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У статті розглянуто сутність стратегічного аналізу, його місце та роль у процесі стратегічного управління банком, інструменти реалізації.
Обґрунтовано доцільність застосування збалансованої системи показників (ЗСП) для оцінювання діяльності банківської установи. На основі запропонованого підходу до відбору показників, що входять до складу ЗСП (відбір за критеріями відсутності тісного лінійного зв’язку та відбору
найбільш інформативних і значущих показників) проведено оцінку діяльності банку в межах її підсистем. Виявлено проблемні аспекти у функціонуванні та сформовано стратегічні цілі, які відображають пріоритетні напрямки його подальшого розвитку. Шляхом застосування матричного методу комплексного дослідження факторів зовнішнього та внутрішнього середовища SPACЕ-аналізу визначено стратегічну позицію банку.
З урахуванням результатів оцінки його діяльності на основі ЗСП і конкурентної позиції обрано стратегію розвитку банку.
Ключові слова: стратегічний аналіз, оцінка діяльності, збалансована система показників (ЗСП), SPACЕ-аналіз, стратегія банку.
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Еремейчук Р. А., Безродная Е. С. Использование сбалансированной системы
показателей и SPACE-анализа для определения стратегии банка
В статье рассмотрена сущность стратегического анализа, его место и роль
в процессе стратегического управления банком, инструменты реализации.
Обоснована целесообразность применения сбалансированной системы показателей (ССП) для оценки деятельности банковского учреждения. На основе
предложенного подхода к отбору сбалансированных показателей (по критериям отсутствия тесной линейной связи между ними и отбора наиболее
информативных и значимых из них) проведена оценка деятельности банка по
каждой из подсистем. Выявлены проблемные аспекты в функционировании и
сформулированы стратегические цели, которые отражают приоритетные
направления его дальнейшего развития. С помощью применения матричного
метода комплексного исследования факторов внешней и внутренней среды
SPACE-анализа определена стратегическая позиция банка. С учетом результатов оценки его деятельности на основе ССП и конкурентной позиции предложена стратегия развития банка.
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The article considers essence of the strategic analysis, its place and role in the process
of strategic management of the bank and instruments of realisation. It justifies expediency of use of the balanced scorecard for assessment of activity of a banking institution. On the basis of the offered approach to selection of the balanced scorecard (by
criteria of absence of a close linear connection between them and selection of the most
informative and significant of them) the article carries out assessment of a bank activity by each of the sub-systems. It reveals problem aspects in functioning and formulates
strategic goals, which reflect priority directions of its further development. The bank’s
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З

гідно з Указом Президента України від 12.03.2013 р.
«Про Національний план дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на
2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкуренто
спроможна економіка, ефективна держава» [1] з метою
запровадження ефективного державного стратегічного
планування та законодавчого забезпечення запрова
дження системи державного стратегічного планування
в 2013 р. заплановано прийняття Закону України «Про
державне стратегічне планування».
Актуалізація питання використання стратегічного
планування на державному рівні визначає необхідність
його застосування й на рівні окремих суб’єктів господа
рювання.
Висока невизначеність, існування достатньо великої
кількості ризиків та посилення конкуренції в банківсько
му секторі вплинули на перехід фінансових посередників
від традиційних методів управління до більш дієвих.
Стратегічне управління є однією із сучасних ефек
тивних концепцій управління, яка має низку суттєвих
переваг у порівнянні з традиційним підходом, забез
печує ефективний розвиток і досягнення встановлених
цілей у довгостроковій перспективі, що, у свою чергу,
обумовлює функціонування більшості вітчизняних бан
ківських установ на основі сформованих місії, бачення
та розроблених стратегічних планів.
Проте, слід зазначити, що визначення стратегії бан
ку є достатньо складним процесом, оскільки передбачає
трудомістку процедуру проведення стратегічного аналізу
його діяльності, оцінку зовнішніх і внутрішніх факторів і
потребує залучення великої кількості аналітиків.
Теоретичним і практичним аспектам стратегіч
ного управління та стратегічного планування зокрема
присвячена велика кількість наукових напрацювань
таких відомих зарубіжних дослідників, як І. Ансофф,
Б. Карлоф, М. Мескон, Г. Мінцберг, М. Портер, А. Томп
сон, А. Стрікленд та інші. Серед російських і вітчизня
них фахівців, що працюють в даному напрямку, необхід
но відмітити таких: Г. Блакита, О. Віханський, О. Кири
ченко, О. Ковтун, С. Козьменко, В. Нємцов, І. Отенко,
В. Пономаренко, О. Тридід, О. Ястремська та інші.
Однак питання, пов’язані із обґрунтуванням ефек
тивного інструментарію стратегічного аналізу, як одно
го з початкових етапів стратегічного управління, резуль
тати здійснення якого забезпечують менеджмент банку
інформацією, необхідною для вибору стратегії його по
дальшого розвитку, залишаються недостатньо освітле
ними в науковій літературі.
Тому метою статті є визначення інструментарію
комплексної оцінки зовнішнього та внутрішнього се
редовища банку для вибору його стратегії.
На думку фахівця у сфері стратегічного аналізу
І. М. Парасій-Вергуненко [2, c. 112], основною відмінніс
тю стратегічного аналізу від ретроспективного аналізу є
не відокремлене дослідження господарських операцій,
а комплексне – усієї діяльності банку як збалансованої
системи дій у досягненні стратегічних цілей.
На етапі стратегічного аналізу вище керівництво
відстежує фактори, які є найважливішими для майбут
нього розвитку банку, у першу чергу – розвиток зо
внішнього середовища. Якісне виконання стратегічного
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аналізу (комплексна бізнес-діагностика діяльності орга
нізації) є головною передумовою розробки ефективної
стратегії організації. Стратегічний аналіз неможливо
уявити без детального аналізу конкурентного оточення
організації, що передбачає здійснення маркетингових
досліджень. Результатами аналізу є такі складові стра
тегічного управління: адекватні стратегічні цілі, чітке
розуміння конкурентного оточення, реальна оцінка ре
сурсів і можливостей організації [3, с. 83].
У роботі [4] було проведено розподіл інструментів
стратегічного управління за його етапами, серед яких
привертає увагу новітня технологія, розроблена амери
канськими дослідниками Д. Нортоном і Р. Капланом [5,
6], збалансована система показників (ЗСП). Однією з го
ловних переваг даного інструменту є можливість визна
чення стратегії на основі результатів оцінки діяльності
за її підсистемами (фінансової, клієнтської, внутрішньо
процесної та розвитку персоналу) та управління бан
ком на основі обраного стратегічного курсу розвитку.
У цілому ЗСП пронизує практично весь процес страте
гічного управління від стратегічного аналізу до оцінки
ефективності та корегування стратегії, тому є зручним
управлінським засобом реалізації місії та цілей банку.
Одним із основних завдань при побудові ЗСП є
обґрунтування складу її показників.

О

скільки оцінка діяльності банку на основі ЗСП
потребує формування переліку показників у
рамках кожного напрямку з урахуванням їх ве
ликої кількості, для вирішення цієї проблеми в роботі
пропонується процедура їх відбору: на першому етапі
формується набір показників для кожної з підсистем
ЗСП (на основі систематизації та узагальнення наукової
літератури); на другому етапі здійснюється відбір показ
ників за критерієм відсутності тісного лінійного зв’язку
(кореляційний аналіз) у межах кожної з підсистем ЗСП
(з метою усунення дублювання інформації); на третьому етапі – відбір найбільш значущих та інформативних
показників на основі факторного аналізу, а саме: методу
головних компонент (скорочення простору ознак і від
бір показників з найбільшими факторними навантажен
нями). Більш детально зміст і практична реалізація да
ної процедури були розглянуті в праці [7].
У цілому було розраховано 81 показник, що харак
теризують діяльність банку в розрізі чотирьох проекцій
ЗСП на прикладі восьми банків другої групи (класифіка
ція НБУ за розміром активів [8]) за 2007 – 2011 рр.
Сформований на основі визначеного підходу набір
показників за підсистемами ЗСП представлено в табл. 1.
Шляхом визначеного підходу до відбору показни
ків за підсистемами ЗСП було значно скорочено їх кіль
кість та відібрано найбільш інформативні з них. У цілому
загальну кількість показників, що пропонуються вклю
чити до складу ЗСП та використовувати для оцінювання
діяльності банківської установи, скорочено з 81 до 33.
На основі сформованої системи показників (див.
табл. 1) було здійснено оцінювання діяльності досліджу
ваних банків, проаналізовано тенденцію зміни кожного
показника, відповідність/невідповідність нормативно
му або рекомендованому значенню, виявлено проблем
ні аспекти та відхилення в роботі банківських установ.
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Таблиця 1
Набір показників для оцінювання діяльності банку
Фінансова підсистема

Коефіцієнт кредитної активності, коефіцієнти миттєвої та поточної ліквідності, коефіцієнт ліквідності
за строковими зобов’язаннями, коефіцієнти активності залучення міжбанківських кредитів і строкових депозитів, коефіцієнт загальної інвестиційної активності, коефіцієнт фінансового важеля,
коефіцієнт захищеності капіталу, мультиплікатор капіталу, рентабельність капіталу, чистий спред

Клієнтська підсистема

Коефіцієнт розвитку клієнтської бази, кількість клієнтів на 1 відділення, витрати на маркетинг і рекламу в загальних витратах банку, рівень прибутку банку в розрахунку на 1 клієнта, залучені ресурси банку в розрахунку на 1 клієнта, співвідношення кількості клієнтів та працівників банку, показник
задоволеності клієнтів

Підсистема внутрішніх
бізнес-процесів

Середній час створення нового продукту, частка нових продуктів у продуктовому ряді банку, частка
операційних витрат у загальних витратах банку, середній час на задоволення запиту клієнта, частка
стандартизованих і регламентованих бізнес-процесів

Підсистема персоналу

Частка працівників з вищою освітою в загальній кількості персоналу, обсяг активів на 1 працівника,
частка витрат на оплату праці персоналу в загальних витратах банку, частка заохочувальних і ком
пенсаційних виплат персоналу у витратах на персонал, частка працівників, що пройшли навчання
за рік у загальній кількості персоналу, частка витрат на навчання персоналу в загальних витратах
банку, рівень забезпечення кар’єри, показник окупності витрат на утримання персоналу, коефіцієнт
стабільності персоналу

капіталу банку в нерухомості, обладнанні та інших не
матеріальних активах (коефіцієнт захищеності капіталу
перевищує 0,25).

С

лід звернути увагу на те, що зниження ділової
активності банку та надлишкова ліквідність у
визначеній мірі пов’язані з реалізацією політики
забезпечення високого рівня фінансової стійкості (для
банків характерними є низькі значення показника фі
нансового важеля). Проте, слід зазначити, що доцільно
було б розробити більш виважену політику управління
ресурсною базою, яка б забезпечувала збалансованість
(врівноваження) фінансової стійкості, ділової актив
ності та ліквідності, що як наслідок мало б позитивний
вплив на зростання прибутковості банку.
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Аналіз показників діяльності досліджуваної ви
бірки банків в межах фінансової підсистеми ЗСП пред
ставлено в табл. 2.
Оцінювання діяльності банків за показниками фі
нансової підсистеми ЗСП дозволило виявити такі про
блемні аспекти у функціонуванні банківських установ:
надлишок ліквідності (коефіцієнти поточної, миттєвої
та ліквідності за строковими зобов’язаннями переви
щують рекомендовані значення); низький рівень діло
вої активності (про що свідчить зниження коефіцієнтів
активності залучення строкових депозитів, загальної
інвестиційної активності та фінансового важеля), рен
табельності капіталу та чистого спреду; нездатність бан
ків залучати додаткові ресурси (низькі значення показ
ника мультиплікатора капіталу); надмірна концентрація

Таблиця 2

Банк 8

Банк 7

Банк 6

Банк 5

Банк 4

Банк 3

Банк 2

Банк 1

Аналіз показників в межах фінансової підсистеми ЗСП

Коефіцієнт кредитної активності

2

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

4

Коефіцієнт ліквідності за строковими зобов’язаннями

5

Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів

6

Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів

7

Коефіцієнт загальної інвестиційної активності

8

Коефіцієнт фінансового важеля

9

Коефіцієнт захищеності капіталу

10

Мультиплікатор капіталу

11

Рентабельність капіталу

12

Чистий спред

Примітка: кольором позначено наявність відхилення фінансового показника від нормативного або рекомендованого, що свідчить
про негативну тенденцію розвитку банку.
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Таким чином, виявлення негативних тенденцій у
функціонуванні досліджуваних фінансових інститутів
дозволило чітко визначити аспекти їх діяльності, що
потребують посиленої уваги з боку керівництва та є на
явними сигналами про погіршення їх фінансового стану
та фактори, що на нього вплинуть в майбутньому.
За результатами проведеного аналізу було сфор
мульовано стратегічні цілі, на основі яких в межах логі
ки ЗСП здійснюється вибір та розробка стратегії.
Для розвитку фінансової підсистеми ЗСП бан
ку було сформовано такі стратегічні цілі: забезпечення
необхідного рівня фінансової стійкості, активізація ін
вестиційної діяльності, забезпечення ліквідності, підви
щення ефективності використання капіталу і зростання
прибутковості.

ЕКОНОМІКА
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А

налогічним чином було проаналізовано показни
ки діяльності банків, на основі яких було сформо
вано вибірку дослідження, у межах клієнтської,
процесної та підсистеми розвитку персоналу та визна
чено такі стратегічні цілі: розширення клієнтської бази,
залучення коштів клієнтів і підвищення ефективності
взаємодії з клієнтами; зниження операційних витрат і
розширення продуктового ряду банку; підвищення мо
тивації персоналу, забезпечення зростання і кваліфікації
персоналу та підвищення ефективності використання
персоналу.
Процес вибору та розробки стратегії, окрім оцінки
представлених у ЗСП підсистем і сформованих за її ре
зультатами стратегічних цілей, необхідно здійснювати й
з урахуванням конкурентної позиції банку (типу пове
дінки на ринку).
Серед інструментів стратегічного аналізу, що сис
тематизовані в [4], для реалізації цієї мети було обрано
SPACE-аналіз, який, окрім фінансових показників, що
були проаналізовані під час оцінювання діяльності банку
на основі ЗСП, враховує фактори його конкурентних пе
реваг і зовнішнього середовища, в якому він функціонує.
Сутність методу SPACE-аналізу полягає в побудо
ві матриці, в якій відображено фактори зовнішнього се
редовища (привабливість галузі – IS і стабільність ото
чуючого середовища – ЕS) та внутрішнього середовища
(фінансовий стан організації – FS і конкурентні перева
ги – СА). Через побудову системи координат менеджери
визначають положення організації на ринку, стратегічні
альтернативи її розвитку та методи їх реалізації. Кожно
му квадранту матриці відповідає визначений тип пове
дінки організації на ринку: агресивний, консервативний,
захисний та конкурентний [9, с. 64 – 65].
До переваг SРАСЕ-аналізу належать [10]: зрозуміла
логіка проведення аналізу; відносна швидкість здійснен
ня оцінки; можливість визначення укрупнених страте
гічних позицій та наочність представлення отриманих
результатів і рекомендацій з вибору напрямків дій.
Дослідники [11, 12] його привабливість поясню
ють також й тим, що дає можливість проаналізувати на
явну стратегію організації навіть тоді, коли вона існує в
неявному вигляді.
Серед недоліків даного методу в [10] виокрем
люють: необґрунтованість критеріїв, що включаються
до складу факторів матриці SPACE; представлення не
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повного переліку стратегічних позицій організації; ви
користання бальних експертних оцінок для оцінювання
деяких кількісних показників.
Незважаючи на наявність розглянутих недоліків
SРАСЕ-аналізу, його переваги є достатньо суттєвими,
оскільки він дозволяє врахувати великий спектр фак
торів зовнішнього оточення банку та визначити його
позицію на ринку, що разом із застосуванням ЗСП за
безпечує комплексний підхід до стратегічного аналізу та
визначення за його результатами стратегії банку.
У цілому метод SPACE-аналізу пропонується за
стосовувати як багатокритеріальний підхід, який дозво
ляє здійснювати ідентифікацію, пошук репрезентатив
ної вибірки характеристик, їх об’єднання у групи, при
своєння їм конкретних оцінок (вагових коефіцієнтів) у
межах присвоєної шкали [12].
На основі аналізу наукової літератури [9, 10, 12 –
17] було сформовано етапи проведення SРАСЕ-аналізу,
які представлено на рис. 1.
Фактори конкурентної позиції банку, які форму
ють матрицю SРАСЕ, представлено в табл. 3.
Вибір критеріїв та їх оцінка вимагають ґрунтовних
знань як методології стратегічного аналізу, так і специ
фіки галузі та бізнесу підприємства. Тому для аналізу за
методом SPACE потрібно залучати висококваліфікова
них експертів [15].
Як експерти до дослідження з кожного банку за
лучалися керівники функціональних підрозділів аналі
зованих банків. Було сформовано 8 експертних груп, до
складу яких увійшли висококваліфіковані фахівці, які
мають значний стаж роботи в банківській сфері.
Для розв’язання поставлених цілей та визначення
пріоритетних критеріїв матриці SРАСЕ було застосовано
метод аналізу ієрархій (метод МАІ) [19], який було реалізо
вано за допомогою програмного продукту Expert Choice.

С

лід зауважити, що при проведенні попарних по
рівнянь розглянутих критеріїв, за якими здійсню
ється визначення конкурентної позиції банку,
оцінка ступеня відхилення від узгодженості не перевищує
встановлену межу (10 %), і експертам немає необхідності
перевіряти свої судження. Це підтверджує об’єктивність
та обґрунтованість одержаних результатів.
Встановлення експертами вагових коефіцієнтів (їх
сума дорівнює 1) для кожного з критеріїв та їх оцінюван
ня за 10-бальною шкалою дозволило провести загальну
оцінку кожної з груп факторів матриці SРАСЕ.
З метою перевірки узгодженості думок експертів за
допомогою програмного продукту Statistica 6.0 було роз
раховано коефіцієнти конкордації Кендалла. Слід зазна
чити, що кожна із 8 сформованих експертних груп харак
теризується високою погодженістю думок фахівців (кое
фіцієнти конкордації для кожної них перевищують 0,7 та
наближені до 1) та їх оцінку можна вважати об’єктивною.
Для визначення вектора конкурентної позиції бан
ку (табл. 4) знайдено його координати за формулами [9,
10, 12, 13, 15]: х = IS – СА, у = FS – ЕS, де IS – фактори
фінансового ринку; СА – фактори конкурентних пере
ваг; FS – фактори фінансового потенціалу; ЕS – фактори
стабільності обстановки.
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1 етап. Формування експертних груп

2 етап. Визначення критеріїв, що входять до факторів SPACEаналізу,та їх ваги (пріоритетності) для кожного банку окремо
(на основі шкали відносної важливості Т. Сааті)

3 етап. Вибір шкали оцінки критеріїв
(від 0 до 10 або від 0 до 6)
4 етап. Експертна оцінка критеріїв, що входять до факторів
SPACE-матриці (з урахуванням вагових коефіцієнтів)

5 етап. Перевірка узгодженості думок експертів

6 етап. Визначення вектора конкурентної позиції на ринку

Рис. 1. Етапи проведення SРАСЕ-аналізу банку
Таблиця 3
Фактори конкурентної позиції банку [18]
1. Фактори стабільності обстановки (ЕS)

2. Фактори фінансового ринку (ринкового потенціалу) (IS)

1.1. Мінливість попиту на банківські продукти та послуги,
у тому числі і нові.
1.2. Поява нових сегментів ринку.
1.3. Банківське законодавство.
1.4. Зміни у зовнішньоекономічному оточенні.
1.5. Рівень промислового виробництва (ділової активності).
1.6. Рівень реальних доходів населення.
1.7. Темпи інфляції.
1.8. Рівень безробіття в країні.
1.9. Зміна соціальної напруги
3. Фактори конкурентних переваг (СА)
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2.1. Облікова ставка.
2.2. Норма обов’язкового резервування.
2.3. Зміни у попиті та пропозиції на банківський капітал.
2.4. Розмір міжбанківських кредитних ставок.
2.5. Обсяг рефінансування.
2.6. Зміни курсу валют.
2.7. Зміни інвестиційного клімату
4. Фактори фінансового потенціалу (FS)

3.1. Частка ринку.
3.2. Якість банківських продуктів і послуг.
3.3. Цінова політика.
3.4. Імідж банку.
3.5. Рівень техніки та технології.
3.6. Здатність до інновацій

4.1. Рентабельність активів.
4.2. Рентабельність капіталу.
4.3. Платоспроможність.
4.4. Розмір регулятивного капіталу.
4.5. Грошовий потік.
4.6. Банківські ризики

Таблиця 4
Визначення координат вектора конкурентної позиції банку
ЕS

IS

СА

FS

Х

У

= IS – СА

= FS – ЕS

Стратегічна
позиція

Банк 1

7,382

4,0912

3,6038

5,0246

0,487

–2,3574

Конкурентна

Банк 2

6,4764

4,7292

4,6998

4,8042

0,0294

–1,6722

Конкурентна

Банк 3

6,3026

4,4772

3,4514

7,0684

1,0258

0,7658

Агресивна

Банк 4

6,38

4,4072

4,1268

6,7884

0,2804

0,4084

Агресивна

Банк 5

6,243

5,3722

5,176

6,3994

0,1962

0,1564

Агресивна

Банк 6

6,5162

4,578

4,7244

5,35

–0,1464

–1,1662

Захисна

Банк 7

6,501

4,374

3,5158

5,168

0,8582

–1,333

Конкурентна

Банк 8

7,3356

4,994

5,4122

4,3438

–0,4182

–2,9918

Захисна
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За результатами проведеного SРАСЕ-аналізу було
з’ясовано, що для Банків 1, 2, 7 характерна конкурентна по
зиція, яка свідчить, що банк одержує конкурентну перева
гу у відносно нестабільному оточуючому середовищі. Для
даних банківських установ критичним фактором є фінан
совий потенціал, що обумовлює необхідність пошуку до
даткових фінансових ресурсів. Для Банків 3, 4, 5 характер
ний агресивний тип поведінки на ринку, що свідчить про
великий фінансовий та ринковий потенціал. За рахунок
відносно стабільного фінансового стану та достатнього
обсягу фінансових ресурсів визначені банківські уста
нови отримують значні конкурентні переваги та мають
змогу нейтралізувати негативний вплив зовнішнього се
редовища. Порівняно з іншими банками, Банки 6 і 8 ма
ють низький фінансовий та ринковий потенціал і реалі
зують конкурентну позицію захисного типу, що свідчить
про низьку конкурентоспроможність його продуктів та
послуг і недостатність фінансових засобів. У такому ви
падку з метою покращення конкурентної позиції керів
ництву банку доцільно звернути увагу на покращення
якісних характеристик продуктового ряду та активізува
ти дослідження у сфері продуктових інновацій.
Визначені вектори конкурентної позиції дослі
джуваних банків у системі координат матриці SРАСЕ
зображено на рис. 2.
У результаті проведеного стратегічного аналізу зо
внішнього та внутрішнього середовища досліджуваних
банків на основі оцінювання їх діяльності за підсисте
мами ЗСП і використання SРАСЕ-аналізу було визначе
но їх стратегічні цілі та тип поведінки на ринку.
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Слід зазначити, що з метою збереження (для Банків
3, 4, 5) або посилення (для Банків 1, 2, 6, 7, 8) своїх кон
курентних позицій та реалізації сформованих стратегіч
них цілей, які передбачають підвищення прибутковості
банку, активізацію інвестиційної діяльності, забезпечен
ня його фінансової стійкості та ліквідності, розширення
клієнтської бази та підвищення ефективності взаємодії
з клієнтами, удосконалення внутрішніх бізнес-процесів
та інноваційну спрямованість, підвищення ефективності
використання персоналу, за доцільне вважається визна
чення та впровадження стратегії зростання, яка орієнто
вана на зростання всіх показників діяльності.

У

цілому розглянутий комплексний підхід до оцінки
зовнішнього та внутрішнього середовища банку
на основі застосування ЗСП та SРАСЕ-аналізу до
зволяє сформувати цілісне бачення про діяльність банку,
виявити існуючі загрози та можливості, визначити конку
ренту позицію та стратегічні цілі, які є базою для визна
чення та розробки стратегії його подальшого розвитку. 
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Стаття присвячена визначенню місця електронних грошей у теорії сучасних грошей, уточненню функцій та оцінці їхнього значення у грошовому
обігу країни. Проаналізовано підходи до визначення функцій сучасних грошей, критично оцінено бачення науковців щодо функціонування електрон
них грошей, надано їх характеристику та наведено відмінні та спільні риси з готівковими та безготівковими формами грошей. Обґрунтовано
ознаки електронних грошей та необхідність державної гарантії їхнього забезпечення як однієї з форм грошей. Актуальність цього дослідження
полягає у тому, що сучасними науковцями приділяється недостатньо уваги теоретичним засадам електронних грошей. А ті з них, хто вивчають зазначену проблематику, не висвітлюють необхідних і важливих аспектів теорії електронних грошей.
Ключові слова: грошові кошти, форми грошей, електронні гроші, готівка, безготівкові кошти, функції грошей, грошовий обіг, забезпечення електронних грошей.
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Мельниченко А. В. Теоретические основы электронных денег
Статья посвящена определению места электронных денег в теории
современных денег, уточнению функций и оценке их значения в денежном обращении страны. Проанализированы подходы к определению
функций современных денег, критически оценено видение ученых относительно функционирования электронных денег, дана их характеристика и приведены отличные и общие черты с наличными и безналичными формами денег. Обоснованы признаки электронных денег и
необходимость государственной гарантии их обеспечения как одной
из форм денег. Актуальность данного исследования заключается в
том, что современными учеными уделяется недостаточно внимания
теоретическим основам электронных денег. А те из них, кто изучают указанную проблематику, не освещают необходимых и важных
аспектов теории электронных денег.
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Melnichenko O. V. Theoretical Foundations of Electronic Money
The article is devoted to identification of the place of electronic money in the
theory of modern money, specification of functions and assessment of their
value in the money circulation of a country. The article analyses approaches
to identification of functions of modern money, critically assesses vision of
scientists with respect to electronic money functioning, gives its characteristic
and provides different and common features with cash and non-cash forms
of money. It justifies features of electronic money and a necessity of the state
security as of one of the forms of money. Urgency of this study lies in the fact
that the modern scientists pay insufficient attention to the theoretical foundations of electronic money. And those of them who study this subject do not
describe necessary and important aspects of the theory of electronic money.
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