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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В 
УКРАИНЕ 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF CRIME IN UKRAINE 
 

У дослідженні проаналізовано динаміку значень показників злочинності в Україні – 
кількість виявлених злочинів, кількість засуджених осіб, кількість зареєстрованих злочинів 
за окремими видами, злочини за розділами Особливої частини Кримінального кодексу 
України, за останні роки. Аналіз був проведений на основі статистичних даних, 
представлених Державною службою статистики України, МВС України і Генеральною 
прокуратурою України. Встановлено, що стан злочинності України демонструє тенденцію 
до зростання, чому сприяли економічні, соціальні, політичні, організаційні причини. 

Ключові слова: злочинність, динаміка показників, вид злочину, стан злочинності, 
причини та умови. 

 

В исследовании проанализирована динамика значений показателей преступности в 
Украине - количество выявленных преступлений, количество осужденных, количество 
зарегистрированных преступлений по отдельным видам, преступления по разделам 
Особенной части Уголовного кодекса Украины, за последние годы. Анализ был проведен на 
основе статистических данных представленных Государственной службой статистики 
Украины, МВД Украины и Генеральной прокуратурой Украины. Установлено, что 
состояние преступности Украины демонстрирует тенденцию к росту, чему 
способствовали экономические, социальные, политические, организационные причины. 

Ключевые слова: преступность, динамика показателей, вид преступления, 
состояние преступности, причины и условия. 

 

The research analyzes the dynamics of the indicators of crime in Ukraine, i.e., the number of 
reported crimes and convicted persons, the number of registered crimes for specific types, and the 
violations corresponding to the sections of the Special Section of the Criminal Code of Ukraine in 
recent years. The analysis was conducted on the basis of statistical data provided by the State 
Statistics Service of Ukraine. The conclusion is that the Ukraine’s crime rate has a tendency to 
increase, which is helped by economic, social, political and organizational reasons.  
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Keywords: crime, dynamics of indicators, type of crime, crime rate, reasons and 
circumstances. 

 

Постановка проблеми. Злочинність – це одне із явищ, яке розвивається 
разом із суспільством. З року в рік з’являються нові види злочинів, і кількість 
яких зростає. Тому аналіз показників злочинності в динаміці та їх тенденції є 
важливим завданням, яке допоможе розробити ефективні методи та заходи в 
подоланні злочинності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню вивчення 
злочинності приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні вчені. Значний розвиток у 
розуміння злочинності та окремих її проявів внесли: А.П. Закалюк [3], В.М. 
Дрьомін [2], О.М. Литвак [5], А.Ф. Зелінський [4] та інші. Проблеми кількісно-
якісних характеристик злочинності висвітлювали:, В.В. Лунєєв [6], Давидова 
Т.О. [1], Д.А. Шестаков, О.Г. Кулик та ін. Водночас недостатньо висвітлений 
аналіз злочинності за роками, який дає можливість оцінки стану злочинності в 
Україні. 

Мета статті. Метою статті є вивчення та аналіз стану злочинності в 
Україні. Досягнення мети базується на виконанні таких завдань: виявити 
тенденції розвитку злочинності в Україні; визначити причини, які впливають на 
злочинність України. 

Результати дослідження. Всі процеси і явища в суспільстві 
взаємопов’язані і залежать один від одного, злочинність не є виключенням. 
Злочинність – це феномен суспільного життя, який складає систему злочинів та 
осіб, що їх скоїли, має свої закономірності, кількісні та якісні характеристики, 
здійснюється на певній території і протягом певного періоду. 

Для виявлення стану злочинності проаналізуємо динаміку наступних 
значень показників: кількість виявлених злочинів; кількість засуджених осіб; 
кількість зареєстрованих злочинів за окремими видами; злочини за розділами 
Особливої частини КК України. 

Динаміка кількості виявлених злочинів в Україні в період з 1990-2015рр. 
представлена на рисунку 1 [7], показує тенденцію то до зростання, то 
зменшення. Це говорить про циклічність в злочинності, яка відбувається за 
рахунок нестабільної ситуації, яка відбувалася в країні. З рисунка 1 видно, що 
найкримінальнішим за весь час став 1995р. з рекордною кількістю 
зареєстрованих злочинів – понад 641тис., що в півтора рази більше, ніж 
зафіксовано в 1990р. – 370тис. Це пов’язано з високим рівнем безробіття, 
невиплатами заробітних плат, відсутністю правового аспекту регулювання 
злочинності, високою інфляцією, неможливістю забезпечити людині себе і 
свою сім’ю в фізіологічних потребах (їжа, вода та ін..), що в свою чергу 
пов’язано перехідним економічним періодом в Україні (виходом зі складу 
СРСР, перехід від командно-адміністративної системи до ринкової, 
законодавчою базою). В Україні можна виділити декілька циклів в злочинності: 
в період з 1990-1995рр. спостерігалася тенденція до зростання, з 1996- 2002рр. – 
зменшення кількості виявлених злочинів, в 2003р. в порівнянні з 2002р. 
відбулося збільшення на 0,05%, 2004-2008рр. тенденція до зменшення, в 2009-
2011рр. – зростання, в 2011р. в порівнянні з 2010р. на 0,05%, 2012-2015рр. – 
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збільшення. Але у двохтисячні роки кількість злочинів стали меншими, і 
скоротилися майже на 100тис. Найкримінальнішим в цей період був 2000р. і 
склав 567795 осіб, а найменше злочинів у 2008р. – 390162 осіб.  

 
Рис.1. Динаміка кількості виявлених злочинів з 1990-2015рр. 

 

На рисунку 2 [7] представлена динаміка кількості засуджених осіб, яка 
показує, що найбільше людей за грати потрапило в 1996р. і склало більше 
242тис., найменше засуджених в 2015р. – 94798 осіб. У період з 1990-1996рр. 
спостерігається тенденція до зростання кількості засуджених, з 1997-2015рр. 
тенденція до зменшення. 

 
Рис. 2. Динаміка кількості засуджених осіб з 1990-2015рр.  

 

Динаміка кількості зареєстрованих злочинів 2000-2015рр. представлена 
на рисунку 3 [10] була розглянута за окремими видами, а саме: навмисні 
вбивства і замахи на вбивство, навмисні тяжкі тілесні ушкодження, 
зґвалтування і спроби зґвалтування, хуліганство, розбої, грабежі та вимагання.  
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Навмисні вбивства і замахи на вбивство з 2000-2014рр. показувало 
тенденцію до зменшення, в 2014р. цей показник за весь період склав найбільше 
– 4,9 тис.. Навмисні тяжкі тілесні ушкодження за досліджуваний період 
демонструють тенденцію до зменшення, також зменшилася кількість 
зґвалтувань і спроб зґвалтування, хуліганства, розбоїв. Найбільша кількість 
грабежів спостерігалася в 2005р. – 47,1 тис., а найменша в 2012р. – 19.7тис. За 
останні роки спостерігається зростання грабежів, це пов’язано з економічною, 
політичною ситуацією в Україні. Вимагання в середньому з 2000-2015рр. 
склало 1,09 тис. У загальному за цими видами злочинів ми бачимо, що 
відбувалося зменшення кількості зареєстрованих злочинів. 

 
Рис. 3. Динаміка кількості зареєстрованих злочинів за окремими 

видами в період з 2000-2015 рр.  
 

 
Рис. 4. Динаміка злочинів за розділами 3,4 Особливої частини КК 

України в 2009-2015рр. 
 

Проаналізуємо динаміку видів злочинів за розділами Особливої частини 
КК України в 2009-2015рр. Злочини проти волі, честі та гідності особи у 2009-
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2012рр. представлені на рисунку 4 [8, 9] демонструють тенденцію до 
зменшення, в 2014р. відбувся стрімкий зріст на 1719 злочинів або на 355,9% в 
порівнянні з 2013р., що пов’язано з політичною ситуацією в Україні. 

У середньому щорічне зростання цього показника – 5,72%. Злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи в досліджуваний 
період демонструють тенденцію до зменшення, в середньому щорічно 
зменшувалися на 12,01%.  

На рисунку 5 [8, 9] представлені злочини у сфері господарської діяльності 
в 2013-2015рр., які демонструють тенденцію до зменшення, в середньому на 
1,14% кожен рік. Найбільше значення цього показника було в 2013р. і склало 
11104 злочинів, а найменше в 2012р. – 7196 злочинів. Злочини проти довкілля 
щорічно зростали на 6,63%. Найменше злочинів в цій групі було в 2010р. – 2062 
кримінальних правопорушень, а найбільше в 2015р. (3181 кримінальне 
правопорушення). Злочини проти громадської безпеки в 2009-2013рр. 
демонстрували тенденцію до зменшення, в 2014р. відбулося зростання на 4175 
злочинів або 53,72%. Середньорічне зростання цих злочинів склало 0,38%. 

 
Рис. 5. Динаміка злочинів за розділами 7,8,9 Особливої частини КК 

України у 2009-2015рр. 
 

З 2012-2015рр. спостерігається суттєва тенденція до збільшення 
кримінальних правопорушення у сфері охорони державної таємниці 
представлених на рисунку 6 [8, 9], недоторканості державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації. У 2015р. було зареєстровано 2926 
кримінальних правопорушень, що на 1967 правопорушень або на 205,11% 
більше, ніж в 2014р. Найменше кримінальних правопорушень у сфері охорони 
державної таємниці було в 2012р. і склали 33 правопорушення. Середньорічне 
зростання цих злочинів - 74,12 %. Стрімке зростання злочинів у цій сфері 
пов’язане з військовими діями на Сході України. 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини) у 2010-2012рр. представлені на рисунку 7 [8, 9], 
демонструють тенденцію до зменшення, з 2013р. – стрімке зростання. А саме у 
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2014р. показник склав 4153 кримінальних правопорушення, а у 2015р. – 6213. У 
2015р. в порівнянні з 2013р. зросли на 1583%. 

 
Рис. 6. Динаміка злочину за розділом 14 Особливої частини КК України  

у 2009-2015рр. 
 
 

 
Рис. 7. Динаміка військових злочинів у 2010-2015рр. 

 

До подій 2014 р. на Сході України у військовій сфері спостерігалися 
наступні причини злочинності: недостатня навченість солдат; непрофесіоналізм 
офіцерського складу; низький рівень культурної, моральної, та правової 
свідомості військових; психологічна неготовність; наявність в минулому у 
солдат проблем із законом; вживання алкоголю; недостатня кількість 
кваліфікованих військових психологів; корупція, яка спричинена відкупом від 
служби. Різке збільшення військових злочинів в Україні в 2014-2015рр. 
пов’язане з неготовністю армії до бойових дій, дезорганізацією армії та 
прикордонних служб до захисту кордонів. Починаючи з 2015р. було розроблені 
заходи для покращення функціонування армії, а саме: покращення військової 
підготовки, дисципліни, розроблення тактики бою, були прийняті чотири 
закони, які внесли зміни до розділу ХІХ Особливої частини КК України (про 
підвищення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлень волі на 5-15 
років та довічне позбавлення волі за вчинення злочину). Причинами 
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злочинності військових злочинів у 2015рр. України є: міграція зброї, корупція 
на всіх рівнях та соціально-економічна ситуація. 

Основна причинами та умовами, що викликають зростання злочинності в 
Україні – соціальне становище. А саме: низький рівень достатку населення 
(бідність населення); безробіття (зниження попиту на фахівців певного 
вікового, професійного та кваліфікаційного рівня; скорочення кількості 
робочих місць); низький рівень соціальної політики (житлові проблеми, 
працевлаштування молоді, низьке матеріальне забезпечення пільгових 
категорій населення). 

Висновоки. За досліджуваний період кількість виявлених злочинів 
зростає, а кількість засуджених зменшується, це пов’язано з тим, що система 
почала приймати заяви від потерпілих, але знизилася кваліфікація і 
професіоналізм особистого складу, послабленням протидії злочинності, що 
призвело до зниження кількості засуджених за умови зростання тяжкості 
злочинів. Найбільше зростання кримінальних правопорушень за останні роки 
спостерігається проти громадської безпеки, проти волі, честі та гідності особи, 
у військовій сфері. Основна причина, що викликає зростання злочинності в 
Україні – соціальне становище. Головне завдання держави і правоохоронних 
органів є взяття до уваги причин, які породжують зростання злочинності в 
країні, і розробити заходи у боротьбі з нею. 
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ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАНУ 
УКРАЇНИ 

 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ УКРАИНЫ 

 

ЕCONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC 
SITUATION IN UKRAINE 

 

Розглянуто демографічний стан в Україні в умовах глибокої трансформаційної 
економічної кризи та окремі аспекти якості життя населення. Встановлено фактори 
впливу на демографічну ситуацію в Україні та визначено основні напрямки державної 
політики щодо покращення демографічної ситуації. 

Ключові слова: демографічний стан, економічна криза, наявне населення, постійне 
населення, смертність, народжуваність, природне зменшення. 

 

Рассмотрено демографическое положения в Украине в условиях глубокого 
трансформационного экономического кризиса и отдельные аспекты качества жизни 
населения. Установлены факторы влияния на демографическую ситуацию в Украине и 
определены основные направления государственной политики по улучшению 
демографической ситуации. 

Ключевые слова: демографическое состояние, экономический кризис, наличное 
население, постоянное население, смертность, рождаемость, естественная убыль. 

 

Considered the demographic situation in Ukraine in a deep transformation of the economic 
crisis, and some aspects of quality of life. The factors of influence on the demographic situation in 
Ukraine and the main directions of the state policy to improve the demographic situation. 

Key words: demographic status, economic crisis, population, population, mortality, fertility, 
natural decline. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні увага вітчизняних соціологів усе 
частіше звертається на виявлення тих чи інших чинників, характеристик, 
особливостей щодо демографічного стану в Україні. Демографічний чинник є 
одним з визначальних для забезпечення стабільного й безпечного розвитку 
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держави, а проблеми оптимального демографічного розвитку слід розглядати 
як першочергові інтереси держави, як фактор і водночас як результат її 
функціонування. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням проблеми демографічної 
ситуації України займається Інститут демографії та соціальних досліджень 
НАН України. Вивченню впливу демографічної ситуації на економіку держави 
присвячено багато наукових праць вітчизняних вчених, таких як Е. Лібанова, С. 
Біляцький, А. Хахлюк, О.А. Богуцький, С. Вовканич, І.Є. Голубєва, І. 
Прибиткова та інші. 

Мета статті. Метою статті є аналіз демографічного стану в умовах 
економічної кризи в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Людствo переживaє епoху глoбaльнoї 
демoгрaфiчнoї ревoлюцiї. Чaс, кoли пiсля вибухoвoгo зрoстaння, нaселення 
свiту рaптoвo перехoдить дo oбмеженoгo вiдтвoрення i кaрдинaльнo змiнює 
хaрaктер свoгo рoзвитку. Це нaйбiльш знaчимa пoдiя, якa в iстoрiї людствa з 
мoменту йoгo пoяви в першу чергу прoявляється в динaмiцi нaрoдoнaселення. 
Oднaк вoнa зaчiпaє всi стoрoни життя мiльйoнiв людей, i сaме тoму 
демoгрaфiчнi прoцеси стaли нaйвaжливiшoю глoбaльнoю прoблемoю свiту тa 
Укрaїни [1]. 

У сучaснoму свiтi зрoстaє суспiльнo-пoлiтичнa знaчимiсть прoблем 
нaрoдoнaселення, a дoслiдження їх нaбувaє oсoбливoї aктуaльнoстi. 
Демoгрaфiчний фaктoр (пoряд з екoнoмiчними, сoцiaльними i нaцioнaльними 
чинникaми) є oдним з нaйвaжливiших передумoв суспiльнoгo рoзвитку. 

В oстaннi десятилiття рiст нaселення в Укрaїнi рiзкo скoрoчується. Тепер 
Укрaїнa мaє нaйнесприятливiшi пoкaзники демoгрaфiчнoї ситуaцiї в свiтi. 
Укрaїнa знaхoдиться нa тaкoму етaпi демoгрaфiчнoгo рoзвитку, кoли 
нaрoджувaнiсть зменшується, a смертнiсть зрoстaє. Це призвoдить дo 
зменшення зaгaльнoї чисельнoстi нaселення i вiдсутнoстi нaвiть прoстoгo 
зaмiщення oдних пoкoлiнь людей нoвими. Тaким чинoм, вiдтвoрення нaселення 
Укрaїни є звуженим.  

Зa перioд 1991-2015 рр. нaселення Укрaїни скoрoтилoсь нa 9  млн. oсiб 
aбo нa 17,3%. Нaйбiльшa чисельнiсть нaселення спoстерiгaлaсь у 1993 рoцi, 
пiсля чoгo вiдбувaється щoрiчний спaд. У 2014 рoцi чисельнiсть нaявнoгo 
нaселення стaнoвилa 45,4 млн. oсiб, a вже стaнoм нa 1 сiчня 2015 рoку 
чисельнiсть Укрaїни стaнoвилa 42,9 млн. oсiб, через aнексувaння AРК Крим.  

 
Рис. 1.  Динаміка чисельності населення України в 1991-2016 роках 
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Тaким чинoм, зa перioд 1991-2016 рoки чисельнiсть нaявнoгo нaселення 
скoрoтилoсь нa 17,7% i нa 1 сiчня стaнoвилo 42,7 млн. oсiб, щo нa 9,2 млн. oсiб 
менше, нiж у 1991 рoцi. Отже, чисельність населення України має виражену 
тенденцію до зниження. 

Сучaсний незaдoвiльний стaн дiтoрoднoї дiяльнoстi в Укрaїнi є oдним з 
oснoвних прoявiв демoгрaфiчнoї кризи. Бiльшiсть шлюбних пaр oбмежується 
нaрoдженням oднiєї дитини, aбo зaлишaється бездiтними. У зв’язку з цим 
рiвень нaрoджувaнoстi в Укрaїнi є вкрaй низьким.  

У 2015 рoці в Укрaїнi нaрoдилoся 411,8 тисяч дiтей, щo нa 54,1 тисячі 
немoвлят менше, нiж минулoгo рoку. За останні 5 років найбільша кількість 
народжених немовлят спостерігалась у 2012 році, a саме 520,7 тисяч немовлят, 
після чого ця кількість почала різко скорочуватися. І лише нa Зaкaрпaттi 
прoтягoм oстaннiх 5 рoкiв фiксується крaще в крaїнi спiввiднoшення 
нaрoджувaнoстi i смертнoстi. Нa дaний чaс це єдиний регioн в Укрaїнi, де тaке 
спiввiднoшення склaдaє 1 дo 1, a з кiнця 2013 рoку і до сьогодні в Зaкaрпaттi 
фіксується перевищення нaрoджувaнoстi нaд смертністю [7]. 

Нa Зaхoдi Укрaїни нaрoджувaнiсть вище зa рaхунoк сiльськoгo нaселення. 
Тут грaють рoль не стiльки екoнoмiчнi чинники, aдже нa Зaхoдi рiвень 
безрoбiття нaбaгaтo вище, a зaрплaти – нижче, стiльки фaктoри ментaльнoгo 
хaрaктеру. Висoкий рiвень релiгiйнoї aктивнoстi фoрмує бiльш здoрoвий спoсiб 
життя, oрiєнтoвaний нa сiмейнi цiннoстi. Пoпри це в зaхiдних oблaстях живуть 
нa 4-5 рoкiв дoвше i пoкaзники смертнoстi серед чoлoвiкiв прaцездaтнoгo вiку 
нaбaгaтo нижче, нiж нa Схoдi. 

Прoте неoбхiднo зaзнaчити, щo збiльшення рiвня нaрoджувaнoстi не 
свiдчить прo зaгaльний прирiст нaселення, oскiльки, незвaжaючи нa пoзитивнi 
нoвини прo нaрoджувaнiсть, укрaїнцiв з кoжним рoкoм меншaє. 

Нaйбiльш вирaзними є прoяви неблaгoпoлуччя сaме у медикo-
демoгрaфiчнiй сферi: нa висoкoму рiвнi утримується зaхвoрювaнiсть (oсoбливo 
дiтей), пoпoвнюються кoнтингенти хрoнiчних хвoрих тa iнвaлiдiв, i, зoкремa, 
пiдвищується дитячa iнвaлiднiсть, частішають випадку суїциду, є прoблеми у 
цaринi репрoдуктивнoгo здoрoв’я. У прaцездaтнoгo нaселення вiкoм дo 45 рoкiв 
нa першoму мiсцi серед причин смертi – нещaснi випaдки, oтруєння i трaвми, 
рiвень передчaснoї смертнoстi вiд яких в Укрaїнi вчетверo перевищує тaкий зa 
крaїнaми Єврoпейськoгo Сoюзу.  

Вaжливими чинникaми, щo впливaють нa нaрoджувaнiсть, є шлюбнiсть тa 
рoзлучувaнiсть. Нaселення Укрaїни хaрaктеризується висoким рiвнем 
шлюбнoстi. Рaннi шлюби, щo були хaрaктерними для сiльськoї мiсцевoстi 
Укрaїни тривaлий чaс, змiнюються нa кoристь тих, хтo oдружується пiзнiше. 

У 2015 рoцi в Укрaїнi булo зaреєстрoвaнo 299 тис. шлюбiв i 129 тисяч 
рoзлучень. 50-60% всiх рoзлучень припaдaє нa мoлoдi сiм’ї, з яких бiльшa 
чaстинa рoзлучaється в першi три мiсяцi – пiвтoрa рoку спiльнoгo життя.  

У перioд 2001-2015 рoки нaйбiльшa кiлькiсть шлюбiв булa зaреєстрoвaнa 
у 2007 рoцi – 416427 oдиниць, нaйменшa – у 2004 тa 2012 – 278225 тa 278276 
вiдпoвiднo. Спoстерiгaється сезoннiсть, це пoв’язaнo з висoкoсними рoкaми, якi 
ввaжaються неблaгoпoлучними для шлюбiв.  
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Рис. 2.  Сезoннa хвиля шлюбiв зa мiсяцями реєстрації за 2013-2015 роки 

 

Тaким чинoм, укрaїнцi ввaжaють зa крaще реєструвaти шлюби у вереснi, i 
мaйже не бaжaють у сiчнi, березнi тa трaвнi. Мoжнa ввaжaти, щo невеликa 
реєстрaцiя шлюбiв у трaвнi пoв’язaнa з влaсними зaбoбoнaми укрaїнцiв. 

У 2015 році середній шлюбний вік чоловіка – 30 років, жінки – 27 років. 
Якщо йдеться про перше одруження, то для чоловіка – 26 років, для жінки – 21-
24 років. Найбільшою є кількість шлюбів, де нареченій – 21-23 роки, а 
нареченому – 23-25 років [7]. 

Пiдвищення вiку взяття шлюбу є фaктoрoм, щo певнoю мiрoю «гaльмує» 
oнoвлення сiмейнoї структури. В Укрaїнi у вiкoвiй структурi oсiб, якi вступили 
у шлюб у 2015 році, мoдaльне знaчення вiку вступу дo шлюбу жінок 24,4 рoки, 
a чoлoвiкiв – у 26,1 рoки. У мiськiй мiсцевoстi цi знaчення для чoлoвiкiв 
дoрiвнювaли 25,7 рoки, для жiнoк – 23,5 рoки. У сiльськiй мiсцевoстi мiж вiкoм 
вступу дo шлюбу чoлoвiкiв тa жiнoк спoстерiгaється меншa диференцiaцiя: для 
чoлoвiкiв – 23,9 рoки, для жiнoк – 22,8 рoки, тoбтo рiзниця у вiцi стaнoвить 1,1 
рoки.  

Нaйбiльшa чaсткa чoлoвiкiв тa жiнoк у 2015 р. вступили дo шлюбу сaме у 
прoдуктивнoму вiцi (15-49 рoкiв): 92,6% тa 94,8% вiдпoвiднo.  

 
Рис. 3. Кiлькiсть oдружених зa вiкoм пoдружжя у 2015 рoцi 

 

Дo рaннiх шлюбiв в Укрaїнi бiльш схильнi жiнки: у 2015 р. у вiцi 15-19 
рoкiв вступилo дo шлюбу 7,43% жiнoк, щo нa 6,49% бiльше, нiж чoлoвiкiв 
(0,94%). У 2013 р. дaне спiввiднoшення стaнoвилo 15,3% – жiнки тa 3,2% – 
чoлoвiки. Тoбтo вiкoвa структурa вступу дo шлюбу зaзнaлa суттєвих змiн: 
зменшилaся чaсткa рaннiх шлюбiв серед жiнoк i серед чoлoвiкiв.  
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Зa oстaннi 10 рoкiв кiлькiсть рoзлучень в Укрaїнi скoрoтилaся бiльше нiж 
у 2 рaзи. У 2015 рoцi в Укрaїнi булo зaреєстрoвaнo 129,4 тис. випaдки 
рoзiрвaння шлюбу. І це значно менше, аніж у 2013 рoці – 164,9 тис.  

Зa кiлькiстю рoзлучень Укрaїнa з середнiм пoкaзникoм 4 рoзлучення нa 
рiк нa oдну тисячу нaселення, зaймaє третє мiсце в Єврoпi, пiсля Рoсiї тa 
Бiлoрусiї. Зa рoки незaлежнoстi Укрaїни цей кoефiцiєнт кoливaється вiд 3,2 дo 
4,2 рoзлучень нa тисячу чoлoвiк. 

Згiднo з дoслiдженнями Мiжнaрoднoї oргaнiзaцiї з мiгрaцiї (МOМ) кoжен 
другий мoлoдий укрaїнець вiкoм вiд 20 дo 35 рoкiв виявляє бaжaння емiгрувaти 
з Укрaїни. Проте, за даними Державної міграційної служби України у період 
2014-2015 років кількість українців, які хочуть виїхати за кордон, значно 
скоротилася. У 2014 році та першій половині 2015 року з України емігрували – 
8495 осіб та іммігрували – 18 926 осіб . У той час, коли за 2013 рік ці показники 
становили 18,7 тис українців та 41,6 тис. відповідно. Тим не менш, 2015 року, 
тих, хто не планує виїжджати з України, стало в чотири рази більше – 17% у 
порівнянні з 4% в 2014 році. 

Найчастіше упродовж першої половини 2016 року українці емігрували до 
РФ, Ізраїлю, США, Угорщини, Німеччини. Тим часом наприкінці 2014 - 
початку 2015 року українці зачасту їхали до країн ЄС, США, Канади, Австралії 
та Ізраїлю. Через внутрiшньoпoлiтичну кризу тa зaгoстрення ситуaцiї нa Схoдi 
крaїни дo Рoсiйськoї Федерaцiї  укрaїнцi емiгрують мaйже двiчi менше, aнiж 
раніше [2]. 

 
Рис. 4.  Крaїни, дo яких нaйбiльше емiгрувaли укрaїнцi  у 2015 рoцi 

 

 
Рис. 5. Кiлькiсть вибулих зa регioнaми у 2015 рoцi 
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В Укрaїнi внутрiшнi мiгрaцiї бiльше пoширенi нiж зoвнiшнi. Лiдери зa 
кiлькiстю переселених дo oблaстi стaли Дoнецькa, Днiпрoпетрoвськa тa 
Київськa. Нaйменший пoтiк нaселення зa aбсoлютним знaченням дo oблaстi 
зaфiксoвaний у Зaкaрпaтськiй тa Чернiвецькiй, a зa вiднoсними в Зaкaрпaтськiй 
тa Дoнецькiй. Дo числa oблaстей, з яких нaйбiльше виїхaлo нaселення нaлежaть 
Дoнецькa, Днiпрoпетрoвськa тa Хaркiвськa (Рис. 4).  

Стaнoм нa початок 2016 рiк, нaйбiльшим пoпитoм в укрaїнцiв тa 
iнoземцiв кoристувaлися Хaркiвськa, Днiпрoпетрoвськa тa Київськa oблaстi. 
Нaйменш привaбливiшими oблaстями зaлишaються Лугaнськa, Чернiвецькa тa 
Зaкaрпaтськa oблaстi. 

 
Рис. 6. Кiлькiсть прибулих зa регioнaми у 2015 рoцi 

 

У сiчнi-трaвнi 2016 рoку, незвaжaючи нa зaгoстрення 
внутрiшньoпoлiтичнoї кризи в крaїнi i пaдiння екoнoмiки, в Укрaїну в'їхaлo нa 
12,724 тисяч oсiб бiльше, нiж виїхaлo. При цьoму безумoвним лiдерoм цьoгo 
iммiгрaцiйнoгo буму стaлa Київськa oблaсть, a нaселення Києвa тiльки зa 
рaхунoк приїжджих збiльшилoсь нa 3 586 чoл. 

Другoю зa кiлькiстю нaпливу iммiгрaнтiв стaлa Хaркiвськa oблaсть (+4 
325 чoл.), a третьoю – Oдеськa (+983 чoл.). Мiнiмaльне перевищення числa 
прибулих нaд числoм вибулих булo зaфiксoвaнo в Тернoпiльськiй (+17) i 
Житoмирськiй (+5 чoл.) 

Нaйбiльшa перевaгa емiгрaнтiв у рoзглянутий перioд спoстерiгaлaся в 
Херсoнськiй (-742 чoл.), Дoнецькoї (-689 чол.) i Зaпoрiзькiй (-368 чoл.) 
oблaстях. Знaчним зaлишaється рiвень цьoгo пoкaзникa тaкoж в 
Днiпрoпетрoвськiй i Лугaнськiй oблaстях (-334 тис. в кoжнiй). 

У зв’язку iз зaгoстренoю ситуaцiєю нa Схoдi Укрaїни з кoжним днем 
бiженцiв зi Схoду стaє все бiльше. Станом на квітень 2016 року кількість 
переселенців перевищила 1 млн. чoлoвiк (639 тис. сімей) i це тiльки тi, хтo 
рoзселився пo теритoрiї Укрaїни. З Донецької та Луганської областей 
переселено 1008,8 тис осіб, з АР Крим і міста Севастополь – 22,2 тис. осіб. 

Нaйбiльші потоки внутрішнього переміщення осіб за звітний період були 
спрямовані у східні регіони України, a саме  у Дoнецьку,  Луганську та 
Харківську області – згiднo з дaними Упрaвлiння Верхoвнoгo кoмiсaрa OOН у 
спрaвaх бiженцiв, тaм зaреєстрoвaнi 120 тис., 260 тис., 204  тис. осіб відповідно. 
Як прaвилo, люди нaмaгaються не їхaти дaлекo зi свoгo будинку, тoму 
переїжджaють у звiльненi вiд сепaрaтистiв мiстa, де вiйськoвi дiї вже не 
ведуться. 
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Рис. 7. Кaртa бiженцiв Укрaїни станом на квітень 2016 року [2] 

 

A oсь кримчaни, якi переїхaли з aнексoвaнoгo пiвoстрoвa, нaйбiльше 
вoлiють місто Київ, куди переїхало більше 4 тис. бiженцiв. В тoпi у кримчaн 
тaкoж зaхiднi i південні oблaстi Укрaїни. Дoнецькa i Лугaнськa oблaсть 
бiженцiв з Криму не реєструвaли.  

Розглядаючи механізми відтворення населення в Україні, необхідно 
відзначити, що зараз вона відноситься до п'ятого типу відтворення населення, 
тобто природне зменшення більше механічного приросту. Але для різних 
регіонів України механізми відтворення також різняться за характером. Тому, 
для більш детального дослідження відтворення населення у різних регіонах 
України, було проведено кластерний аналіз, за допомогою якого сгруповано 
регіони за характером відтворення населення та визначено особливості у 
відтворенні населення різних регіонів (табл.1).  

Таблиця 1 
Аналітична таблиця за результатами кластерного аналізу 

Кількість 
народженних 
на 1 тис. 

Кількість 
померлих на 

1 тис. 

Сальдо 
міграції  на 

10 тис. 

Кількість 
населення 

Демографіч
ний рівень 
розвитку 
населення 
регіонів 

%  в 
загальній
кількості 

Кіль-
кість 

регіонів 

%  %  %  %  
Прогресу-
ючий 25,0% 6 29,5 13,8 20,8 12,4 17,1 6,3 20,4 1378290 

Низький 16,7% 4 15,6 10,9 16,8 15,1 44,8 24,8 31,8 3211904 

Стабільний 58,3% 14 54,9 12,0 62,4 12,7 38,2 6,0 47,8 1381535 
 

Отримані результати свідчать про лідируючі позиції кластеру зі 
стабільним рівнем розвитку населення,  до якого входять 14 регіонів України, а 
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саме 58,3% загальної кількості регіонів. А саме це Вінницька, Житомирська, 
Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, 
Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська 
області.  

Можна вважати втішним, що до областей з низьким рівнем розвитку 
потрапили лише 4 області, що займають 16,7% загальної кількості регіонів. До 
цього складу ввійшли Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська 
області. У цих областях коефіцієнт смертності перевищує коефіцієнт 
народжуваності у 1,5 рази. Це можна пояснити більшою часткою населення 
похилого віку. Ці регіони характеризуються найнижчим рівнем усіх 
представлених статистичних показників, які створюють несприятливу 
демографічну ситуацію в Україні.  

До кластеру з прогресуючим рівнем розвитку населення увійшли 6 
областей, а саме Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 
Рівненська, Чернівецька. Саме у цих регіонах народжуваність перевищує 
смертність. В цих областях важливу роль відіграють родинні цінності та 
традиції, люди більш релігійні, що впливає на народжуваність.  

В Україні не тільки скорочується чисельність населення, але й 
погіршується його якість, стан здоров’я, рівень освіти, ступінь активності 
життєвої позиції та задоволення життям. Тaким чинoм, без вiдпoвiдних зaхoдiв 
дoвгoстрoкoве зменшення кiлькoстi нaселення зaвaжaтиме екoнoмiчнoму 
зрoстaнню крaїни. 

Висновки. Отже, демографічний чинник є одним із базових для 
забезпечення стабільного й безпечного розвитку держави, а проблеми 
оптимального демографічного розвитку слід розглядати як першочергові 
інтереси держави, як фактор і водночас як результат її функціонування. Від 
демографічних характеристик працездатного населення і показників 
демографічного розвитку залежить розвиток трудового потенціалу і як 
результат – величина сукупного національного доходу. Дослідження 
демографічного стану України вказує на високий рівень смертності та 
депопуляцію, що є загрозою для перспектив розвитку нації. Підтвердженням 
цього є визначена ООН першість України за рівнем смертності та останнє місце 
серед країн Європейської спільноти за індексом тривалості життя. Якщо в 
подальшому народжуваність не підвищиться, то кількість літніх людей 
набагато перевищить питому вагу працездатних у структурі населення. Це 
може призвести до зростання кількості бідних та зменшення споживчого 
попиту. Механічна рухливість та інтенсивний відплив осіб молодого віку 
зумовлюють деформацію вікової структури працездатних. Отже, питання 
покращення демографічної ситуації в країні та поліпшення умов життя 
населення є одними з основних завдань держави. 

Для успішного подолання соціально-економічної кризи демографічна 
політика повинна спрямовуватися на: зниження рівня смертності за допомогою 
реформування системи охорони здоров’я та підвищення матеріального 
добробуту людей; скорочення кількості розлучень; економічну підтримку 
молодих родин, як природного середовища життєзабезпечення дітей; 
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підвищення рівня життя багатодітних сімей; зміцнення правового захисту 
дітей; створення нових робочих місць для молоді. 
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ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО КАПІТАЛУ ЯК 
МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО КАПИТАЛА КАК 
МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

 

INTERACTION OF BANKING AND INSURANCE CAPITAL AS A 
MECHANISM OF EFFECTIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE  

 

Розвиток та вдосконалення механізмів надання фінансових послуг є визначальним для 
ефективного розвитку фінансового сектора економіки. Важливим в цьому питанні є 
стабільна та ефективна робота банківського та страхового секторів через поєднання 
зусиль по співпраці в частині страхування, взаємодії страхового і банківського капіталів. 
Ефективна взаємодія банківського та страхового капіталу створює умови для ефективного 
розвитку економіки та є визначальним у вирішенні доступності якісних фінансових послуг. 
Вирішення цієї проблеми передбачає, в першу чергу, реформування фінансових ринків та 
удосконалення грошово-кредитної політики. Визначальним в цьому процесі вважається 
поєднання зусиль банків та страхових компаній, їх коштів та взаємодія при здійсненні 
страхування між собою через механізми, що набрали у світовій практиці форму, яка 
називається «Bancassurans». 

Ключові слова: Bancassurance, , банківське страхування, ассюрфінанс. 
 

Развитие и совершенствование механизмов предоставления финансовых услуг 
является определяющим для эффективного развития финансового сектора экономики. 
Важным в этом вопросе является стабильная и эффективная работа банковского и 
страхового секторов через объединение усилий по сотрудничеству в части страхования, 
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взаимодействия страхового и банковского капиталов. Эффективное взаимодействие 
банковского и страхового капитала создает условия для эффективного развития экономики 
и является определяющим в решении доступности качественных финансовых услуг. 
Решение этой проблемы предполагаетґ, в первую очередь, реформирование финансовых 
рынков и совершенствование денежно-кредитной политики. Определяющим в этом 
процессе считается объединение усилий банков и страховых компаний, их средств и 
взаимодействие при осуществлении страхования между собой через механизмы, набравшие 
в мировой практике форму, которая называется «Bancassurans». 

Ключевые слова: Bancassurance, , банковское страхование, ассюрфинанс. 
 

Development and improvement of mechanisms of financial services is crucial for the 
effective development of the financial sector. Important in this regard is stable and efficient 
operation of the banking and insurance sectors through a combination of efforts to work in terms of 
insurance, banking and insurance interactions capital. Effective cooperation between banking and 
insurance capital creates conditions for effective economic development and is crucial in 
addressing the availability of quality financial services. Solving this problem involves first 
reforming financial markets and improve monetary policy. Determining factor in this process is 
considered joint efforts of banks and insurance companies, funds and their cooperation in carrying 
out insurance together through mechanisms that took form in the world, called «Bancassurans». 

Keywords: Bancassurance, assyurfinans. 
 

Постановка проблеми. На сьогодні тема банківського страхування 
практично не досліджувалась українськими науковцями та є перспективною в 
плані новизни. 

Метою дослідження є аналіз тенденцій вітчизняного страхового ринку, 
оцінка міжнародного досвіду банківської страхової діяльності, аналіз взаємодії 
страховиків і банків та структурування окремих завдань у їх взаємодії, 
пропозиції заходів покращення взаємодії в сфері банкассюрансу. 

Результати дослідження. Bancassurance (банківське страхування, 
банкострахування) передбачає об’єднання зусиль, а також співпраця страховика 
з одним або декількома банками, які активно надають страхові послуги, 
продаючи страхові поліси в т.ч. поліси іноземного страхування, страхування 
життя, від нещасних випадків, страхування майна та інших фінансових послуг у 
відповідності до законодавства.  

Банкассюранс забезпечує ефективний розвиток при створенні  
універсальної карточки, яка одночасно є банківською депозитно-зарплатною, а 
також страховим полісом при здійсненні  накопичувального виду особистого 
страхування життя.  

Ассюрфінанс - форма співпраці між страховою компанією і банками, що 
передбачає  надання  страховикам послуг, що ,як правило, надаються банками.  

Таким чином, інтеграція страхових та банківських послуг є об’єктивним 
та незворотнім процесом. Співпраця страхових компаній з банками може 
розглядатись в напрямках: страхова компанія, акціонер, клієнт банку, гарант 
надання ефективних страхових послуг в усьому спектрі страхових послуг, а 
саме, від страхування життя, фінансових ризиків, страхування відповідальності, 
страхування майна і навпаки, банки надають різного роду послуги по 
розрахунках зі страхувальниками (форми розрахунків). Участь страхових 
компаній у  статутних фондах банків і навпаки, надає можливість ефективно 
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використовувати канали продаж страхових проектів, розширювати та 
диверсифікувати ці продукти, розширювати клієнтську базу в наданні послуг. 

Важливою перспективою вважається  технологічно об’єднати банки та 
страхові компанії, а технологія об’єднання банків та страхових компаній може 
включати спільну розробку страхових продуктів, формування  відносин по 
перестрахуванню, коли страхові компанії використовують банківські технології 
в перестрахуванні, наприклад, коли із перестрахувальних премій формується 
депозит, а страхові відшкодування являються кредитом, який виплачується із 
акумульованих коштів по депозиту, а також видачу спільних кредитів,  яким це 
дозволяє законодавство. Оскільки, в даний час страховики розробляють нові 
страхові продукти, а також  займаються пошуком шляхів і методів їх продаж, 
спільне їх виробництво та продаж створюють умови для ефективного надання 
фінансових послуг. Отже, співпраця між страховою компанією і банком  не 
обмежується наданням страхових послуг клієнтам банку та самому банку, а 
також забезпечується отриманням банківських послуг. Ця співпраця може 
здійснюватися шляхом створення страховими компаніями та банками  
страхового фондового трасту. 

В останній період багато зарубіжних банків та страховики знаходять свої 
шляхи співпраці шляхом створення так званого «фінансового супермаркету». 
Банки і страхові компанії можуть взаємодіяти через вкладання капіталу, мати  
клієнтів та партнерів водночас і останнє, це різного роду об’єднання для 
співробітництва, тобто схематично вони можуть виглядати таким чином: 

1. Взаємне вкладання в капітал: – а) банк акціонер страхової компанії, б) 
страхова компанія акціонер банка; 

2. Клієнтські відносини: а) банк клієнт страхової компанії; б) страхова 
компанія клієнт банку. 

3. Партнерські відносини: а) банк клієнт; б) партнер гарант партнера; в) 
просування банківських і страхових продуктів через свою мережу. 

4. Інтеграція: а) створення спільних страхових продуктів; б) орендування 
– дозволяє клієнту частину свого доходу за вкладом направити на придбання 
страхових та реалізацію страхових програм, а саме: а) на випадок інвалідності, 
недієздатності; б) фінансових маркетологів; в) технологічне об’єднання 
(перестрахування через банк видачі спільних кредитів). 

Структура фінансових об’єднань здійснюється під впливом податкових, 
законодавчих, культурних, регулюючих та історичних чинників. При цьому 
регуляторам слід чітко розуміти та відслідковувати межі відповідальності та 
завдання великих фінансових міжнародних конгломератів, які проводять 
політику управління, що базуються на переливанні капіталів з однієї країни в 
іншу. 

В той же час, існують великі труднощі щодо регулювання їх спільної 
діяльності, а також  так званих об’єднань, в т.ч. юридичного регулювання, 
технологічного забезпечення, а також врегулювання страхових випадків 
ціноутворення. Важливим в цьому аспекті є проблема передачі повноважень, 
так званим, об’єднанням, наскільки ефективно вони можуть використовувати та 
чи відповідають вони чинному законодавству. Інтеграція фінансових послуг є 
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об’єктивним процесом в останнє  десятиріччя. Важливість інтеграції даних 
послуг пов’язано з необхідністю забезпечення розвитку ефективної системи 
фінансового ринку. Однак,цей процес є досить проблемним. Перша проблема 
на шляху здійснення об’єднань - це проблема інформаційного забезпечення, 
ціноутворення та автоматизація бізнес-процесів в страховій компанії та банку. 
Другою проблемою є  питання прозорості діяльності фінансових об’єднань, а 
саме банків та страхових компаній. Третьою проблемою є можливість 
своєчасності та в повному об’ємі виконання зобов’язань. 

Під прозорістю компаній фінансової групи розуміється повна, 
комплексна, своєчасна інформація про діяльність компаній, об’єднаних в групи, 
їх корпоративні та роздрібні клієнти, посередники , оскільки фінансові 
проблеми однієї структурної одиниці фінансового конгломерату можуть 
впливати на фінансову стабільність групи в цілому та, як наслідок, на окремі 
структурні одиниці фінансової групи. Таким чином, банки та страхові компанії 
можуть взаємодіяти через вкладання до капіталу, мати клієнтські та 
партнерські відносини об’єднані банківським страхуванням 
(BANCASSURANCE).  

Інтеграція страхового та банківського секторів економіки та форми 
співпраці банків та страхових компаній складаються історично і ефект від їх 
спільної діяльності може бути дуже вагомим, оскільки він призводить до 
зменшення експлуатаційних витрат, сприяє комплексному доступу клієнтів до 
страхових та інших фінансових послуг. Співпраця страхової компанії і банків 
забезпечується у формі агентських відносин, договорів на депозитне 
розміщення страхових резервів та інших активів страхових організацій. 
Розміщення активів страховиків та сформованих страхових ресурсів це 
особлива форма співпраці між страховиками та банками. Світовий досвід 
свідчить про досить високі масштаби такої співпраці між банками і страховими 
компаніями і таку форму співпраці необхідно віднести до BANCASSURANCE 
(банківське страхування).В ході такої співпраці, страхові компанії отримують 
фінансові ресурси, які, в більшості випадків, розміщуються банківськими 
установами. 

Аналіз активів та страхових ресурсів сформованих впродовж 2013-2016 
років відображає їх розміщення в більшій частині в банках і свідчить, що 
співпраця банківських та страхових установ продовжується через механізми 
формування та розміщенні активів, в т.ч. страхових резервів. Цей аналіз 
показує, що з 36418,8 млн. грн., які сформовані у відповідності до ст.31 Закону 
України «Про страхування» 12603,8 млн. грн. представлені у вигляді 
банківських вкладів. Крім цього 2531,3 млн. грн. знаходиться на поточних 
рахунках, а також право вимоги до перестрахування  складають  3740,6 млн. 
грн. або 9,5%. Вклади в акції, включаючи банківські установи, складають 
11901,4 млн. грн. або 44,4% і в цінні папери, що емітуються державою 
складають 2604,3 млн. грн. або 8,4%.  

Протягом 2013-2015 років помітно змінився розподіл резервів на 
категорії «технічні резерви» та «резерви зі страхування життя» на користь 
останніх. Так, «резерви зі страхування життя» станом на 31.12.2013 р. 
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становили 26,6% страхових резервів, станом на 31.12.2014 р. – 33,5%, станом на 
31.12.2015р. – 37,5%. Відповідно зменшилась частка «технічних резервів» з 
73,4% станом на 31.12.2013 р. до 62,5% станом на 31.12.2015 р. 

 
Рис. 1. Розміщення коштів технічних резервів та резервів зі страхування 

життя станом на 31.12.2015 р. (млн. грн.) 
 

У структурі активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі 
страхування життя станом на 31.12.2015 р. у порівнянні з інформацією станом 
на 31.12.2014 р. відбулися такі зміни: 

  на 3 075,9 млн. грн. (або на 49,9%) збільшився обсяг активів, дозволених 
для представлення банківськими вкладами (депозитами), і становив 9 
239,1 млн. грн. (або 49,4% від загального обсягу активів, якими 
представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя). При 
цьому, обсяг активів, дозволених для представлення банківськими 
вкладами (депозитами) в іноземній валюті збільшився на 1 878,0 млн. грн. 
(або на 134,5%) і становить 3 274,5 млн. грн. проти 1 396,5 млн. грн. 
станом на 31.12.2014 р.; 

  на 363,2 млн. грн. (або на 14,5%) збільшився обсяг активів, дозволених 
для представлення правами вимог до перестраховиків, і становив 2 862,8 
млн. грн. (або 15,3% від загального обсягу активів, якими представлені 
технічні резерви та резерви зі страхування життя); 

  на 490,4 млн. грн. (або на 16,6%) зменшився обсяг активів, дозволених 
для представлення цінними паперами, що емітуються державою, і 
становив 2 461,2 млн. грн. (або 13,2% від загального обсягу активів, 
якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя); 

  на 72,3 млн. грн. (або на 4,2%) збільшився обсяг активів, дозволених для 
представлення грошовими коштами на поточних рахунках, і становив 1 
798,5 млн. грн. (або 9,6% від загального обсягу активів, якими 
представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя); 
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  на 442,4 млн. грн. (або на 31,2%) зменшився обсяг активів, дозволених 
для представлення акціями, і становив 975,5 млн. грн. (або 5,2% від 
загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та 
резерви зі страхування життя). 
На рис. 1 зображено розміщення коштів технічних резервів та резервів зі 

страхування життя станом на 31.12.2015 р. 
У структурі активів, якими представлені технічні резерви станом на 

31.12.2015 р. у порівнянні з інформацією станом на 31.12.2014 р. відбулися такі 
зміни: 

 на 1 250,0 млн. грн. (або на 30,9%) збільшився обсяг коштів у банківських 
вкладах (депозитах) і становив 5 292,3 млн. грн. (або 44,7% від обсягу 
активів, якими представлені технічні резерви). При цьому, обсяг активів, 
дозволених для представлення банківськими вкладами (депозитами) в 
іноземній валюті збільшився на 491,9 млн грн (або на 73,4%) і становив 1 
162,0 млн. грн. проти 670,1 млн. грн. станом на 31.12.2014 р.; 

 на 264,0 млн. грн. (або на 11,2%) збільшився обсяг активів, дозволених 
для представлення правами вимог до перестраховиків, і становив 2 630,2 
млн. грн. (або 22,2% від обсягу активів, якими представлені технічні 
резерви); 

 на 78,7 млн. грн. (або на 5,5%) зменшився обсяг активів, дозволених для 
представлення грошовими коштами на поточних рахунках, і становив 1 
349,0 млн. грн. (або 11,4% від обсягу активів, якими представлені 
технічні резерви). При цьому, обсяг активів, дозволених для 
представлення грошовими коштами на поточних рахунках в іноземній 
валюті збільшився на 32,6 млн. грн. (або на 11,7%) і становив 311,9 млн. 
грн. проти 279,3 млн. грн. станом на 31.12.2014 р.; 

 на 100,5 млн. грн. (або на 13,5%) збільшився обсяг активів, дозволених 
для представлення цінними паперами, що емітуються державою, і 
становив 847,7 млн. грн. (або 7,2% від загального обсягу активів, якими 
представлені технічні резерви); 

 на 491,6 млн. грн. (або на 38,7%) зменшився обсяг коштів, дозволених для 
представлення акціями, і становив 779,4 млн. грн. (або 6,6% від обсягу 
активів, якими представлені технічні резерви). 
У структурі активів, якими представлені резерви зі страхування життя 

станом на 31.12.2015 р. у порівнянні з інформацією станом на 31.12.2014 р. 
відбулися такі зміни: 

 на 1 825,9 млн. грн. (або на 86,2%) збільшився обсяг коштів у банківських 
вкладах (депозитах) і становив 3 946,8 млн. грн. (або 57,5% від обсягу 
активів, якими представлені резерви зі страхування життя). При цьому, 
обсяг активів, дозволених для представлення банківськими вкладами 
(депозитами) в іноземній валюті збільшився на 1 386,1 млн. грн. і 
становив 2 112,5 млн. грн. проти 726,4 млн. грн. станом на 31.12.2014 р.; 

 на 590,9 млн. грн. (або на 26,8%) зменшився обсяг коштів, вкладених у 
цінні папери, що емітуються державою, і становив 1 613,5 млн. грн. (або 
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23,5% від обсягу активів, якими представлені резерви зі страхування 
життя); 

 на 150,9 млн. грн. (або на 50,6%) збільшився обсяг грошових коштів на 
поточних рахунках, і становив 449,4 млн. грн. (або 6,6% від обсягу 
активів, якими представлені резерви зі страхування життя); 

 на 24,0 млн. грн. (або на 8,2%) збільшився обсяг коштів, вкладених в 
облігації, і становив 315,6 млн. грн. (або 4,6% від обсягу активів, якими 
представлені резерви зі страхування життя). 
Особливою формою співпраці між  банками та страховими компаніями 

може бути страхування фінансово – кредитних ризиків. Це відносно нова галузь 
майнового страхування, котра в Україні почала розвиватись в кінці 90-х років 
минулого століття. Фінансово – кредитні ризики можна охарактеризувати як 
сукупність імовірних небажаних подій при здійснені фінансово – кредитних 
операцій, суть яких полягає в тому, що партнер підприємства чи банку не може 
виконати взятих на себе грошових зобов’язань, а підприємство чи банк не може 
добитись їх виконання засобами, передбаченими договором, в зв’язку з чим 
виникає необхідність їх страхування.  

При здійснені господарської діяльності у підприємств виникають 
фінансові і кредитні ризики, які як правило, розмежовуються за суб’єктом, у 
якого вони виникають, а саме  у підприємств виробничої сфери. Кредитні 
ризики виникають у комерційних банків при здійснені ними активних операцій 
(у неповерненні позичальником отриманого кредиту і несплати відсотків за 
нього, тощо). Ці фінансово–кредитні ризики мають тільки добровільну форму 
страхування, але на практиці отримання кредитів є однією із умов для суб’єктів 
господарювання. Наші українські дослідники до фінансових ризиків відносять 
наступні:  

1. Ризики неплатежу при продажі товарів в кредит та лізингових 
операціях. 

2. Неотримання прибутку при інвестиційних операціях. 
3. Втрати або зменшення прибутку внаслідок не передбачуваних (форс- 
мажорних) обставин. 
В той же час, слід зазначити, що класифікація кредитних ризиків в 

країнах ЄС передбачає ризики загальної неплатоспроможності і ризики 
непогашення окремих видів кредитів – експортного, споживчого, іпотечного та 
сільськогосподарського.  

Наприклад, страхування засобів застави – найбільш поширений вид 
страхування, пов’язаний з кредитом. Він полягає в тому, що кредиторові 
гарантується забезпечення позики. Застава використовується як застава 
рухомого майна та іпотека (нерухоме майно). Крім цього забезпечується 
страхування виданих і прийнятих гарантій (порук), що практично не 
представлене на вітчизняному ринку страхових послуг. При цьому умови 
страхування гарантійних відносин обох типів передбачають, що у ролі 
страхувальника можуть виступати як боржники, так і їхні гаранти. 
Страхувальником є той, хто бере на себе обов’язок сплати страхових внесків. 
Страховим випадком при страхуванні гарантій є невиконання гарантом 
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(поручителем) своїх зобов'язань, яке може наступити внаслідок банкрутства 
гаранта, протиправних дій третіх осіб відносно гаранта, тимчасової 
неплатоспроможності гаранта. При гарантійному (заставному) страхуванні у 
відносини вступають не дві, а три сторони: кредитор – суб’єкт, на користь 
якого має бути виконане зобов'язання і який одночасно є застрахованим та  
бенефіціаром страхової гарантії; позичальник – суб’єкт, зобов’язаний 
повернути борг, він же страхувальник; гарант – страховий заклад, який 
гарантує виконання зобов'язань, він же страховик. 

В даний час, комерційні банки можуть рекомендувати позичальникові 
укласти договір страхування зі страховою компанією щодо страхування 
відповідальності позичальника за непогашення кредиту та відсотками. 
Особливого розвитку в Україні набуває страхування товарних кредитів, що 
передбачає відшкодування втрат, які настали внаслідок невиконання 
короткотермінових кредитних вимог з товарного постачання та надання послуг. 
Головні його причини зумовлені різними чинниками: недостаток власних 
обігових коштів, спадаюча відсоткова ставка,помилки в управлінні, зростаюча 
внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція, стагнація потреб і 
споживання. 

Важливе місце в співпраці банків та страхових компаній відводиться 
страхуванню експортних кредитів, сутність яких полягає в тому, що експортер, 
який надає відстрочення платежу, досить часто зазнає ризику непогашення, або 
несвоєчасного погашення заборгованості імпортера. Страхування експортних 
кредитів здійснюється, як правило, спеціалізованими компаніями, в яких 
держава має контрольний пакет акцій. Страхування експортних кредитів можна 
виділити кілька десятків ризиків, які можна об’єднати в дві групи: економічні 
та політичні ризики, які страхуються під гарантії України. 

В 2014–2015 роках страхування кредитів під інвестиції здійснювалися на 
базі операції з придбання інвестиційних засобів за рахунок наданих 
постачальниками кредитів, оскільки кредити під інвестиції можуть надаватися 
не лише в товарній, а й у грошовій (готівковій чи безготівковій) формі. У 
першому випадку, кредиторами є виробники і продавці інвестиційних засобів, а 
в другому - кредитні установи, одинаково зацікавлені у своєчасному і повному 
поверненні заборгованості. Як показують дослідження, більш популярним є 
страхування матеріальних кредитів, виданих для інвестиційної діяльності, а 
також страхування споживчих кредитів.  

Взагалі організаційні схеми страхування фінансово – кредитних ризиків 
можуть бути двох – п’яти елементними. Так, при страхуванні фінансових 
ризиків (неплатежу, інвестиційних операцій і втрат прибутку), тобто 
страхувальником і одночасно застрахованим виступає в цій схемі виробник або 
продавець (інвестор). Ця схема притаманна і для страхування ризику 
непогашеного кредиту (кредитне страхування), де одночасно страхувальником і 
застрахованим є банк який видає кредит позичальнику. Якщо боржник виступає 
страхувальником, щодо ризику неповернення кредиту, а застрахованим є 
відповідно банк, схема стає трьохелементною і отримала назву „заставного” 
страхування. В даному випадку банк, здійснюючи співпрацю зі страховою 
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компанією намагається перекласти неповернення кредиту на дебітора 
(боржника). 

Практика страхування свідчить, що термін укладання договорів 
страхування фінансово – кредитних ризиків від декілька днів до одного року. 
Так договори страхування ризиків неплатежу можуть укладатись на одну 
конкретну операцію (5 – 10 діб) ,або усі операції постачальника (квартал, рік), а 
договори страхування інвестиційних та кредитних ризиків - на період дії 
інвестиційних операцій або кредитних угод. 

Розміри страхових тарифів встановлюються компаніями і залежать від 
виду і характеру операцій, надійності боржника чи контрагента, інших умов та 
можуть коливатися в наступних межах страхової суми: неплатежів - від 3 до 5-6 
%; інвестиційних ризиків – від 1 до 3-4%; ризику втрати прибутку – від 0,3 до 
0,8 %; ризику непогашення кредиту – від 2 -3% до 10 - 15 %. 

При страхуванні фінансово – кредитних ризиків застосовується 
безумовна франшиза розміром не менш як 10%. При настанні страхового 
випадку розмір збитку визначається в розмірі несплачених платежів, 
неповернутого кредиту, недотриманого інвестиційного доходу або втраченого 
(недотриманого) прибутку. Термін виплати відшкодування згідно договору 
страхування. 

Така співпраця в сучасних умовах для реформування банківської та 
страхової систем, тобто поєднання умов страхування ризиків з наданням 
фінансових послуг через фінансову банківську систему, може призвести до 
суттєвого скорочення витрат на страхування та здешевлення страхових послуг, 
а також доступності їх для громадян України. Аналіз страхувальних операцій, 
здійснених страховими організаціями в 2015 році свідчить, що страхування 
фінансових ризиків (чисті премії) склали 2172,9 млн. грн. (або 9,7%), що на 
17,1% менше ніж в 2014 р., а страхування кредитів  200,2 млн.  грн. (або 9,9%),  
відповідно менше на 48,4%.  

На жаль. в Україні співпраця між банками і страховими компаніями 
здійснюється на етапі видачі кредитів фізичним та юридичним особам і в, 
першу чергу, споживчі кредити є недостатніми. При цьому страхування 
кредитів відбувається як добровільно примусове і тим самим здійснюється 
«здорожчання» кредитів. На мій погляд, це є не досить ефективна практика і 
повинна здійснюватись навпаки. У вартості кредитних витрат повинно бути 
заздалегідь закладено страхування, якщо воно потрібне як таке. А співпраця 
між банками і страховими компаніями якраз і повинна бути задіяна, в першу 
чергу, на роботи з фізичними особами у формі агентських угод. Агентські 
угоди повинні передбачати можливість реалізації страхових полісів у всіх 
філіях банків і де існують філії банків, там не повинно, як правило, бути філії 
страхових компаній. Крім цього, повинні бути достатньо врегульованими 
фінансові взаємовідносини між банками та страховими організаціями, щоб 
фінансові проблеми однієї структури не зачіпали фінансових інтересів іншої. 
На мій погляд, для ефективності банківського страхування потрібно 
максимально зблизити механізми регулювання діяльності з урахуванням 
особливостей діяльності банківських та страхових компаній. В першу чергу, це 
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стосується питань капіталізації банків та страхових компаній, розміщення 
страхових фондів та страхових резервів, платоспроможності та їх ліквідації. 
Такі зміни мають здійснюватись шляхом законодавчих змін з урахуванням 
європейських директив та специфіки по страхуванню. 

Висновки. Стратегічним напрямком співпраці банків та страхових 
компаній є розвиток не тільки страхування фінансово-кредитних ризиків, а й 
комплексне страхування  ризиків банків. 

Не дивлячись на істотні відмінності в принципах правового регулювання 
банківської та страхової діяльності реалізація моделі «Bancassurans» з 
запропонованими договорами є перспективним для українського бізнесу. 
Найбільші шанси для реалізації моделі «Bancassurans» при забезпеченні 
ефективної роботи банків та страхових компаній є можливості надання 
комплексних страхових послуг індивідуальним та корпоративним клієнтам 
банків разом з наданням банківських послуг і навпаки.  

Саме концентрація банківського і страхового капіталу приносить великий 
ефект починаючи з поєднання капіталів на етапі їх створення (акції), спільного 
створення страхових продуктів або через їх поєднання, спільної реалізації 
банківських та страхових продуктів, спільного використання каналів реалізації 
банківських та страхових продуктів, а також на етапі формування та 
розміщення страхових резервів, об’єднаних банківським страхуванням 
(«Bancassurans»). 
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УПРАВЛІННЯ  ІНФЛЯЦІЄЮ МЕТОДОМ ЕКОНОМІКО-
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ  

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИЕЙ МЕТОДОМ ЭКОНОМИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

 

INFLATION MANAGEMENT THE METHODS ECONOMIC-
MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC STABILIZATION  

 

З метою управління інфляцією на основі економіко-математичного моделювання 
розроблено блок-схему економіко-математичного алгоритму визначення потенційних станів 
економічної стабілізації. Обґрунтовано економіко-фінансові показники за регуляторними 
умовами і обмеженнями, які будуть визначати потенційні стани економічної стабілізації: 
розбалансування і занепад; збалансована економіка або стан спокою економіки; потенційний 
поступальний розвиток економіки. 

Ключові слова: управління інфляцією, економіко-математичний алгоритм, 
регуляторні умови і обмеження, економічна стабілізація, розбалансування і занепад; 
збалансована економіка (стан спокою економіки); потенційний поступальний розвиток 
економіки. 

 

В целях управления инфляцией на основе экономико-математического моделирования 
разработано блок-схему экономико-математического алгоритма определения 
потенциальных состояний экономической стабилизации. Обосновано экономико-
финансовые показатели за регуляторными условиями и ограничениями, которые будут 
определять потенциальные состояния экономической стабилизации: разбалансировка и 
упадок; сбалансированная экономика или состояние покоя экономики; потенциальное 
поступательное развитие экономики. 

Ключевые слова: управление инфляцией, экономико-математический алгоритм, 
регуляторные условия и ограничения, экономическая стабилизация, разбалансировка и 
упадок; сбалансированная экономика (состояние покоя экономики); потенциальное 
поступательное развитие экономики. 

 

In order to control inflation through economic and mathematical modeling designed by the 
block diagram of economic-mathematical algorithm for determining the potential of the economic 
stabilization. Grounded economic and financial indicators in regulatory conditions and restrictions 
that will determine the potential of the economic stabilization: imbalance and decline; balanced 
economy or resting state of the economy; potential progressive development of the economy. 
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Keywords: inflation control, economic-mathematical algorithm, regulatory conditions and 
restrictions, economic stabilization, imbalance and decline; balanced economy (resting state of the 
economy); potential progressive development of the economy. 

 

Вступ. Постановка проблеми та її зв’язок з теоретичними та 
практичними завданнями. У наукових публікаціях про регулювання інфляції 
зустрічаються статті, у яких в якості «досягнутого результату статті» 
зазначається, що «управління інфляцією є найважливішою проблемою 
грошово-кредитної і загалом економічної політики. Необхідно враховувати при 
цьому багатоскладовий, багатофакторний характер інфляції. В її основі лежать 
не тільки монетарні, але і інші чинники. При всій значущості скорочення 
державних витрат, поступового стиснення грошової емісії потрібне проведення 
широкого комплексу антиінфляційних заходів. Серед них – стабілізація і 
стимулювання виробництва, вдосконалення податкової системи, створення 
ринкової інфраструктури, підвищення відповідальності підприємств за 
результати господарської діяльності, зміна обмінного курсу грошової одиниці, 
проведення певних заходів з регулювання цін і прибутків. Нормалізація 
грошового обігу і протидія інфляції вимагають вивірених, гнучких рішень, що 
настирливо і цілеспрямовано повинні вводитись в життя» [1]. Тобто, ми маємо 
безсистемний набір суджень, типу: інфляція це проблема, яка є багатоскладною 
і багатофакторною, потрібний широкий комплекс (невідомо наскільки 
заширокий) антиінфляційних заходів, нормалізація грошового обігу і протидія 
інфляції вимагають вивірених, гнучких рішень, що настирливо і 
цілеспрямовано повинні вводитись в життя (яких конкретних  рішень) і т.д. Але 
немає нічого, про саме управління інфляцією. 

Американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1976 року «за 
досягнення в області аналізу споживання, історії грошового обігу і розробки 
монетарної теорії, а також за практичний показ складності політики 
економічної стабілізації», Мільтон Фрідмен – фактично позбавляє економічні 
суспільні формації права на економічну стабілізацію та збалансований розвиток 
системи «гроші - споживання». Тобто, він говорить про певну приреченість 
сучасного суспільства провадити життєдіяльність у вічних умовах економічної 
нестабільності. Він не пропонує будь-якого прикладного інструменту 
економічної стабілізації, таким чином визнає безсилля можливого  регулювання 
макроекономічної системи країни. 

Проблема тісно зв’язана з необхідністю розробки об’єктивно дієвих 
економічних і фінансових важелів управління процесами інфляції. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми – нездатність високої 
економічної науки розробити дієвий механізм економічної стабілізації та 
збалансованого розвитку системи «гроші - споживання»; нездатність 
відмовитися від певної приреченості сучасного суспільства провадити 
життєдіяльність у вічних умовах економічної нестабільності; нездатність 
розробити будь-який прикладний інструмент економічної стабілізації, таким 
чином обґрунтувати економіко-фінансові засоби можливого  регулювання 
макроекономічної системи країни. 
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Мета дослідження - з метою управління інфляцією на основі економіко-
математичного моделювання розробити блок-схему економіко-математичного 
алгоритму визначення потенційних станів економічної стабілізації. 
Обґрунтувати економіко-фінансові показники за регуляторними умовами і 
обмеженнями, які будуть визначати потенційні стани економічної стабілізації: 
розбалансування і занепад; збалансована економіка або стан спокою економіки; 
потенційний поступальний розвиток економіки. 

Основна частина. Найбільш наглядним прикладом нищівного впливу 
інфляції на суспільно-економічну формацію є економічна історія відомої у 
минулому країни - Радянського Союзу. Ця країна уміла планувати нормативи 
праці, уміла планувати заробітну плату, уміла планувати ціни, уміла планувати 
обсяги виробництва і т.д. Але ця країна, яка постійно наздоганяла розвинуті 
країни, так і не зуміла стати розвинутим й цікавим для людей суспільством. 
Головна причина і біда, поряд з шкідливим диктаторським урядуванням та 
агресивною воєнізацією країни – постійна інфляція. Ця країна не уміла 
управляти інфляцією, саме інфляція послужила головним причинним важелем 
неминучого краху цієї багатообіцяючої соціалістичної системи, саме інфляція 
знищила цю країну. 

Інфляція (від лат. Inflatio - «роздування») - надмірне, проти потреб 
товарообігу збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким 
знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням 
купівельної спроможності грошей. Інфляція є протилежністю дефляції, котра 
проявляється в падінні рівня цін, що, в свою чергу, є підвищенням купівельної 
спроможності грошей. Розмір множини товарів, ціни на які зростають, та 
довжина процесу зростання цін є важливими характеристиками поняття 
інфляції. Наприклад, слід вирізняти відносне зростання цін, за якого ціни на 
окремі товари (послуги) зростають значно швидше, ніж інші, або ж останні 
можуть залишатися постійними. Відповідно, зростання цін в одному періоді та 
відсутність або ж надто слабке зростання в наступних не є інфляцією [2-3]. 

Причини виникнення інфляції: надмірне збільшення пропозиції грошей 
(класичний приклад, монетизація дефіциту державного бюджету - причина 
гіперінфляції в Україні в 90-х роках ХХ-го століття); обмеження пропозиції 
(інфляція пропозиції), що зазвичай викликає зростання цін на сировинні товари, 
а також на товари з вищим ступенем обробки через вторинні ефекти; 
надлишковий споживчий попит в економіці (інфляція попиту), причиною якого 
може бути надто м'які кредитні умови та ін.; інфляція в інших країнах за 
суттєвих обсягів імпорту (імпортована інфляція), підвищення цін на імпортні 
товари; девальвація національної валюти (збільшує ціну імпортованих товарів, 
погіршує економічні очікування); зростання очікувань щодо зростання цін в 
майбутньому. Через складність інфляційних процесів існують суперечності між 
різними економічними школами щодо причин її виникнення [4].  

Наприклад, згідно з монетарною теорією «інфляція завжди і всюди є 
грошовим феноменом» (Мілтон Фрідмен). При цьому, визначення процесу 
зростання цін як грошового явища можливе лише за умови безперервності і 
тривалості в часі процесу зростання цін [5].  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F


Збільшення грошової маси (створення нових грошей) може призводити 
до зростання цін, однак цілком очевидним цей взаємозв'язок стає лише за 
високого зростання пропозиції грошей. Окрім збільшення пропозиції грошей, 
існує досить багато причин виникнення і розвитку інфляційних процесів. Дані 
про інфляційні процеси в Україні у 1992-2015 роках представлено у таблиці 1 
[6]. 

У період 1993-1995 рр. Україна пройшла крізь період гіперінфляції. 
У 1992 році найвищим номіналом була купюра в 100 купоно-карбованців, 
новий український карбованець обмінювався на колишній радянський рубль за 
курсом один до одного. До 1995 року найбільшим номіналом став мільйон 
купоно-карбованців. У 1996 році, в період переходу від купоно-карбованця 
до гривні, обмінний курс становив 100000 купоно-карбованців за одну гривню. 
Знецінення купоно-карбованців за період їх обігу становив приблизно 140% в 
місяць. Найбільші стрибки інфляції відбулися 2008 року (глобальна фінансова 
криза 2008 року) та з 2014 року (економічна криза в Україні з 2013).  

Таблиця 1 
Таблиця інфляційних процесів в Україні у 1992-2015 роках 

(складено авт. на основі дж.6 «ukrstat.gov.ua») 
 

Рік 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
І, % 2000 10156 401 181,7 39,7 10,1 20 19,2 25,8 6,1 
Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
І, % -0,6 8,2 12,3 10,3 11,6 16,6 22,3 12,3 9,1 4,6 
Рік 2012 2013 2014 2015 - - - - - - 
І, % -0,2 0,5 24,9 43,3 - - - - - - 

 

Монетарна концепція - зараз переважно розглядають монетарний і 
немонетарний підходи до причин інфляції. Згідно з монетарною концепцією 
американського економіста Фрідмена, одна із головних умов виникнення 
інфляції полягає в швидшому зростанні грошової маси у порівнянні з ростом 
обсягу реального продукту, внаслідок чого виникає надлишок грошей, який 
призводить до їх знецінення та зростання цін. Сутність монетарної теорії можна 
відобразити наступним рівнянням: 

 

M × vr = P × Y,                                                       [1] 
 

де  M - грошова маса, vr - швидкість обороту (англ.  Rotation) грошей,  P - 
рівень цін, Y - обсяг вироблених товарів та послуг за період, заміною якого 
зазвичай є реальний ВВП. Таким чином: 

 

P = M × vr / Y,                                                        [2] 
 

та, припускаючи незмінною швидкість обороту грошей, зміна рівня цін 
залежатиме від перевищення темпів зростання грошової маси над зростанням 
обсягу вироблених товарів та послуг. 

 «Інфляція - це податок, що може вводитися без прийняття закону» - 
зазначив засновник монетаризму Мілтон Фрідмен. Зростання цін призводить до 
зменшення реальної вартості утримуваних грошей (наприклад, зростання цін на 
10% має той же ефект як і додатковий податок при купівлі даного товару). В 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD


той же час уряд здобуває вигоду від інфляції, оскільки відбувається збільшення 
доходів внаслідок зростання номінальних значень вартості товарів (бази 
оподаткування). 

Неокейнсіанський підхід пояснює причини інфляції очікуваннями щодо 
цін в майбутньому та надлишком сукупного попиту (призводить до зростання 
витрат виробництва, що тягне за собою зростання цін і зростання заробітної 
плати) - «неокейнсіанська крива Філіпса». 

За визначенням Мюррея Ротбарда, випуск банками банкнот в обсягах, 
більших за накопичений резерв «твердої валюти» (золото, срібло, монети з 
коштовних металів) може називатись інфляцією [7]. Друк нових 
грошей призводить до зростання цін, однак, через складну природу 
ціноутворення, співвідношення між кількістю надрукованих грошей та цінами 
не лінійне. Зростання цін може бути викликане багатьма іншими чинниками, 
окрім інфляції. 

За визначенням Йорга Гюльсмана, інфляція - це збільшення номінальних 
обсягів будь-якого засобу обміну більше, за те, яке б відбулось в 
умовах вільного ринку. Оскільки вільний ринок має широке тлумачення, то 
інфляцію можна звузити до «збільшення пропозиції грошей через порушення 
прав власності» [8].  

Розширення кредитів також впливає на пропозицію грошей і може 
спричинити інфляцію. Відповідно до австрійської теорії, штучне 
заниження облікової ставки центральним банком є основною причиною 
виникнення економічних циклів. Державні позики у банків також спричиняють 
інфляцію, оскільки створюють «замінники грошей». 

Збільшення пропозиції грошей не приносить користі суспільству, корисне 
для одних, за рахунок інших. Ті, хто першими отримують новостворені гроші, 
виграють, останні - втрачають. Підприємства та клієнти банку виграють 
(принаймні, в короткій перспективі), оскільки першими отримують нові гроші. 
Споживання товарів у тих, то виграє від інфляції буде змінене новоствореними 
грошима, тому нові ціни, після завершення стабілізації, збільшаться не 
рівномірно. Купівельна спроможність грошової одиниці впаде, але не 
пропорційно для всіх товарів на ринку. Оскільки ціни на деякі товари зростуть 
більше за інші, дехто отримає постійний прибуток від інфляції, а дехто - 
постійні збитки. 

Випуск сертифікатів на неіснуючі резерви, тобто, інфляція, на вільному 
ринку вважається шахрайством, що тягне за собою покарання. В країнах 
з паперовими грішми та центральним банком, що має монопольне право на 
створення грошей, інфляція вважається одним з інструментів централізованого 
впливу та керування економікою. Відповідно, урядові заходи з «подолання 
інфляції», «послаблення інфляційного тиску» тощо, абсурдні за своєю 
природою [9]. «Оподаткування споживання з метою послаблення надлишкового 
попиту» є подвійним тягарем для громадян: спочатку, знецінюючи 
заощадження через здуття пропозиції грошей, вдруге, через оподаткування та 
перерозподіл ресурсів. 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 10 36 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F


Темпи інфляції визначаються як величина зміни індексів цін, що, в свою 
чергу, є вираженням вартості набору товарів (послуг) в певний період часу, %. 
Найпоширенішим показником для розрахунку інфляції є: індекс споживчих цін 
(ІСЦ, англ. CPI - Consumer Price Index); індекс цін виробників (ІЦВ, англ. WPI - 
Wholesale Price Index, PPI - Production Price Index); дефлятор ВВП (англ. GDP 
deflator). Зручність використання ІСЦ полягає насамперед у використанні 
досить великої кількості товарів (Державний комітет статистики (ДКС) України 
використовує споживчий кошик з 296 компонентів  (Посібник ДКС України з 
ІСЦ) та висока частота оновлення даних статистичними органами (зазвичай 
місяць), тоді як дані щодо дефлятора ВВП, що хоча й охоплює більшу кількість 
товарів, однак розраховується лише щоквартально. 

Індекс цін (I) - це відношення рівня цін в період t (Pt) до рівня цін 
базового періоду (Pb), тобто: 

 

 I= Pt / Pb × 100 %.                                                  [3] 
 

Індекс цін можна використовувати для визначення зміни купівельної 
спроможності грошової одиниці: 

 

Jm = 1 / Jp                                                                                                     [4] 
 

де  Jm - поточна вартість грошової одиниці,  Jp - індекс цін, базою 
розрахунку є порівнюваний період. 

Темп зростання цін визначається як відношення індексу цін поточного 
періоду до індексу цін попереднього періоду у відсотках за вирахуванням бази 
індексу (1 або 100 %). Наприклад: 

 

p = (Pt / Pt-1) – 1 × 100 %                                          [5] 
 

Темп інфляції (або ж для кращого вирізнення їх в окремий показник — 
рівень інфляції) відображає зміну цін за триваліший період часу, зазвичай рік 
(досить часто використовують поняття «поточного року», тобто дані щодо 
показника за останні 12 місяців). Річний рівень інфляції використовують для 
обчислення реальної процентної ставки за допомогою формули Фішера [5]: 

 
i = r + p                                                           [6] 

 

i - номінальна процентна ставка, 
r - реальна процентна ставка, 
p - рівень інфляції. 
За даної суми грошей і відсоткової ставки, можна розрахувати майбутній 

обсяг грошей, виходячи із формули складних відсотків: 
 

S (t + n) = S (t) × (1+i) n,                                           [7] 
 

де  S (t+n) - майбутня сума, S (t)  - початкова сума, (1 + i)n - відсоткова 
ставка,  кількість періодів, на які нараховуються відсотки. 

І навпаки, за обіцяної в майбутньому грошової винагороди, можна 
визначити її поточну вартість: 

 

S (t) = S (t + n) / (1 + i) n.                                                  [8] 
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За величиною темпів розрізняють такі типи інфляції: повзуча інфляція - 
яка проявляється в тривалому поступовому зростанні цін (не більше 10 % на 
рік); галопуюча інфляція - зростання цін темпами в межах 10-50 % в річному 
вимірі; гіперінфляція - з дуже високими темпами зростання цін (сотні, тисячі та 
ін. відсотків зростання цін в річному вимірі). 

Інфляцію можна класифікувати  також за різними ознаками: базова 
інфляція (є мірою інфляції попиту, наприклад, може обумовлюватися 
перевищенням сукупного попиту свого довгострокового рівноважного рівня); 
вузька базова інфляція - зміна цін імпортованих товарів, що відображає таким 
чином вплив зміни обмінного курсу; небазова інфляція (відображає вплив 
факторів пропозиції), остання включає в себе зміну цін, що регулюються 
адміністративно, зміну цін на товари з малим ступенем обробки (сирі овочі, 
фрукти та ін.), а також зміну цін на паливо; помірна інфляція спостерігається 
тоді, коли ціни зростають повільно - до 10 % за рік. За такої інфляції ціни 
відносно стабільні, люди охоче заощаджують гроші, бо їхня вартість мало 
знецінюється; передбачена - це інфляція, яку учасники ринкового процесу 
очікували і захистилися від її згубних впливів; непередбачена інфляція є 
несподіваною для економічних суб'єктів; збалансованою є інфляція, в процесі 
якої відносні ціни не змінюються; незбалансована інфляція супроводжується 
зміною відносин цін товарів, послуг та ресурсів, тобто ціни на товари 
змінюються неоднаковими темпами; прихована інфляція - інфляція, що виникає 
внаслідок товарного дефіциту,  що супроводжується прагненням державних 
органів утримати ціни на колишньому рівні. 

Основними негативними наслідками інфляції є падіння рівня життя 
населення. Найбільше страждають групи населення з фіксованим доходом - 
наприклад, особи, що отримують заробітну плату або ж соціальну допомогу від 
держави. Відбувається також погіршення очікувань щодо макроекономічної 
ситуації в майбутньому, що приводить, зокрема, до зниження ділової 
активності (через інвестиційну складову). 

Соціальні наслідки. В умовах істотної інфляції зростає розрив в 
реальних доходах між видами соціальних груп, погіршується становище осіб з 
фіксованим доходом (наприклад, пенсіонерів, службовців, студентів, чиї 
доходи формуються за рахунок держбюджету). 

Наслідки для економічного зростання. Інфляція є прихованим 
податком (див. інфляція як податок), зокрема, на заощадження, оскільки знижує 
стимул до нагромадження. Заощадження в формі готівки або ж депозитів 
скорочуються та відбувається зміщення до нагромадження натуральних речей  
як нерухомість, дорогоцінності (золото тощо). Інфляція змінює співвідношення 
між заощадженнями та споживанням, спотворює обчислення прибутків 
підприємцями. Найбільше викривлення інфляцією інформації про прибутки 
відбуватиметься на підприємствах за капіталом, придбаним до виникнення 
інфляції. Викривлені інфляцією прибутки спотворюють розподіл ресурсів на 
ринку, спричиняють до збільшення інвестицій у виробництво з більшим 
співвідношенням між капіталом та продуктом, зменшуючи інвестиції в інші 
виробництва [10]. Таким чином, виробники переорієнтовуються на випуск 
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товарів низької якості, зменшується активність у видах діяльності, що 
потребують довгострокових інвестицій. 

Політичне середовище. Інфляція негативно впливає на сприйняття 
громадськістю влади. Наприклад, прагнення державних органів одержати за 
допомогою емісії додаткові засоби для вирішення невідкладних завдань 
найчастіше лише прискорює інфляцію. Знижується довіра до діяльності Уряду, 
до запланованих програм та реформ.  

Вплив інфляції на зовнішню економічну діяльність (експорт-імпорт). 
Найбільш узагальненим наслідком її є падіння курсу національної валюти 
відносно валют країн, де інфляція відсутня чи розвивається нижчими темпами. 
Падіння курсу відбувається нерівномірно і неадекватно зниженню купівельної 
сили грошей на внутрішньому ринку. При спробах держави втручатися у 
зовнішньоекономічні і валютні відносини виникають розбіжності між 
офіційним і ринковим курсом валюти, формується кілька ринкових курсів 
тощо. Усі ці явища дезорганізують зовнішньоекономічну діяльність, вносять до 
них значний спекулятивний елемент, стримують приплив іноземного капіталу, 
погіршують платіжний баланс країни, її валютне становище, підривають її 
позиції на світовому ринку. 

На противагу існуючим в економіці переконанням, які викладені тут, ми 
спробуємо розробити і запропонувати «системні антиінфляційні прикладні 
інструменти економічної стабілізації». 

Слід зазначити, що у економічної практики існує «скудний арсенал» 
некласифікованих і несистематизованих антиінфляційних заходів. Нижче 
наводиться їх можливий перелік у авторській класифікації (економічні, 
фінансові, адміністративні інструменти): 

1) економічні інструменти: погашення інфляційних очікувань; заходи 
щодо зниження бюджетного дефіциту; удосконалення та спрощення 
системи оподаткування; 2) фінансові  інструменти: проведення курсу, 
спрямованого на зміцнення купівельної спроможності національної валюти 
(ревальвація - процес збільшення вартості національної валютно-грошової 
одиниці порівняно з валютами інших країн; девальвація - процес офіційного 
зниження курсу національної валюти стосовно валют інших країн); 
стимулювання грошових заощаджень (підвищення процентних 
виплат, повернення частини «знецінених» в результаті інфляції заощаджень на 
спеціальні цільові рахунки);  проведення грошової реформи конфіскаційного 
типу (нуліфікація - оголошення про анулювання сильно знеціненої грошової 
одиниці введення в обіг нової; деномінація - процес укрупнення національної 
грошової одиниці шляхом обміну за встановленим співвідношенням старих 
грошових знаків на нові) тощо; 3) адміністративні  інструменти: 
використання адміністративних заходів (наприклад, обов'язкова здача 
експортерами частини вирученої валюти державі, обмежувальні заходи з 
вивезення валюти за кордон тощо).  

Але ці заходи є здебільшого теоретико-хаотичними, безсистемними та 
імітаційними, а не ефективними. Вони не сприяють у достатній мірі вирішенню 
прикладної економіко-фінансової проблеми «складності політики економічної 
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стабілізації», за доведення якої М. Фрідмен отримав нобелівську премію. Такі 
заходи мають політичний відтінок – уряд показує бурну діяльність, 
перераховуючи або впроваджуючи їх.  

Виникає об’єктивне запитання: чи існують прикладні інструменти 
економічної стабілізації? Для вирішення прикладної проблеми «складності 
політики економічної стабілізації» слід розробити «системні антиінфляційні 
прикладні інструменти економічної стабілізації». Такими інструментами 
вбачається економіко-математичний алгоритм критеріїв, умов і обмежень, які б 
визначали потенційні стани економічної стабілізації (рис. 1): 1 стан – 
розбалансування і занепад; 2 стан - збалансована економіка або стан спокою 
економіки; 3 стан – потенційний поступальний розвиток економіки. Базуючись 
на економічній природі того чи критерію, його слід наділити певними 
регуляторними умовами і обмеженнями, які будуть визначати ті чи інші 
потенційні стани економічної стабілізації. Для ідентифікації конкретного стану 
економічної стабілізації достатньо, щоб 5 із 8 регуляторних умов і обмежень 
належали до конкретної визначальної межі.  

Економічна наука володіє великою кількістю макроекономічних 
показників, які покликані характеризувати економіку і  добробут населення:  
ВВП  (валовий вироблений продукт);  ВНП (валовий національний продукт);  
ЧНП (чистий національний продукт); НД (національний дохід);  ОД (особистий 
дохід) та інші. Але, по-перше, їх надто багато і вони не відображають 
системного економіко-фінансового процесу; по-друге,  кожний сам по собі з 
цих показників, не може об’єктивно відображати занепад або розвиток 
економіки, зростання або погіршення добробуту громадян, стан економічної 
стабілізації (розбалансування і занепад;  збалансована економіка або стан 
спокою економіки; потенційний поступальний розвиток економіки). 

Наприклад, розрахунки цих макроекономічних показників базуються на 
некоректних, з точки зору економіки,  принципах та особливостях: рівність 
доходів і витрат; розмежування категорій запасу і потоку; додана вартість, 
створена в поточному періоді (році) тощо. Тобто, зазначені та інші 
макроекономічні показники не можуть бути системним і об’єктивним мірилом 
економічної стабілізації. 

Для того, щоб інфляція була «запряженою», або передбачуваною і 
збалансованою, цей економіко-математичний алгоритм повинен задіюватися 
постійно (облік має здійснюватися не рідше 1 разу у 10 днів), необхідно вести 
належний облік показників – регуляторних умов і обмежень. Для ефективного 
обліку слід організувати «Громадський Обліковий Фінансовий Центр», з 
участю провідних вчених, фахівців-практиків, представників уряду. Всеціло 
довіряти цю роботу уряду або існуючій статистичній службі – це 
безперспективно, вони рахували, рахують і будуть надалі рахувати на користь 
влади, а не на користь суспільства. А у цій царині, визначення потенційних 
станів економічної стабілізації, на основі реальних даних,  потрібна правда, а не 
брехня. Наведу свіжий приклад економічно необґрунтованого, навіть 
абсурдного, рішення уряду (жовтень, 2016). Міністр фінансів Олександр 
Данилюк вважає рішення підвищити мінімальні зарплати до рівня 3200 гривень 
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збалансованим: «Рішення про збільшення мінімальних зарплат є 
збалансованим, додаткових витрат з бюджету не передбачається. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Початок 

Виконати команди: 
M × vr = P × Y, [1]; P = M × vr / Y, [2]; I= Pt / Pb × 100 %, [3]; Jm = 1 / Jp, [4]; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p = (Pt / Pt-1) – 1 × 100 %, [5]; i = r + p, [6]; S (t + n) = S (t) × (1+i) n, [7]; 

 
 
 

Рис. 1. Блок-схема економіко-математичного алгоритму визначення 
потенційних станів економічної стабілізації (дж. авторська розробка) 

 

Це фінансується за рахунок того, що частина зарплат виходить з тіні, і на 
ці зарплати будуть оплачені додаткові податки, за рахунок яких буде 

S (t) = S (t + n) / (1 + i) n, [8] 

Увести дані, розрахувати і вивести 
співставити із 
 обмеженнями). 

результати розрахунків (
регуляторними умовами і

Кінець 

Економіко-фінансові показники за регуляторними умовами і 
обмеженнями, які будуть визначати ті чи інші потенційні стани  

економічної стабілізації: 
1. Для рівняння монетарної теорії M × vr = P × Y, [1], 1 стан – 
розбалансування > 20%; 2 стан – до 5-10%; 3 стан – 1-2%.  
2. Темп зростання цін P = M × vr / Y, [2], 1 стан – > 20%; 2 стан – до 5-
10%; 3 стан – 1-2%.  
3. Індекс цін  I= Pt / Pb × 100 %, [3], 1 стан – > 20%; 2 стан – до 5-10%; 3 
стан – 1-2%.  
4. Зміна купівельної спроможності грошової одиниці: 1 стан – зниження 
> 20%; 2 стан – до 5-10%; 3 стан – 1-2%. 
5. Темп зростання цін через індекс цін p = (Pt / Pt-1) – 1 × 100 %, [5], 1 
стан – > 20%; 2 стан – до 5-10%; 3 стан – 1-2%.  
6. Річний рівень інфляції i = r + p, [6], 1 стан – > 20%; 2 стан – до 5-10%; 
3 стан – 1-2%.  
7. Майбутній обсяг грошей S (t + n) = S (t) × (1+i) n, [7], 1 стан – 
збільшення > 20%; 2 стан – до 5-10%; 3 стан – 1-2%. 
8. Поточна вартість обсягу  грошей S (t) = S (t + n) / (1 + i) n, [8], 1 стан – 
збільшення > 20%; 2 стан – до 5-10%; 3 стан – 1-2%.  
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збільшення мінімальної зарплати. Ми все прорахували, ми підійшли досить 
консервативно, розуміючи, що заходи детінізації не завжди на 100% ефективні. 
Також, за його словами, ніякі статті Держбюджету урізати не будуть. Тільки за 
рахунок виведення зарплат з тіні. На початку вересня Володимир Гройсман 
планував підвищити заробітну плату, але лише до рівня 1762 грн. Зараз, прем'єр 
стверджує, що негативних економічних наслідків - за збільшення мінімальної 
заробітної плати до рівня 3200 гривень не буде» [11].  

Ось орієнтовна задачка для уряду: МЗП (мінімальна заробітна плата 2017) 
= 3200 гривень; МЗП (мінімальна заробітна плата до 2017) = 1600 гривень; ЧО 
мзп (орієнтовне число осіб отримувачів) = 2 500 000 осіб; П (розраховуваний 
період) = 12 місяців. Звідси НДС (необхідна додаткова сума на рік) = (3200 – 
1600) × 2 500 000 × 12 = 48 000 000 000 гривень, тобто 48 мільярдів гривень на 
1 рік. Якщо, на думку уряду, ці 48 мільярдів гривень, це «майбутні податки з 
тіньових зарплат», то дуже легко вирахувати величину зарплат у тіні. Нехай, 
узагальнимо податок довільною наближеною цифрою у 20%, тобто 20% = 48 
мільярдів гривень, 100% (величина зарплат у тіні) = Х. Звідси, Х = 100 × 48 / 20 
= 240 000 000 000 гривень. Відчуваєте число – 240 мільярдів гривень річний 
обсяг тіньових зарплат (число наближене).  

Виникають питання, чи може таке відповідати дійсності, якщо так, то чим 
займається влада, для чого в нас така влада, кому потрібне таке урядування? І 
все-таки, за рахунок яких ресурсів буде збільшуватися МЗП? Як це все вплине 
на інші соціальні групи і на зайнятість (повна зайнятість буде надалі 
трансформуватися у часткову, збільшиться чисельність безробітних, ще більше 
зарплат буде тіньовими), як це все вплине на бюджет, як це все вплине на 
майбутнє економіки і суспільства уже у 2017 році? 

Ось таке голослівно безпідставне і позахмарне урядування, не думаю що 
ці люди розуміють економіку і насправді приведуть Україну до успішного 
розвитку. Ніякого аналізу, ніяких показників, ніяких цифр – лише слова з вітру. 
З об’єктивними економічними штучками жарти погані, а дане пояснення вказує 
на відсутність належного економічного уявлення про проблему. Але за ці жарти 
заплатить нація, заплатить держава, а не названі особи, вони своє беруть і 
візьмуть. 

Якщо розраховані економіко-фінансові показники за регуляторними 
умовами і обмеженнями не відповідають потенційно бажаному  стану 
економічної стабілізації, то вони є підставою для ринкового фінансового 
регулювання. Такими фінансовими регуляторами тут є: 1) оптимізація грошової 
маси;  2) оптимізація швидкості обороту грошей, стимулюючи попит;  3) 
регулювання рівня ринкових цін ринковими інструментами (стимулювання 
попиту або пропозиції);  4) оптимізація видів, якості і обсягу вироблених 
товарів та послуг; 5) оптимізація купівельної спроможності грошової одиниці; 
6) перерахунок реальної процентної ставки; 7) перерахунок об’єктивно 
необхідного обсягу грошей; 8) перерахунок індексу інфляції тощо. 

Інші згадувані нами економічні, фінансові, адміністративні інструменти 
регулювання економічної стабілізації можуть бути, як попереджувальними, так 
і запобіжними, заходами з метою корекції результативних значень економіко-
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фінансових показників за регуляторними умовами і обмеженнями, які будуть 
визначати ті чи інші потенційні стани економічної стабілізації. Також слід чітко 
усвідомлювати, що саме фінансові показники є основоположним мірилом 
успішності або неуспішності економічного розвитку країни (автор розділяє 
теорію М. Фрідмена). Тому в основу моделі узято саме фінансові показники, і 
вони не можуть бути підміненими економічними показниками, типу: заходи 
щодо зниження бюджетного дефіциту; стимулювання грошових заощаджень 
або обов'язкова здача експортерами частини вирученої валюти державі тощо.  

Узагальнення і висновки. З метою управління інфляцією розроблено 
блок-схему економіко-математичного алгоритму визначення потенційних 
станів економічної стабілізації. Обґрунтовано економіко-фінансові показники 
за регуляторними умовами і обмеженнями, які будуть визначати потенційні 
стани економічної стабілізації: розбалансування і занепад; збалансована 
економіка або стан спокою економіки; потенційний поступальний розвиток 
економіки. 

Розроблений економіко-фінансовий механізм покликаний вирішувати 
фундаментальну прикладну проблему економічної стабілізації та 
збалансованого розвитку системи «гроші - споживання»; надає морально-
економічне підґрунтя для сучасних суспільств провадити життєдіяльність в 
умовах економічної стабільності й передбачуваності; обґрунтовує економіко-
фінансові засоби можливого  регулювання макроекономічної системи країни. 

Подальші наукові дослідження мають бути направлені на уточнення 
економіко-фінансових показників, регуляторних умов і обмежень, а також на 
впровадження цієї моделі управління інфляцією в суспільно-економічну 
систему. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ІНВЕСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТІВ В 
УКРАЇНІ  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-
ПРОЕКТОВ В УКРАИНЕ  

 

RESEARCH INVESTMENT PATTERNS OF INTERNET-PROJECTS IN 
UKRAINE  

 

У статті досліджено моделі венчурного інвестування Інтернет-проектів у сучасних бізнес-умовах, 
проведено порівняльнo-критеріальну характеристику основних суб’єктів венчурного ринку, а також 
розроблено матрицю стратегічного РЕSТ-аналізу діяльності ринку венчурного капіталу та його учасників 
(венчурних фондів та бізнес-ангелів) в Україні.  

Ключові слова: Інтернет-проект, стартап, венчурне інвестування, бізнес-ангели, венчурні фонди.  
 

В статье исследованы модели венчурного инвестирования Интернет-проектов в современных бизнес-
условиях, проведена сравнительно-критериальная характеристика основных субъектов венчурного рынка, а 
также разработанная матрица стратегического РЕSТ-анализа, отражающая факторы, которые 
оказывают ключевое влияние на работу рынка венчурного капитала и его участников (венчурных фондов и 
бизнес-ангелов) в Украине. 

Ключевые слова: Интернет-проект, стартап, венчурное инвестирование, бизнес-ангелы, венчурные 
фонды.  

 

Introduction. Study of the processes of formation of the new Internet economy and its participation in the 
formation of venture capital is particularly important. By 2015, the problem has acquired a new meaning as a result of 
the conversion of the online economy as one of the leading sectors of the real economy of the country, showing annual 
growth of more than 30%, even during periods of unstable financial situation in Ukraine and in the world. 

Results.  Development of the technology base and business ideas become the basis for the formation of 
innovative projects that fundamentally transform not only the information space, but also social and economic ties 
between people and companies. Growth of business activity causes a deficiency of venture capital funds to support new 
projects and their teams. The article highlights the priority areas for investments of investors, the main characteristics 
and stages of venture capital investment, but the emphasis on the comparative analysis of two types of participants in 
the investment market: business angels and venture capital funds. 

Conclusions. Research investment patterns will inevitably require a detailed analysis of entities operating in 
the venture capital market. Business angels and venture capital funds are directly involved in shaping business 
processes of young companies. In fact, they can be called donors to innovative processes, creating the potential of 
Ukrainian economy. A clear understanding of the characteristics and motives of venture investors, the adaptation of 
proven Western models of their work to the Ukrainian practice, formalizing the criteria of activity, generalization of 
existing experience, development directions of development of the innovation and venture ecosystem of the country pose 
a serious theoretical foundation for a stable and steady development of the venture capital market in Ukraine. 

Keywords: Internet project, start-up, venture capital investment, business angels, venture capital funds. 
 

Постановка проблеми. Економічна ситуація в країні змушує компанії-
стартапи розвиватися в умовах крайньої невизначеності. Ринкова кон'юнктура 
змінюється стрімкими темпами, умови диктують несподівані лідери, нові 
технології змінюють співвідношення цінностей на ринку. З'являються ідеї та 
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технології, що докорінно змінюють базові властивості продуктів, на основі 
яких раніше вони конкурували між собою. Це так звані "підривні інновації". У 
числі найбільш перспективних галузей економіки, де можливий розвиток таких 
кардинальних інновацій, можна назвати нанотехнології, енергетику, медицину, 
біотехнологію і, звичайно, технологічний сектор - до нього належить і предмет 
нашого дослідження - Інтернет-проекти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 
створення й розвитку інноваційно-прибуткових Інтернет-компаній, вивченню 
особливостей теоретичних, методологічних  та практичних аспектів розвитку 
компаній-стартапів, середовищем діяльності яких є Інтернет, присвятили праці 
такі  вітчизняні й зарубіжні вчені: С. Бланк, У. Дрейпер, Б. Касноч, Д. Коєн, Є. 
Лебрє, А. Остервальдер, І. Піньє, Є. Ріс, Б. Фєльд, В. Харніш, Р. Хоффман, М. 
М. Вишегородцев, О. П. Звягінцева, П. М. Махров, І.Л. Каверзін та ін. Але 
питання вибору форм та методів венчурного інвестування Інтернет - проектів 
привертають увагу незначної кількості вчених та практиків, тому й 
праналізовані вони фрагментарно, це зумовлює вибір теми дослідження, її 
актуальність та науково-прикладне значення. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Потреба 
в поглибленні теоретичної бази, визначенні змісту та структури процесів 
венчурного інвестування Інтернет-компаній, а також необхідність у 
порівняльній характеристиці основних методів та форм розвитку венчурного 
інвестування на території України зумовили мету та завдання даного 
дослідження. 

Мета статті. Основною метою даного дослідження є розробка 
прикладних підходів визначення особливості функціонування основних 
суб'єктів венчурного ринку (бізнес-ангели, венчурні фонди), а також  
визначення їх ролі в підтримці інноваційних Інтернет-проектів (Стартапів).  

Виклад основного матеріалу. Розвиток Інтернет-проектів неминуче 
пов'язаний зі зростанням потреби у капіталі як для вдосконалення самого 
інноваційного продукту (послуги), так і для проведення маркетингових заходів, 
без яких неможливе швидке просування нового продукту широкій аудиторії [1]. 
Але жоден експерт не зможе дати точний прогноз, чи буде задуманий продукт 
реалізований повною мірою і чи прийме його ринок, а отже, чи відбудеться 
повернення вкладень інвесторів.  

Внаслідок високих ризиків для  вкладників капіталу подібні інвестиції 
називають венчурними (ризиковими). 

Отже, визначимо венчурне інвестування як вкладення капіталу в 
інноваційний проект на "посівній" стадії та стадії "стартап", в обмін на частку 
компанії з розрахунком отримати прибуток від продажу цієї частки в 
майбутньому завдяки швидкому зростанню капіталізації компанії. Більше ніж 
80% капіталу бізнес-ангелів і венчурних фондів, які є суб'єктами венчурного 
ринку, реалізується у сфері новітніх інформаційних технологій [2]. По суті, 
венчурне інвестування стає базовим каталізатором розвитку малого й 
середнього підприємництва, яке сьогодні складає основу Інтернет-економіки 
[3]. Популярність цього виду інвестування пов'язана з тим, що молоді компанії 
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можуть до нього звернутися тоді, коли інші джерела фінансування відмовилися 
від ризикованих вкладень. 

Незважаючи на значний рівень зростання венчурних вкладень в 
українську економіку, досі теоретичні питання цього процесу залишаються 
недопрацьованими. Зокрема, навіть фахівці-практики не завжди мають чітке 
уявлення про схожість та відмінності в роботі бізнес-ангелів та венчурних 
фондів, змішують ці поняття, мають труднощі у виділенні структури критеріїв 
роботи суб'єктів ринку венчурного капіталу, проведенні паралелей з 
аналогічними процесами в західних країнах [4].  

Основними гравцями ринку венчурного капіталу на «посівній», 
«початковій»,  стадії  та стадії «зростання» стартапу є бізнес-ангели та венчурні 
фонди. Як правило, характер їх взаємодії можна визначити як співпрацю, а не 
як конкуренцію. Вони підключаються до проектів на різних стадіях розвитку: 
бізнес-ангели – на стадії ідеї і формування бізнесу, венчурні фонди працюють з 
вже наявною компанією, що робить перші кроки на ринку. Серед загальних рис  
діяльності бізнес-ангелів та венчурних фондів зазначимо такі: 

 інвестування здійснюється в обмін на частку в акціонерному капіталі 
компанії на ранніх стадіях її розвитку; 

 інвестиції фінансують зростання й розвиток компанії, а не покривають 
збитки попередніх періодів. Основне завдання - досягнення швидкого 
зростання вартості й капіталізації бізнесу; 

 активна робота або спостереження за діяльністю проінвестованих 
об'єктів; 

 окрім фінансування, бізнес-ангели й венчурні інвестори надають 
стартапам додаткові послуги: управлінський і маркетинговий консалтинг 
(наставництво), розширення соціальних та економічних зв'язків компанії, 
юридичні та інші послуги; 

 прагнення до отримання високої ставки прибутковості за інвестиціями 
[5].  
У зв'язку з тим, що ці суб'єкти мають більше відмінностей, ніж подібних 

рис, для відображення об'єктивної ситуації на ринку венчурного капіталу 
потрібен аналіз діяльності кожного із вказаних суб'єктів. 

Цікавою для дослідження є така категорія учасників венчурного ринку як 
бізнес-ангели. У першу чергу, це зумовлено значною неоднорідністю 
учасників. Узагальнити їх характеристики дуже важко, а діяльність бізнес-
ангелів, як правило, має непублічний характер. Доступ до інформації про 
укладені угоди обмежений. Однією з важливих рис цих суб'єктів ринку є не 
стільки прагнення до отримання надприбутків, скільки місія підтримки 
підприємництва як засобу життя. Пропонуємо таке визначення бізнес-ангелів: 
це фізичні особи або корпорації, які використовують обмежені власні засоби 
для підтримки бізнесів на початковій (у тому числі, «посівний») стадії 
розвитку. Якщо говорити про джерела інвестиційного капіталу, то в більшості 
випадків він є результатом їх попередньої підприємницької діяльності, у тому 
числі – продажу створених самостійно бізнесів. Робота з новими стартовими 
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проектами для них здебільшого виступає відтворенням вже відпрацьованих 
моделей ведення бізнесу, відображення потреби в самореалізації, пошані й 
визнанні молодим поколінням підприємців, а крім того, приносить  емоційне 
задоволення. Якщо фінансування венчурних фондів можна назвати ризиковим, 
то капітал бізнес-ангелів фахівці визначають як надзвичайно ризиковий [4:5]. 
Це пояснюється тим, що об'єкт для інвестування,  як правило, компанія без 
досягнень, а частіше –усього лише ідея, іноді навіть без наявної повноцінної 
професійної команди. Причина подібних інвестицій з найвищими ризиками - 
надприбутковість вкладень у випадку  інвестування саме на цій стадії розвитку 
бізнесу. Дослідження американських фахівців обґрунтовують таку різницю в 
прибутковості: у разі вкладень на «посівній»/ «ранній стадії» розвитку бізнесу 
середня річна прибутковість до п'ятого року існування досягає 65%, при 
вкладеннях на пізній стадії в тому самому періоді середня прибутковість не 
перевищує 32% [6:7]. Зазначимо, що однією з важливих причин позитивного 
розвитку бізнес-ангельського фінансування є співвідношення "попит–
пропозиція" на ринку стартап-проектів. Кількість професійних венчурних 
фондів, особливо в Україні, залишається недостатньою для фінансування усіх 
якісних ідей. Розмір стартового капіталу, що виділяється, зростає, 
ускладнюються вимоги до проектів. З'являється ніша проектів з нижчими 
вимогами до фінансування, з відсутністю професійних знань для підготовки 
проекту до пошуку інвестицій. Саме у цій ніші вважають за краще працювати 
бізнес-ангели, які разом з функцією фінансування покладають на себе функцію 
наставництва [6:7]. 

Згідно з дослідженнями спеціалізованих наукових центрів з вивчення 
процесів венчурного інвестування (таких як Центр дослідження венчурних 
інвестицій Університету м. Нью-Гемшира, Гарвардський університет США та 
ін.), співтовариство бізнес-ангелів у США характеризується такими 
показниками: 

 понад 90% інвесторів – чоловіки; 
 понад 67% інвесторів – старші за 46 років, середній вік – 49 років. Проте 

останні 10 років стали помітні тенденції виходу на ринок молодших 
інвесторів, які створили раніше високотехнологічні компанії й успішно їх 
продали, вивільнивши капітали для нових проектів; 

 понад 78% інвесторів мають значний досвід інвестування (5 років і 
більше); 

 середній розмір інвестицій приватного інвестора – 72 тис. доларів США. 
Діапазон, в якому зазвичай працюють бізнес-ангели, – від 20 до 250 тис. 
доларів США [2]. 
У зв'язку з тим, що бум миттєвого зльоту технологічних компаній і 

швидке виведення їх на IPO, який спостерігався на початку 2000-х рр., 
закінчився, період зростання (а з ним  потреби в капіталі)  для компаній стає 
адекватнішим – 3–7 років. У цих умовах невід'ємним елементом та основою 
усього процесу фінансування виступає співпраця двох категорій інвесторів–
бізнес-ангелів і венчурних фондів [4]. 
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Таблиця 1 
Бізнес-ангели та венчурні фонди: порівняльно-критеріальна 

характеристика 
Критерії Бізнес-ангели Венчурні фонди 

1 2 3 
Джерело капіталу Особисті (власні) кошти  Капітал залучений з інститут-ціональних 

джерел (приватні компанії, державні фонди, 
корпорації  та ін.) 

Розмір інвестицій Звичайні, до 1 млн. доларів США До 10 млн. доларів США  і більше 
Гнучкість у розмірі 
інвестування на одну 
угоду 

Висока 
Можливий розмір інвестицій з 20 000 доларів 
і менше (вважається, що це більш доступне 
джерело фінансування для молодих 
компаній) 

Низька 
Щорічно середній розмір угоди венчурних 
фондів збільшується 

Активність на ринку 
венчурного капіталу 

Низька інформаційна доступність Високий рівень публічності діяльності 

Фінансове 
прогнозування 

Приділяється мало уваги фінансовим 
прогнозам 

Використовуються стабільні та дієві 
інструменти фінан-сового прогнозування й 
оцінки 

Мотивація Бізнес-ангели не зазнають тиску збоку, тому 
схильні до ризиків. Перевага надається 
стартовим компаніям з подальшою 
можливістю викуплення більшої частки в 
бізнесі. 

Венчурні фонди знаходяться під тиском своїх 
партнерів. Перевага надається компаніям на 
пізніших стадіях розвитку, з апробованими 
бізнес-моделями 

Можливості 
додаткового 
фінансування 

Обмежені Доступні. Венчурні фонди здій-снюють 
додаткове фінансування в процесі зростання 
компанії та за появи нових потреб у капіталі. 

Професіоналізм / досвід Наявність практичного досвіду управління 
компаніями. Обмежені можливості в процесі 
due diligence, досвід угод істотно менший. 
Знання галузі вужчі 

Наявність значного досвіду в процесі відбору, 
оцінки та роз-витку проектів. Наявність вели-
кого штату кваліфікованих кадрів для 
виконання цих функцій. 

Кількість проектів у 
портфелі 

Невелика кількість проектів Портфель збалансований за ра-хунок розподілу 
прибутків між ве-ликою кількістю венчурних 
проектів 

Обсяг та  якість 
додаткових послуг 

Надання додаткових послуг обмежено 
часовими можливостями й зв'язками 
приватного інвестора 

Забезпечується високий рівень юридичної та 
консультаційної підтримки 

Залежність від 
інвестиційного 
клімату 

Найбільша активність у періоди 
інвестиційного "буму", коли ризики 
мінімальні; бездіяльність у періоди спаду 
активності на фондових ринках 

Незначна залежність від коливань ринкової 
кон'юнктури 

Модель поведінки Більш особистий характер взаємин інвестора 
та підприємця, процеси менш формалізовані 

Процедури більш формалізовані, оскільки 
здійснюється управління чужими капіталами 

Модель менеджменту у 
фінансованих 
компаніях 

Бізнес-ангели дозволяють засновникам 
фінансованої компанії самим збудувати 
необхідну систему управління, можуть 
виконувати певні управлінські функції за 
необхідності 

Венчурні фонди залучають професійну команду 
до управління компанією. Можливе усунення 
засновників від управління, якщо вони не 
мають відповідного рівня кваліфікації 
(особисто венчурні капіталісти не беруть участь 
в управлінні) 

 

Базова функція венчурних фондів – розміщення капіталів своїх інвесторів 
з метою отримання максимального прибутку. Таким чином, визначимо 
венчурний фонд як механізм інвестування капіталу через формування 
загального фонду (партнерства окремих інвесторів) у високоризикові 
інноваційні підприємства. Відмінною рисою діяльності венчурних фондів 
можна назвати винятковий професіоналізм. Це свого роду ціла індустрія з 
відбору, якісної оцінки та аналізу проектів, а також подальшої підтримки їх 
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розвитку, яку супроводжує штат висококваліфікованих консультантів –
фінансистів, юристів, маркетологів [4:5]. 

У результаті проведеного автором порівняльного аналізу були оцінені 
особливості роботи суб'єктів венчурного ринку за набором параметрів, 
результати  зведені в єдину таблицю (табл. 1) [8].  

Таблиця 2 
Стратегічний РЕSТ-аналіз Венчурне інвестування Інтернет-проектів в 

Україні 
Політичні чинники Економічні чинники 

1. Поточне законодавство (Інтернет-ринок слабо
захищений законодавством; реформування нормативно-
законодавчої бази,  що регулює  інвестиційну
діяльність). 
2. Майбутні зміни в законодавстві (слабко
прогнозовані, але експерти припускають такі тенденції, 
як розвиток законодавства, що захищає права інвесторів
та законодавче обмеження незалежності Інтернет-
ресурсів). 
3. Міжнародне законодавство (можливе законодавче
обмеження виведення українських ресурсів на
міжнародний Інтернет-ринок). 
4. Антимонопольна політика відносно Інтернет-
ресурсів, що монополізують Інтернет-простір. 
5. Торговельна політика, примусова інформатизація
торговельних процесів. 
6. Посилення законодавства в питаннях авторського
права. 
7. Зростання корупції в on-line-діяльності. 
8. Вибори на регіональному та місцевому рівнях, їх
віддзеркалення в ЗМІ та електронних виданнях. 

1. Система оподаткування в країні, податкові 
пільги для ІТ-сектора і інноваційних сфер. 
2. Рівень інфляції в країні. 

3. Курс обміну валют (важливо для Інтернет-
ресурсів, пов'язаних з торгівлею й електронними 
системами обміну валют). 
4. Динаміка ставки рефінансування. 
5. Середній рівень рентабельності  
off-line галузей. 
6. Платоспроможність населення. 
7. Потреби населення в інформаційних  та 
розважальних послугах. 
8. Потреби бізнесу в розвитку інформаційної 
інфраструктури. 
9. Рівень конкуренції на оff- і on-line ринку, 
ступінь монополізації галузей. 

10. Основні зовнішні витрати: 
- енергоносії; 
- розробка ПУ; 
- устаткування; 
- рівень оплати праці програмістів, 
менеджерів; 
-  орендна плата та ін. 

9. Гранти й фінансування Інтернет-стартапів з боку 
держави. 
10. Лобіювання / політичний тиск у процесі розвитку й 
просування певних Інтернет-ресурсів. 

11. Сезонність конкретного Інтернет-бізнесу / вплив 
погодних умов. 

Соціокультурні чинники Технологічні чинники 
1. Демографічний склад населення (вік, стать, освіта, 
соціальний рівень тощо). 
2. Структура прибутків та витрат населення, їх 
динаміка і перерозподіл. 
3. Базові цінності людини: потреба в спілкуванні, 
визнанні, пошані, самореалізації, творчості. 
4. Спосіб життя людей, розподіл робочого й вільного 
часу. 
5. Бренд, репутація, імідж Інтернет-ресурсу і його 
конкурентів. 
6. Мода, у тому числі на використання окремих 
Інтернет-ресурсів та інструментів. 
7. Моделі поведінки людей в Інтернет- співтовариствах 
та  на різних інформаційних ресурсах (як приватних 
осіб, так і представників організацій). 
8. Події соціокультурного життя та їх подання в ЗМІ, у 
тому числі електронних. 
9. Споживчі переваги (відвідуваність Інтернет-ресурсів, 
частота й глибина використання ). 
10. Релігійні / етнічні чинники. 

1. Можливості фінансування складних 
капіталоємних досліджень. 
2. Розвиток технологічних інновацій у конкурентів, 
зокрема у лідерів Інтернет-ринку. 
3. Законодавство, що регулює технологічні 
інновації. 
4. Технологічний потенціал розвитку Інтернет-
ресурсів (паралельно з функціональним розвитком). 
5. Адаптація інноваційних технологій до 
можливостей і потреб Інтернет-ресурсів. 
6. Потреби клієнтів (споживачів) у технологіях. 
7. Рівень доступу до технологій, ліцензування й 
отримання патентів. 
8. Проблеми інтелектуальної власності, авторського 
права. 
9. Можливості захисту від копіювання унікальних 
ідей (як базової умови для стартап-проектів). 
10. Рівень виробництва високотехнологічного 
програмного забезпечення й устаткування. 
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Незважаючи на зазначені вище якісні відмінності, і бізнес-ангели, і 
венчурні фонди повинні об'єктивно оцінювати умови зовнішнього середовища. 
Нижче наведено розроблену нами матрицю стратегічного РЕSТ–аналізу, вона  
відображає чинники, що спричинюють ключовий вплив на роботу ринку 
венчурного капіталу та його учасників (венчурних фондів та бізнес-ангелів) в 
Україні (табл. 2) [8]. Уточнюючим параметром матриці є об'єкт інвестування – 
Інтернет-проекти.  

На сьогодні більшість інвестиційних фондів, що діють в Україні, 
зареєстровані в офшорних зонах для реалізації прийнятніших для бізнесу 
податкових схем. Відповідно до нового закону інвестиційне товариство 
запозичує англійську модель "Лімітед партнершіп" (limited partnership), тобто 
діє без створення юридичної особи, але на основі інвестиційного договору, з 
окремим рахунком й обліком. 

Майбутні зміни поточного законодавства можуть суттєво вплинути  на 
розвиток українського Інтернет-середовища. На сьогодні  законодавча база, що 
регулює онлайн-середовище, не забезпечує необхідний рівень довіри до 
Інтернет-ресурсів, особливо пов'язаних з процесами on-line–продажів та on-
line–розрахунків. Якщо зазначені процеси будуть чітко відрегульовані 
законодавчими інструментами, інвестори зможуть розраховувати на активний 
розвиток відповідних ресурсів – Інтернет-магазинів, сервісів електронних 
платежів і систем обміну, систем on-line–кредитування та інших. Інвестиції за  
цими напрямами стануть безпечнішими  й з більшою гарантією принесуть 
прибуток завдяки значному поширенню та масовому використанню ресурсів, 
пов'язаних з електронною комерцією. У зв'язку з тим, що значна частина 
високодоходних Інтернет-ресурсів пов'язана зі створенням та поширенням 
різного роду інформації (відео-, аудіо-, фото-, тексти тощо), з великою 
вірогідністю загостриться проблема захисту авторського права. Інвесторам, які 
розвивають подібні проекти, необхідно звернути увагу на легалізацію 
інформації  й  дотримання авторських прав, що неминуче призведе до 
зростання фінансових вкладень. 

Підвівши підсумки, відзначимо основні напрями розвитку венчурного 
інвестування на території нашої країни : 

 необхідність глобалізації інноваційної сфери за рахунок залучення 
міжнародних "розумних" грошей та інтеграції в глобальні технологічні 
процеси; 

 зростання інвестиційної привабливості інноваційних компаній в Україні; 
 розвиток інфраструктури для підтримки стартап-компаній; 
 розвиток професіоналізму учасників венчурного ринку; 
 удосконалення якості інноваційних проектів, стимулювання споживання 

інноваційної продукції; 
 популяризація інноваційної й  підприємницької діяльності в суспільстві, 

створення умов для зацікавленості у  венчурнії та бізнес-ангельськії 
діяльності [9]. 
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Висновки та пропозиції. Отже, дослідження моделей інвестування 
неминуче вимагає детального аналізу суб'єктів, що діють на венчурному ринку. 
Бізнес-ангели та венчурні фонди беруть безпосередню участь у формуванні 
бізнес-процесів молодих компаній. По суті, їх можна назвати донорами для 
інноваційних процесів, адже вони  створюють потенціал зростання української  
економіки. Чітке розуміння особливостей і мотивів поведінки венчурних 
інвесторів, адаптація апробованих західних моделей їх роботи до української 
практики, формалізація критеріїв діяльності, узагальнення наявного досвіду, 
вироблення напрямів розвитку інноваційно-венчурної екосистеми країни 
створюють серйозну теоретичну основу для стабільного й упевненого розвитку 
ринку венчурного капіталу України. 
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ПРOБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕТИВИ РOЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСOВИХ 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В 
УКРАИНЕ 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL 
SERVICES IN UKREINE  

 

Рoзглянутo сутність ринку фінансoвих пoслуг, прoблеми та перспективи йoгo рoзвитку в Україні. 
Прoаналізoванo напрями рoзвитку ринку фінансoвих пoслуг в Україні та світі. 

Ключoві слoва: ринoк фінансoвих пoслуг, актуальні прoблеми рoзвитку ринку фінансoвих пoслуг, 
кoнкуренція, банківська система, фондовий ринок. 

 

Рассмотрена суть рынка финансовых услуг в Украине, проблемы и перспективы их развития. 
Проанализированы направления развития рынка финансовых услуг в Украине и в мире. 

Ключевые слова: рынок финансовых услуг, актуальные проблемы развития рынка финансовых услуг, 
конкуренция, банковая система, фондовый рынок. 

 

A review of essence of financial services market, problems and prospects of its development in Ukraine. 
Analysis of development vectors of financial services market in Ukraine and in the world.  

Key words: financial services market, actual problems with development of financial services market, 
сompetition. 
 

Постановка проблеми. Значне місце у фінансoвих системах більшoсті 
рoзвинених країн належить ринку фінансoвих пoслуг, який в oстанні рoки 
стрімкo рoзвивається. Oснoвні напрями  йoгo діяльнoсті на сучаснoму етапі 
пoв'язані з акумуляцією заoщаджень населення шляхoм залучення кoштів 
надепoзити, випуску власних акцій, oблігацій, прoдажу страхoвих пoлісів; 
кредитуванням певнoї сфери екoнoміки абo гoспoдарськoї діяльнoсті, групи 
населення; наданням іпoтечних кредитів; oрганізацією пенсійнoгo та 
сoціальнoгo забезпечення населення; здійснення oперацій в рамках кредитнoї 
взаємoдoпoмoги. Вартo зазначити, щo ринoк фінансoвих пoслуг представлений 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 10 54 



значнoю кількістю фінансoвих пoсередників, рoзвитoк і функціoнування яких 
стримують різні фактoри, саме це і зумoвлює актуальність данoї теми.  

Інтенсивний рoзвитoк ринку фінансoвих пoслуг в Україні є неoбхіднoю 
умoвoю сталoгo екoнoмічнoгo рoзвитку держави. Ринoк фінансoвих пoслуг 
виник у результаті виникнення пoтреби в дoдаткoвій фoрмі мoбілізації кoштів 
для фінансoвoгo забезпечення рoзвитку екoнoміки держави, але, крім тoгo, він 
такoж є певним фінансoвим барoметрoм екoнoміки, який ефективнo працює 
при низьких темпах інфляції, стабільній закoнoдавчій і нoрмативній базі, 
сприятливoму пoлітичнoму кліматі та певнoму балансі інтересів у суспільстві. 

У сучасних умoвах гoспoдарювання кoнсoлідація фінансoвих ресурсів 
відбувається із застoсуванням механізмів та інструментарію фінансoвoгo ринку, 
щo разoм із прискoренням темпів рефoрмування фінансoвoї сфери значнo 
ускладнює механізми перебігу прoцесів фoрмування, функціoнування й 
регулювання пoлітики банківських устанoв, викликаючи нагальну пoтребу в 
дoдаткoвoму дoслідженні. 

Аналіз останніх досліджень. Дoслідження фінансoвo-правoвoгo 
регулювання ринку фінансoвих пoслуг ширoкo oбгoвoрюється у наукoвій 
літературі. Зoкрема, вoна знайшла відoбраження у працях Г. Маркoвіц, Р. 
Мертен, Ф. Мишкін, Е. Петерс, В. Андрущенкo, O. Білoрус, С. Бoринець, В. 
Будкін, O. Гаврилюк, А. Гальчинський та іних. 

Метoю данoї  статті є oбґрунтування oснoвних прoблем та перспектив 
функціoнування ринку фінансoвих пoслуг в Україні. 

Результати дослідження. Ринoк фінансoвих пoслуг – це  ринoк, на якoму 
здійснюється oбмін фінансoвими ресурсами, надання кредиту та мoбілізація 
капіталу. Oб'єктивнoю підставoю функціoнування фінансoвoгo ринку є 
рoзбіжнoсті пoтреби в фінансoвих ресурсах з наявністю джерел задoвoлення 
цієї пoтреби.  

Вартo зазначити, щo ринoк фінансoвих пoслуг є oдним з механізмів 
забезпечення кoнкурентoспрoмoжнoсті екoнoміки країни, oскільки рoзпoділ 
фінансoвих ресурсів на цьoму ринку відбувається на кoнкурентній oснoві, щo 
дoзвoляє спрямувати інвестиційні пoтoки у найбільш привабливі сегменти 
екoнoміки і тим самим сприяти екoнoмічнoму зрoстанню. Саме тoму 
фoрмування фінансoвoгo ринку здатнoгo дo ефективнoї мoбілізації внутрішніх 
фінансoвих ресурсів та спрoмoжнoгo утримувати кoнкурентні пoзиції на 
глoбальнoму ринку капіталів є надзвичайнo важливим для будь-якoї держави. 

Закoнoм України «Прo фінансoві пoслуги та державне регулювання ринку 
фінансoвих пoслуг» встанoвленo, щo «… ринки фінансoвих пoслуг � сфера 
діяльнoсті учасників ринків фінансoвих пoслуг з метoю надання та спoживання 
певних фінансoвих пoслуг. Дo ринків фінансoвих пoслуг належать прoфесійні 
пoслуги на ринках банківських пoслуг, страхoвих пoслуг, інвестиційних пoслуг, 
oперацій з цінними паперами та інших видах ринків, щo забезпечують oбіг 
фінансoвих активів» [3]. 

Oснoвна функція ринку фінансoвих пoслуг – oрганізаційна, адже ринoк � 
це найбільш прийнятне середoвище для взаємoдії фінансoвих пoсередників та 
клієнтів, яке гарантує захист майнoвих прав oсіб. Oтже, бюджетні та пoдаткoві 
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правoвіднoсини на ринку фінансoвих пoслуг станoвлять не від'ємну складoву 
oб’єктoм наукoвoгo дoслідження фінансoвo-правoвoї науки. 

В Україні ринкoві прoцеси відбуваються на фoні гoстрoї нестачі 
інвестиційних ресурсів, неoбхідних для рoзвитку екoнoміки. Питання 
гарантування прав і визначення закoнoдавчих рамoк інвестиційнoї діяльнoсті 
пoвиннo бути oднією з пріoритетних функцій держави й суспільства.  

При визначенні внутрішньoгo інвестиційнoгo пoтенціалу та засoбів йoгo 
викoристання завданням державнoгo регулювання фінансoвoгo ринку в будь-
якій країні є не стільки впoрядкування діяльнoсті пoзичальників капіталу й 
фінансoвих пoсередників, забезпечення стабільнoгo рoзвитку та 
функціoнування фінансoвoгo ринку в цілoму, скільки детермінація кoла та 
пoшук шляхів вирішення прoблем інвестoрів, захист інвестoрів, перш за все, 
дрібних і найменш захищених [1, с. 23]. 

Весь дoсвід екoнoмічнoгo рoзвитку пoказує, щo висoка якість фінансoвих 
активів підвищує якість ринку і тим самим стимулює екoнoмічне зрoстання. 

Пo-перше, висoкoякісний, дoбре відрегульoваний фінансoвий ринoк 
знижує загальний ризик, який міжнарoдні інвестoри пoв’язують із кoнкретнoю 
країнoю. Завжди знайдуться ті, хтo буде прoти жoрстких захoдів і нoрм, щo 
регулюють ринoк цінних паперів. Але кoжнoгo разу, кoли якась фірма надає 
неправильну і неправдиву інфoрмацію, абo кoли хтoсь здійснює тиск з метoю 
змінити інфoрмацію, не oгoлoшені раніше зміни в системі прoдажу цінних 
паперів, падає престиж держави на світoвих ринках капіталу, щo принoсить 
збитки всім підприємствам і кoристувачам капіталу в країні. Тoму пoтрібен 
якісний кoнтрoль над фінансoвим ринкoм, який пoчинається на ранніх етапах 
йoгo рoзвитку та з часoм завoйoвує пoвагу як з бoку кoристувачів капіталу, так і 
з бoку інвестoрів. 

Пo-друге, якісний, дoбре відрегульoваний ринoк – це незамінний 
інструмент для залучення в прoцес екoнoмічнoгo рoзвитку всьoгo oбсягу 
заoщаджень населення. Сьoгoдні інoземні джерела капіталу складають значну 
дoлю в загальнoму oбсязі інвестoваних заoщаджень. Внутрішні заoщадження 
мoжуть і пoвинні відігравати важливу пoзитивну рoль в екoнoміці. 

Пo-третє, висoка якість фінансoвoгo ринку підвищує динамічність 
системи та її репутацію, щo дуже важливo для тoгo, щoб населення пoступoвo 
схвалилo перехід дo ринкoвoї екoнoміки. Справа в тoму, щo пайoва фoрма 
фінансування, викoристання акцій для забезпечення екoнoмічнoгo зрoстання 
ствoрюють враження екoнoмічнoгo плюралізму й закріплюють ідеoлoгічну 
oснoву змін. Населення бачить, щo перехід дo ринкoвoї екoнoміки ствoрює 
шляхи для рoзвитку oсoбистoсті та рoсту благoпoлуччя. Але сам кoнтрoль над 
фінансoвим ринкoм не в змoзі вирішити сoціальні прoблеми, кoріння яких 
сягають в істoрію [4, с. 116]. 

Прoблема українськoгo ринку фінансoвих пoслуг пoлягає у відсутнoсті в 
ньoгo фінансoвих ресурсів для забезпечення інвестиційнoгo пoпиту з бoку 
реальнoгo сектoру екoнoміки. Відпoвіднo вирішення цієї прoблеми передбачає 
ствoрення умoв, які б дoзвoлили дoдаткoвo залучити внутрішні фінансoві 
ресурси, а такoж ствoрити привабливі умoви для інoземних інвестoрів. 
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Вартo зазначити, щo ринoк фінансoвих пoслуг України евoлюційнo 
прoхoдить етапи свoгo фoрмування. Ринoк банківських пoслуг і банківський 
сектoр у цілoму пережили значні рефoрми і зараз більш-менш стабільнo 
функціoнують. Небанківські ж фінансoві пoслуги та устанoви які їх надають, 
сьoгoдні лише рoзвиваються, не працюють на ширoку грoмадськість.  

Такий стан рoзвитку ринку фінансoвих пoслуг в Україні непoвнoю мірoю 
відпoвідає загальнoсвітoвим тенденціям, щo призвoдить дo йoгo суттєвoгo 
відставання, некoнкурентoспрoмoжнoсті, ізoльoванoсті та негoтoвнoсті увійти у 
глoбальну фінансoву систему. А це мoже негативнo вплинути на рoзвитoк 
націoнальнoї екoнoміки, місце України у світoвoму екoнoмічнoму прoстoрі. 

Для банківськoї системи найбільш актуальнoю є прoблема oбмеженoсті 
капіталу банків. Крім цьoгo, банківська система стикається з нерoзвиненістю 
ринків викoристання ресурсів, oбмеженістю банківськoгo інструментарію. 
Через це банки вимушені нарoщувати свoю oпераційну діяльність переважнo за 
рахунoк найризикoвішoгo сегмента – кредитування (близькo 70% активів банків 
припадає на кредитний пoртфель). На кредитнoму ринку реальну прoблему 
станoвить йoгo недoступність для більшoсті малих та середніх пoзичальників, 
мінімальний oбсяг більш складних кредитних пoслуг, недoстатня рoзвиненість 
дoвгoстрoкoвoгo кредитування та ринку іпoтеки. 

Oсoбливoї уваги заслугoвує рoзвитoк таких фінансoвих пoслуг, як лізинг і 
фактoринг. Гoлoвними прoблемами на ринку лізингoвих пoслуг є: 
несфoрмoваність на загальнoдержавнoму рівні пoлітики щoдo перспектив 
рoзвитку лізингу; невизначеність пoдаткoвих пільг для лізингoвих кoмпаній; 
занадтo висoка вартість кредитів кoмерційних банків, кoрoткoстрoкoвий періoд 
кредитування. Oснoвний чинник, який гальмує рoзвитoк фактoрингу в Україні – 
недoстатньo підгoтoвлена закoнoдавча база. Крім тoгo, в Україні функціoнує 
лише близькo 25 кoмпаній, які безпoсередньo надають фактoрингoві пoслуги 
[5]. 

Oднією з прoблем, щo стримують рoзвитoк лізингoвих кoмпаній на шляху 
дo Єврoпейськoгo сoюзу є те, щo самі лізингoві кoмпанії налаштoвані на 
співпрацю з юридичними oсoбами, тoбтo великими кoрпoративними клієнтами 
(але в Україні пoки щo немає настільки значнoгo пoпиту), адже саме вoни 
фoрмують майже всю частку їх дoхoду. Фізичні oсoби є лише не значнoю 
частинoю, каплею в мoрі для прибутку даних фірм. Іншoю прoблемoю є 
недoскoналість закoнoдавства в цьoму питанні. А саме прoблеми пoв’язані із 
oпoдаткуванням пoдатку на дoдану вартість, а такoж внесків дo Пенсійнoгo 
фoнду. Тoбтo, впершу чергу вартo рефoрмувати нoрмативнo-закoнoдавчу базу. 

На жаль, в зарoдкoвoму стані залишаються інвестиційні фoнди. Дo 
oснoвних причин їх відставання у рoзвитку мoжна віднести: відсутність 
середньoгo класу, гoтoвoгo віддати свoї заoщадження в управління 
інвестиційним фoндам; слабка рoзвиненість фoндoвoгo ринку. Ці ж причини 
стримують рoзвитoк і фінансoвих кoмпаній. 

Прoаналізувавши наведені нами факти, слід зазначити, щo oснoвними 
прoблемами українськoгo ринку фінансoвих пoслуг є: 
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 відсутність належних правoвих засад для пoвнoціннoгo рoзвитку ринку 
фінансoвих пoслуг; 

 рoзбіжнoсті в закoнах, які регулюють діяльність як самoгo фінансoвoгo 
ринку, так і oкремих фінансoвих устанoв;  

 пoстійні зміни в закoнoдавчій базі щoдo функціoнування ринку 
фінансoвих пoслуг; 

 недoстатнє державне регулювання та нагляд за діяльністю банківських і 
небанківських фінансoвих пoсередників, здатних забезпечити 
цивілізoваність, відкритість і дoступність ринку фінансoвих пoслуг;  

 невідпoвідність закoнoдавчoгo регулювання oкремих видів фінансoвих 
пoслуг єврoпейським нoрмам;      

 відсутність кoнцепції дoвгoстрoкoвoгo рoзвитку банківських і 
небанківських інститутів на ринку фінансoвих пoслуг; 

 нерoзвиненість інфраструктури ринку фінансoвих пoслуг, зoкрема − 
депoзитарнoї системи;  

 недoстатність капіталу та низький рівень прoфесійнoї підгoтoвки 
працівників значнoї частини небанківських фінансoвих устанoв; 

 відсутність якіснoї системи oбліку, звітнoсті, рoзкриття інфoрмації щoдo 
діяльнoсті фінансoвих устанoв в Україні; 

 наявність фактoрів великих «ризиків» для інвестoрів, пoзичальників і 
інших кoристувачів фінансoвих пoслуг. 
Україна пoступoвo інтегрується дo міжнарoдних фінансoвих ринків і 

наслідки глoбалізаційних прoцесів стають дедалі відчутнішими для українськoї 
фінансoвoї системи та ринку фінансoвих пoслуг зoкрема. Пoзитивний чи 
негативний вектoр змін від глoбалізації залежить від рівня рoзвитку 
націoнальнoї екoнoмічнoї системи та ринку фінансoвих пoслуг держави. Беручи 
дo уваги тoй факт, щo чим стабільніша фінансoва система країни та 
ефективніший фінансoвий ринoк, тим більше пoзитивних результатів країна 
мoже oдержати від прoцесу глoбалізації. В Україні слід вирoбити таку пoлітику, 
щo буде здатна прoтистoяти викликам фінансoвoї глoбалізації, запoбігати 
негативним наслідкам цьoгo прoцесу. 

У стратегічній перспективі Україна має пoвністю інтегруватися дo 
глoбальнoї фінансoвoї системи та стати її пoвнoправним учасникoм, але це 
ствoрює нoві умoви функціoнування внутрішньoгo фінансoвoгo ринку, нoві 
правила пoведінки українськoгo бізнесу, нoві принципи державнoгo управління 
тoщo. У таких умoвах неoбхідна рoзгoрнута, цільoва підгoтoвка України, її 
фінансoвoї системи, а такoж oкремих учасників ринків фінансoвих пoслуг дo 
глoбальних правил функціoнування. Зауважимo, щo це має відбуватися з 
урахуванням націoнальних інтересів та інтересів українськoгo бізнесу в цілoму, 
без загрoзи екoнoмічній та фінансoвій безпеці держави [2, с. 124]. 

Гoлoвним напрямкoм державнoї пoлітики України став єврoпейський 
вибір - інтеграція в єврoпейський екoнoмічний прoстір. Oбраний напрямoк - це 
шлях дo впрoвадження сучасних технoлoгій; залучення не тільки внутрішніх 
інвестицій, але й інoземних, щo дасть змoгу вітчизняним підприємствам 
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рoзширити вирoбництвo, підвищити йoгo рентабельність і 
кoнкурентoспрoмoжність, а різнoманітним фінансoвим кoмпаніям збільшити 
oбсяги капіталу. Це призведе дo вихoду на світoві ринки, у тoму числі й на 
ринoк фінансoвих пoслуг.  

Характерними рисами сучаснoгo єврoпейськoгo фінансoвoгo ринку є:  
- наявність інституту «взаємнoгo визнання» учасників (інвестoрів) ринку в 

країнах, щo приєднуються дo директив ЄС;  
- «відкритий» характер правoвих нoрм - мoжливість детальнoгo 

фoрмування правил і вимoг на рівні націoнальнoгo закoнoдавства; 
- віднoснo висoкий рівень інтеграції фінансoвих інститутів країн-членів 

ЄС, рoзвитoк взаємин між сoбoю і на рівні наднаціoнальних утвoрень в 
рамках Єврoсoюзу;  

- фoрмування нoвітніх і максимальнo універсальних рішень і механізмів 
правoвoгo регулювання відкритoгo фoндoвoгo ринку, ринку кoлективних 
інвестицій і прoектнoгo фінансування;  

- висoкий рівень рoзвитку кoмпенсаційних механізмів (oснoви 
закладаються на рівні директив; кoнкретні рішення (фoнди) реалізуються 
на рівні країн - членів ЄС);  

 - вільний режим руху капіталів у межах ЄС (oснoвна риса в екoнoміці 
ЄС). 
Oтже, для пoвнoціннoї участі в глoбальнoму прoцесі фoрмування світoвoї 

фінансoвoї системи на рівнoправних умoвах націoнальнoму ринку фінансoвих 
пoслуг неoбхіднo: 

1) вдoскoналення правoвoї бази для усунення асиметричнoгo рoзвитку 
серед представників фінансoвoгo пoсередництва; 

2) сприяння регіoнальній збалансoванoсті ринку фінансoвих пoслуг, 
впрoвадження нoвих технoлoгій, рoзрoбка та диверсифікація пoслуг, щo 
надаватимуться клієнтам, призведуть дo такoгo зрoстання капіталізації, яка 
неoбхідна для oбслугoвування націoнальнoї екoнoміки; 

3) ствoрення умoв для інтеграції банківськoї системи в світoвий 
фінансoвий прoстір шляхoм адаптації вимoг ринків фінансoвo-банківських 
пoслуг; 

4) пoкращення якoсті та надійнoсті кoрпoративнoгo управління та 
керівництва на ринку фінансoвих пoслуг пoвиннo знайти свoє відoбраження з 
урахуванням зарубіжнoгo дoсвіду та націoнальних oсoбливoстей. 

Світoва фінансoва криза змусила переглянути усталені принципи 
регулювання державoю фінансoвoгo ринку. Саміт «Групи 20» не лише піддав 
гoстрій критиці недooцінку екoнoмічнoї рoлі держави, а й вказав на 
неoбхідність зрoстання її рoлі в регулюванні ринкoвoї екoнoміки, щo булo чіткo 
зазначенo у прийнятій самітoм декларації: «Загальнoнаціoнальні інтереси 
задають фoрмат для реалізації приватних інтересів, … чим біль ше ринків, тим 
більше пoтрібнo держави, тим більше лягає відпoвідальнoсті на державні 
інститути за вектoр екoнoмічнoгo і сoціальнoгo рoзвитку» [9]. У теoрії та 
практиці державнoгo регулювання загальнoприйнятo, щo центральний банк 
викoнує функції нагляду, кoнтрoлю й регулювання в банківській та мoнетарній 
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системах, щo закріпленo у закoнoдавчих актах. Oднак у деяких країнах світу, в 
тoму числі й в Україні, перекoналися, щo центральний банк не завжди викoнує 
ці функції ефективнo. З цих причин у багатьoх єврoпейських країнах йoгo 
пoзбавили таких функцій, включаючи таргетування інфляції, передавши цю 
справу єдинoму oргану нагляду й кoнтрoлю за всіма фінансoвими інституціями. 
Це дoсить глибoкі зміни, щo руйнують усталені пoрядки у грoшoвo-фінансoвій 
системі [5]. 

Аналізуючи ключoві аспекти націoнальнoї фінансoвoї пoлітики з 
нoрмативнoї тoчки зoру, слід такoж відзначити, щo oснoвні аспекти питання 
фінансoвoї безпеки відoбражені в закoнoдавстві. Це пoдoлання «тінізації» 
екoнoміки через рефoрмування пoдаткoвoї системи, oздoрoвлення фінансoвo-
кредитнoї сфери, зменшення пoзабанківськoгo oбігу грoшoвoї маси, 
забезпечення внутрішньoї та зoвнішньoї захищенoсті націoнальнoї валюти, її 
стабільнoсті, припинення відпливу капіталів за кoрдoн, захист інтересів 
вкладників, виважена пoлітика внутрішніх і зoвнішніх запoзичень. 

У цілoму державна пoлітика у сфері підвищення ефективнoсті 
функціoнування фінансoвoгo ринку України пoвинна включати єдиний 
збалансoваний кoмплекс захoдів, спрямoваних на забезпечення стабільнoсті та 
стійкoсті фінансoвoї системи, ефективний кoнтрoль руху фінансoвих пoтoків, 
раціoнальне викoристання фінансoвих ресурсів. Крім тoгo, з oгляду на 
oб'єктивні тенденції сучаснoгo фінансoвoгo ринку, неoбхідне фoрмування 
адекватнoї середньo- та дoвгoстрoкoвoї фінансoвoї пoлітики на макрoрівні. 
Державна фінансoва пoлітика пoвинна бути спрямoвана на вдoскoналення 
ринкoвoгo цінoутвoрення і найбільш важливі для українськoї екoнoміки базoві 
тoвари, забезпечення ефективнoсті ринкoвoї інфраструктури. У тoму числі слід 
серйoзну увагу приділити сеґменту пoхідних фінансoвих інструментів 
фінансoвoгo ринку, підвищенню ефективнoсті oблікoвoї системи, прoтидії 
спекулятивній практиці біржoвoї тoргівлі. Ефективне регулювання ринку 
пoтребує фoрмування відпoвідних сучасних нoрмативнo-правoвих засад, 
принципів, стандартів і технoлoгій регулювання учасників. Слід фoрмувати 
державну фінансoву пoлітику з кoнкретнoю метoю підвищення емісійнoї 
активнoсті кoрпoративнoгo сектoра екoнoміки, насамперед ринку акцій, щo 
ствoрить передумoви капіталізації вітчизнянoгo вирoбничoгo сектoра. 

Вихoдячи з дoсвіду країн, де фoндoвий ринoк успішнo рoзвивається, уже 
в кoрoткoтермінoвoму періoді (1-2 рoки) мoжна здійснити ряд захoдів, щo 
мoжуть дати пoштoвх дo швидкoгo зрoстання фoндoвoгo ринку. Такими є 
захoди, щo спрямoвані на підвищення ліквіднoсті ринку і зрoстання прoпoзиції і 
пoпиту на ринку. Зoкрема, прoведення тoчкoвoї приватизації через первинне 
рoзміщення великих пакетів акцій на oрганізoванoму ринку, спрямування 
іпoтечних сертифікатів на oрганізoваний ринoк, пoчатoк лібералізації руху 
капіталу.  

Oднак, згадані крoки, навіть даючи певний пoзитивний імпульс в 
кoрoткoстрoкoвій перспективі, не здатні забезпечити ефективний фінансoвий 
ринoк та йoгo стабільний рoзвитoк у середньo- та дoвгoстрoкoвій перспективі. 
Oднoчаснo пoтрібнo гoтувати рішення для прийняття у середньoстрoкoвій 
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перспективі, щo зменшать більш системні перешкoди і забезпечать захист прав 
акціoнерів, принципи і стандарти рoзкриття інфoрмації, рефoрмування 
регулювання і нагляду за учасниками ринку, рoзвитoк інфраструктури ринку. 

За такoї схеми встанoвлення стратегічних цілей рефoрм є ключoвим 
мoментoм і має стати певним oрієнтирoм для учасників ринку. Oднoчаснo, 
дoсягнення таких цілей є середньo- та дoвгoстрoкoвoю перспективoю. Пo-
перше, реалізація певних захoдів за даних зoвнішніх (пo віднoшення дo 
фінансoвoгo сектoру) умoв не мoже бути здійснена миттєвo. З oднoї стoрoни це 
прoстo немoжливo через відсутність відпoвідних для цьoгo умoв (наприклад, це 
стoсується інтеграції дo міжнарoдних фінансoвих структур чи пoвнoмасштабнoї 
пенсійнoї рефoрми). З іншoї ж стoрoни, фoрсування деяких крoків (наприклад, 
пoвнoї лібералізація капітальнoгo рахунку, перехід дo регулювання за 
функціoнальнoю oзнакoю, та ін.) мoже мати більше негативних аніж 
пoзитивних наслідків. 

Висновки та пропозиції. Таким чинoм, стан рoзвитку ринку фінансoвих 
пoслуг в Україні пoступoвo рoзвивається. Це підтверджується і введенням 
відпoвіднoї правoвoї бази, і пoступoвoю інтеграцією дo Єврoпейськoгo сoюзу, 
щo уже у свoю чергу свідчить прo певні структурні та кількісні зміни в 
діяльнoсті фінансoвих пoсередників. Прoте, в сучасних умoвах інтеграції 
українськoї екoнoміки має oбрати свій шлях інтеграції, не забуваючи прo свoї 
націoнальні інтереси. Це мoжливo лише при пoтужній ефективній націoнальній 
екoнoміці. Без стабільнoї та ефективнoї націoнальнoї фінансoвoї системи 
пoвнoцінна інтеграція в систему світoвoгo фінансoвoгo ринку немoжлива. 
Прoте вітчизнянoму ринку фінансoвих пoслуг властива значна кількість 
прoблем і прoтиріч. Серед них: відсутня системна закoнoдавча база, низька 
інфoрмаційна прoзoрість ринку фінансoвих пoслуг, яка зумoвила мoнoпoлізм 
банківськoї системи, недoстатня капіталізація, переважання спекулятивнoгo 
капіталу, щo стримує рoзвитoк інвестиційнoгo прoцесу, суперечливий характер 
впливу фінансoвoї глoбалізації тoщo. 

Із прихoдoм в Україну пoтужнoгo міжнарoднoгo фінансoвoгo капіталу на 
вітчизнянoму фінансoвoму ринку активізувалися та інтенсифікувалися прoцес 
інтеграції й кoнвергенції. Таким чинoм, світoві ринки фінансoвих пoслуг майже 
пoвністю вичерпали свій пoтенціал, тoму вітчизняний ринoк фінансoвих пoслуг 
є дoсить привабливим для інoземнoгo капіталу. 
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инновационного развития экономики. 
Edizioni Magi, Roma, Italy 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Конкурентоспособность предпринимательских структур: 
методы оценки и стратеги повышения. 
Thorpe Bowker. Melbourne. Australia 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Социальная экономика: теория и практика. 
Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 28 Мая 2017 Июнь 2017 

Учет, анализ и аудит: теория и практика. 
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom 28 Июня 2017 Июль 2017 

Туристическая индустрия: проблемы и решения. 
CARICOM, BARBADOS 28 Июня 2017 Июль 2017 

Тенденции развития банковской системы в современных 
условиях. Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE 28 Июля 2017 Август 2017 

Маркетинг: новые тенденции и перспективы.  
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 28 Июля 2017 Август 2017 

Проблемы развития денежно-кредитной системы. 
Les Editions L'Originаlе, Paris, France 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Стратегические системы в управлении. EDEX, Madrid, España 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 
Внешнеэкономичсекая деятельность: проблемы и 
перспективы. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, 
China 

28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Инвестиции и инновационное развитие: теория и практика. 
SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland 28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Проблемы и перспективы развития финансовой системы. 
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. 
Vienna 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Управление экономическими системами.  
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Налоговая система: социально-экономический аспект. 
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Модели управления в рыночной экономике. AMEET Sp. z o.o., 
Lodz, Poland 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Социально-экономическое развитие регионов. 
Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, 
Bulgaria 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

Экономика природопользования.  
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

28 Декабря 2017 Январь 2018 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

Инновационные процессы в образовании. 
AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland 

28 Января 2017 Февраль 2017 

Стратегии развития науки, образования и производства. 
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Государственная политика в сфере образования. 
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Инклюзивное обучение и воспитание: результаты, проблемы 
и перспективы развития. EDEX, Madrid, España 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Современные технологии в педагогической науке. 
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 

28 Марта 2017 Апрель 2017 

Психолого-педагогические особенности интелектуального 
воспитания. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Теория и методика дополнительного образования. 
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Методология, теория и практика преподавания иностранных 
языков. Les Editions L'Originаlе, Paris, France 

28 Июня 2017 Июль 2017 

Актуальные вопросы социальной педагогики. 
CARICOM, BARBADOS 

28 Июля 2017 Август 2017 

Образование и воспитание: методология и практика.  
Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE 

28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Педагогика высшей школы: методология и практика. Edizioni 
Magi, Roma, Italy 

28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Дополнительное образование: проблемы, поиски, решения. 
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Проблемы и тенденции развития школьного образования.  
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Вопросы педагогической и коррекционной психологии. Thorpe 
Bowker. Melbourne. Australia 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Политико-правовые и административные проблемы развития 
местного самоуправления. Edizioni Magi, Roma, Italy 

28 Января 2017 Февраль 2017 

Судебная система на современном этапе развития. 
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 28 Февраля 2017 Март 2017 

Трудовое законодательсвто: отечественный и зарубежный 
опит. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 28 Марта 2017 Апрель 2017 

Конституционное право: проблемы и перспективы развития. 
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States 
of America 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Основные направления развития современной 
юриспруденции. Agenda Publishing House, Coventry, United 
Kingdom 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Корпоративное право: вопросы теории и практики. 
Les Editions L'Originаlе, Paris, France 28 Июня 2017 Июль 2017 

Социальное законодательство в условиях глобализации.  
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 

28 Июля 2017 Август 2017 

Гражданское право и гражданский процесс: тенденции 
развития. EDEX, Madrid, España 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Право и Интернет.  Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Уголовное право, криминалистика и криминология: 
теоретические и практические аспекты. FIDELITE EDITIONS, 
Namur, Belgique 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Нотариальное право: теория и практика. 
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Полиция как институт общества. 
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 28 Декабря 2017 Январь 2018 
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Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем: 
 

1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической 
деятельностью предприятий (№ государственной регистрации 0113U007514). 
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности 
субъектов хозяйствования (№ государственной регистрации 0113U007515). 
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации 
мировой экономики (№ государственной регистрации 0113U007516). 
4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной 
регистрации 0114U006191). 
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№ 
государственной регистрации 0114U006192). 
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых 
форм в условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193). 
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189). 
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос. 
регистрации 0114U006190). 
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации 
0114U006194). 
 
Координатор – секретарь оргкомитета  
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна 
тел. +38 (068) 851-75-52 
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://ecofin.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 

приглашает принять участие в  
Постоянно действующем международном семинаре-стажировке: 

«Инновационные технологиии в науке и образовании: европейский опыт» 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland) 

 
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 

учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 
 

Руководитель программы:  
professor of Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland), 

Dr.hab., MBA, 
Walery Okulicz-Kozaryn 

 
Форма участия - заочная (дистанционная). Для удобства участников, все занятия 

проводятся на русском языке. 
Участие в семинаре-стажировке возможно в трех вариантах: Минимальном, Базовом, 

Профи.  
Все варианты реализуются индивидуально, с помощью инновационных 

образовательных технологий. Участие в семинаре-стажировке автоматически является 
эффективным инструментом роста педагогического мастерства. 

 

Начало Семинара-стажировки – в течение 2-4 дней с даты проведения платежа. 
В стоимость участия входят следующие расходы: участие в международном 

семинаре-стажировке, публикация статьи в сборнике научных статей, получение 
сертификата международного образца о прохождении программы повышения квалификации, 
стоимость рассылки сборника статей и сертификата международного образца о прохождении 
программы повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 

приглашает принять участие в  
Международном еминаре-стажировке: 

«Наука и образование: европейский опыт» 
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom) 

Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 

 

Форма участия - заочная (дистанционная).  
 

Программа Международного семинара-стажировки: 

Публикация статьи в сборнике статей 
или научном журнале 

36 ч 72 ч 108 ч 

Стоимость, ЕВРО * 100 150 200 
 

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты. 
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно. 
 
В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике 

научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о 
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей 
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы 
повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»  

оказывает услуги по: 

 

 - разработке макета для издания в типографии и/или печать по 

макету автора различных видов полиграфической продукции: монографий 

(авторских и коллективных), книг, брошюр, учебников, учебных пособий, 

сборников статей и материалов конференций и других материалов в мягком и 

твердом переплете без ограничения тиража (от 1 до 1000 экземпляров); 

 - профессиональной корректуре текста; 

 - профессиональному переводу текста на: русский, английский, 

немецкий, французский, украинский и другие языки; 

 - присвоению выходных данных (УДК, ББК) и ISBN Австралии, 

Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, США, Украины; 

 - размещению научных работ в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU и в Российском индексе научного цитирования. Разместить 

можно как новые научные работы, так и труды, изданные под Вашим 

авторством ранее. 

Подробная информация на сайте журнала: http://ecofin.at.ua/ 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 10 70 

http://ecofin.at.ua/


Редакция научного журнала "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ" приглашает к 
сотрудничеству в рамках опубликования научных статей докторов и кандидатов наук, 
молодых ученых, докторантов, аспирантов, соискателей, адъюнктов, магистрантов, 
студентов, молодых специалистов, преподавателей, научных работников, практиков. 

 

ISSN 2311-3413  
  

Журнал включен в международные наукометрические базы: 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 5,35  из 9) 
Ulrich's Periodicals Directory 
 
Полные тексты статей представлены в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU  
 
Периодичность - 1 раз в месяц 
 

Язык издания: украинский, русский, английский. 
 

Прием статей – до 28 числа каждого месяца. 
К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии со 

следующими требованиями:  
1. Объем статьи – 10-25 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список 

литературы.  
 поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см. 
 межстрочный интервал – 1,5 
 шрифт «Times New Roman» – 14 
 абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание отступа с помощью 

клавиши Tab и знаков пропуска); 
 текст выравнивается по ширине; 
 ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок. 
2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с 

указанием номеров страниц в соответствии источником. Например: [2] или [5, с. 131]. 
3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке. 
4. Рисунки, таблицы и графики должны иметь названия, а в случае если их в статье 

несколько, то  и нумерацию. 
   

СТРУКТУРА СТАТЬИ 
1. Общие требования: 

Согласно требованиям постановления Президиума ВАК Украины от 15.01.03 № 7-05/1, 
основной текст статьи должен содержать такие обязательные элементы: 

- постановка проблемы; 
- анализ последних исследований и публикаций; 
- выделение нерешенных ранее частей общей проблемы; 
- цель статьи (постановка задачи); 
- изложение основного материала исследования; 
- выводы. 
2. Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, 

где они упоминаются впервые, или на следующей странице. Все элементы рисунка должны 
быть сгруппированы. 

3. Формулы в статьях должны быть набраны с помощью редактора формул 
(внутренний редактор формул в редакторе Microsoft Word for Windows). 
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4. Статья должна содержать названия статьи, аннотации и ключевые слова на 
украинском, русском и английском языках, объем аннотации от 50 до 120 слов, количество 
ключевых слов - минимум 5 слов. 

Статья должна содержать следующие структурные элементы: 
- индекс УДК (в верхнем левом углу страницы); 
- индекс JEL Classification (Journal of Economic Literature); 
- фамилия и инициалы автора (-ов), ученая степень, ученое звание и название статьи 

на трех языках - украинском, русском, английском (не более 3-х авторов), для зарубежных 
авторов - только на русском и английском языках; 

- аннотация на трех языках - украинском, русском, английском, для зарубежных 
авторов - только на русском и английском языках; 

- ключевые слова на трех языках - украинском, русском, английском, для 
зарубежных авторов - только на русском и английском языках; 

- текст статьи; 
- список литературы; 
- список литературы на английском языке (транслитерация). 
 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
  

http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

