроекономічні 

дисбаланси, що суттєво виснажують бізнес. У синергії із прорахунками у 

стратегії та управлінні внутрішніми процесами підприємства, слабким захистом 

прав власності, недосконалою судовою системою та іншими вагомими 

факторами вони можуть призвести до значних фінансових втрат інвесторів та 

кредиторів. Зважаючи на важливість дослідження специфічних факторів, які 

обумовлюють підвищені фінансові ризики підприємств корпоративного 

сектора, у цьому розділі основну увага буде приділено притаманним 

вітчизняній економіці питанням технологічної відсталості, 

внутрішньофірмовим (організаційним) ризикам, зокрема структурі капіталу 

підприємств та інвестиційним ризикам, які цими факторами обумовлені.  

3.1. Особливості та причини виникнення фінансових ризиків  

у корпоративному секторі економіки України 

Макрофінансові фактори виникнення фінансових ризиків детально 

досліджені у попередніх розділах, однак економіка України має істотні 

відмінності від розвинених країн, що обумовлює наявність специфічних, 

притаманних саме нашій країні факторів впливу на фінансові ризики. 

Насамперед ідеться про успадковану ще з радянських часів структуру 

виробництва, зосереджену на важкому машинобудуванні та металургійній 

промисловості. За роки незалежності України простежуються істотні зміни у 

галузевій структурі виробництва. Якщо у 1990 р. Україна посідала провідне 
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місце серед виробників сталі, вугілля, металорізальних верстатів, тракторів, 

мінеральних добрив тощо, то нині частка експорту сільськогосподарської та 

харчової продукції зросла до 40% (2019 р.), або більше як удвічі проти 

2011 р.113. Констатація цього факту не є новою для економістів. Адже під час 

розроблення «Експортної стратегії України» («дорожньої карти» стратегічного 

розвитку торгівлі) на 2017–2021 рр. серед іншого було визнано першочерговим 

розвиток сільського господарства114. Державна підтримка розвитку сільського 

господарства безумовно підвищує його частку в експорті та ВВП країни. Тим 

більше, що ця галузь є інвестиційно привабливою для вітчизняного та 

іноземного інвестора. Державна підтримка сільського господарства дає 

поштовх інвестиційній активності у галузі, що забезпечує підвищення її 

конкурентоспроможності та технологічний розвиток. Опосередкованим 

підтвердженням цього є зниження рівня зношування основних засобів  

(табл. 3.1.1) по сільському господарству, що є одним із найнижчих серед видів 

економічної діяльності. 

Таблиця 3.1.1 

Зношування основних засобів підприємств за окремими видами 

економічної діяльності України, % 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього по економіці України 63,3 61,3 58,4 63,1 59,1 

Сільське, лісове та рибне господарство 42,4 38,9 37,9 37,6 38,0 

Промисловість 76,9 67,7 57,9 63,5 59,0 

Будівництво 48,9 35,8 58,1 54,6 52,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

39,2 39,9 39,5 39,8 36,9 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

45,7 45,1 44,8 60,5 46,9 

Інформація та телекомунікації 33,3 55,0 60,1 56,2 50,8 

Джерело: розраховано за даними: Діяльність суб’єктів господарювання за 2019р. / Держстат 

України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

                                                             
113 Мельник В.М., Кощук Т.В. Податкова політика України в умовах імплементації Угоди 
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114 Данилишин Б.М., Корецький М.Х., Дацій О.І. Інвестиційна політика в Україні: 

монографія. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2006. 292 с. 
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Поряд із цим технологічна відсталість промисловості, зокрема 

машинобудування, призводить до того, що торгуючи сировиною, що має 

низьку додану вартість, країна витрачає значні фінансові ресурси на придбання 

імпортної техніки, підтримуючи тим самим зарубіжного товаровиробника, а не 

власного. Промислові підприємства, що за радянських часів були драйверами 

економіки, нині настільки технологічно та морально застаріли, що їх продукція 

неконкурентоспроможна не лише на зовнішніх ринках, а й на внутрішньому. 

Позитивні зрушення у сільському господарстві на тлі активної державної 

позиції щодо його розвитку мають бути застосовані і для інших, важливих з 

точки зору випуску інноваційної продукції, галузей, зокрема машинобудування. 

Реалізація такої амбітної справи, а саме створення драйверів для інноваційного 

розвитку промисловості, певною мірою залежить від активної розбудови нових 

технологічно сучасних підприємств, які готові експортувати конкурентну 

продукцію, насамперед вироблену із української сировини. Унікальні 

можливості України зосереджені насамперед у поєднанні інноваційних 

технологій та наявних корисних копалин.  

У цьому контексті доцільно зазначити, що відсутність цілеспрямованої 

державної підтримки розвитку виробництва та окремих конкурентоспроможних 

напрямів діяльності значно знижує можливості розвитку економіки країни. 

Ринкові умови господарювання диктують свої правила, що обумовлює 

зацікавленість інвесторів у розвитку окремих видів економічної діяльності. 

Водночас потенційно перспективні галузі залишаються недооціненими, що і 

провокує структурні дисбаланси та засилля імпорту в Україні.  

Існує ще одна невирішена проблема, яка впливає на підвищення 

фінансових ризиків ведення бізнесу. На відміну від багатьох країн світу в 

Україні організація інвестиційної діяльності, створення умов для збільшення 

прибутковості тощо практично повністю забезпечується приватним сектором. 

Чинне законодавство не передбачає активної позиції держави у інвестиційно-

інноваційному процесі. Ось чому всі наявні фактори виробництва (зокрема і 

фінансові ризики) залишаються поза увагою держави. Лише незначна частина 
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підприємств в Україні, серед яких – переважно великі та середні підприємства, 

що входять до сфери впливу вітчизняних ФПГ та ТНК, а також окремі великі 

підприємства державної власності, здійснюють постійний моніторинг і 

контроль фінансових ризиків, що обумовлено побудовою процесів управління 

за міжнародними стандартами. По суті, особливо ж враховуючи приватну 

власність, йдеться про різні підходи до інвестиційної політики, організації та 

збуту продукції, зовнішньоекономічної політики, державних замовлень тощо.  

Упродовж 1992–2017 рр. виручка від продажу 133 тис. державних 

підприємств становила майже 11 млрд дол. США, у т.ч. продаж майна 

«Криворіжсталі» приніс державі 4,8 млрд дол. США115. Приватизацією було 

охоплено металургійні комбінати «Запоріжсталь», «Азовсталь», «Дніпровський 

металургійний комбінат імені Дзержинського», «Маріупольський 

металургійний комбінат імені Ілліча» та ряд інших великих підприємств. Однак 

велика приватизація, проведена у попередні роки, не відіграла істотної ролі 

у модернізації економіки, її технологічному оновленні.  

Це сталося з декількох причин. По-перше і, напевне, найголовніше – 

доходи від приватизації державного майна не планувались як джерело 

модернізації основного капіталу. Тобто відсутність цільового використання 

давала можливість «проїдати» отримані від приватизації фінансові ресурси. По-

друге, вартість приватизованого майна була значно занижена. Ціни на основні 

засоби формувалися відповідно до їх заниженої вартості за даними 

бухгалтерського обліку. Як відомо, вартість основних засобів в Україні у 1992–

1995 рр. не індексувалася, незважаючи на гіперінфляцію (лише у 1993 р. ціни в 

Україні зросли майже у 100 разів). Це сприяло встановленню (з урахуванням 

інших економічних причин, у т.ч. практичної відсутності конкурентної торгівлі 

товарами) занижених цін на об’єкти приватизації. Поновлення практики 

переоцінки основних засобів, запровадженої з 1996 р. (особливо при наступних 

перепродажах майна), суттєво ситуацію не змінило. В результаті така практика 
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зменшила власні інвестиційні ресурси підприємств і можливість своєчасного 

оновлення основних засобів.  

Економічно, на тлі об’єктивних та суб’єктивних причин, виникла 

ситуація, за якої значна кількість приватизованих підприємств (незалежно від 

типу їх власників – ТНК, вітчизняні ФПГ чи окремі приватні власники) 

неспроможна запропонувати нової інноваційної продукції на зовнішньому (а 

частково і внутрішньому) ринку. Високі фінансові ризики обмежують їх доступ 

до капіталу і, відповідно, до джерел фінансування інвестицій. Суттєву частку в 

експорті продукції становлять переважно сировинні й недостатньо оброблені 

ресурси ряду приватизованих підприємств країни. Такий експорт не потребує 

значної модернізації діючого виробництва. Це стосується, зокрема, і 

підприємств металургійної промисловості, які в минулі роки часто були 

збитковими. Процес приватизації породив ситуацію, коли окремі підприємства 

переробної та добувної галузей перейшли під контроль власників, які мають 

специфічні стратегії розвитку і збуту продукції, з огляду на власну економічну 

вигоду від зовнішньої торгівлі. Це суттєво впливає на обсяг виробництва, 

прибуток і цінову політику приватизованих підприємств, а загалом в економіці 

призводить до консервування технологічної відсталості. Унаслідок цього 

зберігаються високі технологічні ризики як фактор фінансових ризиків 

ведення бізнесу в Україні.  

Нові власники, які обрали шлях забезпечення власної присутності на 

зовнішньому ринку за рахунок сировини та напівфабрикатів, переважно не 

здійснюють технологічного оновлення виробництва. Як свідчать опубліковані 

дослідження, металурги України домоглися значної частки експорту (до 80%) 

виробленої продукції металургійної продукції, переважно насичуючи світові 

ринки прокатом, заготовками, арматурою та іншими напівфабрикатами116. 

Водночас завчасне технологічне оновлення виробництва дало б їм можливість 

експортувати продукцію з більшою доданою вартістю, що допомогло би не 
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лише отримувати більші прибутки, а й підвищити власну 

конкурентоспроможність, знизити залежність від кон’юнктури світових ринків. 

Водночас концентрація металургійної промисловості на експорті 

призводить до дефіциту продукції на внутрішньому ринку. Зокрема, у 1990 р. 

на внутрішньому ринку країни використовувалося до 68% виробленого 

прокату, на сьогодні цей обсяг сягає лише 20%117. Таке зниження відбувається 

на тлі зростаючого незадоволеного попиту. Зокрема металофонд України нині 

становить 300 млн т, із ступенем зношування устаткування близько 90%. 

Експерти вважають, що заміну цього устаткування необхідно почати уже зараз, 

оскільки середній термін його експлуатації сягає 25–35 років. Іншого варіанту, 

як вони наголошують, просто не може бути118. Поряд із цим рівень 

завантаження виробничих потужностей вітчизняної металургії становить лише 

50%, і, незважаючи на суттєве зношування основних засобів (понад 50%), вони 

здатні задовольнити зазначені потреби України і, більш того, можуть 

забезпечити виробництво інноваційної продукції для українського ринку119. 

Враховуючи періодичне зниження попиту на зовнішніх ринках, 

відповідно реагує і рентабельність вітчизняних металургійних підприємств 

(зокрема після 2009 р.), що теоретично поставило питання про доцільність їх 

діяльності. Проте, як показали дослідження В.І.Большакова і Л.Г.Тубольцева, 

фінансовий стан підприємств металургійної промисловості у критичній для них 

ситуації підтримувався державою, зокрема за рахунок повернення їм частини 

ПДВ та підвищенням цін на продукцію на внутрішньому ринку (відносно 

експорту) на 10–20%120. Зважаючи на це, можна зробити висновок про низький 

інтерес власників металургійних підприємств щодо інноваційного доозброєння 

виробництва. Хоча, безумовно, при проведенні планових модернізацій діючого 
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устаткування простежувалося впровадження окремих позитивних змін, які 

підвищували якість готової продукції, відповідали вимогам і попиту 

міжнародних ринків та екологічній безпеці України. За минулий час було 

реконструйовано 10 доменних печей на «Дніпровському металургійному 

комбінаті імені Дзержинського», «Запоріжсталі» і Донецькому металургійному 

заводі. Заходи із модернізації сталеплавильного виробництва вимагали певних 

фінансових витрат, проте сприяли збільшенню обсягів виробництва сталі, що 

розливають на машинах безперервного лиття121. Прикладом успішної 

модернізації (поряд із іншими металургійними підприємствами) можна вважати 

по суті заново збудовані ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський 

трубопрокатний завод» та ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», які 

гідно конкурують із зарубіжними компаніями та більш стійкі до фінансових 

ризиків.  

Необхідно звернути увагу на те, що на ряді приватизованих в Україні 

підприємств (зокрема, харчової, тютюнової промисловості) нові зарубіжні 

власники, які в т.ч. представляють ТНК, збудували нові потужності, що 

засновані на нових технологіях. Вони використали приватизацію щоб 

потрапити на вітчизняний ринок і їх діяльність на сьогодні загалом відповідає 

економічним інтересам України. 

Узагальнюючи досвід модернізації приватизованих підприємств, можна 

стверджувати, що величина інвестиційного ризику переважно залежить від 

факторів, які його формують і впливають на розмір майбутнього доходу 

підприємства. Зокрема, завчасна технологічна модернізація є фактором 

зниження фінансових ризиків у майбутньому та запорукою 

конкурентоспроможності підприємства. 

Зростання ступеня відкритості вітчизняної економіки сприяє поширенню 

зарубіжної практики щодо моніторингу та оцінки фінансових ризиків 

підприємств. Зокрема, це повною мірою стосується підприємств, які увійшли 

до складу ТНК і ФПГ, – резидентів, а також певних великих компаній. Разом із 
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тим більшість суб’єктів підприємництва в Україні (малих та середніх) 

практично не застосовують основ ризик-менеджменту. Навіть ті, які все-таки 

його впроваджують, частіше звітують про подолання ризиків постфактум, без 

попереднього оцінювання їхнього впливу на кінцеві результати діяльності. 

Загалом не простежується постійна робота з використання міжнародних 

стандартів управління ризиками. Подібна практика не сприяє усвідомленню 

керівниками підприємств потреби в глибокому розумінні сутності ризиків, 

необхідності постійного моніторингу, реагування на зміни бізнес-середовища.  

Очікування суттєвого й системного тиску зазначених факторів на 

фінансовий стан підприємств має стати сигналом для уповноважених органів 

держави ухвалювати рішення про заходи реагування на рівні економічної 

політики. Це пом’якшить дію загроз, що впливають на обсяг та умови випуску 

продукції та допоможе уникнути збитків. Зауважимо, що в нашій країні 

розкриття інформації про результати ризик-менеджменту суб’єктами 

нефінансового сектора регулюється Законом України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні»122 та наказом Міністерства фінансів 

України «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про 

управління»123. Запровадження нефінансового звітування сприяє розвитку 

процедур управління ризиками на вітчизняних підприємствах. 

Дослідженню методології та організаційно-методичного забезпечення 

уникнення інформаційної асиметрії в підприємництві, у т.ч. щодо управління 

зовнішніми та внутрішніми ризиками, присвячено ряд робіт124. Крім того, існує 

                                                             
122 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 

№ 996-XIV. C. 1, 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14 
123 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання 

звіту про управління» від 07.12.2018 № 982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18 
124 Бондар Т.А.Міжнародні та національні імперативи розкриття у звітності нефінансової інформації. 

Економіка та підприємництво. 2018. № 40. C. 211–244; Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Грицишен 

О.О., Баришнікова О.М. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку:аналіз сучасного 
стану: моногр. Житомир: ЖДТУ, 2013. 200 с.; Ловінська Л.Г., Олійник Я.В., Бондар Т.А. 

Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні. Фінанси України. 

2018. № 6. C. 19–44. URL: https://doi.org/10.33763/finukr2018.06.019; Олійник Я.В.Інституціональні 

чинники запровадження нефінансової звітності. Фінанси України. 2017. № 9. C. 112–128. 
https://doi.org/10.33763/finukr2017.09.112 

https://doi.org/10.33763/finukr2018.06.019
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багато публікацій, де розглянуто конкретні методи оцінювання явищ 

нестабільності, можливі заходи щодо усунення ризиків для бізнесу125.  

Проте лише окремі підприємства проводять системну роботу щодо 

управління ризиками, в якій задіяні не лише керівництво, а й окремі підрозділи 

в адміністрації (металургійні комбінати «Азовсталь», ПрАТ «Маріупольський 

металургійний комбінат імені Ілліча», ПАТ «Запоріжсталь», із видобутку руди 

– ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Північний 

гірничо-збагачувальний комбінат» тощо). Metinvest B.V. як материнська 

компанія, що інтегрує групу гірничо-металургійних підприємств, у звітах 

(зокрема за 2018 р.), відображає своє бачення перспектив управління ризиками 

як ефективної системи внутрішнього контролю і підвищення рівня якості 

менеджменту126. При цьому привертає увагу те, що сутність положень щодо 

кредитних і ринкових ризиків, управління капіталом, ліквідності на окремих 

підприємствах повністю відповідає висновкам групи Metinvest B.V.127. 

                                                             
125 Гавриш О.А., Кавун В.А.Критичний аналіз нормативних засад управління проектними 

ризиками.Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 14. С. 216–222. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_35; Гончар Г.П. Адаптація світових стандартів ризик-

менеджменту до діяльності вітчизняних компаній. Ефективна економіка. 2014. № 3. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_3_14; Горго І.О.Концепція формування системи управління 

ризиками на підприємстві. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 

2018. № 11. C. 29–42; Донець О.М. Використання міжнародних стандартів в управлінні 
ризиками.Управління розвитком складних систем. 2011. Вип. 6. С. 36–42. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2011_6_9; Жигірь А.А. Різновиди підприємницьких ризиків та їх 

класифікація. Ефективна економіка. 2012. № 4. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063; Зоріна О.А. Методи аналізу фінансових ризиків. 
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2011. № 2 (20). С. 221–

229; Івашова Л.М., Івашов М.Ф. Інвестиційні ризики залучення іноземних інвестиції в 

економіку України та шляхи їх подолання. Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні 

науки). 2013. № 3. С. 228–235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

znptdau_2013_3_49; Орлик О.В. Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства. Інноваційна економіка. 2016. № 5–6. С. 218–223. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_5-6_38; Ткачук Г.О. Ідентифікація економічних ризиків в 

обліково-аналітичній системі підприємства. Економіка харчової промисловості. 2015. Т. 7, 

вип. 4. С. 80–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2015_7_4_13 
126 Звіти та результати / Metinvest B.V. URL: https://metinvestholding.com/ 

ua/investor/reportresults; Звіт про управління консолідований за 2018 р. / Публічне акціонерне 

товариство «Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь”». 2019. URL: 

https://www.zaporizhstal.com/ 
127 Звіт про управління за 2018 р. / ПАТ «Металургійний комбінат “Азовсталь”». 2019. URL: 

https://azovstal.metinvestholding.com/ua/about/info 
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Дещо інші акценти при визначенні фінансових ризиків наведено у звіті 

ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» за 2018 р. НАК «Нафтогаз України» після 

ухвалення постанови КМУ128 започаткувала внутрішній контроль, спрямований 

на створення умов для визначення й оцінювання ризиків у системі 

корпоративного управління129. 

На сьогодні дедалі більше економістів висловлюються за впровадження 

«національного стандарту з управління ризиками»130чи загальної концепції 

«формування системи управління ризиками, кінцевою метою якої є 

забезпечення стійкого функціонування підприємства»131. Проте досліджена 

нами практика застосування міжнародних методик ризик-менеджменту 

свідчить, що тільки незначна кількість підприємств використовує їх та адаптує 

до умов вітчизняної економіки.  

Огляд окремих публікацій132 свідчить про практичну відсутність 

державної політики у сфері виявлення та мінімізації наявних фінансових 

ризиків ведення бізнесу. Понад третину середніх та практично всі малі 

підприємства не перевіряються державою з точки зору управління ризиками. 

Очевидно це має перебувати серед основних завдань державних органів щодо 

необхідності посилення економічних методів управління. Крім зовнішніх 

економічних загроз, для підприємств, що безпосередньо залежать від якості та 

ціни сировини й матеріалів, які постачаються для виробництва та 

перевіряються на митниці, як зазначалося, існує ряд інших факторів, що 

провокують ризики: політична нестабільність, зміна законодавства, природно-

                                                             
128 Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання вдосконалення 

корпоративного управління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна 

компанія “Нафтогаз України”» від 05.12.2015 №1002. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2016-%D0%BF 
129 Система управління ризиками. Річний звіт / НАК «Нафтогаз України». 2015. URL: 

https://annualreport2015.naftogaz.com/ua/analiz-finansovoji-zvitnosti/sistemaupravlinnja-rizikami/ 
130 Ролько О. Управління ризиками в системах управління. Стандартизація. Сертифікація. 

Якість. 2011. № 1. С. 47–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2011_1_15 
131 Горго І.О. Концепція формування системи управління ризиками на підприємстві.  

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 11. 

C. 29–42. 
132 Крамаренко О.Г., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. Київ: ЦУЛ, 2009. 520 с.; Бланк 

И.А. Управление финансовыми рисками. Киев: Ника-Центр, 2005. 600 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ssia_2011_1_15
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кліматичні умови, демографічні чинники тощо. Таким чином, розширення 

різноманіття факторів, що впливають на майбутні результати бізнесу, потребує 

державної координації регулятивних засад протидії ризикам, які у перспективі 

можуть негативно впливати на фінансові результати діяльності підприємств. 

Особливо ж такий підхід актуалізується для України, яка протягом останніх 

років займає невисокі позиції у глобальному рейтингу 

конкурентоспроможності, що збільшує її зовнішні фінансові ризики: так, у 

2019 р. наша країна посіла 85-те місце зі 141, втративши два пункти порівняно з 

попереднім роком133. 

Проведене дослідження засвідчує необхідність посилення ролі державної 

інвестиційної політики та розроблення державних інвестиційних програм. 

Перераховані вище умови проведення модернізації основних фондів (зокрема в 

металургійній галузі) спричинюють вищий інвестиційний ризик. Власник 

підприємства, приймаючи рішення про реалізацію інвестиційного проєкту, 

звертає увагу не на рівень інвестиційного ризику, а на експортну ціну виробу, 

вартість сировини, палива тощо, які на практиці визначають доходність 

експортного виробу. Створення інноваційних об’єктів, продукція яких буде 

експортуватися чи знизить імпорт товарів, дасть змогу суттєво зменшити 

фінансові ризики, що впливають на діяльність підприємств134. 

Суттєвий вплив інвестиційних ризиків на успіх подальшої господарської 

та фінансової діяльності спонукає багатьох економістів продовжувати 

досліджувати сутність цієї категорії135. Проте, як показав аналіз, єдиної 

                                                             
133 Global Competitiveness Index GCI / IMD World Competitiveness Online. URL: 

https://worldcompetitiveness.imd.org/ countryprofile/UA 
134 Даниленко А.І. Фінансові ризики:їх сутність та оцінювання на підприємствах України. 

Фінанси України. 2020. № 3. С. 7–22. 
135 Коломієць Н.О., Павліченко В.М. Інвестиційні ризики та їх сутність. Актуальні проблеми 

інноваційної економіки. 2016. № 1. С. 73–78; Баланська Т.В., Постан М.Я. Сучасні методи 

управління інвестиційними ризиками. Розвиток методів управління та господарювання на 

транспорті. 2014. Вип. 4. С. 53–66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmegt_2014_4_6; 

Шелопаев Ф.М. Инвестиционные риски и методы их определения. Известия ТулГУ. 

Экономические и юридические науки. 2011. № 2-1. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnye-riski-i-metody-ih-opredeleniya; Легка 

Я.І.Інвестиційні ризики:еволюція поглядів та класифікація. Інвестиції: практика та досвід. 

2009. № 15. С. 10–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_15_4; Голубєв Д.І. Особливості 
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усталеної думки і підходів до вирішення проблеми фінансового ризику в 

економічній літературі поки що немає. Наявні публікації містять пропозиції 

врахувати вплив фінансового ризику, зокрема при визначенні ефективності 

інвестиційного проєкту за державною підтримкою. 

У рамках оцінки інвестиційного ризику необхідно аналізувати канали 

впливу інших факторів на ефективність діяльності підприємств. Практично ці 

фактори інвесторам відомі. Проте ефективна експертиза державними органами 

кожного державного інвестиційного проєкту можлива лише після їх 

ознайомлення із інформацією від респондентів по країні загалом чи у галузі за 

результатами опитувань, які професійно забезпечує, зокрема, НБУ. 

Невипадково у своїх дослідженнях автори відзначають необхідність 

попередньої оцінки рівня інвестиційного ризику на державному, 

регіональному, місцевому рівнях та безпосередньо на рівні підприємства136. Це 

забезпечить урахування інвестиційного ризику при прийнятті рішення щодо 

фінансування державного інвестиційного проєкту. 

Якщо оцінити відповіді підприємств-респондентів у ІІІ кв. 2020 р. на 

питання щодо факторів, які обмежують їх спроможність збільшувати 

виробництво, то найбільш значущими є корупція, регуляторний тиск, обмежені 

можливості отримання кредиту – 11–15% відповідей. Фактори підвищення цін 

на енергоносії, сировину і матеріали, брак обігових коштів і, насамкінець, 

недостатній попит на продукцію становлять 30–40% відповідей респондентів. 

Проте порівняно з IV кв. 2017р. оцінки дещо змінилися. Причому, якщо 

акцентування на впливові цін на енергоносії та сировину за цей час знизилося 

(10–15%), то на впливові відсутності попиту на продукцію зросло (до 15%). 

Високою залишається оцінка впливу політичної ситуації в країні – в IV кв. 
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Экономические и юридические науки. 2011. № 2-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

investitsionnye-riski-i-metody-ih-opredeleniya 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2015_2_5
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2017 р. – 35,5%, а у ІІІ кв. 2020 р. – 32,6%137. Цікаво, що у галузевому розрізі 

опитування визначило низький рівень впливу фактора корупції на діяльність 

підприємств, хоча в цілому по економіці України він оцінюється значно вище.  

Зменшення зазначених факторів фінансових ризиків ведення бізнесу має 

стати основою для напрацювань уряду та Мінекономіки України при 

удосконаленні інвестиційного клімату, а також при реалізації державних 

інвестиційних проєктів. Це вимагає застосування нових показників оцінки 

діяльності підприємств, які б сприяли виконанню таких завдань: по-перше, 

повному врахуванню особливостей діяльності підприємств у ринкових умовах; 

по-друге, змістити акцент стимулювання діючих оціночних показників 

підприємств у напрямі поєднання в них інтересів підприємств і держави. 

Найбільш сприятливий для цих цілей – показник експорту продукції, який 

дедалі частіше відображається в економічних оглядах і звітах. 

Це свого часу підтвердило і проведене у 2012 р. ДУ «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України» разом із Держстатом України дослідження 

річних звітів 692 приватизованих підприємств. Загалом по вибірці підприємств 

позитивний результат було отримано лише за показником експорту продукції. 

Рівень інших показників за період приватизації (7–8 років) знизився. Як 

рівноцінний цьому показнику для підприємств, які виробляють продукцію для 

внутрішнього ринку, може розглядатися виробництво продукції для заміщення 

імпорту. Наразі засилля імпорту негативно впливає на зовнішньоторговельний 

баланс України. Бажано, щоб покращення показників експорту продукції та 

імпортозаміщення було пов’язане з уведенням в дію нових виробничих 

потужностей. Концепцію стимулювання цих показників викладено автором 

раніше138. 

В Україні можна успішно створювати і розвивати багато нових 

підприємств, продукція яких буде інноваційною та імпортозаміщуючою. 

                                                             
137 Ділові очікування підприємств України за 2017 р. – ІІІ квартал 2020 р. / Національний 

банк України. URL:https://bank.gov.ua/ua/news/all/dilovi-ochikuvannya-pidpriyemstv/ 
138 Даниленко А.І. Фінансування та економічні методи стимулювання нарощення випуску 

конкурентоспроможної продукції. Фінанси України. 2019. № 7. C. 7–34. 
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Зокрема, йдеться про передові нафтопереробні заводи, підприємства з 

переробки окремих корисних копалин, видобутку газу і виробництва 

електроенергії, ряд машинобудівних підприємств (особливо для сільського 

господарства), літакобудування тощо. Імпортозаміщення є важливим для 

України, оскільки щорічно виникає дефіцит у зовнішній торгівлі товарами. При 

цьому потрібно мати на увазі, що питома вага машинобудівної промисловості в 

імпорті зростає (понад третину) і, за відсутності тенденції підвищення рівня 

інноваційності в експорті української продукції, потенційно збільшує ризики 

отримання від’ємного сальдо торговельного балансу. По суті, це вимагає 

залучення ресурсів для покриття дефіциту, в тому числі й за рахунок коштів 

міжнародних фінансових організацій.  

Нині на державному рівні проводиться пошук потенційних можливостей 

для генерування фінансових ресурсів, які б держава могла використати для 

розвитку та підтримки бізнесу, зокрема його модернізації на інноваційній 

основі.  

У цьому контексті необхідно згадати актуальну на сьогодні економічну 

дискусію щодо перспектив використання прибутку для інвестицій за рахунок 

відміни податку на прибуток та запровадження податку на виведений капітал. 

На нашу думку, розглядаючи можливості уведення податку на виведений 

капітал, по-перше, слід враховувати, що такі нововведення призведуть до 

зниження надходжень до державного бюджету, що потребуватиме пошуку 

компенсаторів втрат бюджету. По-друге, – що найголовніше і ми про це вже 

згадували, – практика минулих років засвідчує, що кожен із власників бізнесу, 

насамперед керується власними інтересами, які не завжди орієнтовані на 

інвестиційно-модернізаційні процеси на підприємстві. Зважаючи на це, 

запровадження нового податку навряд чи гарантуватиме значне збільшення 

інвестиційної активності підприємств. Особливої ваги це набуває з 

урахуванням того, що корпоративний сектор зміг би зміцнити фінансовий стан 

підприємств через скорочення накопичених боргів. Як показує аналіз термінів 

заборгованості підприємств та організацій (великих і середніх), у 2018–2019 рр. 
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вони удвічі перевищували нормативні значення. Строки погашення 

кредиторської заборгованості упродовж 2014–2019 рр. збільшилися з 130 до 

148 днів, а її обсяг у цілому досягнув рівня ВВП країни139. Надмірне 

накопичення на підприємствах кредиторської заборгованості призводить до 

збільшення фінансових ризиків, зокрема і до скорочення капіталовкладень у 

модернізацію виробництва.  

Останнім часом багато дискусій точиться щодо пошуку нових джерел 

фінансування інвестицій. У цьому контексті як перспективна розглядається 

можливість трансформації наявної системи пенсійного забезпечення, тобто 

запровадження мобілізації коштів населення в накопичувальну систему 

Пенсійного фонду, коли держава пріоритетно зберігатиме ці кошти для 

повернення в перспективі вкладнику повноцінної пенсії. Водночас значні 

макрофінансові дисбаланси в економіці України, стан бюджету, значна 

інфляція та інші, не менш суттєві фактори навряд чи дадуть можливість у 

наступних роках зберегти вартість грошей населення і вирішити головне 

завдання реформи – повернення населенню через 5–10–30 років повноцінного 

обсягу коштів. Це можливо лише за рахунок підвищення ефективності 

економіки на основі випуску конкурентоспроможної на зовнішніх і 

внутрішньому ринках продукції.  

Такий підхід водночас вимагає від держави підтримки освоєння нового 

вітчизняного інноваційного виробництва з урахуванням досвіду зарубіжних 

країн. Одним із шляхів вирішення проблеми фінансування інвестицій може 

стати створення в Україні банку довгострокового розвитку. Аналогічні 

установи з успіхом працюють у багатьох державах світу, зокрема в Німеччині, 

Канаді, США, Японії, Франції та інших країнах. Не розглядаючи багато 

функцій, які виконують подібні банки у світі, звернемо увагу на їхню 

можливість стати гарантом держави у забезпеченні цільового фінансування і 

поверненні необхідних коштів Пенсійному фонду. Напрацювань зі створення 

                                                             
139 Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го видання «Керівництва з 

платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції» / НБУ. URL: 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#6 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#6
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такого банку є достатньо. Єдине що, на нашу думку, потрібно виконати, це 

підпорядкувати його Кабінету Міністрів України, покласти на нього функції 

вибору інноваційних державних проєктів, які б у перспективі забезпечували 

конкурентоспроможну, інноваційну продукцію. Окремо мають бути розроблені 

положення про взаємодію з Пенсійним фондом відносно тимчасового 

використання коштів та виконання взятих перед ним зобов’язань. Створений за 

рахунок коштів банку довгострокового розвитку об’єкт має діяти без зміни 

форми власності та передбачених статутом функцій до погашення ним 

заборгованості за кредитні ресурси.  

Повертаючись до теми ідентифікації фінансових ризиків на підприємстві, 

доцільно зазначити, що у звітах підприємств, які надаються Національній 

комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), по-різному 

висвітлені питання управління фінансовими ризиками. Водночас окремі 

суб’єкти господарювання не приділяють належної уваги питанням розкриття 

власних даних стосовно ризик-менеджменту в стандартизованій звітності до 

НКЦПФР. У результаті виникають загрози інформаційної асиметрії щодо 

багатьох стейкхолдерів, передусім у контексті інвестиційної привабливості 

вітчизняного бізнесу. 

Варто ще раз підкреслити необхідність розроблення державної системи з 

виявлення загроз дестабілізації (в т.ч. фінансових) і протидії їм у 

секторальному розрізі на макро-, мезо- та мікрорівнях, особливо на малих 

підприємствах, які сьогодні підтримуються майже усіма державами світу. Тим 

більше, що протягом останніх років у нашій державі кількість малих 

підприємств становить близько 95,5% загального обсягу суб’єктів 

господарювання140.  

Більшої уваги вимагають окремі обґрунтування положень достатньо 

широкого кола законодавчих і нормативних актів, у т. ч. у фіскальній сфері, 

оскільки їх дія та нескоординованість із міжнародними нормами потенційно 

                                                             
140 Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого бізнесу та мікропідприємств 

(2010–2018) / Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/ 

fin/osp/osp_u/osp_u.htm 
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несуть реальну загрозу появи ризиків у різноманітних сферах ділової 

активності141. 

Протягом останнього часу Верховною Радою та урядом України було 

ухвалено ряд нормативних актів, які розмежовують урядові капітальні 

вкладення і державну підтримку підприємств, що здійснюються шляхом 

співфінансування інвестиційних проєктів за рахунок коштів держбюджету, 

повної або часткової компенсації відсотків за кредитами, тощо142. Уточнено 

порядок відбору проєктів, для реалізації яких надаються державні інвестиції. 

Слід наголосити, що імплементація принципів міжнародного ризик-

менеджменту143 у систему державного управління економікою дасть змогу 

максимізувати перелік урахованих факторів турбулентності, а також 

уніфікувати підходи до їх визначення й управління на окремих підприємствах. 

Це безпосередньо вплине на зниження фінансових ризиків для суб’єктів 

господарювання. Так, українське законодавство передбачило для НКЦПФР 

повноваження встановлювати обов’язкові нормативи достатності власних 

коштів та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими 

інструментами в ході емісій з метою залучення інвесторів, інших видів 

професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських 

операцій)144. Така наглядова функція сприятиме більш чіткому контролю з боку 

НКЦПФР звітності підприємців щодо ризик-менеджменту. 

                                                             
141 Ястремський О.І. Фіскальний стрес-тест:ґенеза, класифікація, застосування, розвиток. 

Фінанси України. 2018. № 10. C. 54–69. https://doi.org/10.33763/finukr2018.10.054; Кудряшов 

В.П. Інституційне забезпечення імплементації фіскальних правил. Фінанси України. 2020.  

№ 3. C. 43–64. https://doi.org/10.33763/finukr2020.03.043; Гасанов С.С. Підвищення рівня 

транспарентності та функціональності державних фінансів в умовах структурних реформ. 

Фінанси України. 2017. № 8. C. 7–32. https://doi.org/10.33763/finukr2017.08.007; Гасанов С.С. 

Фіскальні правила і фіскальна відповідальність:контекст економічної безпеки. Фінанси 

України. 2018. № 3. C. 7–23. https://doi.org/10.33763/finukr2018.03.007.30 
142 Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність” щодо 

державних інвестиційних проектів» від 23.03.2017 № 1981-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1981-19 
143 Державні фінанси України:розвиток та управління змінами (проблеми економічної 

безпеки) / за ред.Т.І.Єфименко; ДННУ «Акад.фін.управління». Київ, 2017. 
144 Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» 

від 30.10.1996№448/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-

%D0%B2%D1%80 
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Запровадження в корпоративному секторі економіки нової системи 

управління ризиками, що враховує міжнародні підходи до їх оцінки та 

відповідні заходи з нейтралізації негативних наслідків, можливе лише за участі 

держави, коли, як уже зазначалося, мають бути розв’язані завдання:  

• підготовки національної концепції виявлення та нейтралізації ризиків;  

• підвищення ролі міністерств і відомств держави, що сприяють її 

впровадженню, а також контролю на підприємствах і організаціях;  

• усунення недоліків у законодавчих і нормативних актах, що впливають 

на появу нових факторів ризику, – у цьому напрямі можна відзначити 

позитивний досвід Національного банку, Митної служби України тощо. 

При формуванні урядом концепції виявлення та нейтралізації фінансових 

ризиків ведення бізнесу в Україні виникає необхідність повністю охопити 

підприємства різних масштабів – від малих до великих. Останнім часом 

ухвалені постанови уряду з цих питань. Так, Міністерством економіки України 

створено постійно діючий консультативно-дорадчий орган з метою реалізації 

Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 

2020 р.145. Подібний підхід може посилити роль держави у розвитку економіки, 

зокрема в управлінні ризиками на підприємствах. Однак, на нашу думку, 

зазначений документ спрямований на надто короткострокову перспективу (а не 

на 5–10 років) і не отримав подальшого відображення в конкретних рішеннях 

уряду щодо розвитку зазначених суб’єктів господарювання, зокрема в питанні 

їх належного фінансового забезпечення. Водночас, як переконує міжнародний 

досвід, у багатьох розвинених країнах державні установи беруть активну участь 

у сприянні розвитку малих і середніх підприємств (додаток 6). Запровадження 

відповідних методичних рекомендацій на базі згаданої концепції сприятиме 

також підвищенню ефективності діяльності підприємств. Особливо це стане в 

нагоді, коли НКЦПФР регулюватиме потужний фондовий ринок (на противагу 

нинішньому). Постійними партнерами у роботі вітчизняних підприємств у 

                                                             
145 Розпорядження КМУ «Про деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» від 10.05.2018 № 292-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/292-2018-%D1%80 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/292-2018-%D1%80
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впровадженні оновленої системи управління ризиками залишатимуться 

банківські установи. Співпраця з ними посилюватиметься в разі отримання 

кредитів від Світового, європейських чи інших зарубіжних банків.  

 

3.2. Ідентифікація факторів фінансових ризиків підприємств 

Беручи за основу обґрунтований у першому розділі підхід до трактування 

фінансових ризиків, далі у дослідженні ми відштовхнулися від того, що 

розгалужена система класифікації фінансових ризиків, представлена в 

економічній літературі, є нічим іншим як класифікацією факторів виникнення 

фінансових ризиків. У цьому контексті доцільно зазначити, що найбільш повно 

класифікація фінансових ризиків на мікрорівні, представлена І.Бланком146, який 

відніс до основних фінансових ризиків підприємства: 1) ризик зниження 

фінансової стійкості; 2) ризик втрати платоспроможності; 3) інвестиційний 

ризик; 4) інфляційний ризик; 5) відсотковий ризик; 6) валютний ризик; 7) 

депозитний та кредитний ризики; 8) податковий ризик. Наведена класифікація 

найбільш повно охоплює сфери реалізації фінансової діяльності підприємств, 

включаючи ризики, що впливають як на поточну діяльність підприємства, так і 

на його майбутній розвиток.  

Керуючись у подальшому дослідженні визначеною І.Бланком 

класифікацію та інтерпретуючи її як фактори виникнення фінансових ризиків 

(інвестиційного та кредитного), доцільно визначити вплив кожного із них на 

діяльність підприємств. Безумовно, зважаючи на індивідуальну специфіку 

діяльності підприємств, представлені фактори ризику впливатимуть на їх 

діяльність різною мірою. Силу впливу кожного із них на діяльність окремого 

підприємства можна оцінити, лише проаналізувавши специфіку роботи 

підприємства, його фінансовий стан, стратегію розвитку, а також рівень 

кваліфікації менеджменту. У свою чергу менеджмент підприємства на 

регулярній основі повинен ідентифікувати такі фактори, розробляти та 

впроваджувати механізми їх нейтралізації. 

                                                             
146 Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. Киев: Ника-Центр, 2005. 600 с. 
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На агрегованому рівні можливо визначити окремі групи підприємств, яким 

той чи інший фактор фінансового ризику притаманний найбільше. 

Опосередковано визначити ці фактори можна за допомогою експертних оцінок. 

Зокрема, НБУ на регулярній основі проводить опитування підприємств, що 

дають уявлення про фактори ризиків, які чинять негативний вплив на їх 

діяльність (рис. 3.2.1). 

 

Рис. 3.2.1. Вплив окремих факторів фінансових ризиків на діяльність 

підприємств та їх спроможність збільшувати виробництво  

(оцінка респондентів), % 
Джерело: Ділові очікування підприємств України (за відповідний період) / НБУ. URL: 

https://bank.gov.ua/ua/publications?page=5&perPage=5&search=&document=&pubCategory=10&

keywords=&created_from=&created_to= 

 

На рис. 3.2.1 наведено лише ті фактори фінансових ризиків, які чинять 

вагомий вплив на діяльність підприємств. Із наведених даних видно, що у 

кризові періоди (які представлені оцінками І кв. 2015 р.), найбільшим фактором 

фінансових ризиків підприємства визначали валютний (його негативний вплив 

відзначили 63,6% респондентів). Найбільш відчутний валютний фактор ризику 

для підприємств, які здійснюють експортно-імпортні операції. Поряд із цим іще 

відчутніший він для середніх та малих підприємств (65,6 та 64,8% відповідей). 

Це свідчить про те, що валютний фактор ризику є одним із вагомих, який тією 

чи іншою мірою впливає на діяльність усіх вітчизняних підприємств.  

https://bank.gov.ua/ua/publications?page=5&perPage=5&search=&document=&pubCategory=10&keywords=&created_from=&created_to
https://bank.gov.ua/ua/publications?page=5&perPage=5&search=&document=&pubCategory=10&keywords=&created_from=&created_to
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Зважаючи на те, що знецінення національної валюти за рахунок ефекту 

переносу147 істотно впливає на інфляційні процеси в країні, інфляційний ризик 

також збільшується (у І кв. 2015 р. 68,0% респондентів пов’язували підвищення 

цін на власну вироблену продукції із коливаннями обмінного курсу). 

Стабілізація ситуації на валютному ринку значно зменшує вплив валютного та 

інфляційного ризиків, про що, зокрема, свідчать дані І кв. 2020 р. та 2021 р., які 

засвідчують істотне зниження впливу валютного ризику на діяльність 

підприємств та зниження інфляційних очікувань. 

Податковий та кредитний ризики також значно впливають на діяльність 

підприємств. Зокрема, у І кв. 2021 р. про їх важливість зазначили, відповідно, 

26,8 та 10,8% респондентів. Обидва ризики є вагомими, однак у період 

макроекономічної стабілізації їх вплив на діяльність підприємств помітно 

зменшується. Зокрема, привертає увагу той факт, що упродовж 2015–2021 рр. 

для підприємств сільського господарства вплив кредитного ризику помітно 

знизився (із 21,6 до 5,8% відповідей респондентів), що опосередковано може 

засвідчувати дієвість державних програм із підтримки сільгоспвиробників148, 

переважну кількість яких спрямовано на зниження вартості кредитних ресурсів. 

Варто зазначити, що наведені фактори фінансових ризиків (рис. 3.2.1) 

мають різні джерела походження, що дає можливість розподілити їх на фактори 

внутрішнього та зовнішнього середовища149. До факторів зовнішнього 

                                                             
147 Шумська С.С. «Ефект переносу» та монетарна політика України. Вісник Інституту 

економіки та прогнозування. 2013. С. 51–58.  
148 Нині діє державна програма «Фінансова підтримка сільгоспвиробників» за напрямом 

часткової компенсації (25%) вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва», 

також функціонує програма підтримки сільгоспвиробників, в окремих регіонах країни діють 

обласні програми підтримки аграрії, серед механізмів які в них застосовуються є механізми 

здешевлення кредитів залучених в банківських установах, кредитних спілках [На Львівщині 

почала діяти програма здешевлення лізингу сільгосптехніки. AgroTimes. URL: 

https://agrotimes.ua/tehnika/na-lvivshhyni-pochala-diyaty-programa-zdeshevlennya-lizyngu-

silgosptehniky/ (дата звернення – 30.04.2021 р.)] тощо. Поряд із цим в Україні діє механізм 

фінансових аграрних розписок [Фінансова аграрна розписка є розумною альтернативою 

кредиту. AgroTimes. URL: https://agrotimes.ua/agromarket/finansova-agrarna-rozpyska-ye-

rozumnoyu-alternatyvoyu-kredytu/], які знижують необхідність підприємств у необхідності 

залучення банківського кредитування. 
149 Подольчак Н.Ю. Управління та зниження рівня ризиків енергозабезпечення підприємств: 

монографія. Львів: Міські інформаційні системи, 2011. 258 с.; Тимошик М.М. Класифікація 

https://agrotimes.ua/tehnika/na-lvivshhyni-pochala-diyaty-programa-zdeshevlennya-lizyngu-silgosptehniky/
https://agrotimes.ua/tehnika/na-lvivshhyni-pochala-diyaty-programa-zdeshevlennya-lizyngu-silgosptehniky/
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середовища слід віднести валютний, інфляційний та податковий ризики. Вони 

генеруються дією зовнішніх для підприємства обставин та безпосередньо 

впливають на його фінансову діяльність.  

До внутрішніх факторів ризику доцільно віднести зниження фінансової 

стійкості та платоспроможності, кредитний, інвестиційний фактори150. У 

нашому дослідженні серед досліджуваних факторів ризику внутрішнім є 

фактор, спровокований браком обігових коштів. Зважаючи на те, що обігові 

кошти (оборотний капітал) ототожнюють із оборотними активами 

підприємства151, ризик, викликаний їх нестачею, можна представити як ризик 

ліквідності. Примітний той факт, що фактор зниження ліквідності є досить 

статичним до змін макроекономічного середовища. Зокрема, динаміка 

експертних оцінок свідчить, що, хоча порівняно із І кв. 2015 р. у І кв. 2021 р. 

вплив цього фактора дещо знизився, однак 31,1% респондентів усе ж 

відзначають брак ліквідності як вагомий фактор виникнення фінансових 

ризиків для свого підприємства. Найбільш значущий він для підприємств 

переробної (42,9%), добувної (31,9%) промисловості та транспорту, 

складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності та 

телекомунікацій (33,0%). На нашу думку, фактор зниження ліквідності можна 

віднести до системних факторів виникнення фінансових ризиків, який потребує 

постійного моніторингу та стримування.  

Пояснення стійкого дефіциту обігових коштів у вітчизняних підприємств 

потребує ґрунтовного дослідження показників їх фінансового стану. Зокрема, 

доцільно дослідити їх платоспроможність та рівень фінансової стійкості 

підприємств, що допоможе визначити їх здатність обслуговувати свої боргові 

зобов’язання та можливість подальшого розвитку підприємства.  

                                                                                                                                                                                                          
видів ризику діяльності промислових підприємств. Приазовський економічний вісник. 2018. 

Вип. 6 (11). С. 308–312. 
150 Pikhnyak Т.A., Vinidiktova І.S., Kabaci B.I. Financially tax and moneyand-credit forms of 

mechanism of government control of the economy growing: essence, aims, methods and 

instruments. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.9. C. 217. 
151 Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз:теорія та практика.2-ге вид. Київ: Центр учбової 

літератури, 2011. С. 64. 
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Упродовж 2015–2019 рр. рівень поточної ліквідності підприємств 

корпоративного сектора знизився зі 100 до 98%152. У розрізі видів економічної 

діяльності лише сільське господарство та оптова торгівля мають прийнятний 

рівень поточної ліквідності (табл. 3.2.1), по всіх інших галузях показник істотно 

нижчий за нормативне значення та має тенденцію до зниження.  

Таблиця 3.2.1 

Поточна ліквідність підприємств корпоративного сектора України  

за 2015–2019 рр., % 
Вид економічної діяльності 2015 2016 2017 2018 2019 

Корпоративний сектор, усього 100 100 99 99 98 

Сільське, лісове та рибне господарство 150 119 154 156 155 

Промисловість 93 89 89 88 87 

Будівництво 96 94 89 91 89 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

98 100 103 103 104 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

89 96 88 88 77 

Тимчасове розміщування й організація харчування 56 63 61 64 64 

Інформація та телекомунікації 80 86 89 83 70 

Джерело: розраховано за даними: Діяльність суб’єктів господарювання за 2019 р. / Державна 

служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Слід зазначити, що по окремих галузях великі підприємства мають значно 

гірші показники поточної ліквідності, ніж середні та малі. Зокрема, у 2019 р. 

великі підприємства транспортної галузі мали рівень поточної ліквідності у 

70%, у той час як середні та малі, відповідно, 80 та 90%. У галузі інформації та 

телекомунікації в цей період по великих підприємствах зазначений показник 

становив лише 40%, а середні та малі мали результат у 80 та 100%153. Така 

ситуація є результатом зменшення обсягів оборотних активів на тлі істотного 

збільшення поточних зобов’язань. Зокрема, у галузі інформації та 

телекомунікацій у 2019 р., порівняно із попереднім роком, оборотні активи 

                                                             
152 Нормативне значення показника становить більше 100% [Базілінська О.Я. Фінансовий 

аналіз:теорія та практика. 2-ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2011. С. 92], однак деякі 

дослідники зазначають, що показником здоров’я підприємства є поточна ліквідність на рівні 

200–300% [Кобилецький В.Р. Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт покриття). 

Financial Analysis online. URL: https://www.finalon.com/slovnik-ekonomichnikh-pokaznikiv/256-

pokaznik-potochnoji-likvidnosti-pokaznik-pokrittya (дата звернення – 06.05.2021)]. 
153 Розраховано за Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва: стат. зб. / Державна служба статистики України. 2019. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

https://www.finalon.com/slovnik-ekonomichnikh-pokaznikiv/256-pokaznik-potochnoji-likvidnosti-pokaznik-pokrittya
https://www.finalon.com/slovnik-ekonomichnikh-pokaznikiv/256-pokaznik-potochnoji-likvidnosti-pokaznik-pokrittya


139 

 

зменшилися майже на 32%, тоді як поточні зобов’язання зросли на 25%. Варто 

зазначити, що обсяги поточних зобов’язань по великим підприємствах зросли 

завдяки збільшенню поточної кредиторської заборгованості та інших поточних 

зобов’язань (табл. 3.2.2). 

Таблиця 3.2.2 

Структура поточних зобов’язань вітчизняних підприємств  

за 2014 та 2019 рр., % 
Вид 

підприємства 

Короткостро-

кові кредити 

банків 

 

Поточна 

кредиторська 

заборгова-

ність 

Поточні 

забезпечення 

Доходи 

майбутніх 

періодів 

Інші 

поточні 

зобов’я-

зання 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

Великі 

підприємства 

11,9 7,6 69,2 66,9 3,9 5,4 1,0 1,1 13,9 19,0 

Середні 

підприємства 

13,3 6,5 56,4 53,2 0,4 1,6 0,9 1,0 29,1 37,7 

Малі 

підприємства 

15,6 6,3 38,9 35,0 0,1 0,1 0,9 1,3 44,5 57,3 

З них 

мікропідпри-
ємства 

18,7 7,5 34,5 30,8 0,0 0,1 0,6 1,5 46,2 60,1 

Джерело: розраховано за: Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва / Державна служба статистики України. 2019. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Натомість обсяги короткострокових кредитів банків у структурі поточних 

зобов’язань підприємств мали тенденцію до зменшення (упродовж 2014–

2019 рр. вони зменшилися на 4,3 в.п.). Аналогічна ситуація спостерігається і по 

середніх та малих підприємствах. Відмінність полягає лише в тому, що якщо у 

великих підприємствах короткострокові кредити більшою мірою заміщуються 

кредиторською заборгованістю (станом на кінець 2019 р. вона становила майже 

67% від суми поточних зобов’язань), то у середніх і малих підприємствах, на 

тлі зменшення банківського кредитування та питомої ваги кредиторської 

заборгованості, відбулося різке зростання «інших поточних зобов’язань» 

(відповідно на 8,6 і 12,8 в.п.).  

Визначені тенденції дають змогу зробити припущення, що на тлі 

звуження доступу до банківського кредитування в корпоративному секторі 

відбувається заміщення власного капіталу іншими поточними зобов’язаннями 

(фінансовими позиками від асоційованих фізичних та юридичних осіб), що дає 
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змогу сформувати гнучку структуру капіталу, яка пристосована до швидкого 

виведення активів у разі макрофінансової дестабілізації або виникнення інших 

загроз втрати капіталу, пов’язаних із незахищеністю прав власності та 

поширеністю фіскального волюнтаризму у країні154. 

Залежно від розмірів підприємств простежується також тяжіння до різних 

«сурогатних» джерел фінансування. Так, великі й середні підприємства мають 

більшу схильність до використання поточної кредиторської заборгованості як 

джерела фінансування, у той час як малі підприємства більш схильні до 

використання «інших поточних зобов’язань» (фінансових позик асоційованих 

структур тощо). Така розбіжність може бути пояснена, по-перше, 

спроможністю великих і середніх підприємств ефективніше керувати 

кредиторською заборгованістю (ширше коло контрагентів, яке дозволяє 

маневрувати строками погашення заборгованості); по-друге, схильністю 

великих, середніх підприємств залучати ресурси з офшорних компаній під 

виглядом кредиторської заборгованості155. 

Спроможність оперативно погашати свої зобов’язання є однією з ознак 

«здоров’я» підприємства, яку можливо проаналізувати за допомогою 

коефіцієнта абсолютної ліквідності (Absolute Ratio)156. У корпоративному 

секторі України цей показник упродовж 2015–2019 рр. коливався у межах 0,06–

0,07 (на кінець 2019 р. – 0,06). Тобто лише 7% своїх зобов’язань підприємства 

були спроможні миттєво погасити за рахунок грошових коштів, які мають у 

своєму розпорядженні. У свою чергу в 2019 р. підприємства промисловості, 

будівництва та оптової торгівлі були здатні миттєво погасити лише 5% своїх 

поточних зобов’язань. І якщо, на нашу думку, для підприємств оптової торгівлі 

це не є критичним станом, що пов’язано із специфікою діяльності та 

поширенням практики використання торгових кредитів, то для сфери 

                                                             
154 Зимовець В.В., Єршова Г.В. Короткострокова заборгованість корпоративного сектора та її 

вплив на стабільність фінансової системи України. Економіка і прогнозування. 2021. № 2. 

С. 69–84. 
155 Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України: монографія / за ред. 

Зимовця В.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2019. 309 с. 
156 Коефіцієнт вказує на те, яку частину своїх зобов’язань підприємство спроможне погасити 

миттєво. Прийнятним значенням коефіцієнта вважається рівень 0,2–0,5.  

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17256
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17256
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виробництва (промисловості й будівництва тощо) такий рівень абсолютної 

ліквідності є критичним. 

Загалом аналіз показників ліквідності підприємств корпоративного 

сектора свідчить про те, що підприємства відчувають істотний брак коштів для 

покриття своїх поточних зобов’язань. Як результат – у багатьох підприємств 

виникає проблема неспроможності своєчасно погашати кредити, 

розраховуватися із постачальниками. Виникають непогашені боргові 

зобов’язання перед бюджетом та затримка у виплаті заробітної плати 

працівникам. Крім фінансового негативу це істотно впливає на імідж 

підприємств, знижує довіру контрагентів. Поряд із цим зниження рівня 

ліквідності призводить до здорожчання вартості позикових коштів, що створює 

замкнене коло – брак коштів покривається за рахунок дорожчих позикових 

коштів, а обслуговування боргів стає дедалі дорожчим та не дає можливості 

підприємству розвиватись. Унаслідок нагромадження зобов’язань підприємство 

стає залежним від кредиторів і без узгодження з ними не може приймати будь-

яких рішень. 

У цьому контексті доцільним є аналіз коефіцієнта фінансового ризику, 

який дає змогу оцінити залежність підприємств від позикових коштів 

(зобов’язань) (табл. 3.2.3). 

Таблиця 3.2.3 

Коефіцієнт фінансового ризику (фінансовий леверидж) корпоративного 

сектора економіки України 

Вид економічної діяльності 2015 2016 2017 2018 2019 

Корпоративний сектор, усього 3,1 3,8 3,7 3,6 3,1 

Сільське, лісове та рибне господарство 1,5 3,2 1,1 1,0 1,0 

Промисловість 3,9 4,3 4,7 4,3 3,0 

Будівництво в.к. в.к. в.к. в.к. 42,5 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

в.к. в.к. 75,0 21,7 12,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

0,5 0,6 0,6 0,8 1,0 

Тимчасове розміщування й організація харчування в.к. в.к. в.к. 15,4 6,9 

Інформація та телекомунікації 1,4 10,3 4,2 3,4 2,8 

Примітка: в.к. – від’ємний власний капітал. 

Джерело: розраховано за даними: Діяльність суб’єктів господарювання за 2019 р. / Державна 

служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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З наведених у табл. 3.2.3 даних видно, що коефіцієнт фінансового ризику 

по вітчизняному корпоративному сектору є аномально високим, позаяк при 

нормативному значенні 0,5 він становить 3,1. Це свідчить, що на кожну гривню 

власного капіталу, вкладену в активи, підприємство залучило трохи більше 

трьох гривень позичкових коштів. По окремих галузях, унаслідок від’ємного 

значення власного капіталу, обчислювати коефіцієнт взагалі не мало сенсу 

(наприклад, щодо будівництва у період 2015–2018 рр.). 

Станом на кінець 2019 р. лише по транспорту, складському господарству, 

поштовій та кур’єрській діяльності та сільському господарству показник 

перебував на рівні 1,0, засвідчивши, що обсяг позиковий коштів дорівнює 

обсягу власного капіталу. По усіх інших галузях відмічається «хвороблива» 

залежність від зовнішнього фінансування.  

Більш оптимістичні результати було отримано при розрахунку 

коефіцієнта фінансового ризику по сукупності підприємств (базі даних), до якої 

увійшли великі та середні підприємства різних галузей (рис. 3.2.2). Зокрема, у 

2015 р. по вибірці цей коефіцієнт становив 1,3, у 2020 р. він знизився до 1,2, 

однак залишається істотно вищим за нормативне значення.  

 
 

Рис. 3.2.2. Коефіцієнт фінансового ризику по підприємствах,  

які увійшли до бази даних 
Джерело: розраховано за даними фінансової звітності підприємств.  

 

Слід також зазначити, що за аналізований період загалом по вибірці по 

8,6% підприємств власний капітал зменшився до від’ємних значень, що 

свідчить про повну залежність підприємств від боргового фінансування.  
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По підприємствах, сфера діяльності, яких зосереджена у транспортній 

галузі та інформації і телекомунікаціях, коефіцієнт фінансового ризику за 

аналізований період значно знизився (з 0,56 до 0,30) та перебуває у межах 

нормативів. Це, на нашу думку, відбувається за рахунок того, що в цій вибірці 

зосереджено великі державні компанії (зокрема, Укрзалізниця, «Київський 

метрополітен», Украерорух тощо), статутний капітал яких регулярно 

поповнюється за рахунок державного бюджету, а також за рахунок бюджету 

покриваються їх збитки. З цього можна зробити припущення, що підприємства 

з державною часткою власності або повністю підконтрольні державі, на 

противагу приватним, по-перше, мають «фінансовий щит» у вигляді державної 

підтримки, по-друге, дотримуються консервативної (менш ризикової) 

фінансової стратегії розвитку.  

У цьому контексті доцільно зазначити, що на противагу більшості 

приватних підприємств державні підприємства у своїй діяльності переважно 

оперують залученням довгострокових боргових зобов’язань, що значно 

покращує їх ліквідність.  

Наразі можна констатувати, що обтяженість боргами є однією з істотних 

проблем корпоративного сектора, що генерує для інвесторів та кредиторів 

додаткові загрози і є однією з причин високого рівня внутрішньої 

(ідіосинкратичної) складової фінансових ризиків ведення бізнесу в Україні.  

3.3. Методи мінімізації факторів виникнення фінансових ризиків  

на підприємствах 

Система управління ризиками після ідентифікації фінансових ризиків 

підприємства передбачає складання карти ризиків157, яка покликана чітко 

окреслити вплив та ймовірність настання того чи іншого ризику. Виявлені 

                                                             
157 Піменов Н.А. Управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки. Москва: 

Юрайт, 2014. URL: https://stud.com.ua/34644/tovaroznavstvo/metodi_tablits_kart_riziku 
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фінансові ризики розподіляють по декількох основних зонах, які залежать від 

величини можливих фінансових втрат158: 

– безризикова зона – ризики настання фінансових втрат украй низькі, а 

фінансовий результат діяльності підприємства гарантується в запланованих 

обсягах; 

– допустимого ризику – характеризується середнім ризиком, а фінансові 

втрати перебувають у межах розрахункової суми прибутку підприємства; 

– критичного ризику – ймовірність настання ризику вкрай висока, 

фінансові втрати можливі у розмірі валового доходу підприємства; 

– катастрофічного ризику – вкрай висока ймовірність настання ризику, 

обсяг втрат може досягати суми власного капіталу підприємства.  

Адаптуючи наявну практику складання карти ризиків до нашого 

дослідження, а також інтерпретуючи отримані результати розрахунків, 

здійснені у попередньому підрозділі, можливо визначити зони, у яких 

перебувають фактори фінансових ризиків внутрішнього середовища 

корпоративного сектора України (табл. 3.3.1).  

Таблиця 3.3.1 

Зонування факторів фінансових ризиків корпоративного сектора України 

за результатами розрахунків фінансових коефіцієнтів за 2019 р. 

Види факторів 

фінансових 

ризиків 

Безризикова 

зона 

Допустимого 

ризику 

Критичного 

ризику 

Катастрофічного 

ризику 

Втрата 

платоспроможності 

  

 

+  

Зниження 

фінансової 

стійкості 

   

 

 

+ 

Боргова залежність     + 

Імовірність 

дефолту 

 +   

Джерело: складено автором на основі розрахунків у підрозділі 3.2. 

 

Як видно із табл. 3.3.1, більшість внутрішніх факторів фінансових ризиків 

корпоративного сектора України перебувають у критичній та катастрофічній 
                                                             
158 Партин Г.О. Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізації. Науковий вісник 

НЛТУ України. 2010. Вип. 20.9. С. 215–220; Бланк А.И. Финансовая стратегия предприятия. 

Киев: Вид-во «Ольга», Ника-Центр, 2004. С. 281–283. 
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зоні ризику, про що свідчить багаторазове перевищення нормативних значень 

по ключових розрахункових коефіцієнтах. Із цього можна зробити висновок, 

що, по-перше, фінансовий стан корпоративного сектора становить загрозу 

економічній стабільності держави (завдяки ефекту переносу фінансові 

проблеми сектора можуть стати каталізатором для виникнення проблем у 

інших сферах економіки, зокрема банківському секторі, бюджетній сфері 

тощо); по-друге, корпоративний сектор загалом є непривабливим та ризиковим 

об’єктом інвестування, що потребує диференційованого підходу при реалізації 

державної інвестиційної політики; по-третє, постійне тяжіння зазначених 

факторів ризику формує деформовану модель поведінки бізнесу, що істотно 

відрізняється від моделей, визначених класичними теоріями; по-четверте, 

зростаючий ризик дефолту та надвисока боргова залежність нівелює 

можливості інвестиційно-інноваційного розвитку корпоративного сектора 

України. 

Зонування факторів ризиків дає можливість сконцентрувати увагу на 

кожному з них та розробити дієву систему їх нейтралізації. Подальшим кроком 

є аналіз можливих наслідків реалізації визначених факторів та підбір методів їх 

мінімізації (нейтралізації). Систему управління фінансовими ризиками 

прийнято поділяти на декілька стадій, як: стадія попередження ризиків, 

нейтралізація (мінімізація) негативних наслідків159. Кожен з етапів передбачає 

використання специфічних методів та заходів.  

Попередженню фінансових ризиків сприяє встановлення та дотримання 

фінансових нормативів при здійсненні фінансово-господарських операцій. У 

цьому сенсі доцільно за кожним напрямом фінансової діяльності, враховуючи 

економічну стратегію розвитку підприємства, розробити фіксовані межі 

(витрачання ресурсів або їх залучення тощо), які сприятимуть уникненню 

можливих фінансових втрат або фіксуватимуть їх на допустимому рівні160. 

                                                             
159 Загорельська Т.Ю. Управління фінансовими ризиками на рівні підприємства. Вісник 

Хмельницького національного університету. 2009. № 3. T. 1. С. 171. 
160 Корж Н.В. Методи управління фінансовими ризиками. Траєкторія науки. 2016. Т. 2, № 10. 

С. 13. URL: https://www.pathofscience.org/index.php/ps 
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Систематичний моніторинг дотримання встановлених нормативів та 

коригування діяльності підприємства у визначених межах істотно знижує 

можливості виникнення фінансових ризиків. На наш погляд, цей інструмент 

найбільш дієвий при попередженні внутрішніх фінансових ризиків, зокрема 

тих, які пов’язані з ліквідністю та платоспроможністю підприємства, а також 

ризиком дефолту.  

З огляду на економічні дослідження слід констатувати наявність 

розширеного інструментарію внутрішньої системи мінімізації ризиків. Зокрема, 

до внутрішньофірмових механізмів мінімізації ризиків відносять: уникнення 

ризику; лімітування концентрації ризику; диверсифікацію; розподіл ризиків; 

самострахування тощо161. Слід зазначити, що окремі дослідники у своїх роботах 

хеджування ризиків відносять до внутрішніх механізмів, водночас, на нашу 

думку, зважаючи на те, що інструменти хеджування являють собою договірні 

відносини із контрагентами та мають на меті перекладання ризиків на третю 

сторону (або їх розподіл), доцільно враховувати їх серед зовнішніх механізмів 

нейтралізації (мінімізації) ризиків. Кожен із наведених механізмів обумовлює 

використання специфічних методів, перелік яких у науковій літературі 

достатньо широкий. Зокрема, виділяють такі методи, як: відмова від ризику; 

зниження частоти збитку або запобігання збиткам; прийняття ризику на себе; 

зменшення розміру збитків; розподіл ризику; аутсорсинг ризику; страхування; 

самострахування; передача ризику. Дослідники зазначають, що внутрішні 

механізми нейтралізації можуть бути використані для нейтралізації усіх видів 

фінансових ризиків, особливо тих, до яких не можуть бути застосовані 

інструменти страхування та хеджування. 

Водночас, зважаючи на те, що у цьому розділі увага сконцентрована на 

внутрішніх факторах фінансових ризиків, а саме ліквідності, 

платоспроможності та дефолті, найбільш прийнятними для їх нейтралізації є 

методи, що дозволяють уникнути надмірного накопичення боргових 

зобов’язань або компенсувати ризики втрати платоспроможності та ліквідності 

                                                             
161 Там само.  
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за рахунок третіх осіб. У цьому контексті доцільно пильну увагу звернути на 

такі методи, як самострахування, хеджування та страхування фінансових 

ризиків. Саме дію цих методів можливо відслідкувати на агрегованому рівні та 

оцінити їх дієвість.  

Зазначимо, що в розвинених країнах практика використання деривативів 

та страхування ризиків досить поширена. Зокрема, обсяг торгів деривативами у 

світі у 2015 р. становив 552,9 млрд дол. США, а окремі дослідження свідчать, 

що 92% із 500 найбільших компаній світу використовували деривативи для 

нейтралізації своїх фінансових ризиків162.  

В Україні практика застосування деривативів для мінімізації фінансових 

ризиків є нерозвиненою. Зокрема, аналіз застосування інструментів хеджування 

(деривативів, опціонів тощо) в Україні засвідчив, що їх частка у структурі 

фінансових інструментів, які беруть участь у біржових торгах в Україні, має 

стрімку тенденцію до зниження (рис. 3.3.1).  

 
 

Рис. 3.3.1. Інструменти хеджування у структурі фінансових інструментів, 

які беруть участь у біржових торгах в Україні, % 

Джерело: розраховано за даними Інформаційної довідки щодо розвитку фондового ринку 

України за відповідні періоди.  

 

Так, якщо у 2014 р. вартість таких інструментів сягала 9,9 млрд грн, що 

становило 1,57% від вартості усіх фінансових інструментів, представлених на 

фондовому ринку, то у 2020 р. їх вартість становила лише 86,01 млн грн, що 

еквівалентно 0,03% вартості фінансових інструментів, які беруть участь у 

                                                             
162 Колодізєв О.М., Коцюба О.В.Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з 

урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання. Проблеми 

економіки. 2016. № 1. С. 243. 
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біржових торгах в Україні. Це, на наш погляд, пов’язано як зі значною вартістю 

інструментів хеджування, так і з нерозвиненістю практики застосування ризик-

менеджменту на підприємствах. Зниження тенденції у застосуванні 

інструментів хеджування підприємствами також може бути пов’язано із 

нерозвиненістю інфраструктури фондового ринку України для проведення 

таких операцій та недосконалістю нормативно-правового поля.  

Спадна тенденція спостерігається і у використанні страхування 

фінансових ризиків. Зокрема, валовий обсяг страхових премій зі страхування 

фінансових ризиків упродовж 2014–2019 рр. збільшився лише на 57,7 млн грн. 

Водночас частка страхування фінансових ризиків у структурі валових 

страхових премій по страхових послугах в Україні за цей період зменшилася зі 

16,2 до 8,3% (рис. 3.3.2).  

 
 

Рис. 3.3.2. Страхування фінансових ризиків у структурі валових страхових 

премій по страхових послугах в Україні, % 

Джерело: розраховано за даними Звітів про підсумки діяльності страхових компаній за 

відповідний період / Нацкомфінпослуг України. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-

pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html 

 

Це свідчить, що, незважаючи на зростаючі фінансові ризики ведення 

бізнесу в Україні, які спровоковані макроекономічною нестабільністю, 

практика страхування ризиків серед підприємств широко не застосовується. 

Відсутність культури застосування інструментів хеджування та 

страхування фінансових ризиків більшою мірою обумовлена неготовністю 

підприємств сплачувати за «свій спокій». Такими інструментами переважно 

користуються суб’єкти господарювання, що займаються експортно-імпортними 

операціями та компанії, чия система управління побудована за принципами 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html
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міжнародних корпорацій, що обумовлює необхідність страхування та 

хеджування ризиків. Підприємства, чия діяльність зосереджена на 

внутрішньому ринку, вкрай рідко здійснюють розподіл ризиків та 

перекладають їх на третю сторону. Слід також зазначити, що зовнішні 

інструменти мінімізації ризиків переважно використовують великі та середні 

підприємства, які мають ресурс для сплати за користування цими 

інструментами. У свою чергу для малих підприємств ці інструменти 

малодоступні. 

Зважаючи на малодоступність зовнішніх інструментів мінімізації ризиків, 

слід звернути увагу на внутрішні резерви міцності підприємств. Водночас 

дослідження показало, що рівень резервного капіталу підприємств недостатній. 

Зокрема, по корпоративному сектору економіки у 2019 р. він становив лише 

1,0% від обсягу поточних зобов’язань підприємств. Також сума резервів менша 

за рекомендований рівень (резерви на підприємстві повинні бути сформовані в 

обсягах не менш ніж 5% від статутного капіталу підприємства). Зокрема, цей 

показник упродовж 2015–2019 рр. зменшився із 4,3 до 3,7%. Оцінка резервів у 

розрізі видів економічної діяльності свідчить, що лише підприємства сільського 

господарства мають достатній рівень резервів (у 2019 р. 62,5% від статутного 

капіталу), що обумовлено специфікою (сезонністю) їх роботи. По інших 

галузях рівень резервів украй низький. Зокрема, у 2019 р. по промисловості він 

становив 2,3%, будівництву – 1,2%, транспортній галузі – 0,4%, інформації та 

телекомунікаціям – 0,6%. По всіх видах економічної діяльності, крім сільського 

господарства, спостерігається зниження обсягів резервів. Це свідчить про 

відсутність можливостей підприємств до самострахування за рахунок 

внутрішніх резервів. При погіршенні ситуації із платоспроможністю та при 

виникненні необхідності термінового погашення боргових зобов’язань 

підприємства корпоративного сектора не здатні акумулювати для цієї мети 

достатні обсяги внутрішніх резервів. Проблема браку резервів є одним із 

багатьох проявів недостатньої уваги держави до фінансово-господарської 

діяльності підприємств. На противагу фінансовому сектору, де регулятор (НБУ) 
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постійно здійснює моніторинг фінансової спроможності фінансових структур, 

корпоративний сектор отримує лише рекомендації, яких переважно не 

дотримуються. 

Зважаючи на те, що переважна кількість підприємств не вдається до 

зовнішнього страхування (хеджування) фінансових ризиків, а внутрішні 

резерви є недостатніми, можна зробити висновок, що підприємства приділяють 

мало уваги питанням оцінки та можливих наслідків реалізації факторів 

фінансових ризиків. Відсутність їх регулярного моніторингу призводить до 

появи непередбачених витрат, що негативно позначається на фінансовому стані 

підприємств. Зважаючи на те, що фінансовий стан корпоративного сектора 

істотно впливає на розвиток економіки України загалом та за рахунок ефекту 

переносу може стати каталізатором погіршення фінансового стану інших 

економічних сфер, доцільним вбачається необхідність створення системи 

державного моніторингу факторів фінансових ризиків корпоративного сектора. 

Ця система повинна не лише констатувати наявні ризики, а й аналізувати 

наслідки зміни макроекономічного становища та окремих її показників на зміну 

впливу фінансових ризиків. Це дасть змогу оперативно відстежувати осередки 

небезпеки, що виникають у фінансах корпоративного сектора та розробити 

державну стратегію стосовно їх мінімізації та сформувати економічні 

передумови для неможливості розповсюдження фінансових проблем на інші 

сфери економіки. Поряд із цим результати моніторингу фінансів 

корпоративного сектора дозволять виявити слабкі місця державної політики 

розвитку економіки та удосконалювати її з урахуванням потреб саме цього 

сектора. 

3.4. Оптимізація структури капіталу підприємств як фактор 

зниження фінансових ризиків 

Питання оптимізації структури капіталу підприємств є темою багатьох 

наукових вітчизняних та зарубіжних досліджень, результати яких дають 

обґрунтовані висновки щодо формування структури капіталу підприємства 

залежно від багатьох факторів, зокрема, макроекономічної ситуації, 
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розвиненості фінансових інститутів та моделі поведінки менеджменту компанії. 

Наприклад, серед провідних теорій щодо структури капіталу підприємств 

доцільно виділити теорему іррелеватності Модільяні – Міллера163, ієрархічну 

теорію164 С.Майерса та Н.Мейлафа, компромісну теорію вибору, концепцію 

протиріччя інтересів тощо. Кожна з теорій розглядає формування структури 

капіталу як визначальний фактор для ефективного функціонування 

підприємства та визначає підходи до її формування залежно від умов 

зовнішнього середовища. Незважаючи на значний науковий доробок у цій 

сфері, на сьогодні не існує однозначної відповіді щодо питання визначення 

оптимальної структури капіталу підприємства. 

Поряд із цим слід акцентувати, що жодна з існуючих теорій оптимальної 

структури капіталу не враховує реальну можливість підприємства до взаємодії 

із зовнішніми кредиторами. Практика свідчить, що на нинішньому етапі 

розвитку фундаментальні положення основних теорій структури капіталу не 

використовуються. Підприємства не дотримуються ієрархії при залученні 

зовнішнього капіталу, а головним їх прагненням є мінімізація вартості 

зовнішнього капіталу165. Це спонукає їх до пошуку найдешевших та 

найдоступніших джерел зовнішнього фінансування, що у вітчизняних реаліях 

проявляється, на наш погляд, у надмірному накопиченні кредиторської 

заборгованості та інших поточних фінансових зобов’язань.  

Загальноприйнятим є розуміння, що оптимальна структура капіталу 

повинна сформувати таке співвідношення позикових та власних коштів, яке 

здатне забезпечити ефективну пропорційність між фінансовою рентабельністю 

та фінансовою стійкістю підприємства, що в свою чергу сприяє максимізації 

                                                             
163 Modigliani F., Miller M.H. The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of 

Investment. American Economic Review. 1958. № 48. P. 261–297. 
164 Myers Stewart C., Majluf Nicholas S. Corporate financing and investment decisions when firms 

have information that investors do not have. Journal of financial economiсs. June 1984. Vol. 13,  

Is. 2. P. 187–221. 
165 Корж Р.В.Розвиток теорії структури капіталу. Інвестиції:практика та досвід. 2012. № 13. 

С. 22–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_13_7 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X84900230#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X84900230#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X/13/2
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X/13/2
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%9623721
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd_2012_13_7
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ринкової вартості підприємства166. Окремі дослідження свідчать, що 

оптимальним та економічно безпечним рівнем співвідношення позикових та 

власних коштів у структурі капіталу підприємства є пропорція 60/40% та 

50/50%167. Хоча кожне підприємство, залежно від своєї фінансової стратегії, 

обирає для себе індивідуально прийнятне співвідношення. На вибір ефективної 

структури капіталу впливає значна кількість супутніх факторів, серед яких 

виділяють: стабільність попиту на продукцію, стратегію фінансування, якість 

активів, ступінь ділового ризику та темпи розвитку підприємства, витрати на 

емісію та розміщення акцій, а також витрати на отримання, обслуговування та 

погашення боргових зобов’язань, рівень доступності фінансування, 

кон’юнктуру фінансового ринку тощо168. У комплексі ці фактори формують 

можливості підприємства взаємодіяти із зовнішнім фінансовим оточенням та 

залежно від своєї фінансової та конкурентоспроможної позиції на ринку 

формувати власну структуру капіталу.  

Зважаючи на критичний стан фінансової стійкості підприємств 

корпоративного сектора України, у нашому дослідженні ми акцентуємо увагу 

на використанні методу оптимізації структури капіталу за критерієм 

максимізації рівня фінансової стійкості (табл. 3.4.1). 

Враховуючи фактичні дані щодо показників фінансової стійкості  

(табл. 3.4.1), проведені нами розрахунки показали, що оптимальним 

співвідношенням власних та позикових коштів є розподіл 70/30. При такій 

комбінації джерел фінансування забезпечується найбільш оптимальний рівень 

показників фінансової стійкості. Цей рівень дозволяє максимально наблизити 

всі фінансові показники до нормативних значень, тобто забезпечити фінансову 

стійкість розвитку підприємства та утримувати внутрішні фінансові ризики на 

                                                             
166 Бланк А.И.Финансовая стратегия предприятия. Киев: Вид-во "Ольга", Ника-Центр, 2004. 

С. 347–348. 
167 Домбровська Л.В.Зміцнення фінансової стійкості підприємства шляхом оптимізації 

структури капіталу. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2731 
168 Корж Р.В. Розвиток теорії структури капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 

13. С. 22–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_13_7; Бланк А.И. Финансовая стратегия 

предприятия. Киев: Вид-во "Ольга", Ника-Центр, 2004. С. 347–348. 
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прийнятному рівні. Слід зазначити, що для кожного підприємства рівень 

співвідношення є індивідуальним, ми ж лише припускаємо, що за 

досліджуваною сукупністю він є оптимальним на рівні 70/30, тоді як сьогодні 

становить приблизно 44/56. 

Таблиця 3.4.1 

Окремі показники фінансової стійкості за сукупністю підприємств,  

які увійшли до бази даних 

Показник Нормативні 

значення 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Коефіцієнт співвідношення 

позичкових та власних коштів 

(відношення величини 

зобов’язань підприємства до 

величини власних коштів) 

Менше 0,7 1,3 1,0 1,1 1,3 1,4 1,2 

Коефіцієнт співвідношення 

мобільних та іммобілізованих 

активів (співвідношення 

оборотних та необоротних 

активів підприємства) 

Чим вище 

значення, тим 

більше коштів 

авансується в 

мобілізовані 

активи 

0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 

(співвідношення власних 

оборотних коштів та власного 

капіталу) 

0,2–0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 

Коефіцієнт забезпеченості 

капіталу власними джерелами 

фінансування (співвідношення 

різниці між власним капіталом  

та необоротними активами та 

оборотним капіталом 

підприємств) 

Більше 0,1 -0,5 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 

Коефіцієнт автономії 

(співвідношення власного 

капіталу та загальної вартості 

пасивів), % 

50–70% 43,3 49,4 48,1 44,2 42,4 44,1 

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств (станом на 

початок кожного аналізованого року), які увійшли до бази даних. 

 

Нині у структурі капіталу корпоративного сектора України превалює 

позиковий капітал (рис. 3.4.1), а співвідношення власного та залученого 

капіталу становить приблизно 20/80.  
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Рис. 3.4.1. Частка позикових коштів у структурі капіталу підприємств 

корпоративного сектора економіки України, % 
Джерело: розраховано за: Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва / Державна служба статистики України. 2019. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Надто мала частка власних коштів у структурі капіталу та орієнтир на 

використання боргового капіталу призводить до нестійкого фінансового 

становища підприємств. Разом із тим відсутність внутрішніх резервів 

перетворює підприємства на вкрай вразливі до будь-яких негативних зовнішніх 

факторів впливу.  

Порівнюючи результати дослідження за репрезентативною вибіркою та 

загалом по корпоративному сектору, можна зробити висновок, що найбільш 

схильні до боргового фінансування малі та середні підприємства. Саме вони 

переважно є осередками нестабільності, що тяжіють до формування капіталу за 

рахунок нарощення боргових зобов’язань. По великих підприємствах 

позичковий капітал сягає 66%, що обумовлено, на наш погляд, більшою 

спроможністю їх власників до формування капіталу за рахунок випуску акцій 

та консервативною фінансовою політикою.  

Оцінюючи структуру позичкового капіталу, слід відзначити значне 

превалювання в ній поточних зобов’язань, тобто тих зобов’язань, які повинні 

бути погашеними протягом одного оперативного року. Теоретично зростання 

позичкового капіталу збільшує рентабельність власного капіталу 
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підприємств169. Дія так званого «податкового щита» виправдовує наявність 

значних обсягів боргового капіталу в його структурі. Однак це правило діє 

лише у випадку, коли рівень рентабельності активів перевищує проценти за 

користування позичковим капіталом, а процентна ставка за кредитами є 

стабільною. Розрахунок рентабельності активів (ROA) за репрезентативною 

вибіркою (рис. 3.4.2) свідчить про значне її зниження останніми роки.  

 
 

Рис. 3.4.2. Рентабельність активів (ROA) по підприємствах 

репрезентативної вибірки, % 
Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності підприємств, які 

увійшли до репрезентативної вибірки. 

 

Зокрема, упродовж 2015–2019 рр. показник ROA знизився із 1,5% до -0,01%. 

Від’ємне значення рентабельності активів свідчить про те, що наявні активи 

підприємств не генерують достатнього обсягу прибутку. Рентабельність активів 

з від’ємним значенням призводить до того, що рентабельність власного 

капіталу зі зростанням рівня заборгованості швидше набуває негативних 

значень. Тобто залучення додаткових боргових зобов’язань може призвести до 

остаточної втрати фінансової стійкості та до дефолту компанії. У свою чергу 

такий рівень рентабельності перетворює використання банківського 

кредитування по-перше, на обтяжливе для фінансового стану, по-друге, на 

недосяжне (фінансовий стан не дозволяє отримати банківський кредит на 

прийнятних умовах). Закономірно, що упродовж 2015–2020 рр. частка 

короткострокового банківського кредитування у структурі поточних 

                                                             
169 Яременко М.І. Оптимізація структури капіталу підприємства «Укртелеком». Вісник 

ЖДТУ. 2015. № 1 (71). С. 262–267. 
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зобов’язань підприємств відчутно знизилася (із 15,2 до 9,4%). У свою чергу 

короткострокова заборгованість за одержаними авансами коливається на рівні 

9–8%. Тобто чимало підприємств змушені перейти на систему авансових 

платежів, за рахунок яких забезпечується виробництво продукції. Відсутність 

власних коштів для нормальної роботи підприємства розвиває практику 

авансових платежів. 

Варто зазначити, що наявність ознак незадовільного балансу, значного 

накопичення боргових зобов’язань у багатьох європейських країнах (зокрема, 

Франції, Німеччині, Польщі тощо) є підставою для порушення справи про 

банкрутство підприємства170. В Україні, на жаль, відсутня практика 

моніторингу фінансового стану підприємств корпоративного сектора, а 

рекомендовані нормативні значення їх більшістю не дотримуються.  

Підсумовуючи викладене вище, можна констатувати, що на сьогодні 

структура капіталу підприємств корпоративного сектора є генератором 

додаткових фінансових ризиків для сектора і загалом для економіки України. 

Переважання боргового капіталу, переважно короткострокового, збільшує 

ризики неплатоспроможності та втрати ліквідності. Найбільш схильним до 

таких фінансових ризиків є середній та малий бізнес, який функціонує 

переважно за рахунок боргу. 

3.5. Огляд сучасної практики оцінки ризиків інвестицій  

у підприємства реального сектора на ринках, що розвиваються: 

формулювання методичного підходу 

Як показує огляд літератури, під інвестиційними ризиками або ризиками 

інвестування у вітчизняній і російськомовній літературі розуміють широкий 

спектр тем – від їх класифікації та методів хеджування (здебільшого без яких-

небудь спроб їх чисельної оцінки)171, до інструментарію оцінки інвестиційних 

проєктів, вартості капіталу підприємства, вартості самого підприємства або 

доходності його цінних паперів – тобто інструментарію оцінки активів, 

                                                             
170 Яременко М.І. Оптимізація структури капіталу підприємства «Укртелеком». Вісник 

ЖДТУ. 2015. № 1 (71). С. 262–267. 
171 Диба М.І. Основні джерела фінансових ризиків. Фінанси України. 2009. № 9. С. 101–111. 
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інвестування коштів в які може призвести до збитків або недоотримання 

доходів. 

Подібна ситуація є результатом певної розмитості визначення 

«інвестиційний ризик», яке зазвичай формулюється як, наприклад, «ризики 

того, що вилучення фінансових ресурсів з поточного обороту в майбутньому 

принесе збитки або прибуток у розмірах,менших за очікуване»172. З огляду на 

таке визначення, інвестиційний ризик має розраховуватись у рамках теорії 

вірогідності на базі широкої вибірки аналогічних ситуацій у минулому або в 

рамках сценарного аналізу, якщо розрахунок потрібен для оцінки майбутніх 

інвестицій. Такі методи, однак, дієві лише для оцінки індивідуальних 

підприємств, адже потребують значних обсягів інсайдерської інформації і їх 

результати погано трансформуються на мезо- або макрорівень.  

Саме тому ми концентруємо увагу на методичних підходах оцінки 

активів, що, як правило, містять оцінку ризику як однієї зі своїх складових. 

Відштовхуючись від цього, ми визначаємо ризик інвестицій у підприємства 

нефінансового сектора як премію, очікувану потенційним інвестором задля 

компенсації альтернативних витрат при виборі ризикового об’єкта 

інвестування, розмір якої має покривати ризики як самого об’єкта інвестування, 

так і середовища, в якому він перебуває/функціонує. Отже, ризик інвестування 

у підприємство реального сектора відображається у ціні його капіталу, а 

проблематика оцінки такого ризику переходить у царину оцінки власного 

капіталу на емерджентних ринках.  

Вітчизняна і російськомовна література, що стосується окресленої 

тематики, концентрується насамперед на теорії та практиці розрахунку 

приведеної вартості активів методом NPV, IRR, або FCF173 та оцінки ринкової 

                                                             
172 Семенова К.Д., Тарасова К.І. Ризики діяльності промислових підприємств:інтегральне 

оцінювання: монографія. Одеса: ФОП Гуляєва В.М., 2017. 234 с. 
173 Шкура І.С. Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проектів  

в Українських реаліях. Європейський вектор економічного розвитку. 2016. № 1(20). 

С. 133–143. 



158 

 

та справедливої вартості підприємств (із використанням моделі Гордона174 або 

метода DCF та його варіацій)175. Усі ці методичні підходи як ставку 

дисконтування містять середньозважену плату за капітал, що у свою чергу 

враховує ризик країни в платі за власний капітал, і коефіцієнт β як мірило 

індивідуальної вразливості підприємства до ризику, а отже, можна 

стверджувати, що вимірювана оцінка ризику закладається саме на етапі 

розрахунку середньозваженої плати за капітал. 

Лише незначна кількість досліджень, здебільшого російських, задається 

метою оцінити справедливу вартість акцій підприємства, порівнюючи їх із 

ринковою вартістю176. Відсутність репрезентативної ринкової статистики 

унеможливлює проведення подібних досліджень для України, а отже, і 

ускладнює перевірку правильності проведеної оцінки справедливої вартості 

через відсутність бази для порівняння.  

Що стосується нормативно-правової бази, то використання методів 

NPV, IRR і DCF закріплено у ряді нормативно-правових документів України. 

Основними сферами, де використовується оцінка приведеної вартості 

активів, є: 

1) оцінка самоокупності інвестиційних проєктів, які реалізуються із 

залученням кредитних коштів міжнародних фінансових організацій. Уцьому 

випадку використовуються методи чистої приведеної вартості (NPV), і проєкт 

вважається самоокупним тоді, коли NPV>0177. У тексті,однак відзначається, що 

ставка дисконтування відповідає ефективній ставці відсотка за кредитом, тобто 

                                                             
174 Чіркін О.М.Деякі особливості використання моделі Гордона під час оцінки бізнесу. Вісник 
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основе DCF и проверка их корректности. Управление корпоративными финансами. 2014. 

№ 2(62). С. 94–113. 
177 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення оцінки 

фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого 

передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення 

для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних 

фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів 

бенефіціара» від 14.07.2016 № 616. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text 
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є вартістю боргу зі всіма комісійними зборами та дисконтами. Це є коректним у 

випадку, коли проєкт на 100% фінансується за рахунок боргу; 

2) оцінка активів банків, які ліквідовуються. Максимізація чистої 

приведеної вартості (NPV) портфеля активів (майна) банку, який ліквідується, є 

одним із принципів при визначенні черговості їх продажу178; 

3) оцінка інвестиційних проєктів, для яких передбачено державне 

фінансування. У формі, що є обов’язковою при поданні проекту на розгляд, у 

частині опису проєкту використовуються показники чистої приведеної вартості 

(NPV), внутрішня норма доходності (IRR) та дисконтований період окупності 

(DPP) як показники ефективності проєкту179; 

4) оцінка конкурсних пропозицій щодо державно-приватного 

партнерства. Як критерії для такої оцінки використовуються показник 

внутрішньої норми доходності (IRR) проєкту, а також показники чистої 

приведеної вартості (NPV) усіх грошових потоків проєкту; капітальних 

інвестицій, витрат на експлуатацію та матеріально-технічне обслуговування 

об’єкта державно-приватного партнерства; плати за експлуатаційну готовність 

проєкту180. Розрахунок середньозваженої плати за капітал у цьому нормативно-

правовому акті не деталізується, але зазначається, що чіткі вимоги з його 

розрахунку мають міститись у інструкції для учасників. 

Усі ці методичні підходи враховують ризик інвестування через 

використання в них показника середньозваженої плати за капітал. Останній є 

невід’ємною складовою моделі оцінки капітальних активів (Capital Asset 

Pricing Model – САРМ), яка характеризується багатоманітністю підходів до 

                                                             
178 Рішення дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження 

Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються» від 

24.03.2016 № 388. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0606-16#Text 
179 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі «Про затвердження форми проектної 

(інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення 

якого може надаватись державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного 

проекту, для реалізації якого може надаватись державна підтримка» від 19.06.2012№724. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12#Text 
180 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-

приватного партнерства» від 11.04.2011 № 384. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

384-2011-п#Text 
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розрахунку. При тому, що цією моделлю користуються близько 75% 

фінансових директорів у США і близько 30% – поза їх межами181, її 

використання в умовах України ускладнюється неспроможністю фондового 

ринку країни постачати репрезентативні дані в кількості, достатній для 

здійснення адекватних оцінок. 

Оцінка активів на слаборозвинених ринках із використанням САРМ або її 

модифікацій є досить детально дослідженою темою в англомовних джерелах182, 

зокрема в частині модифікації і вибору підходів до оцінки, вивірення 

статистичного і математичного апарату такої оцінки, а також вирішення питань 

технічного характеру, що виникають при спробах практичного використання 

означених методичних підходів. Кількість якісних публікацій на цю тематику 

українською мовою залишається порівняно незначною183, і вони також 

присвячені насамперед практичним аспектам використання САРМ та її 

елементів в українських реаліях. І хоча оцінка безризикової ставки є 

невід’ємним елементом будь-якого дослідження такого типу, значна кількість 

методичних підходів до такої оцінки та суттєві відмінності у її результатах 

навіть у рамках одного методичного підходу обумовлюють необхідність 

окремого дослідження, присвяченого їх систематизації. 

Стан українського ринку починаючи з 2015р. не дозволяє віднести його 

навіть до так званих ринків фронтиру (frontier markets), а тому його визначено 

                                                             
181 French J.A practitioner’s guide to the CAPM:an empirical study. Research in Finance. 2018. 

№ 34. 
182 Pereiro, L.E., Valuation of companies in emerging markets: a practical approach. Wiley, New 

York, 2002; Roggi O., Gianozzi A., Baglioni T. Valuing emerging markets companies: New 

approaches to determine the effective exposure to country risk. Research in International Business 

and Finance. 2017. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.07.028; Semenyuk, V. Pragmatics of using 

a modified CAPM model for estimating cost of equity on emerging markets. Baltic Journal of 

Economic Studies. 2016. № 2 (2). Р. 135–142; Damodaran A. Applied corporate finance: a user's 

manual. Hoboken, NJ: JohnWiley, 2006. 
183 Кушнір С.О.Використання моделей САРМ під час визначення прибутковості акцій 

вітчизняних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія:міжнародні економічні відносини і світове господарство. 2017. Вип. 12, част. 1; 

Терещенко О.О. Ставка дисконтування у прийнятті фінансово-інвестиційних рішень. 

Фінанси України. 2010. № 9. С. 77–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2010_9_9 
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як «особливий ринок» (stand alone market)184 що, очевидно, пов’язано із 

прийнятими на той час обмеженнями щодо репатріації дивідендів. Тут слід 

зазначити, що інші аналогічні індекси (FTSE, Russel, S&P) наразі взагалі не 

враховують Україну. 

Як слушно зазначив Л.Перейро185, модель оцінки капітальних активів 

розроблена для оцінки ризику портфеля цінних паперів на розвиненому ринку. 

Таким чином, вона не містить інструментарію для оцінки диверсифікованого 

ризику (який теоретично усувається правильною структурою портфеля), і 

відштовхується від даних, які гарантовано доступні лише на розвиненому 

ринку. На нерозвиненому ринку, однак, відсутня безризикова доходність, а 

доходність біржових індексів не є еквівалентною очікуваній ринковій 

доходності, флуктуації доходності є помітно вищими, а обмеженість наявних 

часових рядів часто зумовлює велику приблизність оцінки ключових 

показників. Крім того, кількість порівнюваних компаній, за якими можна 

визначити середньогалузеві показники, наприклад, коефіцієнт β, є невеликою 

внаслідок звичайної для таких ринків високої концентрації галузей. 

Беручи до уваги розмаїття доступних методичних підходів до розрахунку 

елементів очікуваної плати за капітал, зокрема коефіцієнта ризиковості β, 

необхідним є загальний рамковий підхід обрання найбільш адекватного методу 

розрахунку показників ризиковості. Але, як уже було встановлено, найбільш 

адекватні підходи до розрахунку ризиковості підприємств – зокрема ринкова 

оцінка за дохідністю їх акцій, – в умовах ринку фронтиру не діють через 

відсутність даних. 

Питання обрання методичних підходів до розрахунку інвестиційних 

ризиків для підприємств, які не торгуються на фондовому ринку, добре 

розроблене науковцями із Південної Америки. Зокрема, на увагу заслуговує 

                                                             
184 Consultation: Reclassification of MSCI Ukraine Index.An MSCI press release. 2015. С. 62. 

URL: https://www.msci.com/documents/10199/5e1f38fd-2da5-45b1-8a63-be8c62adabaf 
185 Pereiro L.E. Valuating of closely held companies in Latin America. Emerging Markets Review. 

2001. Vol. 2/4. Р. 335. 
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алгоритм такої оцінки авторства Л.Перейро186. Цей алгоритм слугує для вибору 

методичного підходу для оцінки підприємств, для яких ринкова інформація 

може бути наявна або відсутня, і він може бути корисним в українських умовах 

через подібність обмежень у інформаційному забезпеченні.  

  

Рис. 3.5.1. Алгоритм визначення очікуваної плати за капітал у країнах,  

що розвиваються, згідно з Л.Перейро 
Джерело: адаптовано з: Pereoro L.E. The Valuation of Closely-Held Companies in Latin 

America. Emerging Markets Review. 2001. Vol. 2. Р. 330–370. 

 

Як видно зі схеми, через те, що український фондовий ринок не може 

вважатись розвиненим і не надає необхідних даних, доцільно орієнтуватись на 

моделі розрахунку очікуваної плати за капітал, які не базуються на САРМ. 

Отже, відповідно до схеми, для українських умов доцільно використовувати 

модель Естрада або модель Ерба – Харві – Вісканта. 

Модель Естрада є варіантом розрахунку очікуваної доходності інвестицій 

методом безризикова ставка (доходність американських 10-річних облігацій) + 

                                                             
186 Pereoro L.E. The Valuation of Closely-Held Companies in Latin America. Emerging Markets 

Review. 2001. Vol. 2. P. 330–370. 
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ризик країни (типова доходність ринку – безризикова ставка)* коефіцієнт 

ризиковості, причому основною відмінністю цього методу від стандартного є 

використання downside β як коефіцієнта ризиковості. Downside β 

розраховується аналогічно до стандартної, виключаючи, однак, спостереження 

із позитивними змінами ринкової доходності. Тобто розрахунок downside β 

потребує більшої кількості періодів, ніж розрахунок звичайного коефіцієнта β. 

В українських умовах, коли для більшості підприємств доводиться 

використовувати річні показники доходності через відсутність угод з їх 

цінними паперами на ринку, кількість спостережень здебільшого просто 

недостатня для розрахунку downside β. 

Модель Ерба – Харві – Вісканта є по суті лінійною регресійною моделлю 

піврічної середньоринкової доходності власного капіталу, взятої із відповідних 

рейтингів (MSCI для розвинених ринків та IFC для ринків, що розвиваються) 

від натурального логарифму кредитного рейтингу відповідної країни, взятого із 

піврічного опитування банків, яке проводиться Institutional Investor. З одного 

боку, вона дійсно не покладається на інформацію з ринку, на якому існує 

підприємство, що оцінюється, що дозволяє обійти обмеження недостатності 

місцевої інформації. З іншого боку, дані опитування Institutional Investor 

потребують платної підписки. Вірогідною причиною їх використання є 

доступність означених даних для тих, хто рекомендує цей методичний підхід, і 

їхня впевненість, що така ситуація є універсальною для всіх інших дослідників.  

Таким чином, доведеться використовувати доступні нам дані та будувати 

методичний підхід до оцінки очікуваної плати за капітал, зважаючи на наявні 

ресурсів. Враховуючи наведені вище застереження, можливо розрахувати 

коефіцієнт β підприємства на базі модифікації глобальних його значень, взятих 

із розрахунків А.Дамодарана, на індивідуальний фінансовий важіль (D/E) 

кожного окремого підприємства: 

ERi= Rf+βi* CRP,     (3.5.1) 

де ERi– очікувана плата за капітал; 

Rf– безризикова ставка; 
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βi – індивідуальний коефіцієнт ризиковості підприємства; 

CRP – премія за ризик країни. 

Як безризикову ставку можна брати історичну доходність 10-річних 

облігацій американського уряду за відповідний період. Премію за ризик країни 

також можна взяти із розрахунків А.Дамодарана187. 

Дослідження ризиковості української промисловості проводилося на 

репрезентативній вибірці, що включає 212 здебільшого великих підприємств 

сільськогосподарської, видобувної, харчової, хімічної, коксохімічної, 

металургійної, машинобудівної, енергетичної, будівельної та торговельної 

галузей. У середньому за 2013–2016 рр.188 частка всіх галузей, крім будівельної, 

у загальних активах і загальних обсягах реалізації по відповідній галузі 

становила від близько 20 до 90%, що гарантує репрезентативність більшості 

субвибірок. 

Висока концентрація галузей дозволяє обмежитись порівняно невеликою 

кількістю підприємств, проте призводить до певного перекосу результатів на 

користь великих підприємств, які складають більшу частину вибірки. Для 

великих промислових підприємств в Україні існують певні спільні 

закономірності у функціонуванні, зокрема, значна (від 20 до 66%) частка 

підприємств із від’ємним власним капіталом; значна (від 16 до 88%) частка 

підприємств-зомбі та досить низька (0–22%) частка банкрутств (табл. 3.5.1). 

Останній індикатор сам по собі не є показовим, але через надвисоку частку 

підприємств із незадовільними фінансовими результатами та довготривалість їх 

існування в такому стані дозволяє зробити висновки про неринкові причини 

такої ситуації.  

Підприємства-зомбі, згідно з методологією банку міжнародних 

розрахунків, є підприємствами, що як не новостворені підприємства мали 

коефіцієнт покриття відсоткових витрат (EBIT/Interest expenses) менше 1 

                                                             

187 Country Default Spreads and Risk Premiums. URL: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/;current data-> risk premiums for other markets 
188 Період, за який були доступні дані стосовно найбільшої кількості підприємств вибірки. 
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упродовж трьох років підряд. Таким чином, це підприємства, що ледве здатні 

оплатити відсотки за своїми запозиченнями і неспроможні погасити основну 

суму боргу. Наявність великої кількості таких підприємств у промисловості 

вважається різко негативним явищем як для галузі, так і для економіки загалом, 

адже такі підприємства здебільшого є неефективними і безперспективними як з 

точки зору генерації доходів для бюджету, так і з точки зору постачання 

економіки конкурентоспроможною продукцією. Відповідно до дослідження 

Банержи і Хоффмана189, у Західній Європі у 2016 р. частка таких підприємств 

становила 12%. В українській промисловості їх частка значно вища – близько 

42%, причому в окремих галузях (зокрема, у коксохімічній і металургійній) їх 

майже 90%.  

Таблиця 3.5.1 

Частка підприємств із незадовільними результатами діяльності  

у 2006–2018 рр. 

Галузь 

Кількість 

підприємств 

Частка 

підприємств із 

від’ємним ВК 

Частка 

банкрутств у 

вибірці190 

Частка 

підприємств-

зомбі 

Сільське господарство 17 23,53% 0,00% 29,41% 

Видобувна 14 21,43% 0,00% 28,57% 

Харчова 44 27,27% 4,55% 47,73% 

Коксохімічна  9 22,22% 11,11% 88,89% 

Хімічна 9 66,67% 22,22% 66,67% 

Металургійна  15 53,33% 6,67% 86,67% 

Машинобудівна  41 31,71% 17,07% 41,46% 

Енергетична  16 25,00% 0,00% 25,00% 

Будівна  24 37,50% 8,33% 16,67% 

Торговельна  23 34,78% 8,70% 30,43% 

Всього 212 32,55% 8,02% 41,98% 

Джерело: складено автором. 

 

Найбільш вірогідне пояснення високої (32,55%) частки підприємств із 

від’ємним власним капіталом є реакція підприємств на три послідовні зовнішні 

шоки: 2008 р. – унаслідок падіння курсу гривні та диспропорції у запозиченнях 

підприємств у валюті та їх доходах у гривні; 2011 р. – унаслідок падіння цін на 

український експорт, зокрема метал, на зовнішніх ринках; 2014р. –унаслідок 

                                                             
189 Banerjee Ryan Niladri, Hoffman Boris. The rise of zombie firms: causes and consequences. BIS 

Quarterly review. September, 2018. Р. 67–78. 
190 За 2006–2019 рр. 
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початку захоплення українських територій і відповідного розриву 

господарських зв’язків із країною-агресором. Крім того, упродовж усього 

періоду існували підприємства зі стабільно від’ємним власним капіталом. 

Значна кількість підприємств-зомбі та підприємств із від’ємним власним 

капіталом відображається також і на середніх показниках фінансового стану. 

Так, упродовж 2006–2018 рр. для великих промислових підприємств України 

характерним є спадання частки власного капіталу у структурі фінансування 

(табл. 3.5.2). Пік негативних тенденцій припадав на 2016 р., хоча ряд галузей, 

зокрема коксохімічна, хімічна та металургійна, продовжили демонструвати 

негативну динаміку й опісля. 

Таблиця 3.5.2 

Частка власного капіталу в середньому по субвибірках, % 

Галузь КВЕД 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сільське 

господарство 
A01 52,0 45,3 39,5 32,8 36,6 44,4 52,7 46,2 41,9 32,9 35,7 37,6 41,1 

Видобувна  B 62,7 61,9 58,9 57,6 56,0 58,1 58,9 61,9 66,0 60,3 55,4 55,2 52,4 

Харчова  C10 48,9 46,3 40,8 38,7 42,5 39,0 42,5 45,3 47,2 40,2 38,0 36,8 39,2 

Коксохімічна C19 44,7 41,5 42,5 44,2 41,2 43,4 40,6 37,6 35,9 32,4 30,9 24,9 11,7 

Хімічна C20 64,3 58,9 58,3 58,2 42,2 31,1 23,7 20,5 16,1 9,7 13,7 12,6 13,9 

Металургійна  C24 52,4 48,8 47,5 38,6 37,5 29,8 26,4 23,4 22,3 18,5 17,4 14,4 18,3 

Машинобудівна  C26-30 54,2 53,1 50,5 40,8 40,2 40,1 43,8 42,7 44,4 40,7 43,3 41,4 42,0 

Енергетична  D35 33,1 34,5 37,4 35,9 37,9 38,7 49,4 52,9 51,7 48,7 42,3 39,6 41,5 

Будівна  F 35,3 29,5 29,8 25,7 28,2 26,1 27,3 26,3 24,9 22,7 19,7 26,4 27,3 

Торговельна  G 21,2 18,4 21,4 21,5 16,9 19,8 19,8 19,9 24,5 25,3 23,7 26,2 26,4 

Джерело: складено автором. 

 

Показовим є той факт, що за період, що розглядається, медіанні значення 

власного капіталу по хімічній та металургійній галузях знизились до рівня 

будівельної та торговельної, тобто вдвічі – з 50–60% до 25–30%. Причиною 

цього є хронічна збитковість підприємств цих галузей, що виражається у 

середньому показнику EBIT за той же період. Коксохімічна галузь, попри 

збитки 2009–2014 рр., змогла утримати частку свого власного капіталу на рівні 

у 44% протягом усього періоду. 

Вплив концентрації галузей відслідковується в значному спотворенні 

середніх даних по галузі, що унеможливлює висновки стосовно дійсної 

структури капіталу по підприємствах, які не є великими. У свою чергу це 
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означає, що декілька збиткових великих підприємств можуть спустити 

середньогалузеві показники структури капіталу чи доходності до від’ємних 

значень. Зворотне твердження також є коректним, зокрема значна кількість 

підприємств-зомбі і підприємств із від’ємним ВК у, наприклад, 

машинобудівній, харчовій та будівельній галузях також не відслідковується 

через середню доходність. 

Таким чином, українська промисловість важко перенесла кризові явища 

2008, 2011 та 2014 років, що відобразилось у значному спаді доходності 

підприємств, особливо великих. Спадна доходність у свою чергу призвела до 

скорочення частки власного капіталу у фінансуванні підприємств, в окремих 

випадках – удвічі і більше разів. Після кожного кризового періоду зростала 

частка підприємств-зомбі, що не спроможні розрахуватись по основній сумі 

боргу і продовжують існувати виключно з доброї волі кредиторів. Умовно 

нормальна частка таких підприємств у промисловості становить до 12%, у той 

час як в Україні вона сягнула 42%, причому в окремих галузях – до 90%. 

Подібний фінансовий стан перетворює підприємства на абсолютно 

некредитоспроможні, а тому активніше використовуються сірі схеми 

фінансування, зокрема кредитування пов’язаними кредиторами. Так, у 2019 р. 

78,7% кредитів великим підприємствам було отримано від пов’язаних 

депозитних корпорацій191. Хронічна збитковість та значне скорочення частки 

власного капіталу в свою чергу перетворює будь-які інвестиції в українські 

активи на надзвичайно ризикові, адже більшість методик оцінки вартості 

підприємства в умовах відсутності ринкових даних взагалі не пристосовані для 

оцінки підприємств із від’ємним власним капіталом, яких в українській 

промисловості близько 32%.  

Нами було розраховано значення коефіцієнтів β та очікуваної плати за 

капітал по галузях української промисловості. В табл. 3.5.3 подано їх середні та 

медіанні значення. 

                                                             
191 Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України) 

нефінансовим корпораціям, за розміром суб’єкта господарювання та ознакою пов’язаності. 

URL: https://bank.gov.ua/files/Loans_MSE.xlsx 
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Таблиця 3.5.3 

Середні та медіанні значення коефіцієнтів β і очікуваної плати за капітал 

по підприємствах вибірки, в розрізі галузей, у середньому за 2006–2019 рр. 

Галузь 

Середнє значення 

коефіцієнта β 

Медіанне 

значення 

коефіцієнта β 

Середнє 

значення плати 

за капітал 

Медіанне 

значення плати 

за капітал 

A01 2,14 1,16 24,71 14,25 

B 3,05 1,40 31,65 17,71 

C10 3,85 1,38 43,50 16,68 

C17 1,61 1,61 18,88 18,88 

C19 24,47 1,69 253,92 18,60 

C20 24,96 3,67 219,12 28,62 

C21 1,39 1,03 15,82 12,09 

C22 1,79 1,22 23,28 14,80 

C23 8,65 2,94 101,72 37,76 

C24 12,57 5,08 136,62 46,94 

C26-30 15,05 1,96 143,23 21,21 

D35 3,26 1,85 35,62 20,37 

Джерело: складено автором. 

Середні по галузі значення коефіцієнта β здебільшого пов’язані із 

ненормальними значеннями коефіцієнтів β окремих підприємств із величиною 

власного капіталу,близькою до нуля (спостереження із від’ємним власним 

капіталом із розрахунку вилучались). Особливої уваги заслуговують 

підприємства коксохімічної (С19), хімічної (С20), металургійної (С24) і 

машинобудівної (С26–30) промисловості. У вибірці по коксохімічній галузі 

підвищення середнього коефіцієнта β до 24 пояснюється здебільшого 

співвідношенням боргу до власного капіталу ПАТ «НПК Галичина», що у 

2018 р. становило 2037. Ситуація для вибірки по хімічній галузі є подібною, але 

в ній вже п’ять таких статистичних викидів, кожен з яких стосується 

останнього звітного періоду підприємства до відображення ним від’ємного 

власного капіталу, що цілком відповідає тенденціям по підприємствах 

української промисловості. Вибірка по металургійній галузі характеризується 

дещо іншими проблемами: тут ненормальні значення коефіцієнта β 

досягаються не тільки одиничними статистичними викидами перед втратою 

підприємством власного капіталу (ПрАТ «Дніпровський металургійний 

завод»), а й наявністю підприємств зі стабільно високим левереджем на рівні 25 
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і більше (наприклад, ПАТ «КОМІНМЕТ», ПрАТ «Дніпроспецсталь»). Ситуація 

із вибіркою по машинобудуванню аналогічна ситуації по коксохімічній галузі, 

тільки тут проблемне значення коефіцієнта левереджа у 5373 має ПрАТ 

«АвтоКрАЗ». Медіанні значення менше підпадають під вплив таких 

статистичних викидів, однак все ще відображають наявність у вибірці 

підприємств зі стабільно високим левереджем.  

Станом на 2019 р. найбільш ризиковими галузями української 

промисловості були виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

(С23) із медіанним значенням коефіцієнта β 8,98, металургійне виробництво 

(С24) – 3,65 та коксохімічна промисловість (С19) – 3,31. Найменш ризиковими 

галузями української промисловості були виробництво гумових і пластмасових 

виробів (С22) зі значенням коефіцієнта β у 0,22, хімічна галузь (С20) – зі 

значенням у 0,74 та машинобудівна галузь (С26–30) – зі значенням у 0,83. Як 

бачимо, значення коефіцієнта β за окремий період можуть сильно відрізнятися 

від середніх і медіанних за період, а тому доцільно використовувати саме річні 

значення для будь-яких практичних розрахунків. Причинами такої динаміки є 

зміни у поточному стані підприємств вибірки, причому чим менше підприємств 

у вибірці, тим більше зашкалюватимуть середні та медіанні значення, як це 

видно на прикладі галузей із виробництва іншої неметалевої мінеральної 

продукції (С23) та виробництва гумових і пластмасових виробів (С22),у 

вибірках за якими всього по чотири підприємства. 

Найвищих значень медіанне значення коефіцієнта β по українській 

промисловості загалом досягло у 2009 р. – під час першої масової хвилі 

перетворення підприємств на зомбі, що було пов’язано із масивними збитками 

через кризові явища. Найнижчих – у 2006 р., коли медіанний коефіцієнт β по 

українській промисловості був нижчий за аналогічний показник у США. 

Надвисокі значення коефіцієнтів β по вибірках є результатом або 

надвисоких значень D/E в останній рік перед відображенням негативного 

власного капіталу, або стабільно високих значень D/E в окремих підприємств. 
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Наявність останніх легко відслідковується по медіанних значеннях 

коефіцієнтів β по вибірці.  

Тепер розглянемо відхилення коефіцієнта β, розрахованого по вибірці 

українських підприємств від галузевих значень коефіцієнта β для відповідних 

галузей американської промисловості (табл.3.5.4). Останні використовувались 

як базис для розрахунку коефіцієнтів β на базі українських підприємств, тож 

різниця спричинена насамперед різницею у структурі капіталу.  

Таблиця 3.5.4 

Відхилення медіанних значень коефіцієнта β по українських галузях від 

галузевих значень коефіцієнта β по США, 2006–2019 рр., % 

Роки A01 B C10 C17 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C26-30 D35 

2006 -45 -72 -12 -40 5 -27 -1 -49 -4 -41 -33 13 

2007 5 -67 8 -28 42 -20 -27 -45 31 -15 -19 4 

2008 45 -50 19 -7 48 -8 -24 -44 119 21 -11 -13 

2009 93 -59 50 445 1 -11 12 -6 44 121 46 2 

2010 10 -50 6 -10 -26 45 25 -64 -37 76 22 42 

2011 -13 -30 65 -13 0 44 5 -35 123 196 24 14 

2012 -37 -35 16 32 25 194 16 -7 129 272 22 14 

2013 -11 -25 11 24 4 123 7 90 168 150 29 -19 

2014 30 -58 16 30 28 74 -28 104 139 66 -7 0 

2015 43 -60 23 194 58 167 -42 160 171 157 -14 23 

2016 -6 -29 10 151 45 -52 -28 21 277 99 -44 27 

2017 -13 -64 35 87 75 -47 -21 128 221 2032 -52 15 

2018 -27 -25 13 57 275 -57 -21 37 746 134 -42 -9 

2019 -9 6 38 64 242 -34 -7 -6 887 183 -45 -14 

Джерело: складено автором. 

У табл. 3.5.4 відмічено значення коефіцієнта β, менші за базові, тобто 

випадки, коли ризик по українських підприємствах менший за ризик по 

американських.  

Доцільно відзначити значно вищу волатильність коефіцієнта β, 

розрахованого по українських підприємствах; це є результатом порівняно 

невеликої кількості підприємств у вибірці. Беручи до уваги високу 

концентрацію української промисловості та значний відсоток підприємств із 

від’ємним власним капіталом серед великих промислових підприємств 

України, можна очікувати подібних результатів навіть за розширення вибірки 

за рахунок даних по малих і середніх підприємствах, що, однак, необхідно 

перевіряти. 
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Аналіз доступних даних дозволяє зробити висновок про те, що 

сільськогосподарська (А01), видобувна (В), хімічна (С20), фармацевтична 

(С21), гумово-пластмасова (С22) та машинобудівна (С26–30) галузі в Україні є 

менш ризиковими, ніж у США, а решта – більш ризиковими. Надвисока 

волатильність коефіцієнта β по українських підприємствах є вірогідно 

результатом надвисокої концентрації українських галузей та поганого 

фінансового стану значної кількості великих промислових підприємств, 

зокрема їх хронічної збитковості, що відображається у від’ємному власному 

капіталі.  

Таким чином, оцінка ризиковості підприємств української промисловості 

може бути проведена виключно на відкритих даних із використанням 

запропонованого нами методичного підходу. Однак доступ до джерел платної 

інформації уможливив би використання альтернативних методичних підходів, 

також нами розглянутих, які потенційно могли би надати якщо не більш точну 

оцінку, то хоча би базу для порівняння.  
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РОЗДІЛ 4. 

ПОДАТКОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Податкові ризики в діяльності підприємств  

сектора нефінансових корпорацій  

 

Серед факторів фінансових ризиків ведення бізнесу особливе місце 

займають податкові ризики, значення яких посилюється в сучасних умовах. Це 

обумовлено насамперед переважно незадовільним фінансовим станом 

підприємств корпоративного сектора економіки, складністю економічних та 

політичних процесів останнього десятиріччя, економічними наслідками 

пандемії. Стосовно сфери податкових правовідносин ці явища зокрема 

проявляються у невизначеності й динамічності податкового законодавства, 

високому рівні податкового тягаря, диференціації його за різними 

секторами економіки, що призводить до підвищеної ризиковості ведення 

бізнесу. За таких умов ефективність функціонування будь-якого підприємства 

значною мірою залежить від наявності та рівня податкових ризиків, а також від 

обраного підходу до управління ними.  

Прийняття управлінських рішень у сфері господарювання і, зокрема, в 

податковому плануванні без урахування податкових ризиків призводить до 

фінансових та інших втрат, знижує інвестиційну привабливість та 

конкурентоспроможність підприємств. Тому теоретичне усвідомлення сутності 

податкових ризиків та розроблення рекомендацій щодо управління ними 

становить нагальну проблему. 

Податкові ризики є фактором фінансових ризиків, але внаслідок 

специфічності організації відносин учасників податкового процесу та 

імперативності податків як інституту для платників, вони мають характерні 

риси, що відрізняють їх від інших ризиків. Це знаходить відображення у різних 

підходах до визначення цього поняття (додаток 7). 
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Аналіз існуючих підходів до визначення поняття «податковий ризик» 

демонструє, що в першій групі визначень вони асоціюються тільки зі змінами 

податкового законодавства. Між тим таке трактування податкових ризиків 

фокусується виключно на екзогенних факторах та не враховує їх ендогенні 

причини, що занадто обмежує сферу їх прояву.  

У другій групі представлено визначення податкових ризиків, які базовані 

на внутрішніх причинах, причому проблеми зовнішнього (відносно до платника 

податків) середовища залишаються поза увагою, що також не може вважатися 

коректним. Єдиним винятком у наведених визначеннях другої групи є підхід 

Л.Мамет, в якому згадуються контролюючі органи, тобто зовнішнє середовище, 

яке хоча й фрагментарно, але враховується. Проте і цей підхід уявляється також 

занадто вузьким.  

Аналіз третьої групи визначень показує, що податкові ризики 

виокремлюються на підставі можливих втрат, зв’язаних із оподаткуванням, які 

виникають при реалізації податкових ризиків. При цьому у визначеннях, 

запропонованих А.Караваєвим, О.Морозовим, О.Шевельовою можливі втрати 

обмежуються втратами фінансових ресурсів. Натомість у визначеннях 

Д.Тихонова та Л.Липника і Л.Карпова податкові ризики зв’язуються також із 

іншими втратами, хоча їх форма (репутаційні втрати, моральна шкода, карна 

відповідальність, обмеження майнових прав тощо) не розкривається.  

У четвертій групі зібрано визначення, що базуються на використанні 

принаймні двох підходів із наведених у першій–третій групах. 

Найбільш прийнятними серед проаналізованих визначень, на наш погляд, 

вважаються: 

– визначення податкового ризику, запропоноване Н.Бондарчук та 

З.Карпасовою, оскільки, по-перше, воно стосується обох суб’єктів податкових 

правовідносин (держави і платника податків), по-друге, наслідки податкових 

ризиків у ньому не обмежуються лише фінансовими втратами. Між тим не 

зовсім коректним у цій дефініції представляється уточнення, що прогнози 

суб’єкта господарювання щодо стану в майбутньому засновуються лише на 
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чинних нормах податкового законодавства, оскільки вони можуть базуватися 

також на таких нормах законодавства, що вже оприлюднені, проте набудуть 

чинності у майбутньому. При цьому такі припущення можуть не виправдатися, 

що призведе до додаткових фінансових втрат бізнесу; 

– визначення податкового ризику О.Десятнюк і В.Канюка, що також 

враховує екзогенні та ендогенні причини й деталізує можливі види наслідків 

його реалізації. Проте автори використовують підхід, базований на 

неокласичній теорії ризику, який допускає настання позитивних наслідків 

реалізації ризиків. 

Існує багато різноманітних підходів до класифікації податкових ризиків.  

За суб’єктами, які несуть ризики, податкові ризики традиційно 

поділяються на ризики держави – пов’язані з вірогідністю фінансових втрат 

внаслідок процесу оподаткування для держави, та ризики платників податків – 

пов’язані з вірогідністю понесення фінансових та інших втрат унаслідок 

процесу оподаткування для платника податків.  

Більшість фахівців виділяє як критерій класифікації фактори, що 

спричиняють податковий ризик. Серед причин виникнення невизначеності 

зазначають такі категорії ризиків192:  

– інформаційні ризики, пов’язані з неоднозначним трактуванням 

законодавчих актів; 

– ризики процесу, що виникають під час виконання податкових 

зобов’язань (управлінські помилки, вади документообігу, некоректне 

сприйняття вимог нормативно-правових актів персоналом підприємства тощо); 

– ризики оточення – наслідок невизначеності правозастосування 

податкового законодавства контролюючими органами;  

– репутаційні ризики – ризики завдання шкоди репутації підприємства. 

Деякі автори розширюють цей перелік ризиками фінансового обліку та 

управління193. 

                                                             
192 Гордеева О.В. Налоговые риски: понятие и классификация. Финансы. 2011. № 1. С. 33–36. 
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Значна частина дослідників відносить до факторів податкового ризику 

високе податкове навантаження, що може підштовхувати платників до 

ухилення від оподаткування та провокувати розширення тіньового сектора 

економіки. 

С.Сутирін та А.Погорлецький розрізняють непередбачувані податкові 

ризики та передбачувані – ті, які можна передбачити, розуміючи тенденції в 

податковій теорії та податковій політиці194.  

Незважаючи на існуючу множину підходів до трактування та 

класифікації податкових ризиків, більшість авторів сходяться в тому, що 

податкові ризики обумовлені невизначеністю як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища, пов’язані із загрозою фінансових та інших втрат як 

для держави, так і для платників податків, мають негативний характер 

(класична теорія ризику) та достатньо складні стосовно ідентифікації та 

оцінювання195. 

У класифікації податкових ризиків за факторами, що визначають 

фінансові ризики, під зовнішнім ризиком розуміють ризик, який не залежить 

від діяльності суб’єкта, а під внутрішнім – ризик, що залежить від діяльності 

конкретного суб’єкта. Із таким поділом загалом можна погодитись, але більш 

доцільно у цій категорії розподіляти податкові ризики не власне за факторами, 

а за сферою виникнення цих факторів. 

Окрім наведених ознак класифікації, існує певна кількість критеріїв, які 

застосовуються окремими авторами. Наприклад, С.Клименко та О.Дуброва 196 

розподіляють ризики за чисельністю суб’єктів ризику, за ситуацією, за 

ступенем належності до підприємницької діяльності, за належністю до країни 

функціонування, за ступенем системності, за адекватністю часу ухвалення 

                                                                                                                                                                                                          
193 Elgood T., Paroissien I., Quimby L. Managing Global Risk for Multinationals. Journal of 

International Taxation. 2005. Vol. 16, No. 5. Р. 22–27. 
194 Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой 

экономике. Санкт-Петербург: Изд-во В.А.Михайлова, Изд-во «Полиус», 1998. С. 53–54. 
195 Егорова О.Я., Смирнова Е.Е.Управление налоговыми рисками в компании в условиях 

экономической нестабильности. Молодежный научный форум: общественные и 

экономические науки. 2015. № 2(21). С. 92–99. 
196 Клименко С.М., Дуброва О.С. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. 

Київ: КНЕУ, 2005. С. 110. 
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рішення про реагування на реалізовані ризики, за масштабом впливу або за 

сферою охоплення, за ступенем впливу на діяльність суб’єкта господарювання, 

за можливістю запобігання. М.Рогов197 доповнює класифікацію ознаками: за 

природою джерела, за структурою суб’єкта, за зв’язком з іншими видами 

ризику, за привабливістю наслідків, за аспектами економічних явищ. Е.Уткін та 

Д.Фролов198 пропонують класифікувати ризики також залежно від періоду, за 

сферою застосування, за можливістю перетворення, за рівнем новизни. Між 

тим більшість із цих «індивідуальних» ознак класифікації не відображають 

специфічні характеристики ризиків стосовно методики аналізу та управління 

ними і тому орієнтуватись на них недоцільно.  

Незважаючи на збігання деяких найбільш поширених критеріїв, ризики за 

ними фахівці класифікують по-різному. Це стосується, зокрема, таких ознак, як 

розподілення за рівнем фінансових втрат, за характером наслідків, за сферою 

походження (виникнення), за причинами (факторами) виникнення. 

Так, за ознакою «характер наслідків» І.Бланк199 та Г.Кірейцев200 

виділяють ризики, що призводять тільки до економічних втрат; ризики, що 

призводять до упущеної вигоди; ризики, що породжують як економічні втрати, 

так і додаткові доходи. В.Гранатуров201 відокремлює за цим критерієм чисті та 

спекулятивні ризики, А.Фомічьов202 класифікує аналогічні ризики за критерієм 

«економічний результат», А.Старостіна та В.Кравченко203 – за характером 

впливу, І.Балабанов204, Т.Бут205, С.Клименко та О.Дуброва 206, Н.Машина207, 

О.Шевельова208 – залежно від можливого результату. 

                                                             
197 Рогов М.А. Методы управления экономическими рисками автотранспортного 

предприятия на основе портфельного подхода: дис....канд.экон.наук. Москва, 1997. 195 с. 
198 Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. Москва: ТЕИС, 2003. С. 35. 
199 Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. Киев: Ника-Центр, 2005. 600 с. 
200 Фінансовий менеджмент / за ред.проф. Г.Г.Кірейцева. Київ: ЦУЛ, 2002. С. 334. 
201 Гранатуров В.М. Экономический риск:сущность, методы измерения, пути снижения. 2-ое 

изд., перераб и доп. Москва: Изд-во «Дело и сервис», 2002. С. 19. 
202 Фомичев А.Н.Риск-менеджмент.Москва:Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2004. С. 22. 
203 Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент:теорія та практика. Київ: ІВЦ 

«Видавництво «Політехніка”», 2004. С. 28. 
204 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. Москва: Финансы и статистика, 1996. 192 с. 



177 

 

Обґрунтовані та необґрунтовані ризики розмежовуються за ознакою «за 

ступенем ризику» (Е.Уткін та Д.Фролов), «за ступенем обґрунтованості 

ризику» (С.Клименко та О.Дуброва), «за типом» (Н.Машина), «за ступенем 

обґрунтованості рішень або дій» (С. Ілляшенко), «за ступенем правомірності» 

(О. Шевельова). Глобальні та локальні ризики одночасно відносяться до 

класифікаційних ознак «рівень впливу» (Л.Хурнова та Д.Маміна209), «за 

обсягом» (Е.Уткін та Д.Фролов), «за масштабом вирішуваних завдань» 

(Н.Машина). 

Отже, на основі наведених ознак класифікації можливо виділити критерії, 

що стосуються всієї сукупності податкових ризиків та притаманні їх окремим 

видам. 

В основу пропонованої класифікації (додаток 8) покладено класифікації, 

запропоновані І.Бланком та Л.Карповим210. Її основним критерієм слугує ознака 

«за факторами ризиків», що передбачає розподілення ризиків на законодавчі та 

нормативно-правові, адміністративні, комерційні й операційні та податкові 

ризики фінансового стану платника податків.  

У першу групу можуть бути включені такі основні фактори, як:  

  складність податкового законодавства; 

  можливість різних способів тлумачень податкового законодавства; 

  динамізм податкового законодавства; 

  пробіли, колізії та суперечності в нормативно-правових актах;  

  відсутність принципу винності при застосуванні фінансових санкцій за 

порушення податкового законодавства тощо. 

                                                                                                                                                                                                          
205 Бут Т.П. Анализ, моделирование и управление экономическим риском. Харьков: Нац. 

аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац.ин-т», 2003. 100 с. 
206 Клименко С.М., Дуброва О.С. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. 

Київ: КНЕУ, 2005. С. 110. 
207 Шевелева Е.В. Налоговый риск в бухгалтерском учете предприятия: дис....канд.экон.наук. 

Казань, 2000. 152 с. 
208 Там само. 
209 Хурнова Л.М., Мамина Д.Х. Экологическое аудирование управления рисками. Пенза: 

ПГАСА, 2003. 100 с. 
210 Карпов Л.М.Управління податковими ризиками підприємства в процесі прийняття 

управлінських рішень: дис....канд.екон.наук. / ХНЕУ. Харків, 2008. 226 с. 
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До групи адміністративних податкових ризиків відносяться: 

  непередбачуваність позиції органів податкового контролю; 

  суперечності у рішеннях судів щодо справ сфери податкового 

законодавства і т. ін. 

Комерційними податковими ризиками можуть вважатися, зокрема: 

  неможливість передбачення дій контрагентів та інших третіх осіб; 

  неможливість визначення податкового статусу контрагентів тощо. 

Операційні податкові ризики – це: 

  недостатня кваліфікація персоналу, який здійснює податковий облік 

платника податків; 

  відсутність належного інформаційного забезпечення персоналу, який 

здійснює податковий облік платника податків; 

  негативна мотивація персоналу, який здійснює податковий облік 

платника податків; 

  схильність керівників до ухиляння від сплати податків чи до 

використання агресивних оптимізаційних схем тощо. 

Податкові ризики фінансового стану платника податків включають: 

  неможливість сплати податків за умов втрати ліквідності; 

 неможливість здійснення операції з контрагентами щодо оптимізації 

податкових платежів за умов втрати ліквідності й т. ін. 

За ступенем уніфікації прояву податкові ризики можливо розподілити на 

загальні та специфічні. Ці ризики можуть бути обумовлені різними факторами, 

сферою виникнення яких є зовнішнє та внутрішнє середовище. До загальних 

переважно відносяться законодавчі та нормативно-правові, а також 

адміністративні, до специфічних – комерційні, операційні та податкові ризики 

фінансового стану платника податків.  

Проте така систематизація є відносно умовною, оскільки деякі 

законодавчі та нормативно-правові податкові ризики можуть бути властиві 

обмеженому колу суб’єктів підприємницької діяльності (наприклад, ризики, 

зв’язані з недосконалістю оподаткування інвестиційної діяльності на територіях 
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пріоритетного розвитку або технологічних парків), тобто відноситься до 

специфічних ризиків, а деякі операційні податкові ризики (зокрема, ризики, 

пов’язані з помилками у податковому обліку) супроводжують діяльність 

переважної кількості суб’єктів господарювання і відносяться до групи 

загальних податкових ризиків. 

За критерієм сфери виникнення факторів податкові ризики можуть бути 

розподілені на зовнішні та внутрішні. Перша група включає законодавчі та 

нормативно-правові, адміністративні та комерційні податкові ризики, друга – 

операційні податкові ризики та податкові ризики фінансового стану платника.  

За видом наслідків можливо виділити ризики посилення податкового 

тягаря, ризики забезпечувальних заходів, ризики посилення податкового 

контролю, ризики несплати податків, ризики помилок у податковому обліку. 

Перші два види ризиків у класифікації за цією ознакою характеризують кінцеві 

наслідки реалізації податкових ризиків, інші стосуються проміжних 

результатів, які призводять до виникнення ризиків посилення податкового 

тягаря та забезпечувальних заходів. 

 Посилити податковий тягар можуть додаткові кошти, витрачені 

платником на сплату більшої кількості податків, що перевищує суму, якувін 

розраховував сплатити, та інші, пов’язаних із процесом оподаткування витрати 

(оплата послуг податк ових аудиторів, консультантів тощо).  

Ризики забезпечувальних заходів характеризуються втратами унаслідок 

застосування забезпечувальних заходів податкового контролю, до яких, згідно з 

чинним в Україні законодавством відносяться: фінансові санкції, 

адміністративний арешт активів, податкова застава, обмеження на здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності згідно зі ст. 37 Закону України від 16 квітня 

1991 р. № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність»211, адміністративна та 

кримінальна відповідальність за податкові правопорушення, нанесення 

фізичного і морального збитку службовим особам платника податків 

представниками контролюючих органів. 

                                                             
211 Закон України XII«Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959. 

URL: www.liga.kiev.ua 
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Слід зазначити, що перші чотири забезпечувальні заходи застосовуються 

безпосередньо до підприємств як юридичних осіб, а п’ятий і шостий в Україні 

застосовуються лише стосовно службових осіб підприємства. За формальними 

ознаками шостий вид втрат не є забезпечувальним заходом, санкціонованим 

державою, однак його слід виділити з огляду на поширеність фактичного 

застосування. Беручи ж до уваги те, що збитки, завдані неправомірними діями 

посадових осіб органів державної податкової служби підлягають 

відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, можна дійти висновку, 

що ці ризики стосуються не тільки платників податків, а й держави. 

Ризик посилення податкового контролю полягає в можливості 

проведення додаткових заходів податкового контролю внаслідок помилок у 

податковому обліку, виявлення господарських відносин з «фіктивними» 

контрагентами або здійснення інших операцій, що призводять до позачергового 

включення до плану податкових перевірок. Підстави для проведення таких 

заходів викладено в законодавчих актах та внутрішніх актах контролюючих 

органів. Зокрема, в Україні підстави для проведення позапланових перевірок 

наведено в ст. 78.1.1 Податкового кодексу України212. Основні критерії 

першочергового відбору платників податків до включення в план-графік 

перевірок позначаються в Наказі ДФСУ від 31 липня 2014 р. №22 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між 

підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні 

та реалізації матеріалів перевірок платників податків»213.  

Ризики несплати податків пов’язані з втратами за рахунок несвоєчасної 

сплати податкових платежів, які переважно обумовлені операційними 

(допущення помилок у розрахунку або термінах сплати податків) та 

                                                             
212 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 
213 Наказ ДФСУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між 

підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації 

матеріалів перевірок платників податків» від 31 липня 2014 р. №22. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0022872-14#n7 
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податковими факторами фінансового стану платників (нестачею коштів на 

сплату податків).  

Ризики помилок у податковому обліку можна віднести до первісних 

податкових ризиків, які призводять до виникнення всіх інших видів податкових 

ризиків і породжуються дією кожного із зазначених факторів податкових 

ризиків.  

Щодо класифікації ризиків за рівнем втрат фахівці наводять різні підходи 

до визначення припустимого, критичного та катастрофічного рівнів. 

Наприклад, з позиції І.Бланка214 припустимі ризики пов’язані з втратами, які не 

перевищують розрахункової суми прибутку по фінансовій операції, що 

здійснюється, критичні – втрати, які не перевищують розрахункової суми 

валового доходу по такій операції, катастрофічні – збитки, які визначаються 

частковою або повною втратою власного капіталу. З погляду Н.Бондарчук та 

З.Карпасової215 прикладом критичного податкового ризику є пред’явлення 

штрафних санкцій, у сукупності зіставних з основною сумою податку, що 

представляють загрозу платоспроможності організації-платника та її 

подальшому існуванню. Перший підхід може бути застосований для оцінки 

податкових ризиків за окремими господарськими операціями, а другий 

видається більш коректним для ризиків на рівні платників податку.  

За об’єктом ризику можливо виділити податкові ризики окремої 

господарської операції (операції нарахування заробітної плати персоналу, 

здійснення оплати контрагенту, внесення коштів до статутного фонду тощо), 

ризики окремого виду господарської діяльності (посередницьких операцій, 

операцій з торгівлі або виробництва продукції та ін.) та ризики, пов’язані з 

оподаткуванням та податковим обліком господарської діяльності підприємства 

загалом.  

Пропонована класифікаційна ознака «за джерелом походження» дозволяє 

виділити три групи податкових ризиків. Перша з них обмежується виключно 

                                                             
214 Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. Киев: Ника-Центр, 2005. 600 с. 
215 Бондарчук Н.В., Карпасова З.М. Финансовый анализ для целей налогового 

консультирования. Москва: Вершина, 2006. С. 43. 
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одним податком або збором, а відповідні ризики є похідними від 

конструктивних особливостей цього податку. Друга група об’єднує ризики 

спеціальних податкових режимів (особливих економічних зон, технопарків, 

індустріальних парків, спрощеної системи оподаткування тощо). Їх наявність 

створює стимули для використання низькоподаткових режимів для уникнення 

оподаткування та відповідні податкові ризики як на рівні держави, так і для 

суб’єктів підприємницької діяльності. Третя група включає ризики системного 

характеру, що стосуються податкової системи загалом,– через наявність 

суперечностей і проблемних аспектів її побудови. Так, наприклад, відсутність 

єдиного порядку індексацій усіх виражених у грошових одиницях показників та 

специфічних податкових ставок, застосованих у Податковому кодексі 

України,викликає необхідність їх «ручного» регулювання, що призводить до 

слабкої прогнозованості податкового законодавства та відповідних податкових 

ризиків як для держави, так і для нефінансових корпорацій – платників 

податків. 

Критерій «за часом дії» передбачає розподілення податкових ризиків на 

такі, що супроводжують діяльність суб’єкта господарювання постійно та 

тимчасово. Ці ризики розрізняються залежно від специфіки господарської 

діяльності суб’єкта податкових правовідносин, але прояв постійних ризиків 

обумовлений переважно факторами зовнішнього середовища, а тимчасових – 

внутрішнього. 

Ризики, що класифікуються за ознакою «ступінь контролю», 

взаємопов’язані з ризиками, відокремленим за ознакою «можливість 

передбачення». Зазвичай контролю піддаються тільки ті ризики, які можливо 

передбачити. Ці ризики також розрізняються залежно від особливостей 

господарської діяльності, але переважно до непередбачуваних і, отже, – до 

неконтрольованих – відносяться ризики, обумовлені факторами зовнішнього 

середовища: законодавчі та нормативно-правові, адміністративні та комерційні 

податкові фактори. 
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Специфічними рисами податкових ризиків підприємств сектора 

нефінансових корпорацій України на сучасному етапі є такі: 

1) висока динамічність та непередбачуваність змін податкового 

законодавства. Лише протягом 2020 р. у Податковий кодекс України (ПКУ) 

було внесено 17 законодавчих змін, кожна з яких змінювала десятки норм 

кодексу, а найбільша кількість змін (25) була внесена в 2015р. Ризик 

необґрунтовано частих змін податкового законодавства унеможливлює 

ефективну реалізацію довгострокових проєктів та знижує можливість 

стабільного розвитку суб’єктів підприємництва. Стосовно ж 

непередбачуваності – практика роботи Верховної Ради України свідчить про те, 

що профільними комітетами одночасно розглядається від двох до п’яти 

різноспрямованих законопроєктів, що стосуються одних і тих самих норм 

податкового законодавства; 

2) неузгодженість та суперечливість окремих законодавчих норм, що 

викликають низку загальних податкових ризиків. Так, наприклад, відсутність 

податкових пільг у переліку обов’язкових елементів податків спричинює те, що 

наявні податкові пільги не виокремлені в спеціальні статті ПКУ, тобто не 

визначені законодавством як пільги. Це створює умови для самостійного 

трактування пільг контролюючими органами та слугує причиною появи 

відповідного податкового ризику; 

3) неоднорідність податкової системи, обумовлена недосконалістю 

спрощеної системи оподаткування. Існування альтернативної системи 

оподаткування порушує цілісність податкової системи та створює умови для 

використання цього низькоподаткового режиму для уникнення оподаткування. 

Відносно податкових ризиків це обумовлює суттєве збільшення ризику 

податкових перевірок та потенційного підвищення податкового тягаря не 

тільки для суб’єктів спрощеної системи оподаткування, а й для їх бізнес-

партнерів. 

Специфіка малого бізнесу та його достатня поширеність (насамперед за 

кількістю платників) висувають спеціальні вимоги до оподаткування цього 
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сегмента економіки, а відтак пов’язані з особливими податковими ризиками або 

зі специфічним проявом податкових ризиків загального характеру. 

Прикладом традиційних ризиків для суб’єктів господарювання є, 

наприклад, ризик податкової перевірки. Порівняно з крупними та середніми 

платниками, суб’єкти малого бізнесу значно вразливіші до таких ризиків, 

оскільки вже сам факт перевірки переважно призупиняє їх виробничо-

господарську діяльність, що призводить до прямих збитків. Тобто ціна 

перевірки як кінцевого результату реалізації цього виду податкових ризиків для 

суб’єктів малого бізнесу є порівняно вищою. Проте, з іншого боку, мораторії на 

проведення перевірок, що інтенсивно уводилися впродовж останніх років і в 

Україні, і в більшості зарубіжних країн – як засіб зменшення негативних 

наслідків кризи, спричиненої пандемією COVID-19, об’єктивно обмежували 

можливості контролюючих органів щодо податкового контролю. 

В Україні основним варіантом оподаткування малого бізнесу є спрощена 

система оподаткування, містить специфічні податкові ризики, відсутні для 

звичайної податкової системи. Як і податкові ризики взагалі, ці ризики можуть 

бути розділені на дві групи залежно від суб’єкта ризику: податкові ризики 

спрощеної системи для держави та податкові ризики спрощеної системи для 

суб’єктів малого бізнесу. 

Першим специфічним для українського малого бізнесу ризиком з позицій 

держави є ризик недоотримання податкових надходжень порівняно зі 

звичайною системою оподаткування. Цілком зрозуміло, що рішення щодо 

застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності платник, 

порівняно з іншими умовами, може прийняти тільки у випадку зменшення 

податкових платежів. Тобто втрата державою податкових надходжень є 

очікуваним та гарантованим результатом. Проте втрата податкових надходжень 

має бути повністю компенсована додатковими економічними ефектами у 

вигляді: зменшення витрат на здійснення податкового контролю; економії 

інвестицій на створення нових робочих місць та коштів на виплату соціальних 



185 

 

допомог, збільшенням надходжень інших податків та обов’язкових платежів 

унаслідок розширення масштабів підприємницької діяльності тощо. 

Іншим видом ризиків цієї групи (з позицій держави) є ризик 

використання великими та середніми підприємствами спрощеної системи 

оподаткування для мінімізації власних податкових зобов’язань. Прикладом 

реалізації ризиків цього виду є штучне розукрупнення підприємства зі 

створенням на його основі конгломерату суб’єктів малого бізнесу із 

використанням ними спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 

Особливо інтенсивно ці схеми використовуються у сфері торгівлі та послуг, а в 

промисловості поширене використання підприємств-сателітів, що застосовують 

низькоподаткові режими господарської діяльності. Певною мірою ці ризики є 

проявом відомого теоретичного підходу появи податкових ризиків як наслідку 

високого податкового навантаження, коли платники намагаються ухилитися від 

податкових зобов’язань, провокуючи цим розширення сектора тіньової 

економіки216. 

З точки зору суб’єктів малого підприємництва до притаманних спрощеній 

системі оподаткування податкових ризиків може бути віднесений ризик 

неоднозначного законодавчого врегулювання, обумовлений численними 

внутрішніми суперечностями розділу XIV «Спеціальні податкові режими» 

Податкового кодексу України217. Так, використання різних методологічних 

підходів до встановлення кратних ставок єдиного податку для платників 1-ої та 

2-ої груп (у першому випадку – у відсотках до розміру прожиткового мінімуму 

для працюючих осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 

(звітного)року; а в другому – до мінімальної заробітної плати на цю ж дату). 

Оскільки зміни цих соціальних стандартів здійснюються в Україні не 

синхронно, платники однієї з цих груп можуть отримати нічим не обґрунтовані 

                                                             
216 Macijauskas L., Maditinos I.D. Looking for Synergy with Momentum in Main Asset Classes. 

European Research Studies Journal. 2004. № 17(3). Р. 3–16; Polemis M. Panel Data Estimation 

Techniques and Mark Up Ratios. European Research Studies Journal. 2014. №17(1). 

Р. 69–84. 
217 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text


186 

 

преференції у вигляді порівняно менших інфляційних втрат від оподаткування. 

Дзеркальним відображенням цього ризику є ризик підвищених втрат від 

оподаткування за рахунок незбалансованої компенсації впливу інфляційних 

процесів.  

Як свідчить порівняльний аналіз, спрощена система оподаткування, 

обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, порушуючи цілісність 

системи оподаткування, спричиняє найбільш непрогнозовані та небезпечні 

податкові ризики, тому одним із перспективних заходів щодо запобігання та 

мінімізації податкових ризиків на всіх рівнях є поступовий перехід від 

спрощеної системи оподаткування до податкової підтримки та податкового 

стимулювання розвитку малого бізнесу за допомогою інструментарію загальної 

системи оподаткування. 

Різні види ризиків вимагають застосування різних методів управління 

ними. Внутрішні податкові ризики підприємства переважно належать до 

ризиків, які піддаються управлінському впливу. Керованість податкових 

ризиків зумовлена наявністю безпосередньої залежності ймовірності настання 

несприятливих податкових наслідків від дій (бездіяльності) посадових осіб 

платника податків, спрямованих на вирішення конкретних фінансово-

господарських завдань на основі впровадження податкового ризик-

менеджменту. Що стосується зовнішніх ризиків – основна увага має бути 

зосереджена на усуненні суперечностей та вад податкового законодавства та 

забезпеченні його відносної стабільності. 

 

4.2. Напрями та рекомендації щодо мінімізації податкових ризиків  

Наявність різноманітних податкових ризиків об’єктивно вимагає 

створення системи протидії їх виникненню та мінімізації негативних наслідків. 

До традиційних способів протидії ризикам, які з певними застереженнями 

можуть бути застосовані і до податкових ризиків, відносять: зниження ризиків 

(виключення ризиків, зниження ймовірності виникнення, зменшення можливих 

втрат і збитків, у тому числі за рахунок альтернативних варіантів досягнення 
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господарських цілей); збереження (для податкових ризиків цей спосіб 

передбачає компенсацію понесених втрат з яких-небудь власних або залучених 

джерел); передачу ризиків третім особам (страхування, отримання фінансових 

гарантій, включення компенсаційних умов у господарські договори). Оскільки, 

згідно з чинним в Україні та ряді інших країн законодавством, податкові ризики 

страхуванню не підлягають, їх слід віднести до групи ризиків, які не можна 

застрахувати218. 

Достатньо поширеними прийомами зниження ступеня фінансових ризиків 

є хеджування та диверсифікація. Хеджування розглядається як засіб обмеження 

ризику, форма страхування вартості товару або прибутку, валютного ризику 

при здійсненні ф’ючерсних угод у банківській, страховій, біржовій та 

комерційній практиці. Теоретично цей прийом може бути застосований і в 

податковому ризик-менеджменті стосовно законодавчих та нормативно-

правових податкових ризиків, які не залежать від суб’єкта господарської 

діяльності та виступають форс-мажорними обставинами. Під диверсифікацією 

податкових ризиків розуміють таку податкову політику, яка передбачає 

одночасне використання різних схем організації господарської діяльності 

платника податків, у т.ч. контрагентів із різним податковим статусом та різних 

форм господарських операцій. 

Аналіз досліджень у сфері податкового ризик-менеджменту 

продемонстрував недостатність та недосконалість обґрунтування теоретичних і 

методичних основ податкового ризик-менеджменту, що пояснюється 

насамперед новизною та складністю цієї проблематики. Між тим без 

достатнього теоретичного підґрунтя неможливо аргументувати дієвий 

інструментарій зменшення негативного впливу податкових ризиків на 

фінансовий стан підприємств, що особливо важливо умовах нестабільного та 

складного податкового законодавства.  

                                                             
218 Бондарчук Н.В., Карпасова З.М. Финансовый анализ для целей налогового 

консультирования. Москва: Вершина, 2006. С. 43. 
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Проблеми податкового ризик-менеджменту розглядалися вітчизняними219 

та зарубіжними220 фахівцями, однак на цей час єдиної позиції щодо визначення 

його понятійного апарату не вироблено. Зокрема, простежуються неоднозначні 

підходи до трактування терміна «податковий ризик-менеджмент», що 

ускладнює системно-логічне осмислення цієї дефініції. 

Так, О.Шевельова під управлінням податковим ризиком розуміє процес 

підготування та реалізації заходів, які мають за мету зменшення можливих 

негативних наслідків, що виникають під час реалізації прийнятих рішень по 

виконанню податкових зобов’язань підприємства.  

А.Александрова, Д.Тихонов та Л.Липник розглядають процес управління 

податковими ризиками у контексті податкової безпеки підприємства. На думку 

А.Александрової основою податкової безпеки є зниження ризиків податкового 

характеру з метою підвищення ефективності та економічної безпеки. Д.Тихонов 

та Л.Липник акцентують увагу на тому, що концепція безпеки у кожній галузі 

базується на відсутності неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю 

нанесення збитку, та стані захищеності життєво важливих інтересів особи, 

суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз. При цьому 

досягнення податкової безпеки, з погляду цих авторів, пов’язано не тільки з 

аналізом ризиків, а й з діяльністю щодо їх зменшення. 

                                                             
219 Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. Киев: Ника-Центр, 2005. 600 с. Десятнюк 

О.М. Моніторинг податкових ризиків. Тернопіль: «Воля», 2005. 216 с.; Калінеску Т.В., 

Романовська Ю.А., Альошкін В.С. Моніторинг податкових ризиків. Луганськ: Вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2009. 240 с.; Канюк В.М.Оптимізація податкових ризиків суб’єктів господарської 

діяльності: дис....канд.екон.наук / ТНЕУ. Тернопіль, 2020. 274 с. 
220 Шевелева Е.В. Налоговый риск в бухгалтерском учете предприятия: дис....канд.экон.наук. 

Казань, 2000.152 с.; Бондарчук Н.В., Карпасова З.М. Финансовый анализ для целей 

налогового консультирования. Москва: Вершина, 2006. С. 43; Александрова А.И. Методы 

обеспечения экономической безопасности организации путем минимизации налоговых 

рисков: на примере ОАО "ЦНИИ "Электрон": дис....канд.экон.наук:08.00.05. Санкт-

Петербург, 2003; Тихонов Д., Липник Л. Налоговое планирование и минимизация налоговых 

рисков. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. 253 с.; Тихонов Д.Н. Основы налоговой 

безопасности. Москва:«Аналитика-Пресс», 2002. 224 с.; Энциклопедия финансового риск-

менеджмента / под ред.Лобанова А.А.и Чугунова А.В. Москва: Альпина Паблишер, 2003. 786 

с.; Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. Guidancenote / 

OECD, Centre for Tax Policy and Administration. 2004. URL: https://www.oecd.org/ 

tax/administration/33818656.pdf 

https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf
https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf
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С.Тихоміров, звужуючи поняття податкового ризику до ризику, 

пов’язаного з неправильною інтерпретацією законодавства відносно угод з 

похідними інструментами, фактично розуміє під управлінням податковими 

ризиками процес дотримання законодавства щодо оподаткування таких угод.  

Н.Бондарчук та З.Карпасова розглядають поняття управління 

податковими ризиками у контексті фінансового аналізу і застосування методів 

управління фінансовими ризиками з метою мінімізації податкових втрат. 

На думку П.Мейсона, сутність управління ризиками полягає в дотриманні 

принципу трьох складових: усвідомлення проблеми, розуміння причини та 

організація протидії. Ключем до цього процесу слугує ідентифікація ризику 

(проблеми), більш детальне дослідження для виявлення рушійної сили 

(причини) та визначення низки заходів контролю та удосконалень із 

зазначенням строків та відповідальних осіб (заходи протидії)221. 

Аналіз розглянутих підходів свідчить про те, що не всі з наведених 

визначень відображають сутність процесу управління податковими ризиками. 

Зокрема, характеристика процесу управління податковими ризиками на основі 

податкової безпеки призводить до змішування понятійного апарату, оскільки 

поняття «безпека» є більш широким і включає також заходи з оптимізації 

податкового тягаря. До того ж вважається виправданим підхід фахівців, за 

якого метою ризик-менеджменту є не мінімізація чи зменшення податкового 

ризику, а його оптимізація222.  

Під податковим ризик-менеджментом доцільно розуміти сукупність 

принципів, методів, засобів і форм управління податковими ризиками. На нашу 

думку, при визначенні дефініції «податковий ризик-менеджмент» слід 

відштовхуватися від того, що вона є похідною від двох понять – «ризик-

менеджмент» та «податковий менеджмент». Об’єктом управління в 

податковому-ризик менеджменті є система управлінських рішень підприємства, 

                                                             
221 Mason P. How to handle tax risk: an in-house perspective. URL: www.taxjournal.com/ 

articles/how-to-handle-tax-risk-an-in-house-perspective 
222 Рогов М.А. Методы управления экономическими рисками автотранспортного 

предприятия на основе портфельного подхода: дис....канд.экон.наук. Москва, 1997. 195 с.; 

Рогов М.А. Риск-менеджмент. Москва: Финансы и статистика, 2001. 111 с. 
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предметом – процес оптимізації впливу податкових ризиків на управлінські 

рішення. 

Система податкового ризик-менеджменту, з одного боку, є складовою 

системи ризик-менеджменту, з іншого – має певну специфіку, що, зокрема, 

проявляється в об’єкті його управління. Так, якщо в заходах ризик-

менеджменту переважно аналізується вплив ризиків на інвестиційні рішення, 

під якими, зазвичай, розуміються рішення щодо вкладення (інвестування) 

коштів в активи у певний момент часу для одержання прибутку в 

майбутньому223, то сфера прояву податкових ризиків є значно ширшою і 

охоплює інвестиційну, операційну та фінансову діяльність підприємства (рис. 

4.2.1).

 

Рис. 4.2.1. Вплив податкових ризиків на управлінські рішення 

підприємства 
Джерело: складено автором на основі: Карпов Л.М. Управління податковими ризиками 

підприємства в процесі прийняття управлінських рішень: дис…..канд. екон. наук / ХНЕУ. 

Харків, 2008. С. 86. 

                                                             
223 Клименко С.М., Дуброва О.С. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. 

Київ: КНЕУ, 2005. С. 110. 
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Податковий облік охоплює всі види діяльності підприємства, операції в 

розрізі яких здійснюються на основі управлінських рішень. Тому, беручи до 

уваги те, що здійснювані підприємством у рамках податкового менеджменту 

заходи обліку супроводжуються податковими ризиками, можна дійти висновку, 

що вони впливають на будь-які управлінські рішення в усіх видах діяльності 

підприємства. Один вид податкових ризиків – ризик помилок у податковому 

обліку – не впливає на ухвалюванні управлінські рішення, а відбивається на 

податковому обліку вже після реалізації ухвалених управлінських рішень. 

На рис. 4.2.1 наведено склад найбільш поширених податкових ризиків, які 

спостерігаються в діяльності будь-якого підприємства, проте інтенсивність їх 

прояву розрізняється залежно від специфіки діяльності підприємства та його 

податкової політики.  

У зв’язку з цим можна зробити висновок, що рівень податкових ризиків 

суб’єкта господарювання залежить від форми реалізації податкової політики 

(розрахунок поточних податкових платежів, бюджетування податків та 

податкове планування224).  

Перша форма реалізації податкової політики не передбачає 

прогнозування сум податкових платежів, які підлягають сплаті в майбутньому 

періоді, що ускладнює проведення заходів зі своєчасного забезпечення сплати 

податків, і можна зробити висновок, що в ній спостерігатиметься підвищений 

порівняно з іншими формами рівень ризику несплати податків. 

Політика бюджетування податків пов’язана з підвищеною ризиковістю 

стосовно відхилення фактичних результатів сплати податкових платежів від 

запланованих, у т.ч. за рахунок помилок персоналу, який займається 

податковим обліком, і, отже, в цій формі підвищуватиметься рівень ризику 

посилення податкового тягаря та помилок у податковому обліку. 

Політика податкового планування передбачає здійснення активних дій 

щодо оптимізації податкових платежів підприємства, і, враховуючи те, що ці 

заходи в ряді випадків прирівнюються контролюючими органами до ухилення 

                                                             
224 Иванов Ю.Б., Карпова В.В., Карпов Л.Н. Налоговое планирование: принципы, методы, 

инструментарий: моногр. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. 272 с. 
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від сплати податків, при її застосуванні посилюється прояв ризику посилення 

податкового контролю та ризику упередженого ставлення. 

Організація податкового ризик-менеджменту на підприємстві можлива у 

три способи: податковий ризик-менеджмент здійснюється силами 

спеціалізованої організації; податковий ризик-менеджмент здійснює спеціально 

виділений для цього працівник підприємства (або декілька працівників); 

здійснення податкового ризик-менеджменту покладається на певних 

працівників підприємства шляхом розширення їхніх функціональних 

обов’язків. 

Загалом ці способи характеризуються такими моментами (табл. 4.2.1): 

перший спосіб – найдорожчий, проте й послуги тут надаються 

найкваліфікованіші, крім того, існує можливість відшкодування збитків від 

неякісного надання послуг у повному обсязі; другий спосіб має середні 

показники як за вартістю, так і за якістю та відшкодуванням збитків в 

обмеженому обсязі; третій спосіб має найнижчі показники як за вартістю, так і 

за якістю, та й відшкодування збитків у цьому випадку навряд чи можливе, 

оскільки знайти винного в цих умовах буде практично неможливо. 

Таблиця 4.2.1 

Характеристики способів організації податкового ризик-менеджменту  

на підприємстві 

Критерії 

Залучення 

спеціалі-

зованої 

організації 

Здійснення 

податкового 

ризик-

менеджменту 

спеціально 

виділеними для 

цього 

працівниками 

Здійснення 

податкового ризик-

менеджменту 

шляхом розширення 

функціональних 

обов'язків 

працівників 

підприємства 

Якість податкового ризик-

менеджменту 

Висока Помірна Низька 

Відшкодування збитків при 

неякісному ризик-менеджменту 

Повне Обмежене Скоріш відсутнє, ніж 

обмежене 

Витрати Високі або 

середні 

Високі або середні Низькі 

Контроль за діяльністю 

податкових ризик-менеджерів 

Слабкий Сильний Помірний 

Конфіденційність інформації 

про підприємство 

Низька Помірна Помірна 

Відповідність податкових Низька Висока або Висока або середня 
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ризик-менеджерів 

корпоративній культурі 

компанії 

середня 

Джерело: складено автором. 

Враховуючи імперативний характер інституту оподаткування, основну 

роль в управлінні податковими ризиками на етапі їх виникнення відіграє якість 

податкового законодавства, забезпечення якої дозволяє усунути суперечності та 

суттєво зменшити невизначеність податкового законодавства. Суб’єкти 

підприємницької діяльності – платники податків – не мають можливості 

безпосередньо впливати на податкові ризики макрорівня. Управління такими 

податковими ризиками зводиться до адаптації політики підприємства до 

існуючих правил оподаткування.  

Ризики податкової перевірки по суті є зовнішніми ризиками, проте 

існують численні можливості зменшити ймовірність та мінімізувати наслідки їх 

реалізації. Основними складовими управління такими ризиками на рівні 

підприємства є такі: 

– досконале знання прав та обов’язків контролюючих органів та 

платників податків; 

– превентивний внутрішній контроль показників, які є критеріями 

призначення податкових перевірок, та управління рівнем цих показників; 

– затвердження виваженої облікової політики. 

Особливе значення має протидія податковим ризикам спеціальних 

податкових режимів, оскільки в Україні значна кількість суб’єктів 

підприємництва використовує спрощену систему оподаткування, а серед 

економічних контрагентів великих та середніх підприємств – нефінансових 

корпорацій кількість таких партнерів також є суттєвою.  

Зважаючи на всі недоліки та аргументи проти спрощеної системи 

оподаткування, пропонується двоетапний сценарій розвитку податкового 

регулювання малого бізнесу.  

Під час першого етапу проводиться трансформація спрощеної системи 

оподаткування, що включає такі дії: 

 усунення суперечностей та вад законодавчого врегулювання 
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спрощеної системи; 

 впровадження повного контролю за рухом товарів та коштів;  

 обґрунтування пріоритетних видів діяльності суб’єктів малого 

бізнесу; 

 обмеження сфери застосування спрощеної системи виключно 

пріоритетними видами діяльності; 

 розбудова системи податкової підтримки суб’єктів малого бізнесу в 

рамках звичайної системи оподаткування (податок на прибуток підприємств, 

ПДФО, ПДВ та ін.); 

 розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо 

податкового регулювання у сфері малого бізнесу; 

 формування дієвої системи оподаткування самозайнятих осіб. 

На другому етапі пропонується скасування спрощеної системи 

оподаткування та побудова системи стимулювання в межах звичайної системи 

оподаткування. Під час цього етапу виконуються такі дії: 

 перехід на інструментарій податкового регулювання загальної 

системи оподаткування для пріоритетних видів діяльності малих підприємств;  

 формування напрямів податкового стимулювання малих 

підприємств та розробка відповідного інструментарію: 

 стимулювання зайнятості та створення нових робочих місць; 

 стимулювання нарощування масштабів діяльності та обсягів 

реалізації продукції; 

 стимулювання оновлення основних засобів, зростання та 

підвищення якості матеріально-технічної бази виробництва; 

 стимулювання впровадження нових технологій та інноваційної 

активності малих підприємств у пріоритетних видах діяльності. 

Важливим напрямом зменшення податкових ризиків суб’єктів 

господарювання є удосконалення податкового законодавства в контексті 

усунення внутрішніх суперечностей і множинності трактувань, забезпечення 

передбачуваності та прозорості норм ПКУ. 
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Так, наприклад, ПКУ містить достатню кількість норм, що спричиняють 

необхідність їх періодичного «ручного» коригування. До таких норм, зокрема, 

відносяться абсолютні (специфічні) податкові ставки з акцизного, екологічного 

та інших податків, які, на відміну від адвалорних ставок, не враховують вплив 

інфляційних процесів. З метою компенсації інфляційних втрат бюджету такі 

ставки мають періодично переглядатися, проте сам момент такого перегляду, а 

також імовірні розміри змін законодавчо не детерміновані, що спричиняє 

законодавчі податкові ризики внаслідок невизначеності та непередбачуваності 

таких змін. Це стосується й інших показників, які в ПКУ наведено у вартісному 

вимірі (наприклад, поріг реєстрації для платників ПДВ та ін.). Тому внесення 

змін у податкове законодавство щодо введення автоматичної індексації таких 

показників зменшуватиме рівень податкових ризиків. 

Пропозиції щодо законодавчого врегулювання цієї проблеми, а також 

щодо внесення змін у Податковий кодекс України, спрямованих на усунення 

суперечностей та неузгодженості норм, що стосуються податкових пільг, 

наведені у додатку 9. 

Отже, основними напрямами зменшення негативних наслідків 

ендогенних податкових ризиків на рівні суб’єктів господарювання є 

впровадження та розвиток нефінансовими корпораціями податкового 

ризик-менеджменту, а для екзогенних податкових чинників – подальше 

удосконалення податкового законодавства у контексті зменшення 

невизначеності й усунення внутрішніх суперечностей та неузгодженості 

законодавчих норм. 
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РОЗДІЛ 5. 

КРЕДИТНІ РИЗИКИ У СЕКТОРІ НЕФІНАНСОВИХ 

КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ 

 

5.1. Непрацюючі банківські кредити у секторі нефінансових 

корпорацій: оцінювання, структура, динаміка 

 

Уже понад десятиріччя низька якість кредитного портфеля банків є 

головною ознакою незадовільного стану банківського сектора економіки 

України. Одним із найважливіших показників якості кредитного портфеля 

слугує питома вага недіючих кредитів у сукупних валових кредитах. Тенденція 

щодо зростання обсягу недіючих кредитів у 2009–2012 рр.225 викликала 

підвищення їх питомої ваги у сукупних валових кредитах із 3,9% у 2008 р. до 

16,5% у 2012 р. Лише у 2013 р. обсяг недіючих кредитів зменшився, внаслідок 

чого також знизилася їх питома вага у сукупних валових кредитах банків, хоча і 

залишаючись високою – 12,9% (рис. 5.1.1). 

 

Рис. 5.1.1. Питома вага недіючих кредитів у сукупних валових кредитах, % 

Джерело: складено автором на основі даних НБУ. 

                                                             

225 Обсяг недіючих кредитів банків: 2008 р. – 30,6 млрд грн; 2009 р. – 105,5 млрд грн; 2010 р. 

– 120,4 млрд грн; 2011 р. – 126,3 млрд грн; 2012 р. – 173,7 млрд грн; 2013 р. – 154 млрд грн 

(https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial). 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial
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Однією з основних причин погіршення якості кредитного портфеля 

банків у 2009–2012 рр. стала стрімка девальвація гривні наприкінці 2008 р., 

унаслідок чого велика кількість підприємств втратили платоспроможність та 

стали збитковими і не змогли своєчасно обслуговувати та погашати кредити. І 

це не дивно, зважаючи на обсяг та валютну структуру кредитів, наданих 

банками України резидентам: валютні позики на початок жовтня 2008 р. 

(момент різкої девальвації) становили у доларовому еквіваленті майже 60 млрд 

дол. США, а їх питома вага в усіх кредитах, наданих банками України 

резидентам, – близько 50%.  

Досить вагомою причиною погіршення якості кредитного портфеля 

банків у 2009–2012 рр. стало надання деякими банками кредитів 

недобросовісним позичальникам та/чи «завуальованим» інсайдерам – 

підтиском власників чи керівників банку, порушення банківськими 

працівниками нормативно-правових актів НБУ щодо надання та 

супроводження кредитів, а також зловживання банківських працівників.  

Вагомі підвалини для збільшення обсягів недіючих кредитів заклала 

низька якість активів і – насамперед – кредитного портфеля, значну частку 

якого становила заборгованість прихованим пов’язаним особам, та інші 

накопичені в попередні періоди проблеми у фінансовому секторі України. 

Погіршення якості кредитного портфеля банківського сектора України, 

яке не спостерігалося навіть під час світової фінансової кризи 2008–2009 рр., 

простежувалося впродовж 2014–2017 рр.226 – унаслідок збільшення обсягу 

недіючих кредитів їх частка у сукупних валових кредитах по сектору загалом 

зростала стрімкими темпами чотири роки поспіль і на кінець 2017 р. досягла 

рекордного показника – 54,5%, а співвідношення резервів під втрати за 

кредитами до заборгованості за кредитами (рівень покриття резервами 

кредитного портфеля, чи плата за ризик) досягло 46,5%. 

                                                             
226 Обсяг недіючих кредитів та їх питома вага у сукупних валових кредитах: 2014 р.– 250 

млрд грн та 19%; 2015 р.– 370 млрд грн та 28%; 2016 р.– 407,7 млрд грн та 30,5%; 2017 р.– 

595 млрд грн та 54,5%; 2018 р.– 630,8 млрд грн та 52,8%; 2019 р.– 530,8 млрд грн та 48,4%; 

2020 р.– 430 млрд грн та 41%. 
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Обсяг недіючих кредитів по банківському сектору у гривневому 

еквіваленті зріс і в 2018 р., проте питома вага таких кредитів у сукупних 

валових кредитах зменшилася – через перевищення темпів зростання сукупних 

валових кредитів над темпами зростання заборгованості за недіючими 

кредитами. 

У 2019–2020 рр. обсяг недіючих кредитів та їх частка у сукупних валових 

кредитах зменшувалися переважно внаслідок їх списання за рахунок 

сформованих резервів та проведеної реструктуризації відповідно до Закону 

України «Про фінансову реструктуризацію». Незважаючи на це, кредитний 

ризик, зумовлений великим обсягом недіючих кредитів (на кінець 2020 р. –41% 

кредитного портфеля банківського сектора), залишається головним ризиком 

для банківського сектора, що посилюється валютним ризиком. 

Аналіз динаміки обсягів непрацюючих кредитів та їх питомої ваги у 

загальному кредитному портфелі банківського сектора за 2017–2020 рр. у 

розрізі секторів економіки та валют, а також груп банків показав таке. 

Частка непрацюючих кредитів в іноземній валюті у валютному 

кредитному портфелі банківського сектора суттєво перевищує частку таких 

кредитів у гривневому портфелі впродовж 2017–2020 рр.  

Низька якість кредитного портфеля банківського сектора пов’язана 

практично з усіма секторами економіки, проте частка непрацюючих кредитів 

суттєво відрізняється (додаток 10). 

Упродовж 2017–2020 рр. найбільша частка недіючих кредитів 

спостерігалася по кредитах, наданих корпоративному сектору, – на початок 

2018 р. вона досягла 56%, після чого послідовно знижувалася і на початок 

2021 р. становила 46,7%. Зменшення частки недіючих кредитів у 2018–2020 рр. 

відбулося на тлі зростання обсягу недіючих кредитів по цьому сектору в 2018 р. 

та зменшення їх обсягу в 2019–2020 рр. майже на 165 млрд грн, або на 30%. 

Одним із головних факторів погіршення якості кредитного портфеля 

банківського сектора загалом та визначальним для багатьох банків у 2014–

2016 рр. стало безпрецедентне з часу введення повноцінної національної 
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валюти знецінення гривні227, що сформувало тенденцію збільшення обсягів 

недіючих кредитів на декілька наступних років. Свідченням цього є: значне 

перевищення за 2017–2020 рр. частки непрацюючих кредитів в іноземній 

валюті над часткою непрацюючих кредитів у національній валюті в сукупних 

валових кредитах у відповідних валютах; висока частка непрацюючих кредитів 

в іноземній валюті в окремих банках, яким властива виважена кредитна 

діяльність (підтверджується дуже низькою часткою непрацюючих кредитів у 

національній валюті – ІНГ Банк Україна, ОТП Банк, Мегабанк). 

Проте визначальним фактором погіршення якості кредитного портфеля 

банківського сектора загалом та найголовнішим для багатьох банків стала 

надто ризикова кредитна діяльність у попередні роки та зловживання 

менеджменту і власників банків, особливо у 2014–2015 рр. Втрата активів 

унаслідок анексії Криму та ситуація на сході України також призвели до 

збільшення обсягу недіючих кредитів по багатьох банках. 

Оскільки на обсяги та частку непрацюючих кредитів в іноземній валюті 

великою мірою вплинула значна девальвація національної валюти, тому більш 

показово надто ризикову кредитну діяльність банків демонструє розмір частки 

непрацюючих кредитів у сукупних валових кредитах у національній валюті у 

кредитах корпоративному сектору загалом за 2017–2020 рр. – 49,6–56,9%. 

Високоризикова кредитна діяльність банківського сектора України 

продемонструвала повну неспроможність НБУ забезпечити ефективну систему 

управління кредитним ризиком та неякісне виконання ним закріпленої 

законодавством наглядової функції – як на індивідуальній, так і на 

консолідованій основі. Зокрема: 

– відсутність вимог до чітко сформульованої кредитної політики банків 

призвела до надмірної концентрації та недостатньої диверсифікації кредитних 

                                                             
227 Кредити в іноземній валюті по банківському сектору на початок 2014 р. становили 35% 

кредитного портфеля. Офіційний обмінний курс гривні до долара США знизився за 2014–

2016 рр. у 3, 4 раза, тоді як у період фінансової кризи у 2008–2009 рр. – на 52%. Принагідно 

зазначити, що за період з вересня 1996 р.(грошова реформа) по 2013 р., тобто за 17 

попередніх років із часу введення повноцінної національної валюти, її курс знецінився майже 

у 4,2 раза (з 1,889 до 7,993 грн/дол. США). 
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коштів за видами економічної діяльності. Так, на початок 2020 р. концентрація 

кредитів у національній валюті в один вид діяльності, переважно у торгівлю, в 

окремих банків стала визначальною або суттєво вплинула на незадовільну 

оцінку якості усього кредитного портфеля в національній валюті228; 

– відсутність заборони на надання кредитів в іноземній валюті суб’єктам, 

які не здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, призвела до того, що 

кредити в операціях з нерухомим майном суттєво вплинули на незадовільну 

оцінку якості всього кредитного портфеля в іноземній валюті окремих банків229; 

– сумнівний рівень професійної придатності працівників Національного 

банку, які здійснювали інспекційні перевірки банків, дозволив банкам надання 

кредитів у великих обсягах пов’язаним особам, завуальованим під звичайні 

кредити. Як зазначає НБУ, «протягом тривалого часу багато банків активно 

кредитували пов’язаних з ними осіб. Це була звична й поширена практика, що 

тривала роками. Як правило, пов’язані з банками особи, яким надано кредити, – 

фінансово слабкі позичальники або «порожні» неопераційні компанії, створені 

винятково для отримання кредиту. Отримані кредити часто спрямовувалися на 

неефективні, ризиковані та зрештою нерентабельні вкладення, що створювало 

високі ризики для банків і всієї економіки. Зазначені ризики повністю 

реалізувалися під час економічної кризи 2014–2016 рр.230»; 

– ігнорування проблеми концентрації розміру активів загалом та кредитів 

зокрема, у тому числі за видами економічної діяльності, призвела до того, що 

станом на початок 2020 р. на ПриватБанк припадало майже 28% усіх кредитів, 

наданих 74 діючими банками України корпоративному сектору; 

                                                             
228 Станом на 01.01.2020 р. кредити, надані в оптову торгівлю, сформували по банках такий 

відсоток загального обсягу непрацюючих кредитів у національній валюті (частка кредитів, 

наданих в оптову торгівлю, у гривневому кредитному портфелі, з яких непрацюючі): 

Укрексімбанк – 21% (21 та 43%); Альфа-Банк – 63% (майже 30% та майже 48%); банк 

«Кредит Дніпро» – понад 85%  (понад 42% та майже 74%). 
229 Станом на 01.01.2020 р. кредити, надані в операції з нерухомим майном, сформували 

такий відсоток загального обсягу непрацюючих кредитів в іноземній валюті по банках: 

Укрексімбанк (12%), Ощадбанк (23%), ОТП Банк (35%), «Кредит Європа» (64%), 

«Південний» (53%). 
230 Звіт про фінансову стабільність. Кредитування пов’язаних осіб / НБУ. Червень 2018. URL: 

https://bank.gov.ua/ 

https://bank.gov.ua/
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– найкращим свідченням неякісного виконання НБУ наглядової функції є 

надто ризикова діяльність окремих банків, передусім ПриватБанку –

непрацюючі кредити, надані КБ «ПриватБанк» корпоративному сектору, на 

початок 2020 р. становили майже 45% непрацюючих кредитів сукупного 

кредитного портфеля банківського сектора. Частка непрацюючих кредитів 

корпоративного портфеля банку становила 94,4% (94,5% – у національній 

валюті; 94,1% – в іноземній валюті). Серед цих кредитів майже 65% – це 

кредити, надані в оптову та роздрібну торгівлю. Поза сумнівом, такий обсяг 

непрацюючих кредитів не міг сформуватися за короткий період, а є 

результатом ігнорування факторів кредитного ризику як на стадії надання 

кредитів, так і на стадії їх супроводження (не виключено, унаслідок 

зловживання менеджменту та власників банку) – як самим банком, так і 

регулятором. Викликає великий сумнів якість оцінки кредитного ризику банку 

зовнішніми аудиторами;  

– не менш яскравим свідченням ігнорування факторів кредитного ризику 

– як самими банками, так і регулятором – є ситуація із забезпеченням 

кредитів. За словами директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб (далі – ФГВФО) С.Рекрут, із отриманого Фондом в управління 

майна після «банкопаду» 2014–2016 рр. на понад 500 млрд грн – понад 80% 

цих активів становили безнадійні кредити без реальних застав231. Тобто 

оціночна вартість активів 90 банків, виведених з ринку, у п’ять разів менша за 

їх балансову вартість. З одного боку, таке співвідношення в багатьох випадках 

може свідчити про зловживання з боку посадових осіб банків: прийняття як 

застави низьколіквідного майна чи завищення його вартості, відсутність 

перевірки його фактичної наявності, стану, прав власності заставодавця. З 

іншого боку, це може свідчити про зловживання з боку посадових осіб 

ФГВФО (не виключено, за змовою з оцінювачами) з метою розпродажу 

активів банків за непрозорими умовами (із заниженням ціни), адже аналіз 

                                                             
231 ФГВФО очікує від банків-банкрутів у 2021 році не більше 1,5 млрд грн. URL: 

http://finbalance.com.ua/news/hlava-fhvfo-ochiku-vid-bankiv-bankrutiv-u-2021-rotsi-ne-bilshe-15-

mlrd-hrn 

http://finbalance.com.ua/news/hlava-fhvfo-ochiku-vid-bankiv-bankrutiv-u-2021-rotsi-ne-bilshe-15-mlrd-hrn
http://finbalance.com.ua/news/hlava-fhvfo-ochiku-vid-bankiv-bankrutiv-u-2021-rotsi-ne-bilshe-15-mlrd-hrn
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надходжень від продажу активів дає підстави стверджувати про наявність 

випадків їх необ’єктивної оцінки.  

Водночас аналіз інформації ФГВФО щодо неплатоспроможних банків дає 

підстави стверджувати, що основною причиною неповернення кредитів 

багатьох банків та банківського сектора загалом стали зловживання 

менеджменту та власників банків, передусім пов’язані із шахрайськими 

схемами.  

Так, відповідно до прес-релізу ФГВФО232, станом на 1 лютого 2017 р. ним 

було подано 3835 заяв до правоохоронних органів щодо виявлених під час 

роботи у неплатоспроможних банках фактів порушення законодавства на 

загальну суму 295 млрд грн, а суб’єктами злочинів, які призвели до порушень 

на найбільшу суму, є власники або керівники банків. Величезна кількість 

судових позовів ФГВФО до посадових осіб банків щодо зловживання 

менеджменту та власників банків це – доказ, як мінімум, профнепридатності 

працівників служби нагляду НБУ, як максимум – зловживання владою 

посадових осіб НБУ. Фактично і НБУ визнав, що визначальними у 

перетворенні кредитів корпорацій на непрацюючі стали низькі кредитні 

стандарти, нехтування лімітами концентрації боргів,кредитування пов’язаних 

осіб та високий обсяг валютного кредитування. Більшість непрацюючих 

кредитів стосується великих кредитів (понад100 млн грн), на які станом на 

01.04.2019 р. припадало 96%, а ¾ непрацюючих кредитів сконцентровані на 

балансі 128 юридичних осіб233. 

Непрозорі процедури рефінансування банків, застосування вибіркового 

підходу при наданні кредитів рефінансування у 2014 р., відсутність обмежень 

на збільшення активів банками, що отримували ці кредити, низька ліквідність 

забезпечення зазначеною сумою наданих кредитів свідчать не лише про 

неспроможність НБУ забезпечити високі кредитні стандарти комерційних 

банків, а й про його неспроможність самому дотримуватися цих стандартів. 

                                                             
232 Основні показники діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на початок 

лютого 2017 року. Прес-реліз .URL: http://www.fg.gov.ua/        
233 Звіт про фінансову стабільність / НБУ. Червень 2019. URL: https://bank.gov.ua/ 

http://www.fg.gov.ua/%20%20%20%20%20%20%20u
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Безконтрольність за цільовим використанням кредитів рефінансування 

дозволила окремим банкам спрямувати ці кошти на надання кредитів або на 

операції з валютою (ПУМБ, «Фінанси та Кредит», «Фінансова ініціатива», 

Дельта Банк, ВіЕйБі Банк, «Південний», Укрінбанк, «Кредит Дніпро», 

Фідобанк, Златобанк, ПриватБанк, «Хрещатик», Альфа-Банк, «Київська Русь»). 

Яскравим прикладом невиконання НБУ однієї із основних своїх функцій – 

нагляду за діяльністю банків – є приклад з ВіЕйБі Банком, банком «Надра», 

Імексбанком та Дельта Банком. В усі зазначені банки – через отримання ними 

коштів рефінансування – були призначені куратори від НБУ, проте перед 

уведенням тимчасової адміністрації в банку «Надра», Імексбанку, Дельта Банку 

відбулося виведення коштів з банків та/або переоформлення вкладів 

юридичних осіб у вклади фізичних осіб (із їх супровідним подрібненням тощо). 

При цьому НБУ та Фонд гарантування вкладів відтягували визнання зазначених 

банків неплатоспроможними та уведення до них тимчасової адміністрації.  

Крім того, ситуація з рефінансуванням банків у 2014–2015 рр. дає 

підстави констатувати неефективність інституту кураторства та припустити, що 

НБУ виступав ланкою в ланцюжку виведення капіталу з України. 

Масштабність виведення з українських банків коштів вкладників та коштів 

рефінансування шляхом використання кореспондентських рахунків в іноземних 

банках практично не залишає щодо цього сумніву. Передусім це стосується 

виведення коштів українських банків через чотири європейські банки: 

австрійські Meinl Bank AG та Bank Winter & Co. AG, Bank Frick & Co. з 

Ліхтенштейну та East-West United Bank з Люксембургу. В. Гонтарева в інтерв’ю 

впливовому австрійському журналу «Profil» заявила, що австрійський Meinl 

Bank був найбільшим посередником у відмиванні коштів в 

Україні. Посилаючись на дані українського Фонду гарантування вкладів, 

ексголова НБУ повідомила, що загалом із 14 ліквідованих українських банків 

було виведено 846 млн дол. США та 75 млн євро, у тому числі з 

кореспондентських рахунків в австрійському Meinl Bank було знято 385 млн 

http://profil/
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дол. та 75 млн євро234. Схема відмивання коштів дозволяла виведення грошей в 

офшорні юрисдикції або фіктивну капіталізацію українського банку іноземним 

інвестором – шляхом надання банком Meinl Bank AG кредитів офшорним 

компаніям – під заставу коштів українського банку, які знаходилися у банку 

Meinl Bank AG на кореспондентському рахунку. Оскільки компанії не виконали 

своїх кредитних зобов’язань, борги позичальників погасили українські 

банківські установи за рахунок коштів своїх клієнтів, що, в свою чергу, стало 

одним із основних факторів, які призвели до визнання цих банків 

неплатоспроможним. Після того, як іще влітку 2014 р. було встановлено схеми 

відмивання коштів, НБУ звернувся до всіх причетних банків та аудиторів з 

вимогою припинити подібну діяльність, проте не прийняв рішення щодо 

заборони українським фінансовим установам пряме або опосередковане 

використання кореспондентських рахунків у Meinl Bank AG. 

Варто зазначити, що Національне антикорупційне бюро веде слідство 

щодо кримінального провадження, відповідно до матеріалів якого в період 

2014–2015 рр. службові особи НБУ за попередньою змовою зі службовими 

особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ 

«Міський Комерційний Банк», ПАТ «АКБ», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта 

Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили 12 

млрд грн рефінансування235. 

У 2019–2020 рр. обсяг недіючих кредитів по банківському сектору 

загалом у гривневому еквіваленті зменшився на 200 млрд грн, у тому числі на 

53,2 млрд грн у національній валюті та на 5,4 млрд у доларовому еквіваленті в 

іноземній валюті. За повідомленням прес-служби НБУ236, у 2020 р. масштабну 

                                                             
234 Гонтарева: Meinl Bank відмивав українські гроші, а Центробанк Австрії не реагував. 

Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2821503-gontareva-meinl-bank-

vidmivav-ukrainski-grosi-a-centrobank-avstrii-ne-reaguvav.html 
235 НАБУ: Посадовці НБУ і банків-банкрутів вивели 12 млрд грн рефінансування через 

Австрію. URL: http://finbalance.com.ua/news/NABU-posadovtsi-NBU-i-bankiv-bankrutiv-viveli-

12-mlrd-hrn-refinansuvannya-cherez-Avstriyu 
236 У 2020 році частка непрацюючих кредитів у банках знизилася на 7,4 в.п. до 41% / НБУ. 

URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-2020-rotsi-chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-

znizilasya-na-74-vp-do-41 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2821503-gontareva-meinl-bank-vidmivav-ukrainski-grosi-a-centrobank-avstrii-ne-reaguvav
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2821503-gontareva-meinl-bank-vidmivav-ukrainski-grosi-a-centrobank-avstrii-ne-reaguvav
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роботу з очищення портфелів від непрацюючих кредитів здійснили державні 

банки. Дуже прикро, що ця «масштабна робота» полягала у списанні за рахунок 

сформованих резервів заборгованості в національній валюті у сумі 30,6 млрд 

грн та 3,1 млрд у доларовому еквіваленті в іноземній валюті. Поза сумнівом, 

можна і надалі лише списувати заборгованість за цими кредитами, адже під них 

держава виділила додатковий капітал за рахунок збільшення державного боргу. 

Банки з іноземним капіталом та приватним капіталом також знизили 

обсяг непрацюючих кредитів, проте їх основним інструментом щодо 

скорочення непрацюючих кредитів є їх списання та продаж, причому за 

невеликі кошти.  

Обсяг непрацюючих кредитів у неплатоспроможних банках збільшився 

на 0,3 млрд грн у гривневому еквіваленті. Водночас досить дивним видається  

доручення до реалізації активів неплатоспроможних банків громадської 

організації Transparency International Україна, про що між нею та НБУ, 

Мінекономрозвитку, Фондом гарантування вкладів фізосіб у березні 2017 р. 

підписано відповідний договір237. 

На тлі зменшення непрацюючих кредитів спостерігається зростання 

кредитних ризиків передусім через поточну кризу та карантинні обмеження. 

Карантинні обмеження розпочали ланцюг несприятливих змін на макрорівні, 

що одразу позначилися на якості кредитного портфеля багатьох банків. 

Зниження економічної активності внаслідок карантинних обмежень ударило по 

доходах населення та погіршило фінансовий стан підприємств.  

Карантинні обмеження та різке зниження попиту зачепили галузі, де 

переважають малі та середні підприємства: торгівлю, готельно-ресторанний 

бізнес тощо, а також фізичних осіб-підприємців. Багато з підприємств-

позичальників повністю втратили доходи за період карантину, тож слід 

очікувати міграції кредитів у непрацюючі за цією категорією позичальників. 

                                                             
237 Договір з ГJ «Трансперенсі Інтернешнл Україна» про взаємодію щодо організації 

реалізації заставленого майна, набутого у власність Національним банком, через електронну 

торгову систему ProZorro. URL: https://bank.gov.ua/ua/supervision/about/liens-insolvent 
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На ефективність виконання функцій НБУ, у тому числі наглядової, 

сподіватися не доводиться, оскільки недалекоглядність Верховної Ради України 

при внесенні змін до Закону України «Про Національний банк» надала йому 

абсолютну –  навіть у світовому вимірі –  незалежність, гарантії превалювання 

прав над обов’язками, повну безконтрольність щодо емісійної політики, умов 

розміщення і використання золотовалютних резервів держави, убезпечила НБУ 

від правової відповідальності за грошово-кредитну і валютно-курсову політику. 

Зокрема, відмінено вимогу щодо обов’язкової державної реєстрації в 

Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів Національного банку 

перед набранням ними чинності, що унеможливило проведення правової 

експертизи нормативно-правових актів НБУ (2014 р.); з голови Національного 

банку знято одноосібну відповідальність перед Верховною Радою України та 

Президентом України за діяльність Національного банку та передбачено, що 

Правління Національного банку несе колегіальну відповідальність за діяльність 

Національного банку в межах компетенції членів Правління (2015 р.); уведено 

норму, відповідно до якої «Члени Правління Національного банку та інші 

службовці Національного банку, члени Ради Національного банку, залучені 

експерти не несуть відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони 

діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти таких 

осіб, вважаються позовами, поданими проти Національного банку», а також 

«шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національного 

банку (його працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкода, 

заподіяна внаслідок професійно помилки працівників НБУ та/або залучених 

експертів, відшкодовується згідно із законодавством та страховими компаніями 

відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення)» (2015 р.). 

Надання таких «привілейованих гарантій» не забезпечено механізмами 

запобігання зловживанням. Водночас відшкодування Національним банком 

такої шкоди створює додаткове навантаження на державний бюджет.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Більше того, окремі норми, уведені у 2020 р., по суті означають 

допустимість прийняття державними органами протиправних (незаконних) 

рішень стосовно виведення банків з ринку (індивідуальних актів НБУ, Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішень Кабінету 

Міністрів України). Навіть визнання в установленому порядку незаконним 

рішення, що призвело до відчуження майна (банку) у власника, не забезпечує 

відновлення його майнових прав, адже якщо рішення НБУ про виведення 

банків із ринку виявиться незаконним, то акціонери зможуть претендувати 

лише на грошову компенсацію за завдану шкоду, причому обов’язок доведення 

шкоди та її розміру, заподіяної такими рішення, покладено на позивача 

(учасника банку). 

 

5.2. Мінімізація кредитних ризиків  

у секторі нефінансових корпорацій України 

Економіка України впродовж тривалого часу характеризується високим 

рівнем кредитного ризику. Свідченням цього є висока частка недіючих 

кредитів, високі кредитні ставки, що викликані суттєвою премією за ризик 

позичальників та низькою культурою обслуговування і погашення боргу. 

Ситуація, що склалася, має два основні негативні наслідки: по-перше, 

підприємств корпоративного сектора переважно не в змозі залучити 

бажаний обсяг боргового фінансування за прийнятними ставками; по-друге, 

банки втрачають можливості для генерації доходу з огляду на дефіцит 

надійних позичальників та проблеми токсичності активів. За таких умов 

важливим є вивчення підходів до оцінки кредитного ризику та пошук шляхів 

його мінімізації. 

Відповідно до вітчизняного законодавства, кредитний ризик – імовірність 

виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих 

доходів унаслідок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе 
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зобов’язань відповідно до умов договору238. Загальні вимоги до оцінки 

кредитного ризику регулюються Базельським комітетом з питань банківського 

нагляду. Загалом Комітет встановлює принципи ефективного банківського 

нагляду, що слугують орієнтиром для оцінки ефективності національних 

наглядових систем. При цьому існують такі передумови ефективного 

банківського нагляду239: 

– ефективна та стійка макроекономічна політика (насамперед монетарна 

та фіскальна) – в іншому випадку накопичені дисбаланси можуть вплинути на 

фінансову систему 

– налагоджена система формування політики фінансової стабільності – 

оцінка ризиків у фінансовій системі залежить від налагодженості процесів 

мікропруденційного нагляду; 

– добре розвинена ринкова інфраструктура (якісні аудиторські послуги)  

– зрозуміла система кризового менеджменту – налагоджені процеси 

кризового менеджменту допомагають попередити або знизити негативний 

вплив банкрутства банків 

– ефективний рівень системного захисту (наприклад, гарантування 

вкладів) підвищує довіру до банківської системи та звужує канали зараження 

всередині банківської системи 

– ефективна ринкова дисципліна – насамперед йдеться про зниження 

асиметрії інформації між усіма учасниками фінансового ринку. 

Усього Комітетом виділено 29 ключових принципів, на яких ґрунтуються 

повноваження, обов’язки та функції регулятора. Зокрема, 17-й та 18-й 

принципи присвячені кредитному ризику, проблемним активам та 

забезпеченням. У них зазначено, що, оскільки кредитний ризик є основним у 

                                                             
238 Постанова НБУ «Про затвердження Положення про організацію системи управління 

ризиками в банках України та банківських групах». URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB18095.html 
239 Bank for International Settlements. The Basel Core Principles – Executive Summary / Bank for 

International Settlements. URL: https://www.bis.org/fsi/fsisummaries/bcps.pdf 
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банківській діяльності, регулятор перевіряє наявність адекватної системи 

виявлення та оцінки ризиків та ідентифікації проблемних кредитів240. 

У 1988 р. було вперше запроваджено ризик-орієнтовані міжнародні 

стандарти адекватності капіталу. Так, було запроваджено коефіцієнт Кука, що 

слугував індикатором кредитного ризику банку. Проте вимоги до капіталу 

банків мали низку недоліків, зокрема, наприклад, резерви під кредити 

корпоративним клієнтам мали становити 100%, незалежно від кредитного 

рейтингу позичальника. Так, у 1999 р. Комітет запропонував нові вимоги, що 

стали відомі як Basel II. У частині оцінки кредитного ризику було 

запропоновано три підходи: 

1) стандартизований підхід – застосовується банками, що, на думку 

регулятора, не мають відповідних можливостей та кваліфікації 

використовувати підходи, засновані на внутрішніх рейтингах. 

Наразі при використанні стандартизованого підходу діють такі ваги 

ризику для корпоративних клієнтів (табл. 5.3.1): 

2) базовий підхід на основі внутрішніх рейтингів – передбачає, що банк 

самостійно розраховує лише PD, а решта індикаторів є стандартизованими; 

3) покращений підхід на основі внутрішніх рейтингів – передбачає, що 

банк самостійно розраховує всі індикатори, необхідні для визначення 

кредитного ризику.  

Таблиця 5.3.1 

Ваги ризику відповідно до стандартизованого підходу, % 

Зовнішній 

рейтинг 

позичальника 

AAA до 

AA– 

A+ до A– BBB+ до 

BBB– 

BB+ до 

BB– 

Нижче 

BB– 

Без 

рейтингу 

Вага ризику 20 50 75 100 150 100 

Джерело: Basel III: Finalising post-crisis reforms / Basel Committee on Banking Supervision. 

URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=69341062 

 

IRB-підхід ґрунтується на основі таких метрик: 

                                                             
240 Основні принципи ефективного банківського нагляду / НБУ. URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Basel_Core_principles_2012.pdf?v=4 
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– імовірність дефолту (PD) – компонент (коефіцієнт) розрахунку розміру 

кредитного ризику, що відображає ймовірність припинення виконання 

боржником/контрагентом своїх зобов’язань; 

– експозиція під ризиком (EAD) – компонент розрахунку розміру 

кредитного ризику, що відповідає боргу за активом, який перебуває під 

ризиком дефолту боржника/контрагента; 

– втрати в разі дефолту (LGD) – компонент (коефіцієнт) розрахунку 

розміру кредитного ризику, що відображає рівень втрат (збитків) унаслідок 

дефолту боржника/контрагента. 

У відповідь на фінансову кризу 2007–2008 рр. Комітет запровадив низку 

оновлень. Зокрема, у частині підходів до визначення кредитного ризику вони 

були такими (табл. 5.3.2, 5.3.3). 

Таблиця 5.3.2 

Зміни до стандартизованого підходу 
Ціль Основні зміни 

Зменшення механістичності у використання 

зовнішніх кредитних рейтингів  

 Вимоги до банків, які 

використовують кредитні рейтинги, 

проводити достатній дью-ділідженс. 

 Ухвалення достатньо детального 

підходу, що не базується на рейтингах, для 

юрисдикцій, які не можуть чи не хочуть 

покладатися на зовнішні кредитні рейтинги. 

Покращення детальності та чутливості до 

ризику 

Запровадження більш детального ризик-

зваженого підходу у частині корпоративних 

та роздрібних кредитів, а також для активів, 

за якими наразі застосовується фіксована 

ставка: 

– нерухомість резидентів; 

– комерційна нерухомість; 

–  субординований борг; 

– інше 

Джерело: Overview of the revised credit risk framework – Executive Summary / BIS. URL: 

https://www.bis.org/fsi/fsisummaries/rcrf.pdf 

 

Зміни до обох підходів будуть запроваджені 1 січня 2022 р. 

Як зазначалося вище, банки мусять провести Due diligence – для 

перевірки адекватності рейтингу. У разі, якщо банк вважає, що підприємство 

має вищий ризик, вага ризику має бути збільшена, як мінімум, на одну 
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сходинку (наприклад, з 20 до 50%). Проте банк не має право зменшувати вагу 

ризику, якщо за результатами внутрішньої оцінки компанія має вищий рейтинг. 

Окремі вимоги виставляються для МСП, які не мають рейтингу: залежно 

від їх стану вага ризику може становити 85 чи 75% (детальніше Basel III: 

Finalising post-crisis reforms). 

Таблиця 5.3.3 

Зміни у підході, заснованому на внутрішніх рейтингах 

Ціль Основні зміни 

Вирішення проблеми браку надійності у 

моделюванні певних класів активів та 

підвищення порівнюваності вимог до капіталу 

банків при використанні цього підходу 

 Зняття можливості використання 

покращеного IRB-підходу для певних класів 

активів. 

 Запровадження вхідних «стель» (для PD та 
LGD) з метою забезпечення мінімального рівня 

консерватизму параметрів моделі для класів 

активів, для яких можливе застосування 

покращеного IRB підходу. 

 Більша специфікація у практиках визначення 
параметрів моделі 

Джерело: Overview of the revised credit risk framework – Executive Summary / BIS. URL: 

https://www.bis.org/fsi/fsisummaries/rcrf.pdf 

Вітчизняне регулювання кредитного ризику базується на рекомендаціях 

Базельського комітету, при цьому НБУ не використовує стандартизований 

підхід, щоправда, і не застосовує IRB-підхід у його чистому вигляді. Регулятор 

запровадив для банків єдину економетричну модель. Причиною відмови від 

IRB-підходу у його класичному вигляді є поточна неспроможність банків 

самостійно оцінювати ступінь ризику із застосуванням прийнятних 

статистичних моделей241.  

Для оцінки рівня кредитного ризику банки використовують логіт-модель, 

змінні якої різняться залежно від розміру та виду економічної діяльності 

позичальника, а коефіцієнти моделі щорічно калібруються Нацбанком  

(рис. 5.3.1). 

Як свідчать оцінки кредитного ризику за розрахунками регулятора, 

спостерігається певна помірна низхідна динаміка, що була перервана у 

                                                             
241 Pokidin D. National Bank of Ukraine econometric model for the assessment of banks’ credit risk 

and support vector machine alternative. Visnyk of the National Bank of Ukraine. 2015. № 234. С. 

52–72. 
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першому півріччі 2020 р. унаслідок розгортання пандемії. У червні 2021 р. 

відносний рівень кредитного ризику повернувся до мінімальних докризових 

рівнів. Значення кредитного ризику на рівні 5 за 10-бальною шкалою карти 

системних ризиків відображає середній ступінь ризику фінансової системи за 

сукупністю низки відповідних індикаторів та експертних оцінок. 

 

Рис. 5.3.1. Динаміка зміни рівня кредитного ризику у 2016–2021 рр. 

Джерело: побудовано за даними НБУ. 

 

Така ситуація на рівні фінансового системи загалом свідчить про те, що 

проблематика кредитного ризику все ще залишається актуальною та далекою 

від остаточного вирішення. 

Крім того, у вітчизняній практиці застосовуються три нормативи 

кредитного ризику242: 

– максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), 

– великих кредитних ризиків (Н8), 

– максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними 

з банком особами (Н9). 

Динаміка значень нормативу максимального розміру кредитного ри-

зику на одного контрагента (Н7). Значення Нормативу Н7243 згідно з вимогами 

законодавства не має перевищувати 25%. На рис. 5.3.2 представлена динаміка 

значень досліджуваного нормативу за 2016 р. – червень 2021 р. 

                                                             
242 Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків 

в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#n25 
243 Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента визначається 

як співвідношення суми усіх вимог банку до контрагента або групи пов’язаних контрагентів 

та всіх фінансових зобов’язань, наданих банком щодо контрагента або групи пов’язаних 

контрагентів, до регулятивного капіталу банку. 
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Рис. 5.3.2. Динаміка зміни значення нормативу Н7 у 2016–2021 рр. 

Джерело: побудовано за даними НБУ. 

Дані свідчать, що упродовж аналізованого періоду показник 

максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента не 

перевищував верхньої допустимої позначки, при цьому найвищі значення були 

зафіксовані у лютому 2016 р. – 23,1%, а найнижчі – у листопаді 2019 р. – 

17,39%. Разом із тим аналіз нормативу у розрізі окремих банків свідчить про 

достатньо неоднорідну картину (рис. 5.3.3).  

Так, станом на 1 листопада 2020 р. (останні наявні дані), медіанне значення 

нормативу становило 19,76%, а чотири банки мали перевищення за цим 

нормативом (АКБ «Індустріалбанк», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Сбербанк», АТ 

«Місто Банк»). При цьому АТ «Український банк реконструкції та розвитку» 

продемонстрував мінімальне значення на рівні 0,11%. 

 

Рис. 5.3.3. Розподіл значення нормативу Н7 станом на 1.11.2020 р. 

Джерело: побудовано за даними НБУ. 
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Динаміка значень нормативу великих кредитних ризиків (Н8). 

Значення нормативу Н8244 згідно з вимогами законодавства не має 

перевищувати 8-микратний розмір регуляторного капіталу банку. На рис. 5.3.4 

представлена динаміка показника за досліджуваний період. 

 

Рис. 5.3.4. Динаміка зміни значення нормативу Н8 у 2016–2021 рр. 

Джерело: побудовано за даними НБУ. 

Упродовж досліджуваного періоду спостерігалося тенденція до 

зменшення значень досліджуваного показника: станом на липень 2021 р. він 

становив 77,3%, що майже уп’ятеро менше порівняно із січнем 2016 р.  

Дані свідчать, що значення нормативу загалом по системі не 

перевищують максимально допустимі регулятором.  

На відміну від нормативу Н7, жоден банк не перевищує значення нормативу 

Н8 станом на 01.11.2020 р. (рис. 5.3.5). Медіанне значення становить 86%.  

 

Рис. 5.3.5. Розподіл значення нормативу Н7 станом на 1.11.2020 р. 

Джерело: побудовано за даними НБУ. 

                                                             
244 Норматив великих кредитних ризиків визначається як співвідношення суми всіх великих 

кредитних ризиків щодо контрагентів, груп пов’язаних контрагентів, усіх пов’язаних з 

банком осіб до регулятивного капіталу банку. 
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Максимальні значення нормативу станом на 01.11.2020 р. мали такі 

банки: ПАТ «Банк ВостоК» (322%), АТ «Банк Альянс» (314%), ПуАТ «КБ 

"Акордбанк"» (307%). 

Динаміка значень нормативу максимального розміру кредитного 

ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9). Нормативне 

значення нормативу Н9245 не має перевищувати 25%. Дані (рис.5.3.6) свідчать, 

що до середини 2017 р. значення нормативу перевищувало максимально 

допустиме значення, проте потім спостерігалося стрімке зниження, станом на 

01.07.2021 р. воно становить 4,15%. 

Динаміка нормативів свідчить про позитивну тенденцію зниження 

кредитних ризиків на рівні банківської системи, проте темпи залишаються 

повільними. 

 

Рис. 5.3.6. Динаміка зміни значення нормативу Н9 у 2016–2021 рр. 

Джерело: побудовано за даними НБУ. 

Під час пандемії гостро стало питання щодо підтримки ліквідності 

корпоративного сектора економіки, а також боргової підтримки бізнесу. При 

цьому дизайн програм підтримки мав передбачати мінімізацію кредитних 

ризиків унаслідок широких програм державної підтримки кредитування. Нами 

виділено та проаналізовано основні особливості таких програм за вісьмома 

ознаками, що виступають запобіжниками для надмірного нарощення кредитних 

ризиків. 

                                                             
245 Норматив Н9 визначається як співвідношення сукупної суми всіх вимог банку до 

пов’язаних з банком осіб та суми всіх фінансових зобов’язань, наданих банком щодо 

пов’язаних із банком осіб, до загального розміру капіталу 1-го та 2-го рівнів, зменшеного на 

балансову вартість відповідних активів (детальніше – Інструкція). 
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(1) Компанії-бенефіціари 

Згідно з Тимчасовим порядком, гарантії можуть надаватися усім 

компаніям, незалежно від їхнього розміру. Проте окремі країни запровадили 

додаткові схеми лише для МСБ (наприклад, Італія та Франція). 

Гарантії можуть отримувати компанії усіх видів діяльності за винятком 

фінансових. Країни з великою часткою аграрного сектора запровадили 

спеціальні схеми гарантій для сільгоспкомпаній (Хорватія, Італія), а Данія, 

наприклад, запровадила спеціальну схему підтримки туристичної галузі. 

(2) Вимоги до фінансового стану компанії-отримувача 

Компанія станом на 1 січня 2020 р. має бути фінансово стійкою 

відповідно до законодавства ЄС. Серед іншого, це означає, що непокритий 

збиток не має перевищувати половину акціонерного капіталу компанії, для 

великих компаній – співвідношення позикового до власного капіталу не має 

перевищувати 7,5, а коефіцієнт покриття відсоткових виплат до EBITDA має 

бути меншим за 1. Інші вимоги містяться у ст. 2 п. 18 законодавчого акту. 

(3) Максимальна сума кредиту, на яку розповсюджується гарантія. 

Існує різниця між граничними обсягами довгострокових та 

короткострокових кредитів. 

Так, у Тимчасовому порядку зазначається, що максимальна сума 

довгострокового кредиту, на яку розповсюджується гарантія, не може бути 

вищою за двократний річний фонд оплати праці у 2019 р., або 25% обороту 

компанії у 2019 р. Проте у випадках доведеної необхідності обсяг кредиту може 

бути збільшений. 

Загалом більшість країн зберегли ці ліміти у своїх національних 

програмах, проте з деякими модифікаціями. Наприклад, Бельгія у випадку із 

портфельними гарантіями обмежила максимальну суму кредиту 50 млн євро. 

Крім того, існують і інші запобіжники понаднормового використання 

кредиту. Наприклад,Данія визначила, що гарантії можуть отримати МСБ, які 

очікують зменшення прибутку на понад 30% порівняно з аналогічним періодом 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&from=EN
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202013/285084_2142369_67_2.pdf
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минулого року. Якщо обсяг збитків виявиться меншим, державна гарантія 

скоротиться на відповідну суму. 

(4) Обсяг покриття гарантією. 

Базові умови такі: 

– 90% у випадку, якщо збитки розподіляються пропорційно між 

державою та кредитною установою; 

– 35% у випадку, якщо збитки спочатку відшкодовуються державою, т. 

зв. first-loss guarantee. 

Аналіз заходів підтримки на рівні країн показав, що здебільшого first-loss 

guarantee не застосовується, за винятком Німеччини. 

Деякі країни знизили ліміти надання гарантій обернено до розміру 

компанії. 

Так, Франція надає гарантію 90% для кредитів МСБ, 80% – для великих 

компаній з оборотом менше 5 млрд євро і 70% – для компаній, у яких оборот 

більше цієї суми. 

(5) Ціль кредиту. 

Загальний консенсус полягає у тому, що, основна мета надання 

фінансування – це підтримка ліквідності компаній. Хоча кредити надаються як 

на поповнення робочого капіталу, так і на інвестиційні проекти. Але, 

наприклад,Австрія за однією з програм надає гарантії лише на фінансування 

робочого капіталу. 

При цьому гарантії можуть надаватися як на нові кредити, так і на вже 

існуючі, але за умови, що вони будуть реструктуризовані за новими вимогами 

(таку програму запроваджено Австрією). 

(6) Строк надання гарантії. 

Максимальний строк гарантії – шість років, проте максимальний термін 

кредиту, який може видаватися під такі гарантії, Порядком невизначений. 

Тому більшість країн обмежили сам термін кредиту шістьма роками, 

проте деякі зазначили, що кредит може мати і більший термін. Наприклад, 

Бельгія прямо зауважує, що не існує максимального строку надання кредиту, 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202017/285477_2149910_130_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202017/285477_2149910_130_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202019/285840_2152945_43_2.pdf
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проте сама гарантія розповсюджується лише на шість років. У свою чергу Данія 

за однією з програм збільшила максимальний строк до семи років. При цьому 

вони очікують близько 31% збитків за виданими гарантіями. 

Гарантії можуть надаватися не пізніше 31 грудня 2020р. 

(7) Плата за гарантії. 

Плата за державні гарантії визначається розміром компанії, а також 

строком  кредиту. Основні параметри наведені у табл.. 5.3.4. 

Більшість країн затвердили саме такі параметри. 

(8) Орган, що адмініструє програму. 

У різних країнах такими органами є: 

– Міністерство фінансів – для загальнонаціональних схем підтримки; 

– галузеві міністерства – для спеціалізованих схем підтримки (наприклад, 

підтримка аграрної галузі) 

– Національний банк. 

– спеціальні агентства (вже існуючі чи створені спеціально для програм). 

– окремі банки. 

Таблиця 5.3.4 

Мінімальна премія за державні гарантії 

Тип позичальника Кредит до 1року Кредит 2–3 роки Кредит 4–6 роки 

МСБ 25 б.п. 50 б.п. 100 б.п. 

Великий бізнес 50 б.п. 100 б.п. 200 б.п. 

Джерело: складено автором на основі даних НБУ. 

Напрями зниження кредитних ризиків. Високий рівень кредитних 

ризиків, очевидно, знижує доступ до боргового фінансування для 

підприємств. Так, за опитуваннями Європейської бізнес-асоціації, 63,76% 

опитаних представників малого бізнесу вважають, що кредити отримати 

неможливо або дуже важко (для порівняння, у минулому році так вважали 

52% респондентів)246. Водночас кредитні ресурси безумовно необхідні для 

розвитку бізнесу. 

                                                             
246 Презентація результатів Індексу настроїв малого бізнесу за 2020 рік / Європейська Бізнес 

Асоціація. 2021. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/small-business-index-

2021.pdf. 
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Зниження кредитних ризиків вітчизняного бізнесу залежить від чотирьох 

основних груп факторів: 

1) макроекономічні фактори, на які компанії не мають прямого вплив, 

проте які підвищують вартість кредитних коштів, а, отже, і збільшують 

кредитні ризики компанії; 

2) внутрішні фактори, що залежать безпосередньо від компанії: якість 

менеджменту, виваженість фінансових рішень, прозорість та достовірність 

наданої банку інформації; 

3) організаційні фактори – методичне забезпечення регулювання та 

оцінки кредитних ризиків 

4) інституційні фактори – загальне середовище для ведення бізнесу, 

наявність необхідної інфраструктури тощо.  

Подолання перешкод, які породжуються переліченими вище групами 

факторів, сприятиме зниженню кредитних ризиків, а отже, покращить доступ 

бізнесу до боргового фінансування за прийнятними для бізнесу ставками. 

Макроекономічне середовище в Україні не є сприятливим для розвитку 

кредитування бізнесу з огляду на високу премію за ризик країни. У свою чергу: 

- прогнозована та збалансована фіскальна політика: зокрема недопущення 

аномальних рівнів бюджетного дефіциту з одночасним недопущенням 

надмірного фіскального тиску на компанії. Це в свою чергу ставить питання 

про ефективність бюджетних видатків. 

- монетарна стабільність – повернення поточного рівня інфляції в рамки 

коридору, визначеного на рівні 5+/-1%, оскільки поточні високі показники 

чинять висхідний тиск на рівень кредитних ставок, що обмежує доступ 

компаніям доступ до боргового ресурсу.  

- валютна стабільність – продовження виваженої інтервенційної політики 

НБУ для згладжування аномальних стрибків курсу. 

- фінансова стабільність – збалансований нагляд за сектором фінансових 

посередників, зокрема фінансових компаній. Після реформи Спліт важливо 

витримати баланс між приведенням ринку до відповідних кращих міжнародних 
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стандартів та безперебійним обігом кредитних коштів на позабанківському 

ринку. 

Внутрішні фактори, що негативно впливають на рівень кредитного 

ризику, включають неякісну та недостовірну фінансову звітність, непрозору 

систему власності та приналежність до ФПГ. 

Подоланню негативних внутрішніх факторів сприятиме підвищення 

стандартів прозорості діяльності компаній, зокрема: 

– остаточний перехід на стандарти МСФЗ;  

– виконання вимог фінансового моніторингу про розкриття кінцевого 

бенефіціара, налагодження систем перевірки точності цієї інформації, зокрема 

ідентифікації компаній, які де-юре є МСБ, а де-факто  – складовою холдингів. 

Організаційні фактори. Налагодження системи адекватної та 

достовірної оцінки кредитних ризиків на рівні банків. Нагадаємо, що згідно з  

Постановою № 351, банкам надано право власного судження247 при оцінці 

кредитного ризику, що стимулює банки до більш детальної перевірки 

позичальників. Крім того, будь-якій фінансовій операції має передувати 

обов’язкова перевірка банком свого клієнта. Наразі широкого розповсюдження 

набуває низка підходів комплаєнсу: KYC (know your customer); KYCC (know 

your customer’s customer); eKYC(electronic know your customer). 

Незважаючи на те, що початкова мета запровадження цих підходів 

полягала у протидії відмиванню коштів та шахрайству, зокрема і на 

міжнародному рівні, їх використання в кредитному менеджменті дозволить 

банкам більш точно оцінювати кредитні ризики своїх позичальників. При 

цьому важливо не перекладати на банки функції контролюючих органів у сфері 

економіки (наприклад, Державної податкової служби України чи 

новоствореного Бюро економічної безпеки). 

Підвищенню прозорості бізнес-середовища сприятиме також успішна 

імплементація плану BEPS, який здатний сприяти зниженню кредитних 

                                                             
247 Судження банку – задокументоване обґрунтоване рішення управлінського 

персоналу/колегіального органу банку щодо оцінки кредитного ризику за активною 

банківською операцією. 
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ризиків, зокрема через обмін фінансовою інформацією між регуляторами, що 

дозволить знизити асиметрію інформації при оцінці кредитоспроможності 

позичальника. При цьому міжнародний досвід дозволяє виділити такі ризики 

успішної імплементації зазначеного підходу в Україні, зокрема: – значний 

перехідний період через необхідність внесення великої кількості змін у 

законодавство (кейс Німеччини); брак кваліфікованих кадрів у фіскальних 

органах (кейс Польщі); – спроможність забезпечення конфіденційності 

фінансової інформації, що має бути розкрита відповідного до цього Плану дій. 

Розвиток комп’ютерних технологій та загальний тренд на відкриття великих 

масивів даних, дозволяє банкам покращувати свої можливості оцінки 

кредитного ризику із використанням штучного інтелекту (ШІ). За даними 

компанії Mastercard248, 50% опитаних глобальних фінансових інституцій 

використовують ШІ в оцінці кредитного ризику, а ще 25% планують 

використовувати найближчим часом. При цьому основними перешкодами для 

впровадження автоматизованих моделей оцінки кредитного ризику є такими: 1) 

такі моделі складні для розуміння і пояснення (т. зв. моделі «чорної 

скриньки»);2) складнощі в імплементації; 3) складність узгодження з 

регуляторними вимогами. Незважаючи на викладене вище, 88% респондентів 

планують збільшити інвестиції в ШІ у найближчі 2–5 років. 

Інституційні фактори. Зниженню кредитних ризиків сприятиме 

оздоровлення всієї економічної системи, покращення інвестиційного клімату в 

країні. Опитування свідчать249, що основними перешкодами є: слабка судова 

система (90% опитаних інвесторів); високий рівень корупції (80%) та тіньова 

економіка (65%). Подолання цих негативних факторів матиме синергетичний 

ефект та дозволить пришвидшити розвиток усіх складових економічної 

системи. Крім того, важливим є розбудова загальної інфраструктури 

фінансового ринку, зокрема з метою трансферу кредитних ризиків. З цією 

                                                             
248 Using AI to manage credit risk:lenders report on current AI use and future investments. 2021. 

URL: https://brighterion.com/wp-content/uploads/2020/10/Using-AI-to-manage-credit-risk-lenders-

report-on-current-AI-use-and-future-investments.pdf. 
249 Індекс інвестиційної привабливості України / Європейська Бізнес Асоціація. 2021. URL: 

https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/EBA-InvestIndex_1H-2021_UKR.pdf. 
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метою у 2020 р. було ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження 

нових фінансових інструментів»250. Серед іншого, він стосується реформування 

ринку деривативів, запроваджуючи загальні підходи до визначення 

деривативних контрактів. Зокрема, ст. 7 Закону серед видів фінансових 

інструментів містить деривативні фінансові інструменти, що передбачають 

передачу кредитного ризику, зокрема кредитні ноти та кредитні дефолтні свопи 

(КДС). Відповідно до Закону, КДС – це деривативний контракт, що укладається 

на організованому ринку або поза ним, за яким одна або кожна із сторін 

зобов’язуються здійснювати іншій стороні періодичні або одноразові платежі 

залежно від платоспроможності передбаченої умовами такого контракту особи, 

яка є емітентом цінного паперу або стороною деривативного контракту, або 

залежно від настання визначеної таким контрактом події. 

Запровадження такого інструменту дозволить банкам переносити 

кредитний ризик та, відповідно, зробити свою бізнес-модель стійкішою, 

знизити вартість та збільшити об’єми фінансування корпоративного сектора. 

При цьому існує низка перешкод для розвитку ринку деривативів, зокрема: 

недостатня «місткість» ринку, відсутність маркетмейкерів та загалом широкого 

кола інвесторів. Крім того, критично важливим є підвищення довіри до усіх 

учасників рику, гарантії виконання зобов’язань кожною стороною договору. 

Зазначене можливе за умови зниження асиметрії інформації та побудови 

прозорого бізнес-середовища, зокрема через запровадження практик 

комплаєнсу та продовження фінансового моніторингу. 

                                                             
250 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення 

залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів». URL: 

https:zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text
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РОЗДІЛ 6. 

ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНОСТІ VS КОРПОРАТИВНЕ 

РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ 

6.1. Економічна сутність рейдерства 

Поширення різноманітних практик недружнього поглинання чи 

захоплення бізнесу із застосуванням незаконних дій, корупції, насильства, чи 

здійснення проглинь за рахунок використання суперечностей законодавства, 

що узагальнюється під поняттям рейдерства, є для України нагальною 

проблемою. Рейдерство підвищує фінансові ризики здійснення бізнесу в країні, 

знижує її інвестиційну привабливість, негативно впливає на інвестиційну 

активність. Ризики втрати інвестованого в бізнес капіталу внаслідок рейдерства 

в Україні значно перевищують їх рівень в інших країнах, що є однією з причин 

високих премій за суверенний ризик країни. З метою мінімізації загроз втрати 

вкладеного капіталу, інвестори надають перевагу фінансуванню бізнесу за 

допомогою періодичних ін’єкцій власних коштів у формі позик. Наслідком 

поширеності такої моделі фінансування є надмірно високий рівень боргової 

залежності значної частини підприємств, що генерує системні кредитні ризики 

та не сприяє розвитку в країні банківського кредитування.  

Поняття рейдерства виникло одночасно із виникненням легально 

оформленої приватної власності. Проте в сучасному розумінні цього терміна 

його було уведено в господарчу практику та економічну теорію на межі ХIХ–

XX cт. Англійське слово «raid» означає раптовий напад, наліт. При цьому 

«рейдерством» називають як звичайне, абсолютно законне придбання компанії 

без згоди фактичного власника та менеджменту, так і силове захоплення з 

метою зміни власника. У світовій практиці вирізняють такі основні форми 

рейдерства: 

– «біле рейдерство» – законне поглинання господарчого суб’єкта. Його 

розтлумачують як синонім зливань та поглинань (M&A). Тобто біле рейдерство 

– це сукупність процесів об’єднання бізнесу (капіталу), в результаті яких на 
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ринку з’являються укрупнені компанії замість декількох меншого розміру. У 

процесі реалізації цих угод відбувається передача корпоративного контролю, 

включаючи купівлю та обмін активів. Злиття – це інтеграція двох або більше 

господарюючих суб’єктів в одну економічну одиницю. Поглинання передбачає 

встановлення контролю над суб’єктом господарювання шляхом придбання 

понад 30% його статутного капіталу при збереженні юридичної 

самостійності251. Доцільно зазначити, що біле рейдерство загалом нетипове для 

пострадянських країн, у т. ч. для України. Воно притаманне, як правило, 

розвиненим країнам із повноцінною ринковою економікою та ефективно 

діючою законодавчою системою захисту права власності. Біле рейдерство 

зазвичай розглядається як позитивне явище. Воно сприяє поширенню 

використання процедури банкрутств, у результаті яких підвищується 

ефективність менеджменту підприємств та їх бізнес-діяльності, зниження 

фінансових ризиків здійснення легальної підприємницької діяльності, 

підвищення конкурентоспроможності тощо. Проте, в разі якщо використання 

білого рейдерства не дозволяє вирішити завдання отримання контролю над 

об’єктом або майном, воно може стати першим етапом до їх несумлінного 

захоплення у формі «сірого» та «чорного» рейдерства. 

– специфіка «сірого рейдерства» полягає в тому, що для недружнього 

поглинання використовуються «прогалини» у чинному законодавстві. Тобто 

фактично захоплення відбувається із дотриманням законодавства, однак 

інструментом слугує саме недосконалість нормативно-правових актів та їх 

неузгодженість. До сірого рейдерства відносяться також дії корупційного 

характеру, підкуп чиновників з метою прийняття лобістських рішень на 

користь рейдерів, маніпуляції з реєстрами, які важко виявити правовими 

заходами та які можуть стати поштовхом для подальшого чорного рейдерства. 

Зазвичай до сірого рейдерства відносять і так званий грінмейл (корпоративний 

шантаж) – блокування та перешкоджання роботі підприємства внаслідок 

шантажу з боку власників дрібних акцій. Сутність грінмейла полягає в тому, 

                                                             
251 M&A (Злиття і поглинання). URL: https://pro-capital.ua 
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щоб продати свої акції власникам компанії за ціною, що значно вища за 

ринкову. Ця мета досягається методами, що оцінюються як неетичні, проте 

спираються здебільшого на закони про захист прав міноритарних акціонерів, 

тобто формально не виходять за межі чинного законодавства. Сіре рейдерство, 

особливо грінмейл, безпосередньо пов’язане зі значними фінансовими 

ризиками для підприємств, які стали мішенню для рейдерів. 

– «чорне рейдерство» – неправове примусове захоплення власності, 

зазвичай із використанням кримінальних методів. Під час захоплень чорні 

рейдери використовують методи протиправного доступу до реєстрів акціонерів 

із подальшим внесенням у них змін, непрозоре скуповування акцій із 

використанням кримінальних та інших неправових форм примусу. З досвіду 

України можна стверджувати, що особливий інтерес для чорного рейдерства 

становлять державні та приватні підприємства, що володіють привабливою з 

токи зору ринкової вартості нерухомістю. 

Перехід від планової до ринкової економіки, приватизаційні процеси, 

необхідність щодо формування організаційних та інституційних структур, 

здатних працювати у нових ринкових умовах, і пов’язані з цим проблеми 

правового характеру зумовили те, що у пострадянських країнах, зокрема в 

Україні, широко розповсюдилося сіре та чорне рейдерство. Тому у країнах 

колишнього СРСР, у т.ч. в Україні, під  Рейдерство розуміють насамперед як 

організовану злочинну діяльність, що передбачає вчинення низки злочинів, 

пов’язаних спільним умислом на протиправне захоплення чужої власності, 

поєднане з використанням неправосудних судових рішень та корупції у 

правоохоронних органах. 

 

6.2. Світовий досвід протидії корпоративному рейдерству 

Рейдерство, пов’язане з діяльністю корпорацій, визначається як 

корпоративне рейдерство.  

Корпорація (лат. corpus – тіло, пізньолат. – corporatio і compania – 

об’єднання, товариство, співтовариство). Під терміном «корпорація», який 
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здебільшого вживаний у англосаксонських країнах Японії, та терміном 

«компанія», що переважає в західноєвропейських країнах, розуміють 

акціонерне товариство252. У законах про корпорації визначені види корпорацій, 

що можуть утворюватися і функціонувати на території країни. За англо-

саксонським правом корпорації можуть бути приватними закритими (private) і 

публічними відкритими (public). У США різниця між ними визначається 

часткою акцій, що перебуває в руках одного власника або великих власників.  

У Великій Британії приватні компанії не мають права здійснювати 

публічну підписку на свої акції. У їх назві обов’язково має бути абревіатура 

Ltd. Публічні компанії вільно розміщують свої акції, у назві компанії має бути 

обов’язкова абревіатура PLC (Public Limited Company).У Німеччині відомі такі 

форми юридичних осіб, як: товариство з обмеженою відповідальністю (Gm 

BH); акціонерне товариство (AG); товариство з обмеженою відповідальністю і 

командитне товариство (Gm BH und C°). 

Переважає перша форма юридичної особи (товариство з обмеженою 

відповідальністю). Відповідальність учасників обмежується розміром 

внесеного паю. Для акціонерного товариства законом визначено мінімальний 

розмір капіталу. У Німеччині мінімальний розмір статутного капіталу за 

номіналом для акціонерних товариств повинен становити 50 000 євро253. 

За тривалий час у світовій практиці було розроблено систему протидії 

різним проявам корпоративного рейдерства. Найважливіші методи такої 

протидії: 

– концентрація акціонерного капіталу або викуп частки учасників, які не 

беруть участі в діяльності підприємства; постійний моніторинг змін у складі 

акціонерів; реструктуризація підрозділів зі зміною їх організаційно-правового 

статусу; контрольне скуповування акцій і додаткова емісія; 

– визначення правового статусу власності, здійснення переоцінки майна. 

В умовах значного ризику дієвою є структуризація власності з використання 

                                                             
252 Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. Київ: КНЕУ, 2004. С. 12. 
253 Там само. С. 52–53. 
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дочірніх структур, створення штучної заборгованості підприємства та передача 

нерухомості та інших активів у позичку під кредитування; 

– недопущення виникнення та прострочення кредиторської 

заборгованості; 

– удосконалення роботи менеджменту та персоналу (недопущення 

конфліктних ситуацій, протиправного звільнення працівників тощо); 

– підвищення культури суб’єктів господарювання (прозорі конкурентні 

відносини, підтримання ділової репутації тощо); 

– використання в службі економічної безпеки способів і методів 

конкурентної розвідки; 

– залучення громадськості й засобів масової інформації до боротьби з 

рейдерством254. 

У світовій практиці рейдерство набуло або конкретного кримінального 

статусу, що регламентується кримінальним законодавством конкретної країни, 

або легального статусу злиття та поглинання. Повчальним є досвід злиття та 

поглинання підприємств у США. Корпоративне законодавство належить до 

компетенції окремих штатів, де створено законодавчу базу, спрямовану на 

врегулювання ринку корпоративних відносин та попередження недружнього 

поглинання підприємств. Зокрема, слід відзначити Закон про цінні папери 

(Securities Act of 1933 – 15 US Code § 77a etseq.), Закон про обіг цінних паперів 

(Securities Exchange Act of 1934 – 15 US Code § 78a etseq.), Закон Уільямса 

(Williams Act) – спеціальний нормативний акт, прийнятий у 1968 р., метою 

якого є впорядкування ринку корпоративного контролю в частині численних 

поглинань компаній і тендерних пропозицій, Акт про компанії з обмеженою 

відповідальністю (Actof Limited Liabilities Companies) штату Делавар тощо255. 

Найбільш ефективними засобами недопущення ворожих поглинань у 

США є вчасна зміна президента та голови ради директорів, внесення змін до 

                                                             
254 Бабич Т. Рейдерство в Україні – загроза національній безпеці. Віче. 2010. № 14. С. 2–5. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_14_2 
255 Касараба Ю.Я., Баліна С.Н. Правові аспекти протидії незаконному поглинанню 

підприємств (рейдерству): міжнародний досвід / Львівський державний університет 

внутрішніх справ. Науковий вісник. 2011. № 3. C. 48. 

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%9614474
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=viche_2010_14_2
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статутів підприємств під час активізації діяльності чорних рейдерів на ринку 

корпоративного контролю. Сукупність цих заходів значно знижує фінансові 

ризики ведення бізнесу внаслідок обмеження можливості несумлінних 

поглинань (сірого та чорного рейдерства). 

У Великій Британії превалюють дружні поглинання підприємств, 

недружні поглинання засуджуються представниками бізнесу та суспільством. 

Це зумовлено тим, що для Західної Європи (у т. ч. і для Великої Британії) до 

будь-якого підприємства ставляться не лише як до виключної власності 

акціонерів, аі як до окремого соціального інституту, відповідальність за 

належне функціонування якого покладено на працівників підприємства, 

контрагентів, органи державної влади та суспільство загалом256. Саме тому 

діяльність підприємств Великої Британії пов’язана з досить низьким рівнем 

фінансових ризиків, а досвід цієї країни заслуговує на увагу та використання в 

Україні. 

Значну роль у протидії чорному та сірому рейдерству відіграють методи 

захисту від ворожого поглинання при проведенні процесу IPO. Вони 

поділяються на стратегічні, трансакційні та структурні. Під стратегічними 

методами розуміється формування корпоративної структури, яка 

унеможливлює непогоджене придбання контрольного пакета акцій. Для цього, 

наприклад, блокуючий пакет перебуває у власників та не виноситься на 

відкритий ринок. Такі методи повністю гарантують захист компанії від 

захоплення, але при цьому негативно впливають на залучення зовнішнього 

капіталу і підвищення ліквідності акцій. До трансакційних методів захисту 

відносять здійснення компанією дій, які істотно ускладнюють захоплення і 

перетворюють компанію на менш привабливу для агресора з фінансової точки 

зору. Наприклад, підвищення ціни акцій, придбання власних акцій, відкуп від 

агресора тощо. Структурні методи захисту полягають у завчасному внесенні у 

статутні та інші корпоративні документа компанії положень, які мають 

                                                             
256 Живко З.Б. Економічна безпека підприємства:сутність, механізм забезпечення та 

управління. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua 
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попередити саму спробу ворожого захоплення і безпосередньо не впливають на 

фінансову або операційну діяльність257. 

Стратегічні, трансакційні та структурні заходи значно знижують 

фінансові ризики для підприємств у процесі здійснення ними процесу IPO. 

Заходи протидії несумлінним, ворожим поглинанням у різних країнах вкрай 

різноманітні. Проте всі вони мають єдину основу – захист права власності. Це 

повинно стати головним чинником створення ефективної системи протидії 

сірому та чорному рейдерству й в Україні. Зараз відсутність ефективної 

системи захисту права власності перетворилося чи не найвагоміший фактор, 

який підриває інвестиційну привабливість та створює значні фінансові ризики 

ведення бізнесу у країні.  

 

6.3. Корпоративне рейдерство в Україні  

Як і для більшості інших пострадянських країн, для України протидія 

сірому та чорному рейдерству становить головну проблему, оскільки основною 

причиною поширення сірого та чорного рейдерства є недостатній рівень 

захисту прав власності, гальмування, а потім і повна зупинка процесу великої 

приватизації, що призвело до вкрай негативних тенденцій щодо несумлінних 

захоплень.  

Незважаючи на досить поширені уявлення, процес приватизації не 

закінчується з переходом права власності з державної форми у недержавну, або 

частково недержавну. Наступний етап – це підвищення «зрілості» приватної 

або приватно-державної власності, ключовим елементом якої є захист права 

власності, який підриває основу для чорного рейдерства. В свою чергу 

надійний захист прав власності неможливий без забезпечення прозорості цих 

прав. Їх непрозорість – це важливий фактор підвищення фінансових ризиків для 

ведення бізнесу та фактор розвитку тіньової економіки. 

                                                             
257 Ющенко O. Как предотвратить рейдерский захват предприятия? URL: 

https://trademaster.ua/articles/833 
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Цей процес в Україні розвивається занадто повільно і ще дуже далекий 

від свого завершення. Саме цим пояснюється те, що сіре та чорне рейдерство 

фактично зберігає свої позиції. Останні спроби обмежити або навіть подолати 

його пов’язані насамперед з ухваленням Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» №1056-1 від 

06.09.2019 p. Зазначений Закон був покликаний подолати одну з ключових 

причин недостатнього захисту права власності в Україні – деформацію системи 

реєстрації права власності, зокрема маніпуляції з реєстрами. У Законі 

передбачено обмеження щодо одночасності вчинення нотаріальної дії та 

державної реєстрації прав, зокрема, коли виникнення, перехід, зміна або 

припинення прав та обтяжень здійснюються із відкладальною умовою; 

можливість доступу нотаріуса до Державного реєстру речових прав у разі його 

тимчасового блокування або анулювання доступу до реєстру в режимі 

отримання інформації для здійснення нотаріальної діяльності; покладення на 

державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань обов’язку перевіряти дійсність довіреності, 

справжність судового рішення за даними Єдиного державного реєстру судових 

рішень. 

Безумовно, цей закон створює передумови для подолання масових 

рейдерських порушень у сфері реєстраційної діяльності та сприятиме 

підвищенню рівня захисту прав власності в Україні. Втім, проблема сірого та 

чорного рейдерства не обмежується лише цією сферою. 

Існує ще цілий арсенал форм рейдерських атак: підроблення документів, 

підкуп силових структур, шантаж, психологічний тиск і навіть прямий примус 

до зміни власників. Ініціаторами рейдерського захоплення можуть виступати 

недобросовісні партнери, комерційні банки, правоохоронні органи тощо. 

Проблеми чорного рейдерства не можуть бути вирішені одним законодавчим 

актом, потрібно створювати цілу правову систему протидії. Тільки так можна 

значно знизити фінансові ризики ведення легального бізнесу. 
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В останній час значного поширення набули випадки використання при 

рейдерських захопленнях так званих «білих» та «чорних» «лицарів». 

Рейдерську атаку розпочинає «чорний лицар», який відверто, часто-густо з 

використанням насильницьких заходів нібито намагається захопити 

підприємство. Після цього починає діяти «білий лицар», який пропонує жертві 

захоплення допомогу. Але небезкорисно, а в обмін на частку в пакеті акцій або 

інші форми встановлення контролю над підприємством. Довести змову та 

координацію дій «чорного» та «білого» «лицарів» практично неможливо або 

вкрай важко. Особливо, якщо рейдер використає норму законодавства про 

«сумлінного покупця», декілька разів здійснивши перепродаж захоплених 

активів. Причому перепродаж, як правило, здійснюється з участю посередників 

– «прокладок», після чого жертви рейдерів фактично втрачають шанси 

відновити право власності на компанію або майно. Використання при 

рейдерських захопленнях так званих білих та чорних лицарів створює значну 

загрозу фінансовій безпеці та підвищує фінансові ризики навіть для найбільш 

ефективних підприємств. 

Великі надії покладалися на створений у грудні 2019 р. Офіс протидії 

рейдерству. При відкритті Офісу експрем’єр О.Гончарук заявив, що станом на 

сьогодні системне рейдерство припинилося. Чинний міністр юстиції 

Д.Малюська також стверджував, що в Україні вже не діють групи, які 

займаються рейдерством, хоча поодинокі випадки іноді трапляються. Проте 

згодом він визнав, що внаслідок внесення змін до державних реєстрів за час 

карантину кількість спроб рейдерства зросла майже у 16 разів. Під час першої 

хвилі пандемії коронавірусу почалися відверті та примітивні атаки, окремі 

зміни вносили до реєстрів навіть без завантаження будь-яких документів258. У 

цьому випадку Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту права власності» №1056-1 від 06.09.2019 р. не 

спрацював. 

                                                             
258 Конец епохи рейдерства, который не состоялся. URL: 

https://www.epravda.com.ua/rus/projects/antyreid/2020/12/3/666947/ 
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Сіре та чорне рейдерство – це складна комплексна проблема, яка не може 

бути вирішена за 2–3 місяці. І її розв’язання залишається для України настільки 

ж актуальним, як і двадцять чи десять років тому. 

У 2014–2020 рр. було ухвалено велику кількість законів та нормативних 

актів, скерованих на подолання чорного рейдерства. Найважливішим з них став 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту права власності» від 03.10.2019 № 159-IX, який набрав чинності 2 

листопада 2019 р. Ним, зокрема, були внесені зміни до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 

01.07.2004 p. №1952-IV та до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

№755-IV від 15.05.2003 p. Ключовими положеннями закону № 159-IX є259: 

– автоматичний моніторинг ризикованих реєстраційних дій; 

– оновлення державних реєстрів (нерухомості та бізнесу); 

– механізм автоматичного повідомлення про вчинені реєстраційні дії; 

– інформаційна взаємодія реєстрів з іншими державними реєстрами, 

зокрема реєстром судових рішень; 

– диференціація санкцій за порушення реєстраторами і нотаріусами, вони 

ж «критерії, за якими визначається ступінь відповідальності за відповідні 

порушення в сфері державної реєстрації»; 

– скасування комунальних підприємств як акредитованих суб’єктів, тобто 

реєстратори у КП не зможуть більше вчиняти реєстрації. 

Ще на етапі підготовки закону фахівці звернули увагу на те, що він 

підготовлений з численними порушеннями вимог Конституції України та 

чинного законодавства. Ретельний аналіз цих порушень здійснений Головним 

юридичним управлінням Верховної Ради України260, згідно з оцінкою якого 

                                                             
259 Власюк В. Півроку дії антирейдерського закону: із наміченого Мін’юст реалізував лише 

мізер. URL: https://lexinform.com.ua/v-ukraini/pivroku-diyi-antyrejderskogo-zakonu-iz-

namichenogo-min-yust-realizuvav-lyshe-mizer/ 
260 Зауваження Головного юридичного управління 03.10.2019. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=503348&pcaption=%C7%E0%F3%E2

%E0%E6%E5%ED%ED%FF%20%C3%EE%EB%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%FE%F0%E8

https://lexinform.com.ua/v-ukraini/pivroku-diyi-antyrejderskogo-zakonu-iz-namichenogo-min-yust-realizuvav-lyshe-mizer/
https://lexinform.com.ua/v-ukraini/pivroku-diyi-antyrejderskogo-zakonu-iz-namichenogo-min-yust-realizuvav-lyshe-mizer/
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передбачений проєктом підхід не враховує вимог 2 ч. ст. 95 Конституції 

України, за якою будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, 

розмір і цільове спрямування цих видатків визначаються виключно законом про 

Державний бюджет України. Тому, як вбачається, законодавчі засади 

фінансового забезпечення приватних нотаріусів мали би встановлюватися 

шляхом внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України та закону 

про Державний бюджет України на відповідний рік261. 

Згідно з проєктом закону до другого читання «порядок здійснення 

контролю, проведення камеральних перевірок, під час здійснення контролю та 

проведення перевірок; критерії, за якими здійснюється моніторинг; критерії за 

якими визначається ступінь відповідальності за відповідні порушення, 

допущені в сфері державної реєстрації, визначаються Кабінетом Міністрів 

України». Однак це положення потребує узгодження зі ст. 19 Конституції 

України, за якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також суперечить 

ст. 92 Конституції України, оскільки виключно законами України визначаються 

засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них. 

У заключенні Головного юридичного управління ВР зауважено ще про 

ряд суперечностей проєкту закону положенням Конституції України. Проте сам 

факт того, що проєкт важливого закону в багатьох пунктах суперечить 

основному закону, є доказом того, що його розробка була здійснена не на 

достатньому правовому рівні. А це не може не вплинути на дієвість Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту права власності» від 03.10.2019 у його кінцевій редакції, оскільки дає 

привід для оскарження прийнятих на його основі рішень судами. 

                                                                                                                                                                                                          
%E4%E8%F7%ED%EE%E3%EE%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%B3%ED%ED%FF%20%200

3.10.2019 
261 Там само. 
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Незважаючи на велику кількість законодавчих та нормативних актів, 

покликаних протидіяти несумлінним, незаконним захопленням підприємств та 

майна (чорному рейдерству), а також на то, що антирейдерську діяльність в 

Україні здійснюють приблизно 10 державних інституцій, кількість рейдерських 

атак все ще залишається значною. 

Згідно з даними платформи Opendatabot за 2021 р., станом на травень вже 

було зафіксовано 322 нові рейдерські атаки, у 2020 р. – 849. Щодо більшості із 

них рішення в суді ще не прийнято. За даними Генпрокуратури, у 2015 р. було 

зафіксовано лише 290 справ про рейдерство. З того часу їх кількість 

збільшилася втричі262. Ситуація не поліпшилася й у ІІ кв. 2021 р. Згідно з 

даними, які портал Opendatabot оприлюднив 21 липня 2021 р., лише за перше 

півріччя 2021 р. у країні було зафіксовано 466 рейдерських атак, які 

розслідуються в рамках кримінальних проваджень (табл. 6.3.1). 

Таблиця 6.3.1 

Кількість рейдерських атак в Україні 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кількість кримінальних 

проваджень, відкритих по факту 

злочину, який можна оцінювати 

як рейдерство, од. 

290 433 563 500 766 849 466 

Джерело: Opendatabot. 

Найчастіше в суді розглядаються справи про рейдерство, які стосуються 

ст. 205 Карного кодексу України – підробка документів, що подаються для 

проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. Із 348 справ 2021 р. про підробку документі в суд спрямовано 

лише 169 справ (табл. 6.3.2). Справи, пов’язані зі ст. 206 КК – протидія 

господарчий діяльності та протиправне заволодіння майном, – до суду 

практично не доходять. Зі 118 справ до суду дійшли тільки три. 

Слід враховувати, що це – лише «верхівка айсберга». Фактично 

об’єктивна статистика щодо реальних масштабів рейдерських захоплень досі 

відсутня, дані різних відомств мають розбіжності навіть не в рази, а на порядки. 

                                                             
262 Чи дійсно в Україні зростає кількість рейдерських атак? URL: 

https://brdo.com.ua/analytics/chy-dijsno-v-ukrayini-zrostaye-kilkist-rejderskyh-atak/ 

https://opendatabot.ua/blog/407-raiders-2020
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Альтернативні експертні оцінки показують, що фактично йдеться про декілька 

тисяч спроб рейдерських захоплень щороку. Одне зрозуміло – експерти та 

підприємці вважають чорне та сіре рейдерство одним із найбільших ризиків 

ведення бізнесу у країні. 

Таблиця 6.3.2  

Кількість кримінальних справ щодо рейдерства,  

які у 2021 р. передано до суду 

Показник Зареєстровано Надіслано до суду 

Підроблення документів, ст.205-1 348 169 

Протидія господарській діяльності, ст.206 66 1 

Протиправне заволодіння майном, ст.206-2 56 2 

Джерело: Opendatabot.  

В основі поширення чорного та сірого рейдерства – вкрай низький рівень 

захисту права власності. Для розуміння стану рейдерства потрібно приділити 

увагу даним Міжнародного індексу прав власності (IPRI), який скерований на 

оцінку правового та політичного середовища та їх впливу на права власності263. 

Зокрема, за цим рейтингом Україна у 2019 р. посіла лише 109-те місце серед 

129 країн, а її загальний індекс становив 4,4 при максимальному в 10 балів. 

Зазначимо, що упродовж 2007–2019 рр. рівень захищеності прав власників 

бізнесу суттєво не покращився (табл. 6.3.3).  

Низький рейтинг України у захисті прав власності не лише відлякує 

іноземних інвесторів, а й спонукає вітчизняний бізнес до виведення капіталу за 

кордон. Україна значно відстає від більшості інших країн за показниками 

«судова незалежність» і «контроль корупції», що свідчить про значні труднощі, 

пов’язані із захистом прав власності в Україні. Рейдерство процвітає в тих 

країнах, де захист прав власності слабкий, а корупція поширена. Про прямий 

взаємозв’язок між корупцією та рейдерством свідчить висока кореляція індексу 

IPRI із індексом сприйняття корупції, що становить 0,934. Такий щільний 

зв’язок показує, що корумповані владні та судові структури сприяють або 

не чинять належного опору рейдерам, які збагачуються шляхом захоплення 

                                                             
263 International Property Rights Index (IPRI). URL: 

https://www.internationalpropertyrightsindex.org/ 

https://opendatabot.ua/blog/407-raiders-2020
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бізнесу. Це є вагомим фактором критично високих фінансових ризиків ведення 

бізнесу в Україні. 

Таблиця 6.3.3 

Рейтинг України за Міжнародним індексом прав власності  

та його окремі складові* 

Показник 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Загальний бал 

за IPPI 
3,4 3,4 4,2 4,0 4,2 4,3 3,9 3,9 3,4 4,3 4,4 

Судова 

незалежність 
2,56 2,6 2,6 3,0 3,6 3,2 1,7 2,1 2,1 2,3 2,9 

Верховенство 

закону 
н.д. н.д. 3,8 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 

Контроль 

корупції 
2,6 2,6 3,6 3,0 3,0 2,9 2,8 3,0 3,0 3,3 3,4 

Захист 

фізичної 

власності 

3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,6 2,8 3,3 3,4 3,8 3,9 

Захист 

інтелектуальної 

власності 

2,8 2,8 2,8 3,7 3,9 3,6 2,8 3,5 3,7 3,8 4,0 

Джерело: Міжнародний індекс прав власності. URL: 

https://internationalpropertyrightsindex.org/ 

На низький рівень захисту прав власності в Україні вказує також 

Світовий банк в Оглядах підприємств (Enterprise Surveys). Так у 2019 р. 

відсоток фірм в Україні, що визначили недосконалість судової системи як 

найбільшу перепону в розвитку власного бізнесу, становив 32,3%. Водночас 

середньозважений показник по регіону (Європа та Центральна Азія) становив 

лише 13,7%. Відсоток вітчизняних фірм, які як основну перепону ведення 

бізнесу називають злочинність, крадіжки та безлад, становить 30,9% при 

середньому значенні у регіоні – 12%. Наведені дані свідчать, що бізнес в 

Україні є втричі менш захищеним від втрати активів у неправовий спосіб. 

Відповідно втричі вищою є премія за ризик, яка включається до процентних 

ставок і застосовується при прийнятті інвестиційних рішень. Ця складова 

процентної ставки не може бути знижена застосуванням інструментарію 

монетарної політики, адже є інституціонально обумовленою складовою премій 

за ризик.  

Рейтинг України слід розглядати як вкрай низький, він є значно гіршим 

порівняно із більшістю інших пострадянських та постсоціалістичних країн. Так, 
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рейтинг Росії дорівнює 88, Вірменії – 83, Грузії – 73, Азербайджану – 67, Латвії 

– 50, Естонії – 24. 

Значною мірою низький рейтинг захисту права власності пов’язаний з 

надзвичайно високим рівнем корупції в Україні. Україна в новому «Індексі 

сприйняття корупції» (також відомому за англійським скороченням CPI) за 

2020 р., укладеному організацією Transparency International, отримала 33 бали за 

100-бальною шкалою. 100 балів – найкращий теоретично можливий результат, 

коли корупція в державному секторі, за відчуттями експертів і представників 

бізнесу, сприймається як відсутня.  

Із 180 досліджених країн чи територій Україна посідає 117–122-ге місця 

разом із Непалом, Єгиптом, Есватіні (колишнім Свазілендом), Сьєрра-Леоне і 

Замбією – хоча дослідники наголошують, що місце є другорядним показником і 

може змінитися просто через зміни в «сусідніх» країнах, головне ж – це саме 

бал країни.  

Деякі рейдерські захоплення можуть призвести до величезних витрат не 

тільки для окремих підприємств, а й для держави загалом. Зокрема, показовою 

у цьому плані є ситуація із ТРЦ SkyMall. Ухвалою від 15 березня 2021 р. 

Київський апеляційний суд арештувала нерухоме майно ТРЦ SkyMall у 

Києві264. Суд заборонив вчиняти будь-які реєстраційні дії з цими об’єктами в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Цю справу розпочали 

іще у 2016 р. Так, навесні 2016 р. Лондонський арбітражний суд зобов’язав 

компанію-рейдера безкоштовно повернути всі акції Arricano Real Estate PLC, 

які були отримані в результаті рейдерського захоплення. Але рішення не було 

виконано. У листопаді 2019 р. кіпрську компанію «Арікано Ріел Естейт 

ПІЕЛСІ» естонську інвесторку Хілларі Тедера визнано потерпілою в 

кримінальному провадженні. Але справа станом на вересень 2021 р. була не 

завершена. Естонські акціонери Arricano Real Estate PLC направили президенту  

                                                             
264 Суд наклав арешт на ТРЦ SkyMall. Finbalans. 30.03.2021. URL: 

https://finbalance.com.ua/news/sud-naklav-aresht-na-trts-sky-mall-za-klopotannyam-ofisu-

henprokurora 
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В.Зеленському та Мін’юсту повідомлення про інвестиційний спір з вимогою 

відшкодувати 750 млн дол. США через втрату ТРЦ SkyMall у Києві265. 

Інвестори стверджують, що українська влада експропріювала їхні 

інвестиції, спрямовані на розвиток ТРЦ SkyMall, на користь третіх осіб. 

Також заявляють про порушення інших справ, які передбачені міжурядовою 

угодою про сприяння і взаємний захист інвестицій між Україною та 

Естонською Республікою від лютого 1995 р. За даними Arricano, інвестиційна 

діяльність в Україні супроводжувалась кампанією залякування, тиску та 

зловживанням посадових обов’язків зі сторони правоохоронних органів 

України. Отже, виник ризик втрати українським бюджетом 750 млн доларів.  

Можна констатувати, що прийняті станом на 2021 р. законодавчі та 

нормативні акти не забезпечили створення ефективної системи протидії 

рейдерським захопленням. Але проблема ще й у тому, що здійснюються спроби 

відмови від застосування навіть тих заходів боротьби з рейдерством, які довели 

свою ефективність. Зокрема, йдеться про намір ліквідувати Колегію з питань 

розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін’юсті з 1 січня 2022 року. 

Лише за період з вересня 2019 по вересень 2020 р. Колегія при Мін’юсті 

розглянула 2741 скаргу від підприємців, що перевищує річну кількість 

кримінальних проваджень за «рейдерськими» статтями Кримінального кодексу. 

Відповідно, висновок щодо зміни динаміки рейдерства в бік збільшення або 

зменшення не можна робити без урахування показників діяльності Колегії при 

Мін’юсті. А ці показники свідчать про те, що рейдерство в країні досягло 

надзвичайних розмірів. 

6.4. Аграрне рейдерство в Україні 

Несумлінні зливання/поглинання (чорне рейдерство) мають єдину основу 

у різних секторах (галузях) економіки – відсутність належного захисту права 

власності. Проте є й галузеві відмінності. Останнім часом поширилася така 

відносно нова його форма як аграрне рейдерство. 

                                                             
265 Естонські акціонери Arricano ініціюють позов проти України на $750 млн через втрату 

ТРЦ SkyMall. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/741969.html 
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Проблему із захопленням підприємств чи врожаю ще у 2017 р. почали 

вивчати юристи Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР). При публічному 

обговоренні проблеми стало відомо, що, згідно з даними МВС, в Україні діють 

близько 50 злочинних угрупувань, які шляхом незаконних дій привласнюють 

чуже майно. Наведені представником МВС дані оцінили як значно занижені. 

«Це зведення МВС, але це надто занижені дані, тому що випадки рейдерства 

реєструють то як хуліганство, то як інші злочини. Згідно з даними ВАР, тільки 

у 2017 р. кількість випадків рейдерства зросла у 2,5 раза порівняно з 2016 р. – 

до 1000 із 360» – уточнили у пресслужбі ВАР. 

Проте є підстави вважати, що й цифра ВАР є значно заниженою. Сьогодні 

понад 70% аграріїв відчувають ризик рейдерського захоплення266. В Офісі 

протидії рейдерству проаналізували проблематику аграрного рейдерства, 

умовно виділивши три класичні схеми атаки. У коментарі AgroPolit.com 

керівник Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України назвав схеми 

аграрних атак та окреслив механізми захисту267. 

Схема 1. Зміна власника земельних ділянок шляхом внесення змін до 

реєстру. Державний реєстратор за відсутності визначених законодавством 

документів або на підставі підроблених документів вносить зміни до 

відомостей ДРП щодо власника земельної ділянки. 

Схема 2. Рейдерське захоплення врожаю. На підставі підроблених 

документів про перехід права власності на корпоративні права фермерського 

господарства до Державного реєстру прав вноситься запис про зміну власника 

підприємства, а вже наступного дня «нові власники» починають збирати 

врожай на земельній ділянці. 

Схема 3. Незаконне припинення договорів оренди, емфітевзису і 

суперфіції та реєстрація іншого речового права за третьою особою (право 

                                                             
266 Салалайко А. Понад 70% аграрії відчувають ризики. URL: https://agropolit.com/news/18914-

ponad-70-agrariyiv-vidchuvayut-riziki-reyderskogo-zahoplennya 
267 Дубовик В. Як уберегти власну ділянку чи свій агарний бізнес від реєстраційного 

рейдерства. URL: https://agropolit.com/blog/449-yak-uberegti-vlasnu-zemelnu-dilyanku-chi-sviy-

agrarniy-biznes-vid-reyestratsiynogo-reyderstva 
 

https://agropolit.com/blog/449-yak-uberegti-vlasnu-zemelnu-dilyanku-chi-sviy-agrarniy-biznes-vid-reyestratsiynogo-reyderstva
https://agropolit.com/news/18914-ponad-70-agrariyiv-vidchuvayut-riziki-reyderskogo-zahoplennya
https://agropolit.com/news/18914-ponad-70-agrariyiv-vidchuvayut-riziki-reyderskogo-zahoplennya
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користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис) або для забудови (суперфіцій)). Аграрій обробляє земельні 

ділянки на підставі договорів оренди, а згодом, шляхом вчинення незаконних 

реєстраційних дій, такі договори оренди припиняються та право оренди 

земельних ділянок реєструється за третьою особою. 

В. Дубовик виділяє такі основні заходи щодо попередження та подолання 

незаконних рейдерських захоплень. Для підприємств, які працюють в аграрній 

сфері та мають великий земельний банк, необхідно встановити статутні 

обмеження для представницьких функцій керівника і внести відповідні 

відомості до ЄДР. Наприклад, передбачити обмеження для директора на 

розірвання договорів оренди земельних ділянок. Прописати в статуті умову про 

необхідність нотаріального посвідчення договорів оренди земельних ділянок. 

Нотаріальне посвідчення – це додаткова гарантія безпеки правочину. 

Власникам землі радять скористатися послугами новітніх моніторингових 

сервісів, які дозволяють отримати миттєві повідомлення про зміну статусу 

об’єкта нерухомого майна у ДРП. 

Якщо спроба несумлінного рейдерського захоплення відбулася, В. 

Дубовик рекомендує без зволікань звернутися зі скаргою до Офісу протидії 

рейдерству Мін’юсту або ж до суду. Адміністративний порядок оскарження 

реєстраційних дій, власне звернення зі скаргою до Колегії з розгляду скарг у 

сфері державної реєстрації Мін’юсту, є ефективним і оперативним 

інструментом, який дозволяє швидко відреагувати на порушення у сфері 

державної реєстрації. Тому наміри ліквідувати цю колегію з 01.01.2022 р. 

необґрунтовані. Порушення у сфері державної реєстрації у судах можуть 

затягуватися на декілька років. 

За всієї важливості та своєчасності питань, які розглянуті Офісом 

протидії рейдерству, слід зазначити, що вони не зачіпають глибинних причин 

виникнення тієї ситуації, що склалася з продовженням поширення 

несумлінного рейдерства. 
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Окрему важливу проблему становить те, як вплинуло на рейдерство 

запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Відповідно 

до інформації Міністерстві юстиції України, збільшення випадків рейдерства 

після відкриття ринку землі не відбулося. Втім, є підстави у цьому сумніватися. 

12 серпня 2021 р. українські аграрії звернулися до Президента, Міністерства 

внутрішніх справ та Генеральної прокуратури з проханням захистити їх від 

випадків рейдерства, що після запуску ринка землі суттєво почастішали. У 

зверненні керівників Асоціації фермерів та приватних землевласників України, 

Союзу українського селянства стверджується, що тільки за два тижні серпня 

випадків рейдерства в сільському господарстві сталося більше, ніж за минулі 

півроку року. Причому рейдерство здійснюється у відверто кримінальних 

формах. Автори звернення вважають, що активізація рейдерів частково 

пов’язана з відкриттям ринку землі – аграрії збираються викупити землі, на 

яких вони працюють роками, але їм чинять перешкоди. 

Рейдерські атаки здійснюються не тільки на дрібні та середні 

сільгоспгосподарства, а й на великі агропромислові корпорації. Типовий 

приклад – німецька компанія, що з 2017 р. орендує 3,7 тис. гa сільгоспугідь у 

Баришівському районі Київської області. Інвестувавши в матеріально-технічну 

базу для їх обробки близько 10 мільйонів євро, два роки потому німецькі 

підприємці вирішили розширити господарство. Та придбавши у 2019 р. 

підприємство, що має довгострокові договори оренди з власниками ще 700 

гектарів, німці за першої ж посівної зіткнулися з тим, що на 400 гектарах 

працює колишній орендар. І, як вважає останній, небезпідставно. Судові 

розгляди звернення до поліції, прокуратури, Служби безпеки України та інші 

уповноважені установи результату не дали. Поки триває розгляд, український 

фермер засіває поля та збирає врожай на землі, за оренду якої стабільно платять 

іноземні інвестори. 

Ситуація з агрорейдерством ще раз підтверджує, що не вирішеними 

дотепер є проблеми зі статистичною інформацією про рейдерські захоплення. 

Те, що реєстраційні рейдерські захоплення і досі відіграють ключову роль у 

https://ukranews.com/ua/news/728456-nimetski-investory-zvernulysya-do-golovy-sbu-bakanova-shhodo-sytuatsiyi-z-tov-kapital-agroinvest
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загальній системі рейдерських захоплень, свідчить про необхідність 

кардинального доопрацювання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав власності», прийняття якого не 

дало значного результату і не зупинило процесу поширення чорного та сірого 

рейдерства в Україні. 

Підсумовуючи результати дослідження щодо захисту прав власності та 

тенденцій у розвитку рейдерства в Україні зазначимо, що якщо подолання 

сірого рейдерства потребує перегляду чинного законодавства та ухвалення 

нових законодавчо-нормативних актів з точки зору попередження можливостей 

для рейдерських атак, а також для усунення можливості здійснення 

корупційних дій, то протидія чорному рейдерству вимагає кардинального 

посилення кримінальної відповідальності за протизаконні рейдерські 

захоплення. Мають бути значно підвищені штрафи за таку діяльність, 

запроваджено кримінальну відповідальність у вигляді строків засудження, 

застав тощо. Кримінальна відповідальність повинна бути прив’язана до 

масштабів завданої шкоди як окремим суб’єктам господарювання, так і 

державному бюджету. 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що проблему 

несумлінних захоплень (сірого та чорного рейдерства) можна вирішити 

тільки системним підходом, який має включати перегляд чинних законів та 

законів і нормативних актів, які розробляються, з точки зору попередження 

умов для здійснення рейдерських захоплень, суттєве підвищення 

адміністративної та кримінальної відповідальності за рейдерські дії, а також 

створення єдиного реєстру рейдерських захоплень, що дасть змогу оцінити їх 

загальні масштаби та динаміку. Такий підхід забезпечить значне зниження 

фінансових ризиків ведення легального бізнесу в Україні і підвищить її 

інвестиційну привабливість. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Показники, що характеризують стан боргової стійкості України (валютної та боргової складової фінансової безпеки)  

у 2008–2020 рр., на кінець періоду 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Граничне 

значення 

Індикатори, пов’язані з поточним рахунком  

Сальдо поточного рахунку/ ВВП, % -10,4 -1,5 -2,1 -6,1 -7,9 -8,7 -4,6 6,1 -2,1 -3,3 -5,0 -2,5 4,2 <(-2,3)268 

Доходи нерезидентів від інвестицій в Україну/ 

експорт товарів і послуг, % 
8,4 13,5 10,2 11,1 11,6 13,2 10,7 4,1 12,8 14,2 17,9 17,9 12,8 

 

Доходи нерезидентів від інвестицій в 

Україну/ВВП, % 
5,6 6,2 4,8 5,5 5,5 5,7 7,0 2,4 6,7 7,2 8,2 6,8 5,2 

 

Індикатори заборгованості  

Валовий зовнішній борг/експорт товарів 

та послуг, % 
123,4 198,6 178,8 150,9 155,6 173,9 191,5 245,8 244,6 214,0 193,8 191,5 207,2 

<200269 

Валовий зовнішній борг/ВВП, % 82,6 90,4 83,4 74,8 73,7 74,6 124,5 142 128,3 108,6 89,2 72,5 84,7 <802 

Витрати на обслуговування валового зовнішнього 
боргу/ експорт товарів і послуг*, % 

5,6 9,0 7,1 6,5 6,5 7,7 8,6 11,1 10,2 8,1 7,7 7,7 9,1 
 

Витрати на обслуговування валового зовнішнього 

боргу/ ВВП, % 
3,7 4,1 3,3 3,2 3,1 3,3 5,6 6,4 5,3 4,1 3,6 2,9 3,7 

 

Короткостроковий борг/ валовий зовнішній 
борг, % 

45,6 38,2 43,4 47,7 48,9 41,7 45 43,3 41,7 40,2 39,2 39,7 38,6 
<201 

Короткостроковий борг/ експорт товарів  

і послуг, % 
56,3 75,9 77,5 71,9 76,1 72,6 86,1 106,6 101,9 85,9 76,1 76,0 79,9 

<401 

Державний та гарантований державою  
борг/ВВП, % 

20,0 34,7 38,6 35,1 35,3 38,4 69,4 79,1 80,9 71,8 60,9 50,3 60,8 
<60270 

Державний та гарантований державою 

борг/доходи державного бюджету, % 

 

81,8 151,1 179,7 150,4 149 172,4 308,3 294 313,1 269,9 233,6 200,2 237,2 

<1002 

                                                             
268 Богдан Т.П.Внешняя финансовая уязвимость как предвестник будущих кризисов. URL: https://zn.ua/macrolevel/vneshnyaya-finansovaya-uyazvimost-kak-predvestnik-buduschih-

krizisov-289055_.htm 
269 International Monetary Fund and International Development Association .Debt Sustainability in low-Incomt Countries – Proposal for an Operational Framework and Policy Implications. 

Februaru 3, 2004. URL: http://www.imf/org/external/np/pdr/sustain/2004/020304.htm 
270 Бюджетний кодекс України. Ст. 18. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page2 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page2
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Питома вага зовнішнього боргу у загальному 

обсязі державного боргу (з урахуванням 
гарантованого), % 

75,4 66,8 64,0 63,3 59,9 51,4 55,6 66,3 64,3 64,2 64,4 58,0 59,5 

<40 

Питома вага боргу, номінованого в іноземній 

валюті, у загальній сумі державного боргу, % 
79,4 66,7 64,0 64,0 57,9 59,8 61,7 70,2 69,7 69,9 70,9 63,4 65 

<40,32 

Витрати на обслуговування державного боргу  
(з урахуванням гарантованого),% до 

доходів державного бюджету 

1,6 4,3 6,8 7,8 7,4 10,1 14,3 16,2 15,8 14,1 12,5 12,0 11,2 
<10 

Питома вага витрат на обслуговування 

державного боргу (з урахуванням гарантованого) 
в загальній сумі витрат державного бюджету,% 

1,6 3,7 5,4 7,4 6,5 8,5 11,9 15 14,2 13,3 11,8 11,2 9,4 

<10 

Питома вага заборгованості перед МВФ у 

загальній сумі державного зовнішнього боргу 

України 

25,4 48,6 46,8 43,3 33,1 19,2 19,6 28,7 28,7 28,6 25,8 23,1 23,9 
<10271 

Індикатори, пов’язані з резервами  

Міжнародні резерви/імпорт товарів та послуг,% 

(або у місяцях імпорту) 
32,6 49,0 49,7 33,9 24,3 21,0 10,8 26,5 29,6 30,0 29,5 33,3 46,6 

>25(3 міс.)272 

Міжнародні резерви/короткостроковий валовий 
зовнішній борг, % 

68,0 67,1 68,0 52,8 37,3 34,4 13,4 26,1 33,2 40,6 46,2 52,4 60,1 
>1001 

Міжнародні резерви/грошова маса (М3), % 47,1 43,4 46,0 37,1 25,4 18,0 12,4 32,1 38,3 43,7 45,1 41,7 44,5 >201 

Міжнародні резерви/сума сальдо поточного 

рахунку та валового короткострокового 
зовнішнього боргу, % 

53,3 64,2 64,2 45,2 30,6 26,9 12,4 28,9 31,9 37,7 40,5 48,2 68,9 

 

Міжнародні резерви/валовий зовнішній борг,% 31,0 25,6 29,5 25,2 18,2 14,4 6,0 11,3 13,8 16,3 18,2 20,8 23,2  

Міжнародні резерви/ державний зовнішній борг (з 

урахуванням гарантованого), % 
170,2 99,9 99,5 84,8 63,5 54,3 19,4 30,6 34,1 38,4 41,3 51,7 54,2 

 

Чиста міжнародна інвестиційна позиція/ВВП, % -32,6 -30,6 -24,9 -24,8 -28 -35,1 -49,7 -45,9 -39,8 -30,4 -20,6 -16,5 -14,6 <(-35) 

* Витрати на обслуговування валового зовнішнього боргу включають відсоткові доходи від прямих, портфельних та інших інвестицій, отримані 

нерезидентами. 

Джерело: розраховано автором за даними НБУ та Міністерства фінансів України: Платіжний баланс України, Зовнішній борг України (URL: 

https://bank.gov.ua);  Державний та гарантований державою борг (URL: https://www.minfin.gov.ua/) 

 

 

                                                             
271 Норма, що встановлюється для інсайдерів. 
272 Загальноприйнята норма. 

https://bank.gov.ua/
https://www.minfin.gov.ua/
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Додаток 2 

Динаміка валового зовнішнього боргу України за секторами економіки 

 (на кінець періоду), млн дол. США 

Показник 2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020  

Державний борг – усього 31 697 35 060 42 702 42 737 46 324 48 066 51 834 54 692 

– cектор державного управління 29 922 32 884 35 959 36 495 38 886 40 128 44 531 47 765 

– органи грош.-кредит. регул. 1 775 2 176 6 743 6 242 7 438 7 938 7 303 6927 

2. Корпоративний борг  – усього         

– банки 22 555 18 752 12 823 8 966 6 228 5 797 4 768 3670 

– інші сектори 87 827 71 485 62 143 60 821 62 899 60 847 65 137 67 328 

боргові цінні папери 6 291 3 654 1 559 1 512 1 813 1 819 3 893 4 323 

кредити 45 728 42 719 39 186 37 427 36 520 37 194 37 214 34 977 

торгові кредити та аванси 24 623 15 855 12 836 13 264 15 014 12 420 13 504 14 866 

міжфірмовий борг 11 185 9 257 8 562 8 614 9 552 9 414 10 526 13 162 

Валовий зовнішній борг  142079 125297 117668 112524 115451 114710 115511 125690 

Темпи зростання валового зовнішнього боргу України, % 105,5 88,2 93,9 95,6 102,6 99,4 106,7 103,2 

Темпи зростання зовнішнього боргу сектора державного управління та Центрального 

банку (разом), % 
98,4 110,6 121,8 100,1 108,4 103,8 107,8 

105,5 

Питома вага зовнішнього боргу сектора державного управління та НБУ (разом) у 
валовому зовнішньому боргові України, % 

22,3 28,0 36,3 38,0 40,1 41,9 42,6 
43,5 

Довідково:         

Обсяг валового зовнішнього боргу до ВВП, % 74,6 124,5 142,0 128,3 108,6 89,2 72,5** 84,7 

Обсяг валового зовнішнього боргу до річного обсягу експорту товарів та послуг, % 173,9 191,5 245,8 244,6 214,0 193,8 191,5 207,2 

Платежі з обслуговування зовнішнього боргу*, млн дол.США 6 252 5 622 5 329 4 685 4 357 4 579 4 923 5 507 

Платежі з обслуговування зовнішнього боргу/ експорт товарів та послуг, % 7,7 8,6 11,1 10,2 8,1 7,7 7,7 9,1 

Платежі з обслуговування зовнішнього боргу/ ВВП, % 3,3 5,6 6,4 5,3 4,1 3,6 2,9 3,7 

* Відсотковідоходи, отримані нерезидентами від прямих, портфельних та інших інвестицій. 

** Суттєве зниження показника пов’язане з ревальвацією курсу національної валюти (з 27,6883 грн за 1 дол.  США на кінець 2018 р. до 23,6862 грн за 1 дол. 

США на кінець 2019 р.). Без урахування цього фактора показник становить 84,8%. 

Джерело: складено та розраховано автором за даними: Валовий зовнішній борг / Платіжний баланс. URL: http://www.bank.gov.ua 
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Додаток 3 

Внутрішній державний та гарантований державою борг України 

 у 2013–2020 рр. за типом кредитора, млрд грн 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

Сума 

Питома 

вага у 

загаль-ній 
заборго-

ваності, 

% 

Внутрішній державний та гарантований 

державою борг 
284,09 488,87 529,46 689,73 766,68 771,43 838,85 1032,95 100 

І. Державний борг 256,96 461 508 670,64 753,4 761,09 829,5 1 000,71 96,9 

1. Заборгованість за випущеними цінними 

паперами на внутрішньому ринку 
254,05 458,22 505,36 668,13 751,02 758,84 827,38 998,73 96,7 

2. Заборгованість перед банківськими та 

іншими фінансовими установами 
2,91 2,78 2,64 2, 51 2,38 2,25 2,12 1,98 0,2 

ІІ. Гарантований борг 27,13 27,86 21,46 19,08 13,28 10,32 9,35 32,24 3,1 

1. Заборгованість за випущеними цінними 

паперами на внутрішньому ринку 
21,14 21,57 16,40 15,95 8,95 6,0 4,19 24,39 2,4 

2. Заборгованість перед банківськими та 

іншими фінансовими установами 
5,99 6,29 5,06 3,13 4,33 4,32 5,16 7,85 0,7 

Довідково:          

Внутрішній державний та гарантований 
державою борг у доларовому еквіваленті, млрд 

дол. США 
35,5 31,0 22,1 25,4 27,3 25,9 35,4 36,5  

Борг, номінований у грн (у % до загального 
обсягу внутрішнього боргу), млрд грн 

234,97 

(82,7) 

421,75 

(86,3) 

468,38 

(88,5) 

584,06 

(84,7) 

643,62 

(83,9) 

631,75 

(81,9) 

732,25 

(87,3) 

894,28 

(86,6) 
 

Внутрішній борг, номінований в іноземній 
валюті (ОВДП), млрд дол. США 

6,14 4,26 2,53 3,88 4,38 4,98 4,5 4,9  

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів – всього 
у доларовому еквіваленті, млрд дол. США (% 

до загального обсягу) 
1,5 (4,8) 1,4 (4,7) 0,94(4,4) 0,24(1,0) 0,19 (0,7) 0,23(0,8) 4,9 (14,1) 3,0 (8,5)  

Джерело: розраховано автором за даними: Державний борг України. URL:http://minfin.kmu.gov.ua; ОВДП, які знаходяться в обігу за сумою основного боргу. URL: 

https://bank.gov.ua 

http://minfin.kmu.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
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Додаток 4 

 

Динаміка державного боргу України* (на кінець періоду) 

 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Загальна сума державного боргу  

у гривневому еквіаленті, млрд грн 
584,8 1100,8 1572,2 1929,8 2141,7 2168,6 1998,3 2551,9 

зовнішній 300,7 612,0 1042,7 1240,1 1375,0 1397,2 1159,4 1518,9 

внутрішній 284,1 488,8 529,5 689,7 766,7 771,4 838,8 1032,9 

Загальна сума державного боргу в 

доларовому еквіваленті,  

млрд дол. США 

73,2 69,8 65,5 71,0 76,3 78,3 84,4 90,2 

зовнішній 37,6 38,8 43,4 45,6 49,0 50,5 49 53,7 

внутрішній 35,6 31 22,1 25,4 27,3 27,8 35,4 36,5 

Загальна сума державного боргу, 

номінованого в іноземній валюті,  

млрд дол. США 

43,7 43,1 46 49,5 53,4 55,5 53,5 58,6 

Загальна сума державного боргу, 

номінованого у національній валюті, 

млрд грн 

235 421,7 468,4 584,1 643,6 631,7 732,2 894,3 

 у т.ч. заборгованість за ОВДП, млрд грн 202 391 444,1 561,9 627,5 618,1 717,4 854,2 

Валютний курс на кінець періоду, грн за 1 

дол. США 
7,99 15,77 24,00 27,19 28,07 27,69 23,69 28,28 

Питома вага зовнішнього боргу у 

загальному обсязі державного боргу, % 
51,4 55,6 66,3 64,3 64,2 64,4 58,0 59,5 

* З урахуванням гарантованого. 

Джерело: складено автором за даними: Державний та гарантований державою борг України за відповідні роки. URL: http://minfin.kmu.gov.ua;  

ОВДП, які знаходяться в обігу за сумою основного боргу. URL: https://bank.gov.ua 

 

 

http://minfin.kmu.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
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Додаток 5 

Окремі показники діяльності Національного банку України (на кінець періоду) 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Резервні активи, млн дол. США 20 416 7 533 13 300 15 539  18 809 20 820 5 302 29 133 

у т.ч. довгострокові цінні папери 12 568 5 580 7 145 10 121 14 762 15 633 21 314 23 755 

Питома вага д/строкових цінних паперів у 

резервних активах, % 

 

61,6 

 

74,1 

 

53,7 
      65,1  

78,5 

 

75,1 

 

84,2 

 

81,5 

Заборгованість НБУ перед МВФ, млн дол. США 1 775 2 176 5 442 6 242 7 338 7 839 7 203 6 827 

Витрати за операціями з МВФ, млн грн 463 291 1 829 3 060 5 036 5 687 6 362 4994 

Відсоткові витрати за цінними паперами 

нерезидентів, млн грн 

 

1 807 

 

1 548 

 

1 432 

 

2 575 

 

3 318 

 

5 072 7 275 

 

8 708 

Процентні доходи за цінними паперами 

України, млн грн 

 

15 406 

 

26 503 

 

46 360 

 

49 611 

 

46 196 

 

42 980 32 500 
 

28 506 

Процентні витрати за депозитними 

сертифікатами НБУ, млн грн 

 

161 

 

696 

 

8 163 

 

9 648 

 

6 366 

 

7 473 9 606 

 

10 525 

Частка прибутку до розподілу, що підлягає 

перерахуванню до Державного бюджету 

України, млн грн 

 

 

11 886 

 

 

61 803 

 

 

38 164 

 

 

44 379 

 

 

44 614 

 

 

64 898 42 722 

 

 

24 434 

Середньозважена процентна ставка (% річних) за         

зобов’язаннями перед МВФ 1,14 1,05 1,94 2,23 2,75 3,26 3,06 2,55 

цінними паперами нерезидентів 0,96 0,57 0,84 1,03 1,78 2,45 1,57 0,35 

цінними паперами України 11,4 12,83 13,56 13,31 12,02 13,17 10,44 9,55 

депозитними сертифікатами НБУ  2,06 10,31 19,77 13,39 13,4 17,03 12,73 5,68 

 

Джерело: складено автором за даними щорічної звітності Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ 

 

 

 

 

 

https://bank.gov.ua/
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Додаток 6 

Країни, де створено державні органи розвитку малого та середнього бізнесу 

№ з/п Країна Державний орган, який відповідає за розвиток малого і середнього бізнесу 

Окремі державні органи чи агенції 

1 США Адміністрація малого бізнесу  

2 Австралія Корпорація розвитку малого бізнесу  

3 Польща Польська агенція розвитку підприємств  

4 Саудівська Аравія Генеральна агенція малих та середніх підприємств  

5 Індія Міністерство мікро-, малих та середніх підприємств 

6 Корея Міністерство МСП та стартапів 

7 Словенія Міністерство малого бізнесу та туризму 

8 Естонія Міністерство економіки 

9 Румунія Міністерство бізнесу, торгівлі та підприємництва 

Орган, підпорядкований міністерству 

10 Ізраїль Ізраїльська агенція малого та середнього бізнесу, підпорядкована Міністерству промисловості та торгівлі 

11 Пакистан Агенція розвитку малих та середніх підприємств, підпорядкована Міністерству промисловості та виробництва 

12 Британія Комісар із малого бізнесу, підпорядкований Департаменту бізнесу, енергетики та промислової стратегії 

13 Малайзія Корпорація МСП Малайзії у складі Міністерства розвитку підприємництва та кооперативів  

Функція міністерства 

14 Бельгія Міністр середнього класу, МСП, самозайнятих, сільського господарства, соціальної інтеграції та міської 

політики 

15 Австралія Департамент зайнятості та малого бізнесу  

16 ФРН Генеральний директорат у складі Міністерства з економічних питань та енергетики 

17 Бразилія  Секретаріат з мікро- та малих підприємств у Міністерстві промисловості, зовнішньої торгівлі та послуг 

18 Аргентина Секретаріат підприємництва та МСП Міністерства виробництва 

19 Іспанія Підрозділ промисловості та МСП у Міністерстві економіки, промисловості та підприємництва 

20 Нова Зеландія Міністр малого бізнесу у Міністерстві бізнесу, інновацій та зайнятості 

21 Італія Генеральний директорат промислової політики, конкуренції та МСП у Міністерстві економічного розвитку 

Джерело: складено за даними сайтів зазначених національних агенцій. 
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Додаток 7 

Систематизація підходів до визначення терміна «податковий ризик» 

Автор Визначення 

Визначення, що базуються на динамічності податкового законодавства 

І. Бланк273 Один з видів фінансових ризиків, що характеризують імовірність виникнення непередбачених фінансових втрат, 

пов’язаних з уведенням нових видів податків, збільшенням розмірів податкових ставок по діючих податках, 

скасуванням використовуваних підприємством податкових пільг чи «податкових канікул», зміною порядку і термінів 

внесення податкових платежів. 

В. Гранатуров274 Можливість фінансових втрат у результаті зміни податкової політики (поява нових податків, ліквідація чи 

скорочення податкових пільг і т. ін.), а також зміни податкових ставок. 

Н. Машина275 

 

Податкові ризики підприємця, пов’язані з можливими змінами державної податкової політики і, відповідно, розміру 

податкових ставок; 

податковий ризик держави полягає у зменшенні податкових надходжень, пов’язаних зі зміною податкового 

законодавства та зі збільшенням податкових ставок. 

Н. Аненська276 Ризик погіршення фінансового стану компанії в результаті зміни режиму оподаткування. 

А. Матвійчук277 Вид фінансового ризику, що визначає можливість виникнення втрат у зв’язку з уведенням нових чи збільшенням 

рівня діючих ставок податків і зборів. Він також пов’язаний з імовірністю зміни термінів та умов здійснення окремих 

податкових платежів, можливістю скасування діючих податкових пільг у сфері господарської діяльності 

підприємства. 

А. Седін278 Ризик втрат внаслідок змін у податковому законодавстві чи появи додаткового обкладання податками через 

невизначеність податкового законодавства. 

С. Ілляшенко279 Можливість несприятливих змін податкового законодавства, а також втрат податкових пільг унаслідок невиконання 

намічених термінів і умов реалізації проєкту. 

Визначення, що базуються на організації податкового обліку та податкового планування 

                                                             
273 Бланк И.А.Управление активами. Киев: Ника-Центр, Эльга, 2002. С. 686.; Бланк И.А.Управление финансовыми рисками. Киев: Ника-Центр, 2005. С. 550. 
274 Гранатуров В.М.Экономический риск:сущность, методы измерения, пути снижения. Москва: Изд-во «Дело и сервис”, 2002. С. 27. 
275 МашинаН.І. Економічний ризик і методи його вимірювання. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. С. 38. 
276 Анненская Н.Е. Управление рисками в финансовой индустрии. Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2004. № 6. С. 57–60. 
277 Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. С. 18. 
278 Седин А.И. Некоторые практические аспекты слияний и поглощений банков. URL: http://www.cfin.ru/investor/mabanks-5.shtml 
279. Ілляшенко С.М. Економічний ризик. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. С. 122. 
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А. Трефілов280 Ризики, що виникають у результаті проведення заходів податкової оптимізації. 

А. Александрова281 Імовірність виникнення потенційної небезпеки для держави та платника податків понести фінансові втрати або 

недоотримати доходи внаслідок несплати податків, недотримання законодавчих актів, здійснення податкових 

правопорушень. 

С. Тихоміров282 Ризик, пов’язаний з неправильною інтерпретацією законодавства відносно угод з похідними інструментами, що 

призводить до невизначеності фінансових наслідків цих угод після сплати податків. 

Л. Мамет283 Різновид бізнесу-ризику; результат необачного/агресивного поводження платника податків; результат іншої 

інтерпретації закону правоохоронними органами стосовно конкретної угоди чи діяльності платника податків. 

М.Павленко284 Грошова оцінка нераціональних дій конкретного посадовця або групи осіб, що відповідають за податкові 

зобов’язання в конкретній організації.  

Визначення, засновані на можливих наслідках реалізації податкового ризику 

А. Караваєв285 Ризик стягування додаткових податків чи накладення штрафів. 

О. Морозов286 Імовірність виникнення додаткових податкових зобов’язань для платника податків. 

О. Шевельова287 Можливе відхилення фактичної величини податкових платежів від тієї, що припускалася внаслідок невизначеності 

середовища діяльності підприємства. 

Д.М. Тихонов, 

Л.Г. Липник288 

Можливість для платника податків понести фінансові й інші втрати, пов’язані з процесом сплати і оптимізації 

податків, виражена в грошовому еквіваленті. 

М. Пак289 Ризик пред’явлення податкових претензій до компаній. 

Л. Карпов290 Можливість виникнення небажаних для суб'єкта податкових правовідносин наслідків у вигляді понесення 

фінансових й інших втрат, зв'язаних з процесом оподаткування, обумовлених негативними відхиленнями від 

передбачуваних станів в майбутньому. 

                                                             
280 Трефилов А.Платите налоги с умом. .Деловое Прикамье. 2004. .№ 27. С. 4–5. 
281 Александрова А.И.Методы обеспечения экономическойбезопасности организации путем минимизации налоговых рисков:на примере ОАО "ЦНИИ "Электрон": 

дис....канд.экон.наук, специальность: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2003. С.97. 
282 Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. Лобанова А.А. и Чугунова А.В. Москва: Альпина Паблишер, 2003. С. 495. 
283 Мамет Л. Конференция Ассоциации менеджеров «Бизнес в России. Повестка дня - 2005».URL: http://www.amr.ru/doc_521.html 
284 Павленко Н.А. Как классифицировать налоговые риски. Ваш налоговый адвокат. 2008. No. 12. С. 12. 
285 Караваев А. Сократить расходы поможет налоговая диагностика / Федеральное агентство финансовой информации. URL: http://www.buhgalteria.ru/page/2669. 
286 Морозов О. Налоги. Всеобщая минимизация или всё-таки оптимизация? Бизнес-Практик. 12 января 2006. С. 12–16. 
287 Шевелева Е.В. Налоговый риск в бухгалтерском учете предприятия: дис....канд.экон.наук. Казань, 2000. С. 53. 
288 Тихонов Д.Н. Основы налоговой безопасности. Москва: «Аналитика-Пресс», 2002. С. 17; Тихонов Д., Липник Л. Налоговое планирование и минимизация налоговых рисков. 

Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 105. 
289 Пак М. Амнистия или амнезия? Куда течет российский капитал. Политический журнал. 23 мая 2005. № 18 (69). С. 35–38. 
290 Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування / Іванов Ю.Б., Тищенко О.М., Дорожкіна Г.М. та ін.; за заг. ред. проф. Ю.Б.Іванова. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2007. 

448 с. С. 306. 
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Визначення комплексного характеру 

М. Епіфанов291 Ризик, пов’язаний з можливими змінами податкового законодавства у процесі реалізації інвестиційного проекту. 

В. Альошин,  

Л. Дьяконова292 

Ризики, що включають ризик, викликаний помилками бухгалтера при розрахунку податків; ризик, викликаний 

заплутаністю законів і інструкцій з податків; навмисний ризик, коли підприємець свідомо ухиляється від сплати, 

роблячи підтасування в розрахунках. 

Г. Кірейцев293 

 

Імовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон’юнктурної зміни податкового законодавства або в 

результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. 

Н. Бондарчук,  

З. Карпасова294 

 

Небезпека для суб’єкта податкових правовідносин понести фінансові та інші втрати, пов’язані з процесом 

оподаткування, внаслідок негативних відхилень для певного суб’єкта від передбачуваних ним, заснованих на чинних 

нормах права, станах майбутнього, з урахуванням яких приймаються рішення сьогодні. 

О. Шевельов,  

О. Шевельова295 

Можливість економії на податкових платежах і можливість фінансових втрат, що виникають внаслідок дій 

об’єктивних та суб’єктивних причин на виконання податкових зобов’язань підприємства. 

Я. Дзесько,  

Г. Мельничук296 

Імовірність витрат, спричинених невизначеністю і конфліктністю податкової сфери, та можливість виникнення 

негативних наслідків у процесі прийняття управлінських рішень.  

С. Фролов,  

О. Козьменко та 

ін.297 

 

Економічна категорія, що відображає певну невизначеність, яка присутня в діяльності суб’єкта господарювання або 

держави стосовно стабільності податкової політики, а також можливість відхилень від запланованих податкових 

надходжень до державного та місцевих бюджетів унаслідок ухилення від сплати податків чи порушення податкового 

законодавства.  

О.Десятнюк,  

В. Канюк298 

Перманентна ймовірність настання в результаті впливу екзогенних і ендогенних факторів, пов’язаних з процесом 

оподаткування, фінансових, процесуально-правових, соціальних та інших наслідків, що характеризуються 

невизначеністю і проявляються як у вигляді різних втрат (збитків, невикористаних можливостей, упущеної вигоди), 

так і в можливості отримання додаткової вигоди (доходу, прибутку, економії витрат, додаткових можливостеий) 

внаслідок негативних і позитивних відхилень від запланованих цілей податкової діяльності такого суб’єкта 

підприємництва.  

Джерело: складено автором на основі літературних джерел. 

                                                             
291 Епифанов М. Управление рисками. Финансовый бизнес. 1997. № 9. С.27–30. 
292 Алешин В.А., Дьяконова Л. Безопасность предпринимательской деятельности в регионе. Социально-гуманитарные знания. Москва, 1998. С. 73–82. 
293 Фінансовий менеджмент / за ред.проф. Г.Г.Кірейцева. Київ: ЦУЛ, 2002. С. 347. 
294 Бондарчук Н.В., Карпасова З.М. Финансовый анализ для целей налогового консультирования. Москва: Вершина, 2006. С. 41. 
295 Шевелев А.Е., ШевелеваЕ.В.  Хозяйственные риски. Челябинск: Изд-во ЮурГУ, 1999. 43 с. 
296 Дзесько Я.Ю., Мельничук Г.С. Податкові ризики та їх вплив на стан економічної безпеки підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 15.С.208. 
297 Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів / С.М.Фролов, О.В.Козьменко, А.О.Бойко [та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М.Фролова. Суми: УАБС 

НБУ, 2015. С. 152. 
298 Десятнюк О., Канюк В. Сутнісно-теоретичні основи податкових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності. Світ фінансів. 2014. .№ 3. С. 107. 
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Додаток 8 

Класифікація податкових ризиків суб’єкта господарювання 

Критерій класифікації Вид ризику 

За факторами ризиків 
 

Законодавчі та нормативно-правові ризики – ризики, обумовлені факторами, пов’язаними зі складністю, динамічністю та 
неоднозначністю податкового законодавства. 

Адміністративні податкові ризики – ризики, обумовлені факторами, пов’язаними з непередбачуваністю позиції контролюючих та 

судових органів щодо оподаткування та заходів податкового контролю. 

Комерційні податкові ризики – ризики, обумовлені факторами, пов’язаними з діями контрагентів та інших третіх осіб. 

Операційні податкові ризики – ризики, обумовлені факторами, пов’язаними з діями персоналу щодо податкового обліку. 

Податкові ризики фінансового стану платника, обумовлені факторами, пов’язаними з нестачею коштів на сплату податкових 

платежів. 

За ступенем уніфікації Загальні податкові ризики – ризики, пов’язані з процесом оподаткування та податкового обліку усіх суб’єктів господарювання. 

Специфічні податкові ризики – ризики, пов’язані з процесом оподаткування та податкового обліку окремого суб’єкта 

господарювання. 

За сферою виникнення 

факторів ризиків 

Зовнішні податкові ризики – ризики, обумовлені факторами, сферою виникнення яких є зовнішнє середовище. 

Внутрішні податкові ризики – ризики, обумовлені факторами, сферою виникнення яких є внутрішнє середовище. 

За видом наслідків 

 

Ризики посилення податкового тягаря – ризики, пов’язані з можливістю понесення суб’єктом господарювання втрат внаслідок 

додаткової сплати податкових платежів та інших пов’язаних з процесом оподаткування витрат. 

Ризики забезпечувальних заходів – ризики, пов’язані з можливістю понесення суб’єктом господарювання втрат внаслідок 

застосування забезпечувальних заходів податкового контролю. 

Ризики посилення податкового контролю – ризики, пов’язані з можливістю проведення додаткових заходів податкового 

контролю. 

Ризики несплати податків – ризики, пов’язані з можливістю понесення суб’єктом господарювання втрат внаслідок неможливості 

своєчасної сплати податкових платежів. 

Ризики помилок у податковому обліку – ризики, пов’язані з можливістю понесення суб’єктом господарювання втрат внаслідок 

помилок у податковому обліку. 

За рівнем  

втрат 

Припустимі податкові ризики – ризики, втрати,за якими не перевищують припустимий рівень. 

Критичні податкові ризики – ризики, втрати за якими не перевищують критичний рівень. 

Катастрофічні податкові ризики – ризики, наслідком яких виступає припинення діяльності та ліквідація бізнесу. 

За рівнем імовірності 

реалізації 

Податкові ризики з низьким рівнем імовірності реалізації – ризики, ймовірність реалізації яких, за оцінками, становить низький 

рівень. 

Податкові ризики з середнім рівнем імовірності реалізації – ризики, ймовірність реалізації яких, за оцінками, становить середній 
рівень. 
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Податкові ризики з високим рівнем імовірності реалізації – ризики, ймовірність реалізації яких, за оцінками, становить високий 

рівень. 

Податкові ризики з невизначеним рівнем імовірності реалізації – ризики, ймовірність реалізації яких, за оцінками, визначити 
неможливо. 

За об’єктом ризику 

 

Податкові ризики окремої господарської операції – ризики, пов’язані з оподаткуванням та податковим обліком окремої 

господарської операції. 

Податкові ризики окремого виду господарської діяльності – ризики, пов’язані з оподаткуванням та податковим обліком окремого 
виду господарської діяльності. 

Податкові ризики господарської діяльності підприємства загалом– ризики, пов’язані з оподаткуванням та податковим обліком 

господарської діяльності підприємства загалом. 

За джерелом походження Ризики конкретного податку – ризики, обумовлені архітектонікою конкретного податку або збору. 

Ризики спеціального податкового режиму – ризики, що викликані наявністю спеціальних податкових режимів. 

Ризики податкової системи – ризики, притаманні податковій системі загалом. 

За часом дії Постійні податкові ризики – ризики, що супроводжують діяльність суб’єкта господарювання постійно. 

Тимчасові податкові ризики – ризики, що супроводжують діяльність суб’єкта господарювання тимчасово. 

За можливістю 

передбачення 

Передбачувані податкові ризики – ризики, які можливо передбачити з визначеною мірою ймовірності. 

Непередбачувані податкові ризики – ризики, передбачити які неможливо. 

За ступенем контролю Контрольовані податкові ризики – ризики, реалізація яких повністю контролюється суб’єктом податкових правовідносин. 

Частково контрольовані податкові ризики – ризики, реалізація яких частково контролюються суб’єктом податкових 

правовідносин. 

Неконтрольовані податкові ризики – ризики, реалізація яких не входить у сферу контролю суб’єкта податкових правовідносин. 

Джерело: складено автором на основі: Карпов Л.М. Управління податковими ризиками підприємства в процесі прийняття управлінських 

рішень: дис. ... канд. екон. наук / ХНЕУ. Харків, 2008. 226 с. 
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Додаток 9 

Пропозиції щодо коригування податкового законодавства в контексті протидії нормативно-правовим та законодавчим податковим ризикам 

загального характеру та у сфері податкових пільг 

Проблема Чинна редакція Податкового кодексу 

України 

Редакція ПКУ, що пропонується Очікувані наслідки 

Нестабільність податкового законодавства, 

яка обумовлена необхідністю «ручного» 

коригування вартісних параметрів 
податкової системи 

Відповідна норма відсутня Додати нову статтю 392: 

Ст. 392 Усі наведені в цьому Кодексі 

вартісні показники в абсолютному вимірі, а 
також абсолютні (специфічні) податкові 

ставки щорічно індексуються на індекс-

дефлятор, який затверджується в законі про 

державний бюджет на відповідний рік. 

Уведення уніфікованого підходу до 

автоматичної індексації вартісних 

показників в оподаткуванні 
сприятиме мінімізації ризиків 

інфляційних втрат доходів 

державного бюджету та зменшить 

невизначеність і непрогнозованість 

умов оподаткування для суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Відсутність податкових пільг в переліку 

обов’язкових елементів податку, що 

унеможливлює суперечності між 

законодавчою трактовкою податкових пільг 

законодавством та контролюючими 

органами  

7.1. Під час встановлення податку 

обов’язково визначаються такі елементи: 

7.1.1. платники податку; 

7.1.2. об’єкт оподаткування; 

7.1.3. база оподаткування; 

7.1.4. ставка податку; 
7.1.5. порядок обчислення податку; 

7.1.6. податковий період; 

7.1.7. строк та порядок сплати податку; 

7.1.8. строк та порядок подання звітності 

про обчислення і сплату податку. 

Додати новий підпункт: 

7.1.9. податкові пільги (за наявності) 

Уведення цієї норми сприятиме 

однозначній регламентації 

податкових пільг за кожним із 

податків та зборів окремими 

статтями у відповідних розділах 

Податкового кодексу, що 
унеможливить довільне трактування 

пільг контролюючими органами. Це 

сприятиме зменшенню податкових 

ризиків платників податків, 

пов’язаних із невизначеністю умов 

оподаткування.  7.2. Під час встановлення податку 

можуть передбачатися податкові пільги 

та порядок їх застосування. 

7.2 – виключити 

Неточність формулювання норм абз. б п. 

198.5 Податкового кодексу України.  

Призводить до того, що пільги в 

оподаткуванні ПДВ, які надаються 

відповідно до норм міжнародного договору, 
згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, що прямо 

передбачено в п. 3.2 ПКУ, фактично не 

надаються. В цьому випадку завдяки тому, 

що в абз. б п. 198.5 ПКУ не надано 

посилання на норми п. 3.2 ПКУ, формально 

198.5. Платник податку зобов’язаний 

нарахувати податкові зобов’язання 

відштовхуючись від бази оподаткування, 

визначеної відповідно до пункту 189.1 

статті 189 цього Кодексу, та не пізніше 
останнього дня звітного (податкового) 

періоду скласти і зареєструвати в 

Єдиному реєстрі податкових накладних в 

терміни, встановлені цим Кодексом для 

такої реєстрації, зведену податкову 

накладну за товарами/послугами, 

198.5. Платник податку зобов’язаний 

нарахувати податкові зобов’язання, 

відштовхуючись від бази оподаткування, 

визначеної відповідно до пункту 189.1 

статті 189 цього Кодексу, та не пізніше 
останнього дня звітного (податкового) 

періоду скласти і зареєструвати в Єдиному 

реєстрі податкових накладних у терміни, 

встановлені цим Кодексом для такої 

реєстрації, зведену податкову накладну за 

товарами/послугами, необоротними 

Усунення неточностей 

формулювання сприятиме тому, що 

суб’єкти господарювання реально 

отримають право на застосування 

податкової пільги в оподаткуванні 
ПДВ, що надається відповідно до 

норм міжнародного договору, згода 

на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, проте, 

наразі фактично не діє, хоча й 

передбачена в ПКУ. 
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необхідно нараховувати «компенсувальні» 

податкові зобов’язання з ПДВ за нормами 

абз. б п. 198.5 ПКУ. Зокрема, це стосується 

операцій постачання товарів та послуг на 

митній території України та ввезення на 

митну територію України товарів у рамках 

проєктів, які фінансуються за рахунок 

НАТО згідно з Угодою між Урядом України 

та Організацією Північноатлантичного 

договору про статус Представництва НАТО 
в Україні від 22.09.2015 р., 

ратифікованої Законом України від 04 

лютого 2016р. N 989-VIII  

необоротними активами 

придбаними/виготовленими з податком 

на додану вартість (для товарів/послуг, 

необоротних активів, придбаних або 

виготовлених до 1 липня 2015р., – у разі 

якщо під час такого придбання або 

виготовлення суми податку були 

включені до складу податкового 

кредиту), у разі якщо такі 

товари/послуги, необоротні активи 
призначаються для їх використання або 

починають використовуватися: 

<…> 

б) в операціях, звільнених від 

оподаткування відповідно до статті 197, 

підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, 

міжнародних договорів (угод) (крім 

випадків проведення операцій, 

передбачених підпунктом 197.1.28 

пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу та 

операцій, передбачених пунктом 197.11 
статті 197 цього Кодексу) 

активами придбаними/виготовленими з 

податком на додану вартість (для 

товарів/послуг, необоротних активів, 

придбаних або виготовлених до 1 липня 

2015р., – у разі якщо під час такого 

придбання або виготовлення суми податку 

були включені до складу податкового 

кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, 

необоротні активи призначаються для їх 

використання або починають 
використовуватися: 

<…> 

б) в операціях, звільнених від 

оподаткування відповідно до статті 197, 

підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, 

міжнародних договорів (угод) (крім 

випадків проведення операцій, 

передбачених пунктом 3.2 статті 3 цього 

Кодексу, операцій, передбачених 

підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 

цього Кодексу та операцій, передбачених 
пунктом 197.11 статті 197 цього Кодексу) 

Невизначеність формулювання терміна 

«стипендія» призводить до складнощів у 

застосуванні пільги, передбаченої в пп. 

165.1.26 ПКУ. Відповідно до зазначеної 

норми до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку 

не включається: «сума стипендії 

(включаючи суму її індексації, нараховану 

відповідно до закону), яка виплачується 

учню, студенту, курсанту військових 

навчальних закладів, ординатору, аспіранту 
або ад’юнкту, але не вище, ніж сума, 

визначена в абзаці першому підпункту 

169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього 

Кодексу. Сума перевищення за її наявності 

підлягає оподаткуванню під час її 

нарахування (виплати) за ставкою, 

визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього 

Кодексу». За нормами ч. 2 ст. 62 Закону 

... 

 

Додати новий підпункт в ст. 14:  

14.1.2301.Стипендія для цілей розділу IV 

цього Кодексу – постійна грошова 

допомога, що регулярно надається учням, 

студентам закладів фахової передвищої 

освіти та закладів вищої освіти, а також 

аспірантам та докторантам, за умови 

успішного навчання. 

Фактично буде надана пільга, 

встановлена наразі в пп. 165.1.26 

ПКУ щодо оподаткування податком 

на доходи фізичних осіб та 

військовим збором стипендій, 

призначених фізичними 

(юридичними) особами. За 

формальними ознаками цю пільгу 

зараз застосувати неможливо. 165.1. До загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника 

податку не включаються такі доходи:  

<…> 
 

165.1.26. Сума стипендії (включаючи 

суму її індексації, нараховану відповідно 

до закону), що виплачується учню, 

студенту, курсанту військових 

навчальних закладів, ординатору, 

аспіранту або ад’юнкту, але не 

165.1. До загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку 

не включаються такі доходи:  

<…> 
 

165.1.26. Сума стипендії (включаючи суму її 

індексації, нараховану відповідно до 

закону), яка виплачується учню, студенту, 

курсанту військових навчальних закладів, 

ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не 

вищаза суму, визначену в абзаці першому 
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України «Про вищу освіту» особи, які 

навчаються у закладах вищої освіти за 

денною формою навчання за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів, мають 

право на отримання академічних та 

соціальних стипендій у встановленому 

законодавством порядку. При цьому в ч. 3 

ст. 62 цього Закону зазначено, що особи, які 

навчаються у закладах вищої освіти за 

денною формою навчання, можуть 
отримувати інші стипендії, призначені 

фізичними (юридичними) особами. 

Отже, чинне законодавство припускає, що 

стипендії можуть призначатися фізичними 

(юридичними) особами. Зазвичай їх 

називають іменними. Проте порядок 

виплати таких стипендій у жодному 

нормативному документі не визначений.  

З огляду на це вбачається за доцільне 

затвердити Порядок призначення і виплати 

стипендій суб’єктами господарювання та 
Примірний договір суб’єкта господарювання 

з навчальним закладом, підприємством, 

установою, організацією, що здійснюють 

навчання за рахунок стипендій, які 

сплачуються суб’єктами господарювання. 

вищазасуму, визначену в абзаці першому 

підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 

цього Кодексу. Сума перевищення за її 

наявності підлягає оподаткуванню під 

час її нарахування (виплати) за ставкою, 

визначеною пунктом 167.1 статті 167 

цього Кодексу. 

підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 

цього Кодексу. Сума перевищення за її 

наявності підлягає оподаткуванню під час її 

нарахування (виплати) за ставкою, 

визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього 

Кодексу. 

Порядок призначення і виплати стипендій 

для осіб, які навчаються в навчальних 

закладах або наукових установах за 

державним (регіональним) замовленням за 
рахунок коштів загального фонду 

державного (відповідного місцевого) 

бюджету, затверджує Кабінет Міністрів 

України. Порядок призначення і виплати 

стипендій для осіб, які навчаються в 

навчальних закладах або наукових 

установах за рахунок суб’єктів 

господарювання, затверджує центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику 

у сферах освіти і науки, наукової, науково-
технічної діяльності, інноваційної 

діяльності в зазначених сферах, трансферу 

(передачі) технологій. 

Законодавча невизначеність терміна 

«медичний заклад із поліпшеним сервісним 

обслуговуванням» призводить до 

податкових ризиків у застосуванні пільги в 

оподаткуванні ПДВ операцій постачання 

послуг з охорони здоров’я закладами 

охорони здоров’я, що мають ліцензію на 
постачання таких послуг, а також 

постачання послуг реабілітаційними 

установами для осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, що мають ліцензію на 

постачання таких послуг відповідно до 

законодавства, передбаченої в пп. 197.1.5 

ПКУ. З приводу оподаткування ПДВ цих 

послуг існує тільки «давній» лист 

197.1.5. Постачання послуг з охорони 

здоров’я закладами охорони здоров’я, що 

мають ліцензію на постачання таких 

послуг, а також постачання послуг 

реабілітаційними установами для осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, що 

мають ліцензію на постачання таких 
послуг відповідно до законодавства, крім 

таких послуг: 

<…> 

і) медичне обслуговування громадян за 

їхнім бажанням у медичних закладах із 

поліпшеним сервісним обслуговуванням; 

 

 

197.1.5. Постачання послуг з охорони 

здоров’я закладами охорони здоров’я, що 

мають ліцензію на постачання таких послуг, 

а також постачання послуг реабілітаційними 

установами для осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю, що мають ліцензію на 

постачання таких послуг відповідно до 
законодавства, крім таких послуг: 

<…> 

і) виключити. 

 

Усунення перешкод у застосуванні 

пільги в оподаткуванні ПДВ 

операцій постачання послуг з 

охорони здоров’я закладами охорони 

здоров’я, що мають ліцензію на 

постачання таких послуг, а також 

постачання послуг реабілітаційними 
установами для осіб з інвалідністю 

та дітей з інвалідністю, що мають 

ліцензію на постачання таких послуг 

відповідно до законодавства, 

передбаченої в пп. 197.1.5 ПКУ  
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Міністерства охорони здоров’я України від 

12.03.99 р. N 10.03.68/252. У ньому 

зазначено, що термін «поліпшене сервісне 

обслуговування у медичних закладах» 

застосовують тільки до стаціонарних 

закладів та відділень закладів охорони 

здоров’я, в яких, крім медичного та 

необхідного побутового обладнання, палати 

для перебування хворих оснащені додатково 

телевізорами, телефонами, кондиціонерами 
та іншими побутовими приладами, 

обладнанням, килимами тощо, 

призначеними для підвищення комфортності 

перебування, та оплату яких в частині 

визначення вартості таких послуг згодні 

сплачувати хворі. 

Водночас не може вважатися поліпшеним 

сервісним обслуговуванням наявність 

медичного обладнання будь-якого рівня, 

наявність холодильника в палаті та кількість 

в ній хворих. До поліпшеного сервісного 
обслуговування не відноситься також 

обладнання холів та інших загальних 

приміщень холодильниками, телевізорами, 

м’якими меблями, килимами тощо як в 

амбулаторних, так і в стаціонарних закладах 

та відділеннях закладів охорони здоров’я. 

Наразі такі вимоги є доволі невизначеними і 

до того ж вони не встановлені в 

нормативних документах.  
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Додаток 10 

Частка непрацюючих кредитів у сукупних валових кредитах, % 

Сектори економіки У гривневому еквіваленті У національній валюті В іноземній валюті 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Усі кредити  54,5 52,8 48,4 41,0 51,1 47,6 44,0 39,1 58,4 58,9 54,5 44,1 

За секторами 

Корпоративному сектору 56,0 55,8 53,8 46,7 56,9 54,8 53,5 49,6 55,0 57,0 54,2 42,8 

Фізичним особам* 53,5 46,0 34,1 27,9 26,2 23,8 19,9 14,4 95,6 96,5 96,6 95,6 

Міжбанківські кредити, 

депозити 
6,2 3,7 3,0 2,9 36,1 19,6 34,1 32 2,3 0,8 0,6 0,6 

Органам державної влади та 

місцевого самоврядування 
0,7 29,2 14,5 0 0,7 29,2 14,5 0 0 0 0 0 

За групами банків 

З державною часткою, із них 71,1 67,9 63,5 57,4 72,2 68,8 64,5 63,1 69,6 66,7 61,9 47,1 

ПАТ КБ «ПриватБанк» 87,6 83,4 78,4 74,0 85,1 80,0 77,1 75,5 99,1 96,5 83,6 62,5 

з державною часткою, крім ПАТ 

КБ «ПриватБанк» 
55,7 55,0 49,3 43, 7 46,6 48,7 41,7 42,9 61,5 58,7 54,9 44,3 

Іноземних банківських груп 41,0 38,5 32,5 27,9 21,0 17,2 13,8 9,9 55,2 56,0 52,5 48,4 

З приватним капіталом 24,1 23,0 18,6 14,6 20,8 18,7 15,4 11,5 27,6 29,0 24,5 20,6 

Неплатоспроможні 43,0 52,0  74,8 36,7 41,7  64,0 71,3 100  100 

* Включно із фізичними особами-підприємцями. 

 

Джерело: складено автором за даними звітностіНаціонального банку України. URL: https://bank.gov.ua/ 

 

https://bank.gov.ua/
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