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Висновок. Переваги фінансової інклюзії виходять за межі приватних
осіб та домашніх господарств. Переведення готівкових платежів
у безготівкові, незалежно від того, чи це соціальні виплати та трансферти,
чи податки, збори та обов’язкові платежі, чи розрахунки між приватними
особами, сприятиме підвищенню прозорості та ефективності таких транзакцій
і водночас зменшенню корупційних схем та тіньових операцій. Цифрові
платежі також можуть стати основою для нових видів доставки основних
послуг, таких як сонячна енергія та вода, особливо у віддалені райони,
де національні мережі є занадто дорогими. Цифрові платежі також
підтримують навчання. Таким чином, світові лідери дедалі більше
усвідомлюють роль, яку фінансова інклюзія може відіграти у допомозі світові
досягти багатьох цілей сталого розвитку.
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Пріхно Ірина Миколаївна,
д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів,
Хандюк Микола Васильович
старший викладач
Черкаський державний технологічний університет,
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ВПЛИВ ГРОШОВОЇ МАСИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Забезпечення конкурентоспроможності будь-якого підприємства перш
за все передбачає виявлення чинників, які мають позитивний або негативний
вплив на розвиток і функціонування підприємства. Достовірність виявленого
впливу дасть можливість підприємству посилити його конкурентні позиції
шляхом посилення позитивної дії чинників й усунення або мінімізації
негативної дії чинників.
Чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств досліджували
значна кількість вітчизняних науковців, зокрема, такі: В. Богомолова,
О. Гавриш, В. Геєць, З. Григорова, В. Гриценко, Л. Довгань, К. Кондрашова,
В. Котлярова, Е. Нікольська, І. Розгон, В. Федосова, Л. Швайка.
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Чинники конкурентоспроможності доцільно поділити залежно від рівня
їхнього виникнення: макрорівневі чинники, мезорівневі чинники й мікрорівневі
чинники [1].
До макрорівневих чинників відноситься загально політична й соціальна
ситуація в країні, наявність платоспроможного попиту населення,
інвестиційна, фінансова, грошово-кредитна, цінова політика в країні.
До мезорівневих чинників відносяться такі: наявність конкурентного
середовища, що сприяє регулюванню цін і перешкоджає виникненню
монопольних структур, кількість постачальників і наявність конкурентів,
рівень цін на необхідну сировину й готову продукцію, місткість ринку, ступінь
його насичення, частка імпорту продукції, розвиток суміжних і підтримуючих
галузей.
До мікрорівневих чинників відносяться такі: організаційно-правова
форма підприємства, внутрішня структура підприємства, якість і рівень
менеджменту, техніко-економічний рівень виробництва, рівень кваліфікації
персоналу, сертифікація виробництва, маркетингова активність підприємства,
фінансово-економічний стан підприємства, асортимент, якість продукції,
цінова політика підприємства [1].
Аналізуючи зазначені чинники, доцільно виокремити такий чинник
як ціна: грошово-кредитна й цінова політика держави на макрорівні, рівень цін
на сировину й матеріали на мезорівні, цінова політика підприємства
на мікрорівні.
Таким чином, можна констатувати, що конкурентоспроможність
нерозривно пов’язана з ціною, яка, в свою чергу, формується під впливом
грошової політики держави. Зауважимо, що основним показником грошової
політики держави є грошова маса та грошові агрегати.
Як свідчить виконаний аналіз? зміни обсягу грошової маси (за грошовим
агрегатом М3) в Україні, спостерігається тенденція до зростання
досліджуваного показника з 994,1 млрд грн у 2015 р. до 1438,3 млрд грн у 2019
р., тобто на 444,2 млрд грн (або на 44,7 %). Щорічний темп зростання грошової
маси характеризується рівномірністю і становив в середньому приріст на 11,2
% (рис. 1).
Тенденція зміни грошового агрегату М2 аналогічна до зміни грошового
агрегату М3, що пов’язано з максимальною наближеністю грошового агрегату
М2 до загальної грошової маси в країні. Так, грошовий агрегат М2 збільшився
з 993,8 млрд грн у 2015 р. до 1435,2 млрд грн у 2019 р., тобто на 441,4 млрд грн
(на 44,4 %) (рис. 1). Грошовому агрегату М2 належить понад 99 % у загальній
грошовій масі, а це означає, що цінні папери власного боргу банків та кошти
клієнтів, що перебувають у довірчому управлінні банків, в Україні практично
не
використовуються
і
становлять
лише
0,03–0,3 % від всієї грошової маси.
Окремої уваги заслуговує аналіз грошового агрегату М0, оскільки цей
агрегат дає уявлення про стан готівкового обігу в країні. Так, грошова маса
за грошовим агрегатом М0 (або готівка) протягом досліджуваного періоду
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збільшилася з 282,7 млрд грн у 2015 р. до 384,4 млрд грн у 2019 р., тобто
на 101,7 млрд грн (на 36,0 %), що відображено на рис. 1. Натомість питома вага
грошового агрегату М0 зменшилася у загальній грошовій масі: з 28,44 % до
26,72 % відповідно, тобто на 1,72 відсоткових пункти [3, с. 164–166].

250,0
0,0
2015

2016
М0

2017
М1 М2

2018
М3

2019
млрд грн

Рис. 1. Динаміка зміни грошових агрегатів в Україні у 2015-2019 рр.
Примітка: Дані наведені на кінець року
Джерело: Складено автором [2, с. 215; 3, с. 164–166]

Зауважимо, що оптимальною вважається питома вага готівки в загальній
грошовій масі на рівні 7 % [4, с. 21]. В Україні реальний обсяг готівки
перевищує оптимальне значення майже в 4 рази. Таку ситуацію можна
пояснити наданням переваги традиційним способам розрахунків
та заощаджень, що є наслідком небажання частини населення переводити їхні
грошові кошти в безготівкову форму (це стосується і поточних розрахунків
в магазинах, і заощаджень). Причинами такого «небажання» є: перше –
недовіра до банківської системи; друге – небажання використовувати нові,
більш прогресивні форми розрахунків та заощаджень через невміння
й відсутність стимулів до освоєння новітніх технологій, а також через брак
часу для освоєння нових платіжних засобів.
Аналіз грошового агрегату М1 дає можливість зробити висновок
про наявність грошової маси, яка забезпечує розвиток економіки країні. Згідно
наведеної на рис. 1 динаміки, можна констатувати загальне зростання
грошового агрегату М1 з 472,2 млрд грн у 2015 р. до 770,0 млрд грн у 2019 р.,
тобто на 297,8 млрд грн (на 63,1 %). Питома вага грошового агрегату М1 зросла
з 47,50 % у 2015 р. до 53,54 % у 2019 р., тобто на 6,04 відсоткових пунктів. Така
динаміка є позитивною, адже свідчить про збільшення частки грошових
коштів, які знаходяться на поточних рахунках у банках у національній валюті
з 19,06 % у 2015 р. до 26,82 % у 2019 р., тобто на 7,76 відсоткових пункти.
Зауважимо, що зростання коштів на поточних рахунках є позитивним сигналом
для бізнесу, оскільки свідчить про зростання кредитного ресурсу [3, с. 164–
166].
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Висновки. Враховуючи отримані результати дослідження, вважаємо,
що для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
за рахунок оптимізації обсягу і структури грошової маси необхідно:
по-перше, здійснити політику інфляційного таргетування, в результаті
чого підвищиться рівень економічного розвитку при низькому рівні інфляції,
знизяться процентні ставки по кредитам і депозитам, зростуть реальні доходи
вітчизняних підприємств;
по-друге, забезпечити цінову стабільність та зниження вартості
кредитних ресурсів, в результаті чого покращиться інвестиційний клімат
в державі й збільшиться прибутковість суб’єктів господарювання.
Зазначені заходи в комплексі спроможні оптимізувати обсяг і структуру
грошової маси в Україні та матимуть позитивний вплив на стабілізацію
грошово-кредитної системи в країні, що, відповідно, сприятиме поліпшенню
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що закономірно матиме
позитивний ефект для розвитку вітчизняної економіки в цілому.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ TOPSIS
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ
В умовах оцінки рівня конкурентоспроможності банків, актуальним
постає завдання визначення можливості, доцільності, особливостей а також
технологічних і практичних аспектів використання сучасних економікоматематичних методів прийнятті фінансових рішень. Одним із таких методів є
метод TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution),
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