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Рисунок – Рынок автомобильного топлива в Республики Беларусь 

Источник: составлено автором 

 

Зависимость «низкие мировые цены на нефть = высокие цены на топливо на белорусском рын-

ке» объясняется еще одним обстоятельством: Правительство, в условиях снижения рентабельно-

сти экспортной нефтепереработки, дополняет доходную часть бюджета путем повышения акци-

зов. Поэтому, что касается нынешней сложившейся ситуации, то нельзя исключить дальнейшее 

увеличение цен на топливо при падении нефтяных цен. Вывозные таможенные пошлины завязаны 

на цене на нефть, т.е. чем ниже цена на нефть, тем меньше средств получает бюджет страны. Та-

ким образом, высока вероятность того, что белорусский потребитель продолжит попадать в пара-

доксальную ситуацию: падение цен на рынке нефти увеличит цены на топливо. 

Однако данные рассуждения можно назвать правильными до определенного предела. Рост цен 

на топливо в Республике Беларусь также имеет определенные ограничения, связанные с ценами на 

топливо в Российской Федерации. В настоящее время цены на топливо в России находятся в пре-

делах от 32 до 36 росс. Рублей, что по курсу Национального банка Республики Беларусь на начало 

мая 2015 года (1 рос. Руб. = 280 бел. Руб.) составляет от 8960 до 10 080 бел. Рублей. Исходя из 

данных предположений, можно говорить о том, что цены на топливо в Беларуси не могут суще-

ственно превышать данные пределы. В противном случае, если в Республике Беларусь цена на 

топливо окажутся существенно выше российских, то заработает теневой рынок, т.е. большая часть 

населения Беларуси станет потреблять российское топливо, и как следствие государство начнет 

терять свих доходы. Таким образом, в данной работе нами раскрыт парадокс роста цен на топливо 

в Республике Беларусь на фоне падения мировых нефтяных цен, а также определены пределы 

данного явления. 
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Нині поняття «віртуальність» вживається досить часто і загалом у повсякденному житті вірту-

альним часто називають щось надумане або те, що не існує в нашій реальності. В перекладі з ла-

тинської слово «віртуальний» («virtualis») має декілька етимологічних значень: можливий, уявний, 

передбачуваний; такий, що може або повинен проявитися [1, с. 62]. А ось в англійській мові по-

няття «virtual» означало «фактичний, дійсний» [2, с. 779], а поняття «virtuality» – «сутність, істота» 

і лише згодом як «віртуальність». Французька інтерпретація даного поняття показує, що «virtuel» – 

це можливий, потенційний [3, с. 937]. 
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Щодо наукових поглядів на поняття «віртуальність», то науковці у різних сферах розуміють 

його зміст по–різному. Так, філософ Ж. Дельоз віртуальність розглядає як опозицію до реального 

[4], політолог Д. Іванов розуміє під його змістом продовження реального [5], а Д. Шапіро вбачає в 

його трактуванні безпосередній продукт інформаційних технологій [6]. 

Дане поняття вживали фізики як синонім слова уявний чи можливий, тобто реально неісную-

чий, але «нібито реально існуючий». Саме в цьому сенсі застосовувалися терміни «віртуальні пе-

реміщення» в класичній механіці, «віртуальні частинки» в квантовій теорії поля, «віртуальні зоб-

раження» в оптиці та «віртуальні швидкості» при визначенні рівноваги. В гуманітарних та 

соціальних науках вживаються такі словосполучення як «віртуальна пауза», «віртуальна ор-

ганізація» та «віртуальне суспільство», а зараз в епоху інформаційних технологій часто зустріча-

ються «віртуальна пам’ять», «віртуальний диск» тощо. Отже, у науковому колі використання 

терміну «віртуальність» поширене, але вживається воно неоднозначно.  

Таким чином, ні в науковому, ні в повсякденному розумінні зміст поняття  «віртуальність» до 

кінця не визначений. Це пояснюється двома факторами: 1) це поняття почало використовуватися 

порівняно недавно і розповсюдилося у зв’язку з впровадженням комп’ютерних технологій і ви-

никненням того середовища, яке вони моделюють; 2) створене комп’ютерними технологіями се-

редовище перестало бути відстороненою моделлю, в яку можна зануритися на деякий час і потім 

вийти з неї і забути про неї, оскільки вона міцно увійшла в повсякденне життя і стала її частиною 

[7, с. 20]. Проте, проведені дослідження дозволяють засвідчити, що кожна реальність є віртуаль-

ною, оскільки дійсний світ зливається з віртуальними реальностями людських свідомостей. Тому 

під «віртуальним» пропонуємо розуміти описову модель з параметрами, наближених до реальних 

умов функціонування економіки. Випливаючи з цього, поняття «віртуального банкінгу» не менше 

віртуальне, ніж власне банкінг і якщо розглянути зміст поняття послуги «віртуального банкінгу», 

то це вказував на отримання банківського обслуговування при відсутності точок банківського об-

слуговування (філій та відділень банків та ін.). Проте, варто зазначити, що не може існувати вірту-

ального банкінгу без віртуального банку. 

Вважається, що в чистому вигляді «віртуального банку» бути не може, оскільки віртуальний 

банк – це установа, якої немає в реальності і в якій немає фізичної присутності. Проте, погодитися 

з цим не можемо, оскільки навіть «інтернет–банк», тобто банк, який оперує виключно в мережі 

інтернет, має фізично місце розташування з усіма необхідними серверами, маршрутизаторами 

тощо. Крім того, будь–яка банківська установа має бути юридично зареєстрований, тобто при-

сутність банківської установи на певній території України. 

Отже, дослідивши теоретичні основи понять банкінгу та віртуального банку, можна ствер-

джувати, що віртуальний банкінг – це банківська діяльність у віртуальному просторі, яка, активно 

використовуючи можливості мережі інтернет, дозволяє надавати споживачам банківські продукти 

та послуги залежно від їх потреб та рівня інфраструктурного забезпечення регіонів держави.  
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