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Секція I 
 

Роль банківської системи у забезпеченні 

економічного зростання 
 

 

 

УДК 336.74 

 

Концентрація капіталу українських банків в умовах 

глобалізації 

Алла Сергіївна АБРАМОВА 

асистент кафедри грошового обігу і кредиту 

Буковинської державної фінансової академії 
 

У сучасних умовах господарювання беззаперечним є той факт, що 

основою розширеного відтворення продуктивних сил і виробничих 

відносин є накопичення банківського капіталу. Саме банківський капітал, 

його достатність та маневреність – це основна вимога та фундамент 

діяльності українських банків в глобалізаційних умовах. Саме капітал 

створює підґрунтя забезпечення фінансової стабільності та максимального 

задоволення потреб суб‘єктів господарювання у фінансових ресурсах. 

Питаннями ролі капіталу для банківської системи займаються багато 

науковців та практиків, зокрема, Алексеєнко М. Д., Сало І. В., Стельмах 

В. С., Шпиг Ф. І. та інші. 

Так, макроекономічний підхід передбачає визначення банківського 

капіталу як виокремленої форми промислового капіталу, що обслуговує 

кругообіг промислового капіталу та існує переважно в позичковій формі. 

Мікроекономічний підхід передбачає ототожнення банківського капіталу з 

ресурсами, які знаходяться в розпорядженні банку та використовуються 
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задля отримання прибутку. Тому єдність макро- та мікроекономічного 

підходів до визначення змісту банківського капіталу формує методологічну 

базу для аналізу особливостей його функціонування в умовах глобального 

простору. 

Серед основних труднощів банківської системи України постає 

проблема низької її капіталізації та проведення результативної кредитної 

політики. Підґрунтям такого стану є ситуація, яка характеризується 

припливом іноземного капіталу, зумовленим процесом інтенсифікації та 

глобалізації фінансових ринків. Так, відмічено посилення позицій 

іноземного капіталу за останні роки: у період з 2005-2010 роки кількість 

іноземних банків зросла з 19 до 51. В цілому частка іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків становить 9,5% у 2005 році та 36% у 2010. Такі 

показники свідчать, що можливість отримання високого прибутку за умов 

допустимого ризику – це основний мотив присутності іноземних банків в 

банківській системі України.  

Доцільно відмітити зростання обсягів кредитування вітчизняних 

суб‘єктів зі сторони іноземних банків, адже у 2010 частка наданих таких 

кредитів становила 43% проти 24% у 2005 році. Щодо розміщення 

депозитів на рахунках іноземних банків в Україні, то у 2010 році їх 

зростання помічено на рівні 13% порівняно з 2005 роком). Ситуація 

зумовлена зростанням довіри в кризовий та посткризовий період до банків з 

іноземним капіталом. 

Отож, на сьогоднішній день банки з іноземним капіталом становлять 

значну частку банківської системи України та чинять значний вплив на неї. 

За таких умов гострим залишається питання співвідношення між часткою 

вітчизняних та іноземних фінансових інститутів, адже присутність 

іноземних банків з однієї сторони забезпечує розширення можливостей 

національної економіки отримувати додаткові грошові ресурси, а з іншої – 

виступає загрозою, пов'язаною з процесами глобалізації для України і 

полягає у втраті контролю над національною банківською системою. 
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На коротку перспективу варто запровадити систему 

протекціоністських заходів щодо банківської системи України, а з точки 

зору довгострокових дій – постає необхідність вжиття заходів підвищення 

рівня концентрації національного банківського капіталу, покращення його 

структури, рівня конкурентоспроможності, практикуючи нетрадиційні 

банківські послуги, а також доопрацювання системи банківського нагляду 

та об'єднання її органів. 
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Взаємозалежність типів банківських криз від видів 
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Ольга Борисівна АФАНАСЬЄВА 

викладач-стажист кафедри міжнародної економіки 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 
 

Діяльність банку нерозривно зв‘язана з впливом різноманітних 

ризиків. Орієнтація на максимізацію прибутку, завоювання більшої частки 

ринку спричинює підвищення рівня ризикованості банківської діяльності. З 

іншого боку, мінливість та нестабільність вітчизняного ринку банківських 

послуг ще більше ускладнює ефективність функціонування банків. Таким 

чином, ризик є невід‘ємною складовою банківської діяльності.  

Існує велика кількість класифікації банківських ризиків за різними 

критеріями. Так, в Україні згідно з Методичним вказівками з інспектування 

банків «Система оцінки ризиків» [1] Національний банк України виділяє 

основні дев‘ять категорій банківських ризиків: ризик ліквідності, 
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кредитний ризик, валютний ризик, ризик зміни процентної ставки, 

ринковий ризик, операційний ризик, ризик репутації, юридичний ризик та 

стратегічний ризик. Дана класифікація охоплює основні види ризиків, з 

якими стикається банк протягом своєї діяльності. 

Підвищення рівня того чи іншого ризику в діяльності банку може 

призвести до виникнення проблемних ситуацій. Відповідно, в залежності 

від виду ризику, який виникає в банку, банківські кризи проявляються в 

різних формах. Превентивний антикризовий менеджмент являє собою 

основу для управління ризиками, спрямовану на передбачення, раннє 

попередження та нейтралізацію ризикових ситуацій для банку. Таким 

чином, можна стверджувати про наявність прямого взаємозв‘язку між 

інструментами антикризового та ризик-менеджменту, що дає змогу 

системно підходити до уникнення кризових ситуацій в банку на основі 

управління ризиками. 

Якщо впливу ризикових факторів не вдалося уникнути, в банку 

виникає кризова ситуація, яка може проявлятися в різних формах в 

залежності від переважаючого виду ризику. Так, підвищення рівня певного 

ризику обумовлює виникнення в банку кризи відповідної форми прояву. 

Наприклад, кредитний ризик може стати причиною появи кризи 

субстандартного кредитування, валютний ризик – валютної кризи. Аналіз 

досвіду світових банківських криз, проведений науковцями на прикладі ХХ 

країн, свідчить про те, що основними формами прояву банківської кризи є 

криза прибутковості (платоспроможності) та ліквідності. Остання може 

бути наслідком надмірного ризику ліквідності, стратегічного ризику, а 

також кризи довіри. Криза ліквідності характеризується значним 

зниженням ліквідних кошті в банку, нездатності виконувати свої 

зобов‘язання та поточні банківські операції. 

Криза платоспроможності виникає в банках як результат високого 

рівня ризику зміни відсоткової ставки, ринкового ризику, а також валютної 

кризи або кризи субстандартного кредитування.  



15 

 

Так, криза неплатоспроможності означає настання такої ситуації, коли 

банк виявиться неспроможним здійснювати свої зобов‘язання перед своїми 

кредиторами та державними органами стосовно податкового навантаження 

та сплати обов‘язкових платежів.  

Таким чином, визначення взаємозалежності різних типів банківських 

криз від переважаючого виду банківського ризику дозволить визначити 

інструменти антикризового менеджменту на всіх стадіях – у докризовому 

та кризовому періоді.  

Список використаних джерел 

1. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» : 

постанова Правління НБУ від 15.03.04 № 104 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua  
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Оцінка ефективності функціонування інфраструктури 

фондового ринку України 

Лариса Миколаївна БАРАБАН 

старший викладач кафедри банківської справи 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Україна з кожним роком усе більше інтегрується в світову фінансову 

систему, а отже і її фінансовий та фондовий ринки адекватніше починають 

реагувати на загальносвітові економічні процеси. Підвищення ефективності 

ринку цінних паперів в Україні неможливе без чіткого функціонування 

його інфраструктури та визначення приоритетних напрямів подальшого 

розвитку. 

Подолання існуючих проблем фондового ринку України більшість 

дослідників та експертів пов‘язують з необхідністю удосконалення 

законодавства, яке регулює діяльність цього ринку в цілому та окремих 

складових його інфраструктури зокрема. 

У 2010-2011 роках вітчизняна економіка оговтувалась від впливу 

світової фінансової кризи, яка позначилася й на функціонуванні 
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вітчизняного фондового ринку. Незважаючи на це, деякі показники ринку 

цінних паперів все ж таки демонстрували позитивну динаміку. Кількість 

професійних учасників фондового ринку з урахуванням суміщення 

декількох видів професійної діяльності збільшилась на початку поточного 

року і становила 1476, в тому числі: 297 учасників є торговцями – 

зберігачами (124 банки),серед них 33 учасники є торговцями-зберігачами і 

реєстраторами (24 банки); 3 депозитарії мали ліцензію на розрахунково-

клірингову діяльність[1]. Аналізуючи діяльність зберігачів за поточний рік, 

можна зробити висновок, що відбулось збільшення: кількості зберігачів 

цінних паперів; загальної кількості іменних цінних паперів, що 

обліковуються на рахунках зберігачів; кількості цінних паперів, що 

обліковуються у депозитарії; власниками рахунків, на яких обліковується 

найбільша кількість цінних паперів є юридичні особи-нерезиденти; 

власниками найбільшої кількості відкритих рахунків у цінних паперах є 

фізичні особи-резиденти. 

Криза практично не вплинула на обсяги емісії цінних паперів. Обсяг 

випусків акцій, зареєстрованих Комісією протягом 2010 року, збільшився 

порівняно з попереднім у 2 рази. У січні 2011 року Міністерство фінансів 

України розмістило облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) на 

загальну суму 2805,45 млн грн., середньозважена дохідність за якими 

становить 7,85% річних. Порівняно з попередніми роками загальний обсяг 

ОВДП, що перебувають в обігу, суттєво збільшився і на 01.02.2011 

становив 135814,20 млн грн. [2]. Збільшення обсягів торгів ОВДП на ринку 

насамперед пов‘язано зі зростанням зацікавленості банків у державних 

облігаціях України, оскільки до березня минулого року ОВДП мали високу 

прибутковість, що привернуло увагу до них інвесторів-нерезидентів. 

Однією з причин активізації вторинного ринку ОВДП стало те, що з 19 

лютого 2010 року доступ до участі в аукціонах з первинного розміщення 

мають лише 14 банків – первинних дилерів. Решта бажаючих вкласти 

кошти в державні цінні папери змушена купувати їх на вторинному ринку. 

Обсяг торгів ОВДП, акціями, корпоративними облігаціями та 
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муніципальними цінними паперами в другому кварталі 2011 року збільшився 

порівняно з аналогічним періодом 2010 року більше ніж у 2,7 рази і становив 

4,8 млрд грн. На біржовому ринку України діють десять організаторів торгівлі, 

найбільшим з яких є Фондова біржа Першої фондової торгової системи (ФБ 

ПФТС). Індекс ФС ПФТС є офіційним показником цієї системи і 

розраховується на підставі простих акцій найпривабливіших підприємств, що 

пройшли лістинг на фондовій біржі. За результатами дослідження даний 

індекс зріс на 7,82% і на 01.02.2011 р. становив 1 051,37 пункти порівняно з 

попереднім роком. 

 Крім того, незважаючи на темпи емісії державних, корпоративних та 

муніципальних цінних паперів, їх обсяги все ще є незначними для вітчизняної 

економіки, а в структурі випусків цінних паперів переважають закриті 

випуски, які мають обмежений обіг і не можуть розглядатися як повноцінний 

фінансовий інструмент. Поступовий розвиток фондового ринку України 

виявив цілу низку проблем (низька ліквідність та капіталізація, низький рівень 

захисту прав та інтересів інвесторів, невеликі обсяги і т.д.). 

 У зв‘язку з цим є нагальна потреба в удосконаленні інфраструктури 

вітчизняного фондового ринку поряд з механізмом державного регулювання. 

Список використаних джерел 

1. Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України. – Режим доступу: http://www.smida.gov. ua/stat. php  

2. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 

Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua 
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Основні індикатори грошово-кредитної політики НБУ 
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старший викладач кафедри банківської справи 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Досвід показує, що центральні банки не знайшли комбінованих 

інструментів, які б могли застосовуватися з однаковою ефективністю при 

різних ситуаціях грошово-кредитного ринку і забезпечували б досягненню 

основних цілей. Суб‘єктом грошово-кредитної політики виступає держава, і 

хоча визначальну роль в здійсненні грошово-кредитного регулювання 
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належить центральному банку, але його політика не є автономною і 

кінцева мета повинна співпадати з основними цілями макроекономічної 

політики держави. Об‘єктами, на які частіше всього направляються 

регулятивні заходи є: грошова маса; відсоткова ставка, валютний курс, 

індекс інфляції, швидкість обігу грошей. Вибір об‘єктів грошово-

кредитного регулювання залежить від економічної ситуації в державі і 

означає, що центральний банк повинен здійснювати орієнтацію на один або 

декілька об‘єктів одночасно. 

На сьогодні актуальною залишається необхідність розробки нових 

ефективних інструментів для управління ліквідністю банківської системи 

та підвищення її ділової активності. В після кризовий період пріоритетом 

центральних банків є цінова стабільність. Програма економічних реформ на 

2011-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава», яка розроблена Комітетом економічних реформ при 

Президенті України є індикатором успіху розвитку фінансового сектору і 

передбачає досягнення рівня інфляції у 5-6% до 2014 року. Саме цей 

орієнтир має використовуватися Національним банком у процесі 

проведення грошово-кредитної політики. 

До завдань НБУ тепер віднесено функції забезпечення фінансової та 

макроекономічної стабільності, що потребує розширення інструментарію 

грошово-кредитної політики, а також його повноважень. 

В найближчий час грошово-кредитна політика повинна сприяти 

ліквідності фінансового ринку, добиватися росту ефективності своєї 

процентної політики, удосконалювати управління ліквідністю банків, 

розвивати систему макроекономічного моделювання та прогнозування. В 

загальному виді завдання грошово-кредитної політики НБУ направлені на 

створення умов для досягнення установами банків економічної політики 

держави. Основні напрямки розвитку грошово-кредитної політики 

включають основні орієнтири, виконання яких забезпечує цінову 

стабільність (таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Основні напрямки розвитку грошово-кредитної політики 

Цільові орієнтири Основні індикатори Основні показники індикаторів 

1. Цінова стабільність - ВВП; 

- індекс інфляції; 

- реальні грошові доходи громадян 

- звичайний індекс споживчих цін; 

- базовий індекс споживчих цін 

2. Курсова політика - обмінний курс; 

- обсяг золотовалютних резервів; 

- інтервенції на валютному ринку; 

- обсяг зовнішнього боргу 

- рівень доларизації зобов‘язань; 

- динаміка обмінного курсу; 

- міжнародні резерви; 

- чисті міжнародні резерви 

3. Процентна політика - облікова ставка НБУ; 

- ставка рефінансування; 

- процентні ставки за кредитами та 

депозитами 

- операції на відкритому ринку; 

- депозитні операції; 

- рефінансування банків 

4. Грошова база 

грошова маса 

- нормативи обов‘язкового 

резервування; 

- грошовий мультиплікатор; 

- швидкість обігу грошей 

- гроші поза банками; 

- обов‘язкові резерви; 

- випуск грошей через; 

- валютний ринок; 

- фондовий ринок; 

- кредитний ринок 
 

Число таких індикаторів може бути розширене заходами по розвитку 

інвестиційного кредитування, ринку іпотечних цінних паперів, системи 

обов‘язкових та добровільних пенсійних накопичень, розширення операцій 

по рефінансуванню банків та операцій на відкритому ринку цінних паперів. 

 

 

УДК 336.71.078.3 

Інструменти банківського нагляду на консолідованій 

основі 

Сергій Вікторович БАШЛАЙ 
доцент кафедри банківської справи 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Нагляд на консолідованій основі повинен забезпечити об‘єктивну 

оцінку стійкості банку та пов‘язаних з ним установ, враховуючи всі ризики 

на які наражається фінансова група і не залежно від того визнає вона себе 

такою чи ні.  

Питання організації діяльності банківських груп і нагляду за ними, в 

першу чергу, пов‘язані з темою фінансової стійкості банків, які, в свою 
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чергу, і визначають стабільність вітчизняної фінансово-кредитної системи, 

в цілому.  

Механізм забезпечення такого стану, в першу чергу, включає набір 

інструментів, що використовуються державним органом для забезпечення 

безперебійного функціонування банківської системи країни і передбачає 

економічні, регулятивно-наглядові та стабілізаційні заходи дій. З метою 

створення реального механізму захисту інтересів вкладників банків та 

інвесторів небанківських фінансових установ, забезпечення стабільності 

вітчизняної фінансової системи здійснення уповноваженими органами 

нагляду на консолідованій основі потребує вивчення змісту та 

методологічних засад застосування належних інструментів.  

Основні інструменти реалізації наглядових функцій уповноваженими 

органами різних держав, практично, однакові і передбачають наступні дії: 

- встановлення та нагляд за дотриманням регулятивних вимог; 

- постійний дистанційний моніторинг фінансового стану банку; 

- періодичне тематичних чи комплексне інспектування банку; 

- застосування заходів впливу до банку. 

Банки України часто також стають учасниками більш складної 

структури до якої можуть входити інші банки і небанківські кредитні 

установи, а також компанії та нефінансові структури – резиденти та 

нерезиденти країни. З одного боку фінансові конгломерати наділені 

очевидними перевагами: широта впливу, зростання 

конкурентоспроможності, забезпечення диверсифікації, підтримка 

платоспроможності та ресурсозабезпеченості учасників групи, а з іншого 

вони зустрічають додаткові та генерують самі цілий ряд нових ризиків. 

Реалістична оцінка відповідності банку наглядовим стандартам 

повинна враховувати всі кредитні та фінансові інституції, в яких він бере 

учать або які є дочірніми (асоційованими) щодо нього. Прийнятий 

Верховною Радою України Закон «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо нагляду на консолідованій основі» покликаний удосконалити 
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підходи до здійснення державного нагляду на фінансовому ринку шляхом 

обмеження ризиків на які наражаються банки учасники відповідних груп. 

Для реалізації наглядових функцій уповноважені державні органи 

України (НБУ, ДКЦПФР та Держфінпослуг) можуть застосовувати 

відповідні інструменти, які умовно прийнято поділяти на дві групи – 

економічні та адміністративні (директивні). 

Так застосування НБУ економічних інструментів має забезпечувати: 

обмеження прийняття банківськими групами істотних ризиків; 

стимулювання розробки в банківській групі системи внутрішнього 

контролю та моніторингу концентрації ризиків; підвищення якості 

інвестицій та ефективності діяльності банківської групи (учасників); 

максимізацію доходу, нарощування капіталу та ефективний розподіл 

джерел фінансового забезпечення.  

В свою чергу, адміністративні інструменти спрямовані на обмеження 

ризиків банку на етапі виникнення банківської групи, входження банків до 

її складу та застосування заходів впливу до учасників об‘єднання у випадку 

невиконання ними вимог регулятивно-наглядового органу. 

Питаннями які, вочевидь, потребують подальших вивчень і науково-

методологічних викладень, в першу чергу, є: уніфікація засад регулювання 

банківського та небанківського секторів фінансового ринку; узгодження 

між регуляторами порядку обміну інформацією щодо учасників фінансових 

груп, які знаходяться в сфері їх регулювання; остаточний вибір форми 

взаємодії між наглядовими органами ринку фінансових послуг та статусу 

кожного із них по відношенню один до одного та суб‘єктів ринку 

(колегіальне делегування функцій чи створення мегарегулятора 

фінансового ринку).  

 



22 

 

УДК 336.7 

Механізм створення і складові елементи системи захисту 

банківських вкладів суб’єктів господарювання 

Сергій Володимирович БЕЗВУХ 

асистент кафедри фінансів і банківської справи 

Хмельницького національного університету 
 

Фінансова криза 2008-2009 років показала ряд проблем у 

функціонуванні банківського ринку України. Головним завданням 

післякризового періоду є підвищення надійності банківської системи. Це 

відбувається шляхом посилення вимог до діяльності банківських установ, 

нагляду з боку НБУ та розбудова захисних механізмів. До них відноситься 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

На нашу думку, поряд із розширенням повноважень Фонду щодо 

роботи з банком після визнання його неплатоспроможним доцільним було б 

поширити захист, крім вкладів фізичних осіб, на вклади суб‘єктів 

господарювання. Причинами такого кроку є їх важливість в ресурсній базі 

банківських установ, посилення довіри до банківської системи і підтримка 

розвитку економіки країни. 

Створення системи захисту вкладів суб‘єктів господарювання в 

банківських установах України має відбуватись шляхом розширення 

повноважень діючої системи захисту вкладів фізичних осіб, але з 

початковим етапом незалежності за певними ознаками.  

Грошовий фонд системи захисту вкладів суб‘єктів господарювання в 

банківських установах має бути окремим від грошового фонду системи 

захисту вкладів фізичних осіб.  

При створені системи захисту вкладів суб‘єктів господарювання в 

Україні на початковому етапі слід також використовувати поступове 

наповнення фонду. 

Схема діючої системи захисту вкладів в Україні видозміниться та 

буде виглядати наступним чином (рис. 1).  
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При налагоджені роботи системи захисту вкладів суб‘єктів 

господарювання можливо перейти до підходу з наповнення фонду шляхом 

визначення оптимального його розміру, досягнення та підтримки його 

розміру на певному рівні.  

Таким чином, поширення захисту на вклади суб‘єктів 

господарювання є необхідним та можливим кроком у розвитку діючого 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

Рис. 1. Схема побудови системи захисту вкладів фізичних осіб та суб’єктів 

господарювання в банківських установах України (розроблено автором) 
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УДК 336.7 

Специфіка управління залученими ресурсами банку 

Ганна Миколаївна БІЛОКІНЬ 

доцент кафедри банківської справи 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Зміна економічної ситуації, необхідність прискорення темпів росту 

ВВП вимагають швидкого збільшення відповідних кредитних вкладень 

банків в економіку. Варто зазначити, що обсяги кредитування до 2009 року 

зростали досить високими темпами. Водночас, протягом останніх п‘яти 

років темпи зростання обсягів кредитування суттєво випереджали темпи 

росту ВВП. Це сформувало певні умови для економічного зростання. Але 

таке швидке зростання кредитних вкладень призводить до 

«перенапруження» банківської системи. Тому банки повинні прогнозувати 

свою ресурсну базу з точки зору термінів та ціни. 

У банківській практиці досить часто виникає запитання: чи можливе 

використання поточних пасивів для розміщення у термінові активи, якщо 

можливо, то у яких межах, наскільки це ефективно, чи не призведе це в 

майбутньому до збитків унаслідок необхідності поповнення коштів, яких 

тимчасово не вистачає. 

Ресурсна база депозитних корпорацій є досить різноманітною як за 

складом, так і за характером. Капітал банку, термінові депозити і позики, 

отримані від інших банків, є стабільними і керованими ресурсами, які 

дають змогу розміщувати їх у найбільш прибуткові термінові активи. 

Депозити до запитання юридичних і фізичних осіб, а також кошти до 

запитання інших банків і ті, що перебувають у розпорядженні іншого 

банку, є некерованими і нестабільними ресурсами, які сформовані 

залишками коштів на рахунках клієнтів, та в сукупності формують поточні 

пасиви комерційних банків. Залишок коштів на кожному окремому рахунку 

може змінюватися від нуля до його максимуму відповідно до надходження 

коштів на рахунок або відплив з нього без погодження з банком. 
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Внесок у створення стабільної складової поточних пасивів 

юридичних і фізичних осіб неоднаковий: залишки на поточних рахунках 

фізичних осіб сягають 41,93% розміру поточних пасивів [1]. Крім того, слід 

зазначити достатньо стабільний їх характер, що пояснюється великою 

кількістю рахунків, розрахункових операцій, що проводяться, а також 

незначними сумами за кожним з цих рахунків і окремими операціями. 

Переважна частина коштів на  поточних рахунків фізичних осіб без різких 

коливань становить залишок, що не знижується. Збільшення коштів на 

рахунках фізичних осіб свідчить про тенденцію зростання довіри населення 

до банків, розширення спектру банківських послуг для населення, 

запровадження нових банківських продуктів з обслуговування населення.  

Для оцінювання рівня постійної частини поточних пасивів 

визначаються аналітичні залежністю. Це дозволить визначити 

«банківського ефект» внаслідок трансформації короткострокових і, 

водночас, дешевих ресурсів у ресурси довгострокові, що мають здатність 

до розміщення у дорогі активи. 

Таким чином, при розміщенні постійної частини поточних пасивів у 

термінові активи необхідно не тільки порівнювати можливості банку щодо 

підтримання ліквідності у межах нормативних значень, а й оцінювати 

можливі ризики використання даних ресурсів. Вони викликані можливим 

зменшенням рівня стабільної складової поточних пасивів унаслідок двох 

факторів: непередбачених втрат клієнтської бази і зменшення залишків на 

клієнтських рахунках. 

Список використаних джерел 

1. Офіційний сайт НБУ: режим доступу: 

[http://www.bank.gov.ua/]http://www.bank.gov.ua. 
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УДК 336.71:65.012.32 

Необхідність удосконалення системи управління 

фінансовими ресурсами банку 

Ірина Іванівна БІЛОМІСТНА 

старший викладач кафедри фінансів 

Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук 
 

У сучасних умовах функціонування економіки та банківської 

системи в цілому, внаслідок виникнення й розвитку кризових явищ, 

особливого значення набуває дослідження та розробка інноваційних 

методів банківського менеджменту. Управління комерційним банком – це 

багатогранний і динамічний процес, змістом якого є забезпечення 

діяльності банку необхідними ресурсами та організація цілісного циклу, що 

включає розробку і вдосконалення банківських технологій, забезпечення 

необхідного рівня банківських продуктів, виконання різноманітних видів 

банківських операцій, у структурі яких основне місце посідає управління 

фінансовими ресурсами банку. Забезпечення бажаних темпів розвитку 

банків і підвищення ефективності їх функціонування можливе тільки за 

умови підвищення ефективності фінансового менеджменту в банку, а саме 

удосконаленні системи управління фінансовими ресурсами банку.  

Можливості традиційних методів вирішення даної проблеми вже 

вичерпані, що обґрунтовує необхідність розвитку нового підходу для її 

розв‘язання, зокрема, логістичного підходу до управління фінансовими 

ресурсами банку. 

Сучасні умови ведення бізнесу характеризуються від‘ємним 

фінансовим результатом по системі банків на 01.01.2011 склав 13,0 млрд 

грн., що майже втричі менше, ніж за станом на 01.01.2010 (38,4 млрд грн.). 

Негативний фінансовий результат багатьох вітчизняних банків на цей 

час пояснюється тим, що їх більшість неефективно управляють 

фінансовими ресурсами, тому виникає  необхідність розвитку нового 

підходу до управління. 
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Як такий підхід на підприємствах уже давно застосовується логістика, 

основною задачею якої є розробка пропозицій, спрямованих на підвищення 

ефективності виробництва, збереження та розширення обсягів ринку й 

одержання переваг перед конкурентами за рахунок раціонального 

використання оборотних активів, зниження витрат виробництва та скорочення 

виробничого циклу. 

При традиційному підході до управління кожна ланка логістичного 

ланцюга має свою систему управління, що орієнтується на власні цілі та 

критерії ефективності.  

Вихідний напрям руху фінансових ресурсів кожної попередньої ланки 

логістичного ланцюга, сформований під впливом системи управління цієї 

ланки з урахуванням його цілей та критеріїв, є вхідним для наступної ланки. 

Підсумком усього логістичного ланцюга є фінансові ресурси, що надійшли з 

останньої ланки. Їхні параметри визначаються в результаті незалежних 

керівних дій, що здійснюються послідовно в кожній ланці логістичного 

ланцюга. Тому з точки зору загальних цілей управління вони випадкові.  

Принципова відмінність логістичного підходу до управління 

фінансовими ресурсами від традиційного виражається в інтеграції окремих 

ланцюгів у єдину систему, що має змогу адекватно реагувати на зміни 

зовнішнього середовища.  

Практика управління, яка склалася у вітчизняних банках, надає широкі 

можливості для ефективного використання логістичного підходу до 

управління фінансовими ресурсами банку, Акумулюючи кошти, банк 

самостійно вирішує питання щодо напрямів розміщення вільних коштів 

залежно від стратегічних завдань банку, фінансових умов, дохідності 

сегментів фінансового ринку.  

Практично всі напрями банківської діяльності можна розглядати з 

логістичних позицій. Кожен напрям націлений на досягнення основної мети 

функціонування банківської системи в цілому. Тому подальші дослідження 

будуть спрямовані на вдосконалення системи управління фінансовими 

ресурсами банку з використанням інструментарію логістики. 
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УДК 336.77: 334.72 

Cубконтрактинг, як форма кредитного забезпечення 

Олексій Миколайович БІЛОМІСТНИЙ 

начальник наукового відділу 

Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Суб‘єкти малого бізнесу в своїй діяльності постійно потребують 

додаткових фінансових ресурсів як для відкриття нових підприємств, так і для 

розвитку уже існуючих. Прийнятна форма кредитування буде поштовхом для 

становлення малого бізнесу та збільшенню його долі в економіці регіонів та 

країни в цілому. 

Обсяги кредитування за останні передкризові роки збільшився майже на 

80%. Потреба суб‘єктів малого бізнесу в позикових коштах задовольняється 

лише не 17-20% [54]. Головною проблемою кредитування малих підприємств 

банкіри називають непрозорість українського малого бізнесу. 

Другою проблемою при кредитуванні суб‘єктів малого бізнесу це 

відсутність в них надійного ліквідного забезпечення. Значна кількість 

суб‘єктів малого бізнесу, якщо мають заставу, не можуть її використовувати в 

якості забезпечення, тому що його не має на балансі чи не має документів, які 

засвідчують право власності на них. Традиційно при кредитуванні суб‘єктів 

малого бізнесу виступають жила та не жила нерухомість, устаткування, 

автотранспорт, які знаходяться у власності як підприємства, так і в особистій 

власності власника підприємства. Крім того, зазвичай банки потребують 

застрахувати заставне майно. Як слідство якщо у банку і є відповідні програми 

для малого бізнесу, то зазвичай вони залишаються для них дуже дорогими та 

недоступними. 

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що однією з 

найважливіших проблем кредитування суб‘єктів малого бізнесу – це 

відсутність надійного ліквідного забезпечення та відсутність «надійних» 

гарантій повернення кредиту банківській установі. Одним з методів вирішення 

цієї проблеми є пошук нових видів забезпечення кредиту, які задовольнять як 

банк, так і суб‘єкт малого бізнесу. З цього боку можна запропонувати 

застосування промислової кооперації у вигляді субконтрактингу. 
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Основними перевагами, які економіка отримує, спираючись на 

субконтрактинг є: 

- велика гнучкість та адаптація до змін попиту; 

- оптимізація виробничого процесу (в багато підприємств які мають 

вертикальну інтеграцію не мають оптимального використання виробничих 

потужностей в певних точках виробничого циклу). 

Відповідно до наведених переваг, кожен з учасників субконтрактних 

відносин отримує переваги для своєї господарської діяльності. Для великого 

підприємства це скорочення витрат на виробництво продукції, підвищення 

своєї конкурентоспроможності на ринку, підвищення інвестиційної 

привабливості, збільшення доданої вартості. Всі перелічені переваги дають 

змогу великому підприємству стабільно впливати на певний сектор ринку та 

можливість виходу на новий етап розвитку. 

Для малого підприємства – розширення можливостей інноваційного 

росту; отримання постійного доходу та підвищення рівня 

кредитоспроможності, а відповідно до цього і можливість отримання кредиту 

для розвитку своєї діяльності; підвищення кваліфікації кадрів та інше. Але на 

рівні з цим суб‘єкт малого бізнесу зберігає свою господарську самостійність.  

Банк, в свою чергу, від використання договорів субконтрактингу в якості 

забезпечення кредиту, отримує можливість кредитувати надійні проекти, 

приймати участь в масштабних інвестиційних проектах, розширення бази 

клієнтів, розширити спектр послуг для суб‘єктів малого бізнесу та розвивати 

цей сектор кредитування. А головне отримати додатковий дохід та знизити 

ризики неповернення кредитів, які надані суб‘єктам малого бізнесу.  

Таким чином, підсумовуючи все вище викладене, можна зробити 

висновок, що переваги взаємовідносин банків, великого підприємства і 

суб‘єктів малого бізнесу на базі субконтрактингу, полягають в тому, що вони 

додають високу значущість розвитку кредитування суб‘єктів господарювання, 

зокрема суб‘єктів малого бізнесу, також територіальному та соціальному 

економічному розвитку. 
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УДК 336.71 

Удосконалення практичної  підготовки студентів на базі 

НТФ АКБ «Славутич» 

Світлана Іванівна БОГУСЛАВСЬКА 

завідувач навчально-тренувальним банком «Славутич» 

Черкаського інституту банківської справи УБС (м. Київ) 
 

Одним із ключових компонентів навчального процесу є метод, тобто 

той механізм, що приводить у дію його зовнішні і внутрішні резерви. 

Відповідно до сучасних вимог, викладач повинен добирати і 

впроваджувати такі методи навчання, що забезпечать високий рівень 

пізнавальної активності студентів, ефективність і результативність 

навчальної діяльності. Важливою умовою ефективності процесу навчання є 

вміле поєднання різних методів. Високі результати, як свідчить досвід, 

дають комплексні цикли, до яких включено традиційні та інноваційні 

методи і форми [1, с.229]. 

Відповідно до вимог Болонського процесу новації у секторі освітніх 

автоматизованих систем, зусилля викладачів спрямовані на те, щоб давати 

студентам не лише знання, а передусім практичні навички, вміння і 

здатність до творчості. Цим вимогам відповідає рівень фахової практичної 

підготовки на базі АКБ «Славутич», який на сьогодні є членом 

Всеукраїнського об'єднання «Централь».  

У рамках програми TRANSORM спільно з Освітньою банківською 

академією (м. Берлін) та за сприянням асоціації «Централь» в Черкаському 

інституті банківської справи створено навчально-тренувальний банк АКБ 

«Славутич», на базі якого проводяться практичні заняття з дисциплін 

фахового спрямування, навчальна практика для студентів. Він моделює 

практичну діяльність фінансово-кредитної установи як навчально-

тренувальна фірма [2]. 

Банк має право проводити розрахунково-касові, депозитні, кредитні 

операції, операції з цінними паперами протягом року з навчально-

тренувальними фірмами, які були створені у навчальних закладах багатьох 

міст України. Одна із форм інтерактивного навчання, – це ярмарки 

навчально-тренувальних фірм. Функції щодо обслуговування клієнтів 

виконує АКБ «Славутич». Студенти-працівники банку надають банківські 
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продукти: відкривають депозитні рахунки, оформляють видачу кредитів, 

обмінюють віртуальну іноземну валюту, тощо. 

З метою заохочення студентів до роботи в навчально-тренувальному 

банку розроблена бонусна система. Згідно затвердженої керівництвом 

інституту програми «Студентський бонус» студенти за свою працю 

отримують додаткові бали, що можуть бути використані студентом – 

працівником банку для підвищення рівня успішності з будь-якої навчальної 

дисципліни у межах встановленого ліміту. Одним з методів активізації 

студентів також є групова робота та ділова гра. Штатний розклад АКБ 

«Славутич» передбачає участь у складі банківської установи тільки 

студентів.  

Відповідно до сучасних освітніх вимог, особливе  місце в 

навчальному процесі відводиться самостійній роботі студентів, адже вища 

школа покликана дати студентам не лише відповідну суму знань, 

сформувати у них професійні вміння і навички, творче мислення, але й 

озброїти методикою самостійного пошуку і здобуття інформації, необхідної 

для подальшої професійної діяльності. 

Для максимальної адаптації до практичної діяльності студентів в 

навчально-тренувальному банку АКБ «Славутич» необхідно встановити  

програмне забезпечення, яке використовується в банках України. Таким 

продуктом може бути програма АБС Б2, яка враховує вимоги 

Національного банку України до проведення банківських операцій в 

операційному дні банку. Це дозволить підвищити рівень підготовки 

банківських фахівців як у теоретичному , так і у практичному аспектах. 

Список використаних джерел 

1. Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі / Голуб Н. Б.; - Черкаси: Брама-Україна, 

2008.- 400 с. 

2. Шуманн Т. Концепції,методи роботи та досвід застосування імітаційного 

моделювання під час практичної підготовки та підвищенні кваліфікації в 

українських тренувальних банках / Т. Шуманн, М. Кунцманн -

ВІВВ,Бонн,GSB,Київ. 2001. - 206 с. 
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УДК 336.74 

Вдосконалення управління ліквідністю комерційних 

банків 

Надія Едуардівна БОДРОВА 

доцент кафедри фінансів 

Національного аерокосмічного університету «ХАІ», 

кандидат технічних наук 
 

Ліквідність комерційного банку є однією з найважливіших якісних 

характеристик діяльності банку, що свідчить про його надійність, 

стабільність і платоспроможність. В банківській практиці існує три 

стратегії управління ліквідністю: стратегія управління активами 

(трансформація активів), стратегія управління пасивами (запозичення 

ліквідних коштів) й стратегія управління активами та пасивами 

(збалансоване управління). Кожна з цих стратегій має свої переваги та 

недоліки. Стратегія управління активами є найменш ризикованою. У її 

основі лежить визначення оптимального для банку співвідношення 

високоліквідних та загальних активів з урахуванням стабільності ресурсної 

бази. За стратегією запозичення потреби банку в ліквідних коштах 

задовольняються переважно за рахунок купівлі грошів на ринку, що дає 

змогу уникнути нагромадження високоліквідних активів, які приносять 

низькі доходи. Однак, підтримання ліквідності за рахунок зовнішніх джерел 

супроводжується підвищеним ризиком зміни відсоткових ставок. Таким 

чином, вартість такого підходу може виявитися як нижчою від вартості 

застосування інших прийомів, так і значно вищою. Часто банки змушені 

позичати кошти за невигідною ціною. Отже, недоліком даної стратегії 

полягає у достатньо високому ступені ризику проведення цих операцій. 

Такий підхід доцільно використовувати великим міжнародним банкам.  

При застосуванні стратегії збалансованого управління ліквідністю частина 

попиту на ліквідні кошти задовольняється за рахунок нагромадження 

високоліквідних активів, а решта – за допомогою проведення операцій 

запозичення коштів. Основною перевагою такого підходу є гнучкість, що 
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дає змогу банку вибирати найвигідніше поєднання різних джерел 

поповнення ліквідних коштів в залежності від економічних умов. Але 

суттєвим недоліком виступає той факт, що аналітична підтримка цієї 

стратегії є найскладнішою. 

Отже, перший підхід до управління активами, застосований на основі  

стратегії трансформації активів, є універсальним для будь-якого банку та 

менш ризиковим. Таким чином пропонується вдосконалення моделі 

управління ліквідністю банку за першою стратегією шляхом розробки 

математичної моделі визначення структури активів банку, за якою 

досягається максимізація прирісту прибутку банку від активних операцій 

при обмеженнях за нормативами ліквідності НБУ й при заданих 

процентних ставках по кредитним операціям банку.  

Слід зазначити, що дана стратегія ускладнюється необхідністю 

вирішення дилеми «ліквідність – прибутковість», оскільки високоліквідні 

кошти мають найменшу прибутковість. Надлишкова ліквідність банку є 

негативним фактором, так як призводить до втрати частини прибутку, яку 

банк міг би отримати при розміщенні коштів у більш ризиковані, але й 

більш прибуткові активи.  

Запишемо цільову функцію у вигляді: 

i iP X r max   , 

де P  – приріст процентного доходу від активних (кредитних) операцій; 

iX – статті активу, що підлягають перегрупуванню; 

ir  – середні процентні ставки за i-ми активними операціями.  

Таким чином, необхідно виділити статті активу, що підлягатимуть 

перегрупуванню, та його незмінні статті. До змінних статей доцільно 

віднести такі: кошти в касі банку (процентну ставку вважати нульовою); 

кошти в інших банках; кредити юридичним та фізичним особам, 

згрупованих за строковістю. 

В моделі також пропонується в якості додаткових обмежень 

встановлювати й верхню межу за нормативами ліквідності (нормативом 
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миттєвої (Н4), поточної (Н5) й короткострокової ліквідності (Н6)). Верхню 

межу цих показників кожен банк визначає для себе самостійно. Отже, 

варіюючи значення процентних ставок по кредитним операціям, обсягів 

кредитування й верхньої межі можливих змін показників ліквідності, банк 

може отримати комбінації структури активів банку, максимізуючи при 

цьому величину процентних доходів від активних операцій. 

 

УДК 336.741.242 

Дослідження сутності ефективності корпоративного 

управління з урахуванням міжнародного досвіду 

Марина Михайлівна БРИЧКО 

аспірант кафедри міжнародної економіки 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 
 

Проблемним питанням корпоративного управління присвячені праці 

багатьох праць учених-економістів. Слід звернути увагу на те, що єдиного 

підходу щодо визначення ефективності корпоративного управління в 

сучасних умовах функціонування економіки немає. Існують різні точки 

зору щодо проблематики корпоративного управління як такої, поняття 

корпорацій, сутності ефективності їх функціонування тощо. У зв‘язку з цим 

виникає необхідність не тільки розглянути такі важливі питання, як 

сутність корпоративного управління, але також і визначити зміст сучасних 

підходів до сутності ефективності корпоративного управління, 

систематизувати погляди різних вчених щодо цього питання.  

Аналіз літературних джерел показав, що при розкритті визначення 

поняття ефективність корпоративного управління виникає ряд питань 

методологічного плану. Визнаючи те, що ефективність корпоративного 

управління повинна, перш за все, розглядатися у призмі проблем 

конкретної організації банку, слід підкреслити багатоаспектний характер 

даної категорії. Так, при оцінюванні системи корпоративного управління, 

яка діє в банку, розрізняють економічну, організаційну та соціальну її 

ефективність.  
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Передусім зазначимо, що у сучасних умовах особливо актуальною є 

проблема вироблення системи взаємостосунків між управлінцями банку та 

її власниками. Відповідно до цього корпоративне управління досить часто 

розглядається саме як процес організації діяльності вищих керівних органів 

банку. Тому, ефективне корпоративне управління найчастіше пов‘язують з 

результатами ефективної взаємодії між радою директорів банку та його 

старшими (виконавчими) менеджерами. Процес ефективного 

корпоративного управління встановлюється при відкритих і прозорих 

відносинах між радою директорів, акціонерами та виконавчим 

керівництвом банку. Ефективне корпоративне управління має створювати 

стимули для правління та менеджменту для реалізації цілей, в інтересах 

банку та акціонерів, а також сприяти ефективному контролю, тим самим 

підштовхуючи банк до більш ефективного використання ресурсів.   

Узагальнюючи погляди багатьох спеціалістів, які розглядають 

проблематику ефективності корпоративного управління можна зробити такі 

висновки. Сутність ефективного корпоративного управління полягає, з 

одного боку, у створенні цілеспрямованої діяльності системи виборних та 

призначених органів, через яку спрямовуються і контролюються 

товариства, а з іншого, – системою правил та поведінки між зацікавленими 

особами з метою максимізації прибутку, зростання капіталізації банку та 

підвищення його конкурентоспроможності. При цьому функція держави 

полягає у належному контролі за відповідними процесами корпоративної 

діяльності з точки зору дотримання даними структурами норм соціальної 

відповідальності перед суспільством.  

Тим не менш, зміст ефективного корпоративного управління стає 

більш важливим, ніж його форма і слід визнати, що ефективне 

корпоративне управління ґрунтується на принципах, які постійно 

розвиваються у відповідності щодо уявлення про гарну практику 

корпоративного управління. Проте, не існує жодних абсолютних правил, 

які повинні бути прийняті. Не існує простої універсальної формули для 

ефективного корпоративного управління. 
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Усебічне вивчення праць закордонних і вітчизняних учених 

показало, що практично всі вони зосереджені на проблемах створення і 

розвитку корпоративних відносин. Питання ж оцінки їхньої економічної 

ефективності відійшли на другий план, незважаючи на те, що традиційні 

методи оцінки економічної ефективності управління практично не придатні 

до банківської сфери. Отже, актуальність мають наукові дослідження, 

присвячені вирішенню концептуальних проблем ефективності 

корпоративного управління з урахуванням особливостей функціонування 

банківської системи.  

 

 

УДК 330.131.7 

Сценарний аналіз кредитного ризику банку 

Наталія Петрівна ВЕРХУША 

завідувач сектору координації і аналізу роботи підрозділів 

аудиту та моніторингу заходів за результатами аудиту управління 

аудиту територіальних управлінь Департаменту аудиту НБУ, 

аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 
 

Сценарний аналіз в управлінні кредитним ризиком – це метод, 

основний принцип дії якого полягає у моделюванні факторів впливу на 

кредитний ризик, подальшій кількісній його оцінці та коригуванні 

інструментарію управління на основі висновків, зроблених за результатами 

моделювання. 

Головною метою сценарного аналізу є визначення стійкості банку до 

наслідків настання кредитного ризику та підтримка інструментарію 

управління на рівні, адекватному зовнішнім та внутрішнім умовам 

функціонування банку. 

На першому етапі сценарного аналізу здійснюється представлення 

кредитного ризику у вигляді моделі, що передбачає виділення ключових 

факторів впливу, результуючих критеріїв та шкали оцінки.  

Для визначення факторів впливу на кредитний ризик вважаємо за 

доцільне використовувати комбінацію експертних і математичних методів, 
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де за допомогою першого методу визначається початковий перелік 

факторів, а застосування другого дозволяє обрати найбільш статистично 

значущі фактори.  

Результуючі критерії моделі кредитного ризику можуть бути двох 

видів: настання певних негативних подій (зниження вартості та якості 

кредитного портфеля) і ненастання певних позитивних подій (не досягнуто 

встановлений рівень дохідності та прибутковості кредитного портфелю).  

Шкала оцінки кредитного ризику повинна відповідати цілям 

проведення сценарного аналізу і може змінюватися від простої бінарної 

(стрес- та бек-тестування) до багатобальної системи оцінки (аналіз 

альтернативного ряду поведінкових характеристик моделі кредитного 

ризику). 

На другому етапі здійснюється стрес-тестування отриманої моделі 

кредитного ризику, використання якого дозволяє з мінімальними витратами 

оцінити стресову стійкість банку до кредитного ризику, визначити найгірші 

сценарії розвитку ситуації та виробити на цій основі ряд превентивних 

заходів. 

Третій етап передбачає аналіз альтернативного ряду поведінкових 

характеристик моделі кредитного ризику (аналіз сценаріїв).  

При складанні альтернативних сценаріїв використовуються ті ж 

принципи, що і для стрес-тестування, але з іншою логікою – повинні 

досліджуватись не малоймовірні події, а опрацьовуватись ряд 

альтернативних подій, ймовірність настання яких є достатньо значною. 

У звичайних умовах функціонування банків при складанні 

альтернативних сценаріїв доцільно створювати три можливих варіанти 

розвитку ситуації – оптимістичний, реалістичний або базовий і 

песимістичний. При погіршенні умов функціонування банку кількість 

сценаріїв повинна бути збільшена. Розгляд альтернативних сценаріїв 

дозволяє передбачити появу негативних подій, оцінити виявлені загрози і 

заздалегідь підготувати заходи щодо запобігання їх наслідків. 
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Головним завданням синтезу отриманих результатів на перших трьох 

етапах сценарного аналізу є перевірка адекватності методологічної бази з 

управління кредитним ризиком, сформованої в банку. За результатами даної 

перевірки формуються пропозиції з розробки нового і вдосконалення вже 

існуючого інструментарію управління кредитним ризиком. Головним 

напрямком ініційованих змін є внутрішня система лімітів, норм та обмежень 

та система взаємодії структурних підрозділів і окремих співробітників банку в 

процесі управління кредитним ризиком. 

Перед впровадженням запропонованих нововведень необхідно провести 

їх апробацію на історичних і гіпотетичних даних за допомогою бек-

тестування, внаслідок чого з‘являється можливість порівняти результати 

застосування методології з реальністю й оцінити її ефективність. Бек-

тестування є головним і достатньо ефективним інструментом визначення 

ефективності технологій управління кредитним ризиком. 

На останньому етапі сценарного аналізу відбувається затвердження 

запропонованих нововведень або підтвердження адекватності наявного в 

банку інструментарію управління кредитним ризиком. 

 

 

УДК 336.71 

О возможности увеличения монетизации экономики 

Украины и таргетировании инфляции 

Анатолий Павлович ВОЖЖОВ 

заведующий кафедры финансов и кредита 

Севастопольского национального технического университета, 

доктор экономических наук, профессор 
 

Недостаточный уровень монетизации вследствие ограничительной 

денежно-кредитной политикой, направленной на сдерживание объемов 

денежной массы и тем самым на подавление инфляционных процессов, привел 

к низкой экономической активности субъектов хозяйствования и высокой цене 

ссудного капитала. По сей день приоритетной задачей монетарной политики 

государства является денежно-кредитная политика, направленная на борьбу с 
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инфляцией. Однако сложившееся положение вошло в противоречие с 

необходимостью монетарного стимулирования экономического роста. 

Основополагающим моментом безынфляционного насыщения экономики 

денежными средствами является именно сбалансированность их спроса и 

предложения и возможность расширения денежного предложения или 

стерилизации избыточной денежной массы в случае возникновения 

дисбаланса. Под предложением денег, как правило, понимается общее 

количество денег, находящихся в обращении. Именно наличный запас денег в 

обращении определяет границу их предложения. Стимулирующие воздействия 

не могут увеличить их физического количества. При увеличении совокупного 

спроса на деньги их массу можно увеличить только посредством 

дополнительной денежной эмиссии. Соотношение спроса и предложения 

денег определяет объективные границы предложения денег в экономике, а, 

следовательно, и объем их эмиссии. 

Опыт ведущих развитых и активно развивающихся стран 

свидетельствует, что интенсивное насыщение экономики денежными 

средствами за счет средств кредитной эмиссии может носить практически 

безынфляционный характер. Для этого необходимо проводить адресное 

целевое финансирование приоритетных национальных проектов и программ 

посредством льготного кредитования. С этой целью центробанк посредством 

кредитной эмиссии проводит рефинансирование банков по льготной ставке, а 

те, в свою очередь, на льготных условиях предоставляет кредиты 

национальным производителям для реализации приоритетных национальных 

программ (по совместному решению Центробанка и Правительства) [1, с.308]. 

Финансирование банками экономического роста посредством целевого 

льготного кредитования приводит к изменению как предложения, так и спроса 

на рынках экономической системы: рынке конечной продукции (РКП), рынке 

средств производства (РСП), рынке ресурсов и труда (РРТ) и в самой 

банковской системе как рынке денег. Движение денег при стимулировании 

экономического роста обеспечивается передаточным или трансмиссионным 

механизмом. Объемы инвестиций определяют величину денежной массы, 

которая обеспечивает платежеспособный спрос на средства производства, то 
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есть определяет то, какая часть денег будет направлена на дополнительную 

закупку материально-вещественных факторов (средств) производства, и будет 

генерировать «вторичный», «третичный» и последующие волны спроса в 

смежных производствах, и, во-вторых, это определяет то, какая часть 

инвестируемых денежных средств перейдет в форму оплаты труда и 

предпринимательского дохода и будет направлена на потребление. Эта часть 

денежной массы также формирует дополнительный, новый спрос на 

потребительскую продукцию и представляет собой предложение денег, 

обеспечивающих финансирование производства данной продукции, что в 

итоге приводит к мультипликативному эффекту в смежных производствах. То, 

в какой мере спрос и предложение будут в итоге «противостоять» друг другу 

на рынках экономической системы, определяется как первичным 

финансированием инвестиционных проектов, так и в значительной мере 

последующей трансформацией денежных потоков в процессе мультипликации 

[2, с.85]. 

Поддержание сбалансированного спроса и предложения по каждому из 

рынков, либо изменение их соотношений в желаемом направлении является 

ключевым вопросом, определяющим возможности управления результатами 

экономического роста. 
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У сучасній економіці банківська система є не тільки базовою 

інфраструктурною ланкою кредитних відносин, але й ключовим елементом 

усієї економічної інфраструктури в державі. Будь-які прояви нестабільності 

у банківській системі  не тільки несуть у собі загрозу для вкладників і 

кредиторів банків, але й можуть підірвати довіру до економічної політики 

держави та національних грошей. Саме з цих причин у сучасній практиці 

регулювання банківської діяльності особлива увага приділяється 

реструктуризації банківських систем [2]. 

Важливе місце в діяльності банківської системи належить 

реструктуризації банків, метою якої є фінансове оздоровлення та 

забезпечення стабільного функціонування банківської системи в цілому, 

підвищення рівня концентрації банківського капіталу [5]. 

Головною метою реструктуризації комерційних банків має бути 

підвищення надійності та стійкості банківської системи України, 

забезпечення належного рівня капіталізації банків і стабільної роботи 

платіжної системи, захист інтересів кредиторів і вкладників, поліпшення 

фінансового стану комерційних банків, підвищення ефективності 

діяльності внаслідок концентрації або розділення капіталу, розширення або 

спеціалізації, переорієнтації діяльності банків та зростання довіри до них. 

Реабілітацію комерційних банків необхідно проводити за трьома 

основними напрямками: рекапіталізація; новий менеджмент; залучення 

нових вкладників [3]. 

Загалом реструктуризація банківської системи означає зміну 

структури банківського сектора, відновлення умов і функцій, необхідних 

для забезпечення ефективного банківського обслуговування потреб 

економіки. При цьому першочерговими цілями реструктуризації 

банківської системи України в нинішніх умовах є: 

1) посилення здатності банківської системи запобігати банкрутству 

окремих її установ; 

2)  збільшення капіталу банківської системи насамперед за рахунок 

покращання якості активів великих банків, формування надійної ресурсної 
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бази, що дозволить створити фінансову основу для виконання банками 

своїх основних функцій; 

3)  реструктуризація окремих неплатоспроможних банків з групи 

«малих» і «середніх», ліквідація яких може спричинити серйозні соціальні 

й економічні наслідки [1]; 

4) проведення комплексу заходів для посилення довіри до банків з боку 

приватних вкладників, кредиторів, клієнтів, у тому числі іноземних 

партнерів; 

5)  підвищення рівня банківського управлінського персоналу, 

покращання банківських технологій [4]. 
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Риск – это стоимостное выражение и вероятность события, которое 

приводит к издержкам или недополучению доходов по сравнению с 

прогнозом, планом, программой. В банковской практике риск означает 

опасность (или возможность) потери банком своих ресурсов, неполное 
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получение прибыли или понесение дополнительных затрат в результате 

осуществления определенных финансовых операций. Причинами 

возникновения риска банка являются: 

1. Расходы банка на обеспечение собственного функционирования, что 

связано с незапланированным изменением условий его деятельности или 

нерациональным размещением средств. 

2. Непредусмотренное снижение прибыли банка, связанное с введением 

новых нормативно-правовых актов или выдачей кредита недобросовестным 

заемщикам. 

3. Возникновение стихийных бедствий, влияние криминальной среды, в 

том числе правонарушений персонала банка. 

При этом риск присутствует практически во всех банковских операциях. 

Банковский риск делится на:  

а) политический – риск, связанный с изменением политической ситуации, 

которая отрицательно влияет на результаты деятельности банков (закрытие 

границ, военные действия, запрет на вывоз товаров в другие страны); 

б) экономический – риск, который связан с неблагоприятными 

изменениями в экономике самого банка или страны в целом. 

Управление рисками – это процесс, с помощью которого банк выявляет 

риски, проводит оценку их величины, осуществляет их мониторинг и  

контролирует свои рыночные позиции, а также учитывает взаимосвязи между 

различными видами рисков. 

Способность банков контролировать и управлять рисковыми событиями 

обеспечивает эффективное его функционирование, что способствует 

повышению имиджа этих учреждений. Процесс управления рисками банка 

должен постоянно находиться в центре внимания наблюдательного совета и 

правления банка. Также банки могут создавать отдельные комитеты и 

подразделения по управлению рисками, их главной задачей будет 

предоставление руководству своевременной информации относительно 

финансового состояния банка, а также выявление, оценка и контроль 

основных видов рисков, с которыми сталкивается банк в процессе своей 

деятельности. 
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Для комплексного управления оцениваются риски ликвидности, 

кредитный, процентный, валютный риски.  

Управление банковскими рисками должно осуществляться в ряд этапов: 

1. Выявление рисков каждой операции. 

2. Качественная и количественная оценка риска. 

3. Планирование риска, что выступает составной частью стратегии 

каждого банка. 

4. Создание условий, направленных на поддержание запланированного 

уровня риска. 

Банкам необходимо осуществлять управление рисками, которое будет 

охватывать все банковские продукты и услуги. Банку необходимо обеспечить 

четкое распределение функций, обязанностей и полномочий по управлению 

рисками, что должно охватывать все организационные уровни и 

подразделения банка. 

Представляется, что банк может регулировать риски с помощью: 

а) диверсификации риска путем его распределения; б) установления лимитов 

на самые рисковые операции; в) передачи риска третьим лицам. 

Таким образом, обеспечив тесную связь банков с рисками, новые 

подходы способствуют защите прав вкладчиков, усиливают финансовую 

устойчивость и конкурентоспособность банков Украины на международном 

уровне. 

 

 

УДК 658.012.32 

Дослідження наукових підходів до визначення структури 

винагороди виконавчого менеджменту 

Дмитро Анатолійович Говорун, 

викладач-стажист кафедри міжнародної економіки 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 
 

Починаючи з проблеми власності та контролю, відбувається пошук 

ефективних механізмів корпоративного управління. На сьогодні запропоновано 

розрізняти низку внутрішніх механізмів корпоративного управління. Хоча 
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питання пошуку ефективного мотиваційного механізму, важливим елементом 

якого є винагорода менеджменту, залишається відкритим. 

Низка банкрутств відомих транснаціональних корпорацій кінця 

ХХІ століття лише посилила увагу до визначеної проблематики. Відповіддю 

стали шляхи пошуку основних принципів, що визначатимуть ефективну та 

прозору винагороду праці. 

Одна частина науковців пов‘язує проблеми великих бонусів із міцними 

позиціями менеджменту. Наявність слабкого інституту незалежних директорів 

або ж його відсутність у компанії сприятиме посиленню позиції менеджменту, 

що й призводитиме до фактично самовільного встановлення політики 

винагороди власної ж праці та нівелювання інтересами власників чи інших 

зацікавлених осіб. 

Інша категорія дослідників говорить, що сучасна картина з виплатою 

винагород виконавчому менеджменту банку це результат реалізації контрактів. 

Такий підхід можна пов‘язувати з контрактною теорією, що і передбачає 

встановлення винагороди менеджменту як оптимальної конкурентної ціни за 

менеджерські здібності та можливості. Відзначимо, що у даному випадку 

неправильно сформований, або ж залишений без пильної уваги контракт, 

міститиме викривлену схему компенсацій, і не факт, що на користь власників.  

Фактично за контроль над контрактами мали б відповідати так звані 

«незалежні директори». Даний термін відносно новий у корпоративному 

управлінні. Британські дослідники з 90-х років ХХІ століття, увівши в науку 

дане поняття, чітко окреслили роль таких учасників корпоративного 

управління. Менеджмент компанії у більшості випадків прагне якнайсильніше 

укріпити контроль у своїх руках, щоб фактично абсолютизувати владу над 

компанією, а тому незалежний директор і використовується як противага таким 

діям. Головною метою діяльності незалежного директора є прийняття 

неупереджених та об‘єктивних рішень на користь акціонерів та усіх 

зацікавлених у роботі компанії осіб.  

Третя категорія досліджень лише констатують наявність чи відсутність 

взаємозв‘язку матеріального вираження винагороди вищого менеджменту банку 

та результатів діяльності установи. Дані дослідження хоча і суто технічні за 
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характером, проте, надають можливість чітко уявити наскільки пропоновані 

різними системами корпоративного управління схеми винагород співставні з 

реальними результатами роботи. Особливо такого роду дослідження характерні 

для установ, що діють в рамках англосаксонської системи корпоративного 

управління. Такий поділ пояснюється сильними позиціями та роллю фондового 

ринку у корпоративному управлінні. Чим більший ступінь розвитку даного 

сегменту, тим більш різноманітні інструменти для матеріальної винагороди 

вищого керівництва корпорації. 

Наукова література з корпоративного управління виокремлює значну 

кількість елементів винагороди менеджменту. Проте стандартна схема 

компонентів винагороди виконавчого менеджменту, з якою погоджується 

більшість дослідників, може бути представлена наступними чином: 

 базова заробітна плата, яка по суті є фіксованою сумою згідно 

контракту; 

 щорічні премії (бонуси), котрі виплачуються згідно результатів 

діяльності банку; 

 елементи, направлені на довгострокову перспективу, що залежать 

від досягнення результатів на більшому проміжку часу, аніж для щорічних 

премій; 

 інші форми компенсації. 

 

 

УДК 336.717.061 

Існуючі методики оцінки кредитоспроможності 

позичальників в банках України: проблеми та 

перспективи 

Мар’яна Василівна ГОЛИК 

провідний економіст Управління фінансових ризиків 

Приватного акціонерного товариства 

акціонерно-комерційного банку «Львів», 

аспірант Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 
 

Відповідно до рекомендацій НБУ щодо визначення фінансового 

стану позичальників комерційний банк повинен використовувати для 



47 

 

критеріїв економічної оцінки фінансової діяльності позичальника низку 

показників. Банки самостійно визначають склад коефіцієнтів, що 

розраховуються, визначають процедуру їхнього розрахунку. Однак, значення 

коефіцієнтів потрібно диференціювати, по-перше за галузями, як це роблять 

деякі банки з іноземним капіталом, оскільки різні галузі мають об‘єктивно 

різну структуру активів і пасивів, по-друге, прив‘язати до темпів інфляції, 

зростання якої сприяє завищенню низки показників.  

Результат оцінки кредитоспроможності позичальника, зазвичай, 

зводиться до єдиного узагальненого показника – рейтингу, вираженого в 

балах. Для нього визначаються межі інтервалу коливання, при яких доцільне 

кредитування. За результатами оцінки фінансового стану позичальники 

класифікуються за класами. 

Слід відзначити, що у вітчизняних комерційних банках відсутня 

єдина методика оцінки фінансового стану позичальника. Існують такі 

методики розрахунку кредитоспроможності: фізичних осіб та суб‘єктів 

господарювання, суб‘єктів малого та середнього бізнесу та страхових 

компаній, банків – контрагентів – резидентів. 

Проте, цього недостатньо для визначення рівня кредитоспроможності 

клієнта, а, відтак, і ступеня кредитного ризику для банку. По-перше, 

інформація в балансах і звітах дуже часто не відображає дійсного стану 

справ конкретного підприємства. Багато з них для оптимізації оподаткування 

розробляють фінансові схеми таким чином, що реальна картина істотно 

відрізняється від офіційної звітності. Крім цього, часто підприємства для 

отримання кредиту використовують прийом «прикрашення» звітності, щоб 

створити видимість вищих показників. [1]. 

По-друге, інфляція дуже перекручує дані бухгалтерських звітів, що 

також негативно впливає на ступінь об‘єктивності аналізу, і співробітники 

кредитних підрозділів не завжди можуть дати правильну оцінку 

платоспроможності позичальника на основі отриманих результатів шляхом 

обчислення коефіцієнтів. 
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По-третє, оціночні коефіцієнти надають аналітику статичну 

інформацію (на певну дату) про платоспроможність підприємства і, таким 

чином, об‘єктивність аналізу падає. У банківській практиці основний акцент 

робиться на оцінку поточної ситуації, тобто завжди використовується 

інформація минулих періодів, тоді як в західних банках увага аналітика 

направлена не тільки на аналіз попередньої діяльності позичальника, а й 

прогнозування подальшої його роботи [2]. 

Окрім системи коефіцієнтів, які дозволяють кількісно оцінити 

кредитоспроможність, банки беруть до уваги також якісні показники 

діяльності позичальника. 

Дослідження кредитної історії підприємства дозволяє зробити 

висновки щодо попередніх взаємовідносин позичальника з банківськими 

установами та погашення кредитної заборгованості в минулому [3]. 

Саме тому, на законодавчому рівні необхідно розробити та 

затвердити єдині методики визначення фінансового стану позичальників всіх 

секторів та галузей економіки. 
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Банк, як невід‘ємний суб‘єкт господарювання в ринковій економіці, 

постійно здійснює свою діяльність під впливом різних факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Також істотний вплив на діяльність банку 

здійснюють кризові явища, які є супутнім атрибутом недосконалого ведення 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


49 

 

господарської діяльності та механізмів його регулювання в ринкових умовах. 

Тож питання стабільного функціонування як банку, банківського сектору так і 

банківської системи в цілому набуває важливого значення. При цьому дуже 

важливим є й узагальнення фінансової стабільності, яке доцільно розглянути з 

погляду зміни відповідних індикаторів банківської діяльності у часі. Відповідно 

до цього множинність можливих станів стабільності банку може визначатися: 

 стабільним розвитком, що узагальнюється загальним зростанням 

обраного показника банківської діяльності в розрізі окремого напряму такої 

діяльності; 

 стабільним здійсненням основних функцій покладених на процес 

або об‘єкт, яке розглядаються, що узагальнюється, наприклад, незмінністю 

досліджуваного показника у часі; 

 умовно стабільним функціонуванням у припустимих межах, або на 

граничній межі дозволених параметрів з погляду основних функцій покладених 

на процес або об‘єкт, що розглядаються. Прикладом останнього може бути 

функціонування банку під час дії жорстких обмежуючих правил здійснення 

основної діяльності (тобто в умовах тимчасової заборони із дострокового 

повернення депозитів).  

Разом з цим різновиди стабільності банку можна узагальнити в розрізі 

окремих напрямів банківської діяльності за різними показниками. Тож можна 

говорити про фінансову стабільність банку за окремим напрямом банківської 

діяльності та про загальну фінансову стабільність банку, яка визначається як 

підсумок розвитку банку за інтегральним показником банківської діяльності. 

Виходячи ж з того, що інтервал часу на якому досліджується обраний  

індикатор стабільності банків може бути різним, варто вказати на так звану 

фінансову стабільність банків у короткостроковому, середньостроковому та 

довгостроковому періодах. Зокрема, враховуючі реальні умови розвитку 

вітчизняних банків, на нашу думку, у якості такого короткострокового періоду 

доцільно обрати рік, у якості середньострокового – період більший за рік та 

тривалістю до трьох років, у якості довгострокового – більший за три роки. 

 Якщо розглядати безперервність стабільно позитивного розвитку банків на 

основі можливої варіації абсолютних значень досліджуваного показника та їх 
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темпів зміни, що розкриває відповідну стабільність, то можна виділити: 

 помірну фінансову стабільність банків, яка визначається 

припустимим зменшенням абсолютних значень досліджуваного показника та 

темпів їх зміни на аналізованому інтервалі часі при загальній тенденції 

зростання такого показника; 

 постійну фінансову стабільність банків, яка визначається лише 

зменшенням темпів зміни абсолютних значень досліджуваного показника на 

аналізованому інтервалі часі при загальній тенденції зростання абсолютних 

значень такого показника; 

 прискорену фінансову стабільність банків, яка визначається 

загальним зростанням абсолютних значень досліджуваного показника та темпів 

їх зміни на аналізованому інтервалі часі. 

 Таким чином, на основі врахування динаміки досліджуваного показника 

банківської діяльності у часі, як засобу узагальнення поняття фінансової 

стабільності розвитку, визначено різновиди такої стабільності. Тож в якості 

подальшого напрямку дослідження можна визначити за необхідним побудову 

загальної класифікаційної схеми щодо обрання підходів та методів досягнення 

фінансової стабільності банку з урахуванням множинності відповідних 

різновидів відміченої стабільності. 

 

 

УДК 336.71 

Трансформация ипотечных активов в современной 

экономике 

Елена Леонидовна Гринько, 

доцент кафедры финансов и кредита 

Севастопольского национального технического университета, 

кандидат экономических наук 
 

Одним из наиболее активных участников финансовых 

глобализационных процессов в настоящее время является ипотечный 

рынок. Дальнейшее развитие мирового ипотечного рынка определяется 
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необходимостью пересмотра его финансовой архитектуры в условиях 

современной экономики.  

С развитием рыночной экономики за счет активного вовлечения 

недвижимости в экономический и финансовый оборот значительно 

расширился состав т.н. базовых активов за счет объектов рынка 

недвижимости (земли и построенного недвижимого имущества). Резко 

расширился рынок ценных бумаг посредством вовлечения земли и 

недвижимого имущества в экономический и финансовый оборот, который 

обеспечивался в основном множественной мультипликацией долгов 

вследствие как выпуска новых ипотечных ценных бумаг, так и в результате 

погашения текущей задолженности новыми долговыми активами 

(секьюритизация, структурированные активы). Таким образом, тесная 

интеграции ипотечного рынка и рынка недвижимости в мировую 

экономику, широкое распространение финансовых инноваций 

обеспечивают трансформацию ипотечных активов и ускоряют их 

кругооборот в экономике. Данные процессы привели к необходимости 

пересмотра основных финансовых законов и изменению подходов к 

регламентирования финансовых рынков, а также требуют 

соответствующего монетарного насыщения. 

Ипотечные ценные бумаги стали одним из основных активов 

рыночной экономической системы, в полной мере не отражая реальное 

обеспечение, лежащее в основе их выпуска. Увеличивается количество 

денег, необходимое для монетизации ипотечных долгов и поддержания 

стабильности в экономике. Мировому секьюритизированному долгу, 

основная масса которого представлена ипотечными ценными бумагами, 

противостоит лишь 1% денежной базы. Нарушается равновесие между 

деньгами и товарами – основной закон развития рыночной экономики.  

Ипотечный рынок стал основным объектом антикризисных 

мероприятий во многих странах, на восстановление которого были 

направлены практически все каналы денежно – кредитного механизма. 

Объемы денежных вливаний в финансовые системы по некоторым странам 
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превышали 80% ВВП. Денежная масса, которая была направлена на 

ликвидацию дисбалансов в финансовой системе, продолжает там 

функционировать, слабо затрагивая реальный сектор. С учетом изменений 

архитектоники современной экономики подобные антикризисные 

мероприятия необходимы, но позволяют решать текущие задачи 

антикризисного регулирования. Параллельно необходима прямая 

поддержка реального сектора, тем более его модернизация и структурная 

перестройка для Украины. 
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Рис.1. Трансформации ипотечных активов в экономике 

 

Особенности трансформации ипотечных активов в экономике 

наряду с комплексом других факторов в мировой экономике требуют 

пересмотра мировой финансовой архитектуры и основных подходов к 

регламентированию финансовых процессов. Регламентирование процессов 

трансформации ипотечных активов необходимо распространять как на 

рынок недвижимости, так и на финансовый рынок ипотечного капитала для 

ликвидации опасных дисбалансов (рис. 1). 
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УДК 330.142.22(477) 

Негативні наслідки впливу іноземних інвестицій на 

банківську систему України 

Ярослав Олександрович ГУСЄВ 

аспірант кафедри бухгалтерського обліку та аудиту 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 
 

Враховуючи необхідність приходу іноземного капіталу у вітчизняну 

банківську систему, що є неминучим явищем в зв‘язку з глобалізаційними 

процесами, можна виділити такі негативні наслідки впливу іноземних 

інвестицій на банківську систему України. Іноземні банки можуть бути менш 

схильними до здійснення кредитної діяльності у приймаючій країні, 

наприклад, коли економічна ситуація в країні різко змінюється, або надавати 

кредити виключно великим компаніям, особливо компаніям з іноземним 

капіталом, залишаючи компанії з низьким кредитним рейтингом та роздрібний 

кредитний ринок місцевим банкам. 

Присутність іноземних банків послаблює позиції ще недостатньо 

розвиненої банківської системи країни. Рівень монетизацiї в Україні (на кінець 

березня 2008 склав 44,1% від ВВП) є значно нижчим від країн з розвинутою 

економікою, де цей показник наближається до розміру ВВП, або навіть 

перевищує його. Суттєво меншим є i сам розмір ВВП. В умовах, коли ці 

показники є не спiвставними, прихід в Україну іноземних фiлiй, дiяльнiсть 

яких буде регулюватися розмiром капіталу материнського банку, поставить 

iноземнi банкiвськi установи в заздалегідь більш вигідне становище при 

неможливостi з боку українських банків скласти їм адекватну конкуренцiю.  

Іноземні банки можуть проводити спекулятивну діяльність, не надаючи 

повний спектр якісних банківських послуг. Таке спостерігалося в Україні в 

другій половині 1990-х років, коли основною метою приходу частини 

іноземних банків було інвестування в облігації внутрішньої державної позики 

(ОВДП). Після зниження ставок по ОВДП та зниження обсягів спекулятивних 

прибутків від цих операцій, такі банки (зокрема, «Кредіт Свісс Фьорст Бостон 

Україна» та «Сосьєте Женераль Україна») згорнули свою діяльність на 

українському ринку банківських послуг. 
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Зростання залежності економіки, зокрема ринку праці та бюджету, від 

ефективності роботи інвесторів та гіпотетично можливе зростання політичної 

залежності країни від країни походження іноземних інвестицій. Досвід 

багатьох держав, де акцент був зроблений на зовнішні інвестиції показав, що 

банківська система цих країн майже повністю складалась з великих 

міжнародних банків. За таких умов банки з іноземним капіталом починають 

здійснювати вирішальний вплив на характер і пріоритети економічного 

розвитку в цих державах. При цьому ці банки мають специфічні стратегічні 

пріоритети, які переважно не співпадають з національними інтересами. 

Зазначимо також низький контроль за прямими іноземними 

інвестиціями у вітчизняну економіку, що здійснюються через філії іноземних 

банків. Ймовірно, що кредитуючи економіку, іноземні банки віддаватимуть 

перевагу галузям і виробництвам, де високі прибутки й низькі ризики, а їх 

розвиток не створюватиме конкурентної переваги для іноземних підприємств. 

Водночас, стратегічні для економічної безпеки країни підприємства з 

невисокою кредитоспроможністю (наприклад, зорієнтовані на експорт гіганти 

металургійної, хімічної, машинобудівної промисловості з національним 

капіталом) або взагалі не кредитуватимуть, або ж надаватимуть їм кредити на 

жорсткіших умовах. Ця ситуація може негативно позначитися на платіжному 

балансі країни. 

Також серед негативних наслідків можна відмітити: швидке зміцнення 

національної валюти, яке знижує конкурентоспроможність вітчизняних 

виробників на міжнародних ринках; негативний вплив на фіскально-бюджетну 

систему через зменшення податкових надходжень, оскільки філії будуть 

направляти прибуток за кордон; наявність різних «ринкових бульбашок», 

тобто тих сегментів ринку, де суттєвий приплив капіталу може сприяти їх 

перегріву, що характерно для країн з перехідної економікою; зниження 

ефективності національної грошово-кредитної політики (в умовах вільного 

руху капіталу практично неможливо дотримуватись її цільових показників, 

оскільки вони цілковито залежатимуть від непередбачуваної поведінки потоків 

капіталу). 
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УДК 336.6 

Обгрунтування доцільності впровадження банківських 

інновацій 
 

Оксана Миколаївна ДІДЕНКО 

заступник директора з питань роздрібного бізнесу 

Сумської ОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 

кандидат економічних наук 
 

Сучасний стан ринку банківських послуг характеризується високою 

конкуренцією, пов‘язаною з великою кількість банківських установ, а 

також з входженням іноземних капіталів та зарубіжних банків на 

вітчизняний фінансовий ринок. За таких умов банки змушені активно 

впроваджувати інноваційні продукти та послуги, що є запорукою 

успішного функціонування установи на ринку. Так, рівень інноваційного 

потенціалу банку є одним з найважливіших індикаторів діяльності 

установи. Він визначає якість надання банківських послуг, забезпечує 

захищеність клієнтів банку. Відповідно, важливою метою діяльності 

сучасних банківських установ є саме забезпечення інноваційного базису 

функціонування, впровадження новітніх технологій, банківських продуктів 

та послуг, що й визначає актуальність даного дослідження. 

Активізації процесу впровадження банківських інновацій в діяльність 

банку сприяє наявність чіткого розуміння того, які саме переваги надають 

інновації для діяльності банківських установ. Таким чином, аналіз наукової 

літератури з даної проблематики, а також практичний досвід фінансово-

кредитних установ дозволив ідентифікувати наступні причини, що 

обумовлюють важливу роль банківських інновацій: 

1) збереження спеціалізації банку разом із універсалізацією його 

діяльності; 

2) підвищення рівня конкурентоспроможності банку як на 

національному, так і на міжнародному рівнях; 

3) зниження рівня державної участі в діяльності банків та зростання 

ролі приватного банківського бізнесу; 
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4) зменшення частки традиційних банківських операцій на 

місцевому рівні; 

5) розвиток інтеграційних процесів на фінансовому ринку внаслідок 

поєднання банків із небанківськими установами (наприклад, страховими 

компаніями, пенсійними фондами тощо); 

6) уніфікація банківських послуг, що, в свою чергу призводить до 

інтернаціоналізації банківських установ, а також до приходу на вітчизняний 

ринок іноземних інвесторів; 

7) зростання рівня саморегулювання банківських установ, 

підвищення відповідальності фінансово-кредитних установ та їх клієнтів; 

8) орієнтація банківських установ на максимізацію прибутку не 

тільки у короткостроковому періоді, але й довгостроковому; 

9) сприяє підвищенню операційної ефективності банку. 

Необхідність банківських інновацій у даному випадку обґрунтована тим, 

що збільшення ефективності після певного моменту не можливе тільки за 

рахунок економії на витратах та ресурсах. Воно потребує інноваційного 

удосконалення процесів та технологій в банку, внаслідок чого банк отримує 

можливість знизити витрати та підвищити якість надання банківських 

послуг; 

10) створення позитивного іміджу банку як сучасної інноваційної 

установи, орієнтованої на задоволення потреб та вимог клієнтів, які 

постійно змінюються, особливо в умовах сьогодення. 

Говорячи про особливості банківських інноваційних процесів в 

Україні,слід зауважити, що їх особливістю є те, що в нашій країні 

впроваджуються банківські продукти, які вже відомі в кранах з високим 

рівнем розвитку. Тобто розробка власних інновацій в банківській сфері 

майже не здійснюється. На реалізацію інноваційних процесів в Україні 

впливають такі фактори як інтеграційні процеси в банках стосовно світової 

фінансової системи; жорстке державне регламентування основних 

параметрів діяльності банківських установ; об‘єктивна необхідність 

реформування банківської системи.  
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УДК: 336.748.12:338.532.4(477) 

Основні аспекти комунікаційної політики центрального 

банку 

Сергій Васильович ДІДЕНКО 
старший викладач кафедри банківської справи 

Валентина Сергіївна ПОТЛАТЮК 
старший викладач кафедри банківської справи 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Першочерговим завданням забезпечення стратегічної платформи та 

тактичного базису програм економічного зростання є реалізація 

кон‘юнктурної політики держави, що спрямована на економічне піднесення та 

динамічний розвиток народного господарства. Реалізувати відповідні завдання 

є можливим за умов забезпечення ефективного функціонування регуляторної 

діяльності виконавчої та монетарної влади. Ефект передбачається в 

органічному поєднанні цілей реалізації механізмів монетарної та фіскальної 

політик. Симбіоз відповідних політик, механізм реалізації яких спрямовується 

на максимізацію динаміки економічного зростання, є запорукою вирішення 

складних економічних проблем, що постали перед державою, зокрема 

Національним банком України в основі підходів нової парадигми грошово-

кредитного регулювання та поетапного формування сучасної архітектоніки 

монетарного устрою. Ефективність грошово-кредитної політики суттєво 

залежить від інституційних засад монетарної політики, що є засадними 

складовими монетарного устрою. Базис монетарного устрою формується на 

довірі суспільства до центрального банку та відповідальності перед ним за 

ефективність грошово-кредитної політики в процесі реалізації цільових 

орієнтирів сформованих в новій редакції Закону України «Про Національний 

банк України», що розглядаються через призму забезпечення цінової 

стабільності в процесі інфляційного таргетування [1; 2]. Це можливо лише за 

умов транспарентності та ефективних комунікацій з реальним сектором 

економічної діяльності, оскільки передуючим є  пошук  компромісних рішень 

на шляху економічного реформування, що вимагає максимальної 

об‘єктивності та розуміння.  
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Монетарний устрій є не просто методикою внутрішнього аналізу 

центральним банком економічних і монетарних параметрів, але й побудовою 

взаємодії з політикою уряду і комунікації центрального банку із суспільством 

з метою впливу на споживчі очікування. Монетарний режим – це важливий 

новітній монетарний інститут, який викристалізувався у процесі еволюції 

грошово-кредитної системи. Його формування передбачає декларування 

стратегічних цілей, обрання проміжних цілей, реалізацію механізмів 

прогнозування, створення операційного середовища, обрання індикаторів, що 

забезпечуватимуть монетарну владу корисною інформацією щодо впливу на 

грошовий ринок, розробку комунікаційної стратегії в відношенні операторів 

ринкового середовища. 

Основні аспекти комунікаційної політики центрального банку мають 

охоплювати комплекс проблем щодо побудови стратегії грошово-кредитної 

політики України, що базується на адекватній оцінці стану економіки, її 

об‘єктивних тенденцій, ступенях розвитку банківської системи, фондового 

ринку, інституційного забезпечення монетарної політики, розвинутості її 

інструментів, характеру взаємозв‘язків макроекономічних і монетарних 

параметрів та їх оцінки в основі дотримання  центральним банком поставлених  

стратегічних, проміжних і тактичних цілей. Ключовими аспектами 

формування комунікаційної політики та її основних засад є:  

1. Монетарний устрій: інституційний базис в системі грошово-кредитного 

регулювання економіки країни. Інформаційна відкритість та транспарентність 

центрального банку, а також його політична і економічна незалежність в 

реалізації монетарної політики, як функціональна форма можливості реалізації 

своїх завдань та ланка зв‘язку з політико-економічною системою країни. 

2. Цільові орієнтири в стратегії монетарної політики: цільові орієнтири 

монетарної політики в системі загальноекономічної політики держави. 

Пріоритети в реалізації проміжних та тактичних цілей. Ефекти та ефективність 

інструментів грошово-кредитної політики. Монетарні індикатори. Раціональні 

очікування в системі ринкових відносин та їх вплив на грошово-кредитну 

політику. 
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3. Ринкові комунікації та їх атрибути: стабільність банківської системи і 

наявність ефективно функціонуючих конкуруючих ринків акцій, 

корпоративних і державних облігацій, як джерела альтернативних ресурсів для 

реального сектора економіки і засобу абсорбції капіталу в країні. Реальне 

прив‘язування монетарної політики до попиту підприємств в контексті 

реалізації кредитного каналу. Система каналів монетарної трансмісії. 

Формування прозорого інформаційного простору поінформування ринків і 

передачі комунікаційних сигналів. Застосування системи моделей і прогнозів. 

4. Основні засади реалізації комунікаційної політики: інформаційний 

масив повідомлень. Суб‘єкти каналів та зв‘язків із цільовою аудиторією. 

Механізми та інструменти комунікації. Послідовність комунікаційних сигналів 

представників монетарної влади прийнятим рішенням. Зміст комунікаційних 

сигналів та специфіка національних фінансових ринків. 

5. Місце комунікаційної політики у загальній стратегії комунікацій: 

ключові принципи політики НБУ щодо збирання та поширення статистичної 

інформації. Проведення періодичного внутрішнього аудиту дотримання 

ключових принципів політики НБУ щодо збирання та поширення статистичної 

інформації.  

6. Зміст комунікаційної стратегії: інформаційне забезпечення щодо 

економічних змін та перетворень народного господарства в умовах 

реформування відповідних секторів економіки, економічне прогнозування. 

Формування комунікаційної стратегії на донесені даних розрізі 

короткострокової перспективи: динаміка споживчих цін (інфляції); динаміка 

обмінного  курсу; інформації про виконання стратегічних завдань економічної 

стабілізації та росту. 

7. Формування системи комунікаційної політики: визначення та 

обґрунтування цільових орієнтирів інфляції в період запровадження режиму 

інфляційного таргетування та обґрунтування обраних часових орієнтирів та 

цільових орієнтирів інфляції із застосуванням концепції «чистої інфляції». 

Чітке визначення умов відхилення від цільових показників інфляції для 

пояснення причин недосягнення регламентованих показників в розрізі 

відповідних факторів.  
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8. Комунікація з користувачами статистичної інформації: канали 

поширення інформації у розрізі цільових груп користувачів. Розробка 

процедури поширення інформації у розрізі цільових груп. Формати подання 

статистичної інформації у розрізі цільових груп. Формування та презентація 

довгострокової монетарної програми у контексті перспектив стратегічних та 

тактичних цілей.  

Завдання, що покладаються на сферу академічних інституцій 

Національного банку України слід реалізовувати в напрямках створення 

достатньої наукової бази для вироблення і проведення монетарної політики, 

оволодіння та узагальнення досягнень у відповідній сфері світової науки і 

практики, підготовку наукових кадрів, що здатні провадити власні 

дослідження з урахуванням умов України. Створення центрів, спроможних 

координувати в масштабах суспільства відповідну роботу, підвищення рівня 

монетарних знань у суб‘єктів ринку, широких верств населення, змістового 

рівня фахових і науково-популярних публікацій. Таким чином, довіра до 

органів монетарної влади збільшуватиметься одночасно зі зростанням ступеня 

інформаційної відкритості центрального банку та його незалежності.  
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Економіко-правові аспекти ризиків банківської 

діяльності 
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Банківська діяльність в сучасному розумінні функціонує як 

підприємництво, так і інституційна платформа емісійної діяльності в 

контексті економіко-правових відносин грошово-кредитного регулювання в 

системі фіскальних та монетарних важелів в механізмі формування 
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кон‘юнктурної політики держави. Сьогоднішні реалії відображають 

колосальні змінні, що продукують рецесію виробничої кон‘юнктури, 

перманентної волатильності фінансових ринків, а також, формування 

поглядів політики ринкових відносин в умовах трансформацій економіко-

правових відносин, що балансують від ринкових,  до  поглядів етатизму 

становлення економіки держави. Цілком очевидним за відповідних умов  

прогноз негативних індикативних показників банківської діяльності. В 

умовах високих раціональних очікувань суб‘єктів ринку, негативних 

ретроспективних, так і перспективних результатів діяльності банків, а 

також, зміни законодавства та підзаконних актів в основі посилення вимог 

до банків щодо формування фінансово-організаційного забезпечення, як 

заходів покликаних на удосконалення наглядових функцій центрального 

банку, такі зміни породжуватимуть інформаційну невизначеність в умовах 

неминучого вибору управлінського рішення, що формує гостру 

актуалізацію переоцінку теоретико-методологічних та практичних засад 

управління ризиками сучасної банківської діяльності. Ризик в нашому світі 

– це не що інше, як невизначеність рішень, що будуть прийматися іншими, і 

відповідних рішень, що прийматимуться нами [1, с. 12]. 

У світлі законодавчих новацій, слід акцентувати увагу на змінах 

щодо формування цільових орієнтирів монетарної політики Національного 

банку України. В цьому слід розуміти більш жорсткі заходи щодо реалізації 

банківського регулювання та нагляду, оскільки пріоритетним завданням 

центрального банку є цінова стабільність в контексті виконання головного 

його завдання, як конституційної норми – забезпечення стабільності 

національної грошової одиниці. Забезпечення банківської стабільності є 

одним із аспектів виконання головного завдання, але якщо це не завадить 

ціновій стабільності, а також забезпечення позитивної динаміки 

економічного зростання, що регламентується законом, як ще одна ціль в 

тріаді взаємозалежних, цілком корелятивних цільових орієнтирів НБУ [2]. 

Важливими складовими в управлінні ризиками є оцінка 

макроекономічних факторів, що формують передумови екзогенних змінних 
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ринку банківських послуг, та ендогенних – адекватності системи ризик-

менеджменту у відповідності до викликів. Банківський  ризик – це 

вартісний вираз відхилення від заданих параметрів імовірнісної події, що 

реалізована в певному часовому просторі [3, с.15]. Задані параметри 

вартісного відхилення залежатимуть від ефективного забезпечення 

фідуціарної компоненти емісійної діяльності, що лежить в основі 

ефективного перерозподілу та економічного зростання. Важливим 

напрямком на рівні ринку банківських послуг є забезпечення та розвиток 

інституційного базису інноваційних інструментів управління ризиками, що 

мають функціональні властивості кредитної функції, функції 

прогнозування цінових позицій учасників ринку, а також, проведення 

операцій хеджування ризиків банку та їх посередництва в проведенні 

строкових операцій. 
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Економічні проблеми на американському ринку іпотечного 

кредитування та нерухомості призвели до фінансової кризи, яка дуже швидко 

переросла в глобальну рецесію та загрожувала існуванню всієї світової 

фінансової системи. Банківський ризик-менеджмент, що тривалий час 

функціонував в умовах «перманентної стабільності», не зміг своєчасно і 

ефективно ідентифікувати системні загрози та ризики від швидкого зростання 
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обсягів кредитних операцій та підвищення цін активів. Проблеми з ліквідністю 

та капіталізацією світової банківської системи, пов‘язані з погіршенням якості 

активів, значним чином вплинули і на реальний сектор економіки, залишивши 

його без кредитних ресурсів.  

Фінансова криза зі всією гостротою поставила питання ревізії основних 

підходів та принципів регулювання діяльності банків. Саме тому Базельським 

комітетом було розроблено пакет реформ, що отримав назву Базель ІІІ, та був 

покликаний значним чином змінити систему банківського нагляду. Головною 

ідеєю запропонованих змін стало посилення стійкості банківської системи за 

рахунок збільшення ліквідних резервів та поліпшення якості капіталу. 

Положення Базеля III пропонують нові стандарти капіталу та вперше 

розглядають коефіцієнти левериджу і ліквідності для посилення регулювання 

та нагляду, розвитку ризик-менеджменту в банківському секторі.  

Базель III вперше приділяє значну увагу ризику ліквідності, який в 

попередніх угодах не вважався важливим, на відміну від ризиків, під які банки 

повинні були утримувати капітал (операційний, кредитний, ринковий), тому 

про нього взагалі не згадувалось. Проте світова криза внесла свої корективи. 

Центральні банки та фінансові інституції робили безпрецедентні кроки для 

підтримки рівня ліквідності фінансової системи, проте, навіть при таких 

інтенсивних діях, багато банків збанкрутували, та були змушені пройти 

процедури злиття або санації. Цим подіям передували кілька років, упродовж 

яких спостерігався надлишок ліквідності в фінансовому секторі. Проте 

глобальна нестабільність продемонструвала, як швидко може визріти криза 

ліквідності та здатні зникнути джерела фінансування.  

Базельський комітет відмічає, що головною особливістю фінансової 

кризи була неточна та неефективна політика управління саме ризиком 

ліквідності і нові стандарти покликані забезпечити здійснення адекватного 

фінансування в кризових ситуаціях і передбачають, по-перше, використання 

коефіцієнту короткострокової ліквідності (LCR), аналог нормативу 

короткострокової ліквідності в Україні, для забезпечення достатньо високого 

рівня ліквідності ресурсів, необхідних для виживання протягом одного місяця 

при розвитку ситуації за стресовим сценарієм. Банки повинні мати ліквідні 
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активи, які б на 100% покривали короткострокові зобов‘язання терміном 

менше місяця.  

По-друге, коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) 

призначений для підвищення стабільності функціонування банківської 

інституції у довгостроковій перспективі за допомогою створення додаткових 

стимулів для фінансування своєї діяльність з більш стабільних джерел на 

постійній основі.  

І, по-третє, створюється додаткова система моніторингу ліквідності, що 

приділяє увагу неузгодженості по термінах, концентрації фінансування і 

ліквідних необтяжених зобов‘язаннями активів. 

Проте, наразі, існує побоювання, що надмірні великі запаси капіталу 

будуть сконцентровані в резерві ліквідності. Саме тому, строк початку їх дії 

віднесено на 2015 рік, причому включення показників ліквідності в розрахунок 

достатності капіталу стане обов‘язковим тільки з 2018 року. 

Таким чином, в нових угодах Базельського комітету моніторингові та 

управлінню ліквідністю банківської системи відводиться особливе місце в 

забезпеченні стійкості фінансової системи, в антикризовому та 

антициклічному регулюванні, з метою недопущення розвитку світової кризи за 

сценарієм 2007-2009 років. 
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Кредитна політика має вирішальне значення для пошуку оптимальних 

підходів до організації діяльності банку на іпотечному ринку. Здійснення 

банками іпотечних операцій передбачає застосування складного механізму, що 

взаємодіє в умовах ринкового регулювання фінансових взаємовідносин між 

учасниками [1]. 
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Систематизація наукових підходів до визначення сутнісної 

характеристики кредитної політики, дослідження таких категорій, як, «кредит» 

і «політика», взаємозалежність між поняттями «кредитна політика» та 

«банківська політика», сформульовано визначення поняття кредитної політики 

банку при здійсненні іпотечних операцій. 

Кредитна політика банку при здійсненні іпотечних операцій – 

визначення стратегічного спрямування діяльності банківської установи в 

напрямку до формування пріоритетів на ринку іпотечного кредитування; 

розробки, реалізації та удосконалення процедур іпотечного кредитування; 

формування взаємовигідних відносин з контрагентами; розробки та 

удосконалення інструментів іпотечного кредитування, механізмів залучення 

довгострокових ресурсів та системи управління ризиками. 

Для досягнення оптимальних результатів діяльності банку, його 

кредитна політика при здійсненні іпотечних операцій повинна дотримуватись 

таких принципів: максимальна адаптація до умов зовнішнього середовища; 

відповідність параметрам єдиної кредитної політики банку; сприяння 

підвищенню якості обслуговування клієнтів, розширення портфеля іпотечних 

продуктів, забезпечення оптимального рівня їх доступності при збереженні 

бажаного рівня дохідності кредитора. 

Оптимальність структурування параметрів кредитної політики в значній 

мірі залежить від спроможності банку забезпечити належний рівень 

управління ризиками при здійсненні іпотечних операцій [2, с.171; 3, с.96]. 

На кредитну політику банку при здійсненні іпотечних операцій 

здійснюють вплив як внутрішні, так і зовнішні фактори. Внутрішні фактори 

створюють умови для здійснення іпотечних операцій, визначають їх ступінь 

ризику. На підставі вивчення та аналізу зовнішніх факторів, банк формує 

кредитну політику, виходячи з власних стратегічних цілей та ресурсних 

можливостей.  

Формування кредитної політики банку при здійснені іпотечних 

операцій залежить від багатьох індикаторів: показники діяльності банку на 

ринку банківських послуг, позиція банку на ринку іпотечного кредитування, 

рівень спеціалізації банку щодо виконання іпотечних операцій (частка 



66 

 

іпотечних кредитів в структурі кредитного портфеля), методичні основи 

формування ресурсної бази банку. 

Можна виділити три групи банків, що здійснюють іпотечні операції: 

1. Банки, що виконують різні операції, в тому числі іпотечні (універсальні 

банки). 2. Банки, що спеціалізуються на виконанні кредитних операції, в тому 

числі – на іпотечних. 3. Банки, що спеціалізуються на виконанні кредитних 

іпотечних операції. Остання група банків може бути класифікована з 

урахуванням джерел фінансування іпотечних операцій.  

Кожна із зазначених груп потребує застосування індивідуальних 

підходів та принципів формування кредитної політики. 
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Фінансова безпека комерційного банку – це система управлінських дій 

керівництва банку щодо забезпечення захисту його власних та залучених 

ресурсів від дії загроз зовнішнього і внутрішнього середовища, наслідком 

впливу яких стануть фінансові втрати як самої організації, так і її клієнтів. 

Таким чином, завданням системи фінансової безпеки банку є підтримання 

цілісності активів – матеріальних, нематеріальних, фінансових, 

інформаційних та забезпечити можливість їх примноження та залучення у 



67 

 

майбутньому. Виконання цього завдання не видається можливим без 

вчасного виявлення факторів, що становлять загрозу для господарської 

стабільності та фінансової стійкості комерційного банку, або, як їх 

прийнято називати у наукових колах, банківських ризиків.  

Управління ризиками або ризик-менеджмент – це процес, за 

допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх 

величини, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а 

також враховує взаємозв‘язки між різними категоріями (видами) ризиків 

[1]. Мета ризик-менеджменту у рамках усього банку – забезпечення 

максимальної ефективності управління з урахуванням чинників 

невизначеності, які можуть як негативно, так і позитивно вплинути на 

досягнення комерційним банком своїх цілей. Пріоритетом при цьому є 

забезпечення фінансової стійкості і стабільності банківської установи; 

створення, захист і збільшення багатства акціонерів банку [2]. Таким 

чином, ризик-менеджмент можна вважати важливим елементом як системи 

економічної безпеки банку, так і її фінансової підсистеми. 

Ризик-менеджмент має позитивний вплив на рівень фінансової 

безпеки банку, оскільки: 1) покращує фінансову стійкість та ефективність 

діяльності банківської установи; 2) дозволяє оптимізувати використання 

ресурсів банку; 3) сприяє уникненню фінансових несподіванок; 4) сприяє 

підвищенню кваліфікації персоналу банку, знань, умінь та навичок при 

управлінні банківськими ризиками [3]. 

В умовах нестабільної економіки та недосконалого суперечливого 

законодавства банкам дуже важливо мати ефективну систему фінансової 

безпеки, потреби якої у вимірюванні, керівництві та контролі за ризиком 

зможе задовольнити ефективно налагоджений механізм ризик-

менеджменту.  

Таким чином, управління ризиками є одним із важливих напрямів 

діяльності банківського менеджменту у системі забезпечення фінансової 

безпеки установи. Встановлюючи напрями ризик-менеджменту банку, 

спеціалістам служби економічної безпеки необхідно застосовувати свідоме 
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керівництво ризиками, приймати конструктивні рішення в умовах 

постійних змін ринкового середовища та враховувати, що ігнорування 

впливу ризиків на банківську діяльність може призвести до їх неминучого 

зростання [4] та значно знизить рівень фінансової безпеки установи. 
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Одним з пріоритетних завдань, коли мова йде про кредитну 

діяльність банків, є підвищення ефективності управління ризиками. При 

цьому ефективне управління ризиками повинно сприяти не тільки захисту 

банка від можливих фінансових збитків, але й підтримувати його ділову 

репутацію. 

Не заперечуючи того, що масштаби банківського кредитування 

української економіки за останнє десятиліття значно збільшилися, і 

механізм формування кредитно-інвестиційного портфелю вітчизняних 

банків набув стабільного характеру, на сьогоднішній, день кредитна 

діяльність банків не задовольняє потреби суб‘єктів господарської 

діяльності та населення в кредитних коштах.  
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Нарощування сукупного кредитного портфеля вітчизняних банків 

стримується рівнем ризику, що склався, в українській економіці після 

кризових подій 2008-2009 років та постійним дефіцитом стійких пасивів. 

Зокрема 2009 рік характеризувався початком глобальних трансформацій на 

фінансовому ринку України. 

Упродовж 2010 року кредитна активність вітчизняних банків була 

слабкою. Основні зусилля суб‘єктів банківської системи були 

сконцентровані на роботі з проблемною заборгованістю, включаючи її 

продаж та реструктуризацію. Але проведені заходи суттєво не поліпшили 

якість активів, значна частина банків мала проблеми з ліквідністю через 

низьку якість здійснених вкладень. 

Не зважаючи на заходи грошово-кредитної політики НБУ, що були 

проведені в 2009-2010 роках для стабілізації фінансового стану банків, 

ключові ризики для банківської системи країни (втрата активів та зниження 

їх ліквідності) зберігаються на високому рівні. Основними чинниками, що 

зумовлюють значний ступінь схильності до ризиків банків, які працюють 

на вітчизняному фінансовому ринку можна назвати наступне: 

– невисока якість робочих активів, включаючи значний обсяг і 

питому вагу простроченої заборгованості, а також загальне зниження 

ліквідності банківських активів (включаючи кредити, основні фонди банків 

та заставне майно), зважаючи на низький платоспроможний попит; 

– низька довіра, нестабільна пасивна база є визначальними 

чинниками, що характеризують схильність банківської системи до ризику 

ліквідності; 

– вразливість банківської системи до валютно-курсової політики 

в країні, оскільки за останні кілька років банки надали значний обсяг 

кредитів в іноземній валюті; 

– схильність банківської системи України до операційного і 

регуляторного ризиків внаслідок недосконалого нормативно-правового 

поля.  
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Отже, проаналізувавши кредитний портфель банків України у 2005-

2010 роках, можна виділити наступні періоди розвитку банківського 

кредитування в Україні: 1) 2006-2007 роки – період динамічного 

нарощування обсягів кредитування на фоні прийнятних показників якості 

кредитного портфелю; 2) 2008 рік – період зміни тенденцій; 3) 2009 рік – 

період найбільш суттєвого погіршення усіх показників банківського 

кредитування; 4) 11 місяців 2010 року – період часткового виходу із 

кредитної кризи.  

Розглянувши основні складові кредитного портфелю вітчизняних 

банків та ґрунтовно проаналізувавши основні перспективні короткострокові 

кредитні продукти можна виділити три послідовних етапи управління 

кредитним портфелем банку, які об‘єднані загальною метою – 

оптимізацією його структури та динаміки при максимізації прибутку та 

мінімізації ризиків. На першому етапі має прийматися рішення щодо 

врівноваження пропозиції та попиту на депозити, з одного боку, із попитом 

на кредитні ресурси – з іншого. На другому – визначатися кредитні ризики 

за групами позик, які надаються банком за сукупним портфелем на основі 

співвідношення між номінальними та реальними показниками повернення 

позик і процентів за ними, оскільки саме в цій розбіжності відображена 

якість залученого активу та його ризикованість. На третьому етапі має 

здійснюватися оптимальне розміщення ресурсів для формування необхідної 

процентної маржі.  

 

 

УДК 336.71 

Рекапитализация банковских учреждений в Украине  

Александр Иванович КЛИМЕНКО 
преподаватель Севастопольского филиала 

Крымского института экономики и хозяйственного права 
 

Одной из форм финансового оздоровления банковских учреждений 

является рекапитализация. Она представляет собой восстановление 

уставных капиталов банковских учреждений, пострадавших от действия 
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финансовых рисков. Ее субъектами могут выступать – государство, 

собственники и инвесторы, объектами – государственные и частные банки. 

На Украине необходимость рекапитализации отдельных банков обусловила 

утверждение в конце 2008г. первоочередных мер на законодательном 

уровне – Закон №639-VI [1]. В том же году КМУ был принят Порядок 

капитализации (или рекапитализации) за счет государственных средств [2].  

Обязательным условием для рекапитализации банка за счет средств 

государства является проведение банком диагностического обследования. 

Его результат должен свидетельствовать, что реальная текущая стоимость 

акций банка не превышает номинальную. Кроме этого до начала 

прохождения в НБУ и Минфине всех процедур согласования, и подачи 

ними соответствующего предложения КМУ банку необходимо разработать 

и согласовать с НБУ план финансового оздоровления банка; принять на 

общем собрании акционеров решение о получении государственной 

поддержки; раскрыть информацию о финансовом состоянии банка и об 

акционерах, владеющих более 5% акций; передать в собственность 

государства не менее 50% акций – до проведения дополнительной эмиссии; 

временно ограничить расходы на содержание персонала и другие расходы. 

Вопрос об участии государства в капитале ставился относительно 

следующих частных банков – «Банк Киев», «Имэксбанк», «Надра», 

«Родовид банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк». Решение же было 

принято относительно трех – «Банк Киев», «Родовид банк» и «Укргазбанк».  

Фактический размер вложений в капитал трех банков оказался выше 

планового на 11,420 млрд грн., так как сложившаяся в банках ситуация 

потребовала увеличения объема вкладываемых государством средств уже в 

ходе рекапитализации – по «Родовид банку» с 2,8 до 9,55 млрд грн., по 

«Укргазбанку» с 3,1 до 5,0 млрд грн. Также среди особенностей 

рекапитализации частных банков, проведенной в 2009-2011 гг., можно 

выделить следующие: 
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 предварительное уменьшение уставного капитала – «Банка Киев» в 

90 раз с 225 до 2,25 млн грн.;  «Родовид банка» в 555 раз с 435 млн грн. до 

783 тыс грн.; 

 дополнительное условие приобретения государством акций «Родовид 

банка» и «Укргазбанка» – согласование условий реструктуризации по 

отдельным видам обязательств; 

 источник средств – выпуск ОВГЗ сроком погашения в 2017-2019 гг., 

равными частями и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых [3-

5, 6]. 

Временная администрация была выведена НБУ из «Укргазбанк» и 

«Банка Киев» 10.09.2009 г. и 18.09.2009 г. соответственно [7-8]. В сентябре 

2011 года было принято решение о создании на базе «Родовид банка» 

санационного банковского учреждения [9]. Главными задачами его будут 

являться продолжение работы по возврату собственных активов,  работа с 

проблемными активами государственных банков и банков, 

капитализированных за счет государства. По данным их финансовой 

отчетности на 01.07.2011 г. размер таких активов составляет не менее 

11,049 и 7,346 млрд грн. соответственно –это сомнительная и безнадежная 

задолженность в кредитном портфеле. Перевод проблемных активов в 

«Родовид банк» позволит вернуться рекапитализированным банкам к 

самоокупаемости, выйти на прибыльный режим и не будет требовать от 

государства дополнительной капитализации для выполнения ними 

требований к адекватности капитала. 
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На сьогодні, функціонування банківських установ, характеризується 

поступовим відновленням кредитної діяльності. Однак, активність банків у 

наданні кредитних коштів суб‘єктам господарювання та населенню немає 

ознак інтенсивного динамічного зростання. 

Так, зокрема, за даними Національного банку загальний залишок за 

кредитами, наданими в реальний сектор економіки впродовж першого 

півріччя 2011 року, збільшився на 5,7% – до 764,9 млрд грн. Збільшення 

кредитних вкладень відбулось: у національній валюті – на 8,9%; в іноземній 

– на 1,9%. Загальний обсяг залишків кредитів, наданих суб‘єктам 

господарювання протягом першого півріччя поточного року, збільшився на 

8,1%, а обсяг залишків за кредитами, наданими населенню, зменшився на 

0,7%. Варто зазначити, що за досліджуваний період відбулось зменшення 

питомої ваги довгострокових кредитів (без нарахованих доходів) у 

загальному обсязі наданих кредитів до 57,33% з 58,11% за станом на 

початок року [1]. 

http://bank.gov.ua/Publication/pres_service/2011/rodovid_160911.pdf
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Наведені вище дані, хоч і підтверджують поступове відновлення 

банками кредитної діяльності, однак наявні кредитні вкладення не в повній 

мірі задовольняють реальну потребу в кредитних ресурсах, не дозволяючи 

при цьому повність розкрити інвестиційний потенціал фінансово-

кредитного механізму банківської системи України та забезпечити 

економічне зростання як окремих регіонів так і економіки країни у цілому. 

Дана ситуація з однієї сторони зумовлена наявністю різноманітних видів 

кредитного ризику при проведенні кредитної операції у привабливих для 

вкладення коштів видах діяльності (торгівля, сфера послуг, 

підприємництво, громадське харчування тощо), а з іншої обережність 

банківських установ при пошуку і виборі потенційних позичальників та 

використання більш жорстких методів і підходів до оцінки їх фінансового 

стану, що знову ж таки покликано обмежити величину кредитного ризику 

при здійсненні кредитної операції. Так, для прикладу величина 

сформованих у банківській системі обов‘язкових резервів за кредитними 

операціями станом на 01.04.2011 року складає 146 млрд грн., що становить 

19,02% від загального обсягу виданих кредитів, а станом на 01.07.2011 р. – 

153 млрд грн. (19,34%). Однак, темп зростання наданих кредитів на протязі 

І-го півріччя 2011 року (102,86%) є меншими від темпу зростання 

сформованих обов‘язкових резервів за кредитними операціями (104,80%), 

що свідчить про подальше погіршення якості кредитних портфелів 

банківських установ та присутності високого рівня кредитного ризику у 

кредитній діяльності банків [2]. 

Для активізації кредитної діяльності з одночасним обмеженням 

кредитного ризику і оптимізації його рівня, а також забезпечення належної 

якості кредитного портфеля у майбутньому, вітчизняним банківським 

установам слід: 

 оптимізувати процес розгляду кредитної заявки та первинної 

документації, поданої потенційним клієнтом-позичальником для 

забезпечення скорочення терміну прийняття кредитного рішення; 
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 переглянути скорингові моделі на предмет виокремлення і 

застосування факторів, які безпосередньо, а не опосередковано генерують 

кредитний ризик; 

 створювати та розвивати власні служби, що здійснюватимуть 

управління проблемною заборгованістю; 

 переглянути процентну політику при здійсненні кредитних операцій, 

зменшивши навантаження маржі на покриття кредитного ризику, що 

дозволить знизити ціну кредитних ресурсів; 

 посилити вимоги до процесу здійснення кредитного моніторингу та 

адміністрування стану прийнятого заставленого майна з метою 

забезпечення своєчасного виявлення проблемних позичальників. 

На наш погляд, зазначені вище заходи допоможуть банкам 

активізувати їх кредитну діяльність та забезпечити ефективне управління 

кредитним ризиком. 
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Протягом останніх років розпочався активний процес інтеграції 

банківської системи України у світову фінансову систему на основі її адаптації 

до міжнародних вимог функціонування та регулювання банківських систем. 

Тому в нинішніх умовах стратегічним завданням Національного банку 

України є розбудова стійкої, ефективної, конкурентоспроможної банківської 

системи, яка б сприяла довгостроковому економічному зростанню країни, її 

фінансовій безпеці країни. Вирішення такого завдання може бути забезпечено 

http://www.bank.gov.ua/Publication/econom/Mon_review/2011/2-2011.pdf
http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm
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шляхом поєднання трьох взаємопов‘язаних напрямків: забезпечення стійкості 

банківської системи, її прозорості та високого рівня конкурентоспроможності. 

Вирішення цих завдань вимагає комплексного підходу на основі 

розробки певного стратегічного документу, який би передбачав розробку та 

реалізацію системи узгоджених заходів правового, фінансового та 

інституційно-організаційного характеру, спрямованих на розбудову 

банківської системи. Перша спроба розробити такий документ була 

започаткована в 2003 р., коли згідно з рішенням Правління Національного 

банку було підготовлено проект Комплексної програми розвитку банківської 

системи України на 2003-2005 роки. Однак у зв‘язку з певними об‘єктивними 

обставинами ця програма так і залишилася проектом, внаслідок чого не було 

повною мірою виконано пріоритетні завдання, передбачені Комплексною 

програмою. Відсутність системного та комплексного підходу до виконання 

поставлених завдань і визначених заходів знизили ефективність їх реалізації. 

Вивчення стану та аналіз тенденцій розвитку вітчизняної банківської 

системи дають підстави стверджувати, що в цілому вона відповідає сучасним 

вимогам, у тому числі рекомендаціям Базельського Комітету з питань 

банківського нагляду, вимогам СОТ та іншим міжнародним документам. 

Світова фінансова криза загострила проблеми функціонування банківської 

системи, яким в умовах економічного зростання не приділялось достатньої 

уваги, що суттєво знизило її спроможність протистояти кризовим явищам. Це 

знайшло відображення, перш за все, у недостатньому рівні капіталізації, 

низькій якості управління ризиками, значній залежності вітчизняних банків від 

зовнішніх запозичень тощо. Розвиток економічних процесів вимагає 

подальшого вдосконалення функціонування вітчизняної банківської системи 

на основі розробки Стратегії її розвитку на середньострокову перспективу. 

Основними напрямками розвитку вітчизняної банківської системи в 

середньостроковій перспективі повинні бути: підвищення рівня капіталізації 

банків та забезпечення їх надійними джерелами ресурсів, збалансованими за 

обсягами, ціною і термінами; розширення спектру та підвищення якості 

банківських послуг; забезпечення діяльності вітчизняних банків відповідно до 

міжнародних стандартів корпоративного управління; розвиток систем ризик-
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менеджменту та вдосконалення управління ризиками; підвищення рівня 

забезпечення захисту прав кредиторів і вкладників банків та ін. 

Завдяки роботі Національного банку України значна частина із 

сформульованих завдань вже набуває практичного втілення шляхом розробки 

проектів законодавчих і нормативних актів. Протягом 2010-2011 рр. 

започаткована низка заходів з метою забезпечення належного рівня ліквідності 

банків, запроваджено інститут кураторів банку, передбачено створення 

«перехідного банку», визначено чіткий механізм ідентифікації реальних 

власників банків та осіб, що їх контролюють, розроблено низку пропозицій з 

метою сприяння реструктуризації проблемних активів банків, посилено 

вимоги щодо розкриття інформації, підвищено відповідальність за неналежне 

використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів, відбуваються 

процеси подальшої капіталізації банків та консолідації у фінансовому секторі, 

запроваджується нагляд на консолідованій основі, проводиться активна робота 

щодо переходу всіх фінансових установ на Міжнародні стандарти фінансової 

звітності, передбачається суттєве розширення повноважень Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб щодо виконання функцій тимчасового 

адміністратора та ліквідатора тощо. 

 

 

УДК 374.734 

Экономический капитал в системе оценки рисков банка 

Марина Александровна КОНОПЛИЦКАЯ 

ассистент кафедры банковского дела 

УО «Полесский государственный университет» (г. Пинск, Беларусь) 
 

Развитие рынка банковских продуктов и услуг требует от кредитных 

организаций поддержания определенного уровня достаточности капитала. 

Собственный капитал является основой развития любого банка и должен 

обеспечить способность банка компенсировать принимаемые риски. В 

чистом виде капитал представляет разницу между рыночной стоимостью 

банковских активов и рыночной стоимостью его пассивов. Поскольку 

капитал может быть рассмотрен как буфер против банкротства, 

достаточность капитала измеряет способность банка остаться работающим 
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в неблагоприятных условиях. На протяжении всего цикла деловой 

активности банки с адекватной величиной капитала более устойчивы в 

отношении потерь и в большей степени способны осуществлять активные 

операции, в том числе в периоды нестабильной экономической ситуации. 

Определенный уровень риска требует от банков соответствующей 

величины собственных средств и создаваемых резервов. Существует 

прямая зависимость между риском и прибылью банка, в то же время 

должна быть создана эффективная система управления и оценки 

возможных потерь банка. 

Банки работают в равных экономических условиях, но существует 

унифицированный подход со стороны регулятора к величине 

достаточности капитала, что в свою очередь не всегда позволяет учесть 

индивидуальные риски и степень управляемости ими. 

Единое определение экономического капитала так и не сложилось ни 

в банковской практике, ни в экономической науке. Принято считать, что 

экономический капитал – размер капитала, необходимого для покрытия 

всех рисков (с определенной вероятностью), с которыми сталкивается 

бизнес. В отличие от бухгалтерского, регулятивного капитала, 

экономический капитал не связан ни с потоками денежных средств, ни с 

отчислениями из прибыли. Он по своей сути отличается от регулятивного 

тем, что им измеряется риск в понимании экономической реальности. Он 

называется «экономическим», потому что часть процесса измерения 

связана с превращением риска в капитал, который необходим для 

поддержания данного риска в соответствии с целевым уровнем финансовой 

прочности учреждения (т.е. кредитным рейтингом). Экономический 

капитал часто называют «капиталом, соотнесенным с риском» (Capital at 

Risk, или CaR) или просто «рисковым капиталом» (Risk Capital). Если 

подходить к пониманию экономического капитала с точки зрения развития 

бизнеса, то экономический капитал – это как раз та величина капитала, 

которая необходима для поддержания и развития бизнеса, CaR 

предназначен по своей сути для приумножения акционерной стоимости. 
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Достигается это в том числе за счет распределения капитала на бизнес-

процессы (и подразделения банка) и учета его в ценообразовании. Другими 

словами, в цену услуг закладываются реальные риски. Более достоверный 

учет рисков позволяет более точно прогнозировать и стабильно получать 

прибыль, что способствует развитию бизнеса. 

В настоящее время экономический капитал является одним из 

новшеств для банковского сектора. Эта тема активно обсуждается 

представителями банковской сферы во всем мире. Экономический капитал 

является мерой риска и представляет собой уровень непредвиденных 

потерь на определенном временном горизонте. В величине экономического 

капитала и эффективности процесса ее расчета заинтересованы многие 

внешние и внутренние по отношению к банку органы и организации, такие 

как руководство банка, органы надзора, акционеры и рейтинговые 

агентства.  

 

 

УДК 336.71: 913 

Удосконалення стратегічного управління банком в 

процесі реорганізації 

Назар Юрійович КОПИЛЮК 

аспірант Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів) 
 

Для банків України, як основної інфраструктурної ланки кредитного 

механізму, проблема реорганізації шляхом злиття, придбання, та 

поглинання залишається актуальною проблемою, оскільки в Умовах 

фінансової нестабільності загострилися проблеми недостатньої 

капіталізації, погіршення якості активів, незбалансованості активів і 

пасивів, неефективності стабілізаційних заходів. За даними НБУ підсумки 

стрес-тестування українських банків засвідчили необхідність збільшення 

їхнього регулятивного капіталу на 40 млрд грн. Ця сума включає потреби 

не тільки приватних, а й ре капіталізованих державою банків. Так, розриви 

між капіталами мають Родовід Банк (-6,4 млр. грн.), Сведбанк (-4,04 млрд 
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грн.), Укргазбанк (-3,9 млрд грн.), Київ (-3,3 млрд грн.) та інші. Сукупність 

операцій злиття, придбання та поглинання банків визначально впливає на 

ринок корпоративного контролю у банківському секторі, характеризує 

зміни структури власності банків, спрямовується на зростання його вартості 

як об‘єкта реорганізації. Основними напрямами дослідження у процесі 

планування реорганізації є: по-перше формування загальної стратегії 

розвитку об‘єднаних банків і її узгодження з тактичними цілями розвитку; 

по-друге, визначення потенційних джерел вартості у довго- та 

короткостроковій перспективі. 

Таблиця 1. 

Процедура стратегічного управління банком в процесі 

злиття та поглинання 

Типові розділи стратегічного 

плану 
Питання злиття або поглинання 

Формування філософії розвитку 

та місії 

Наскільки майбутнє злиття та поглинання 

відповідає філософії та місії банку, його ролі у 

суспільстві й на ринку? 

Визначення стратегічних цілей В якій мірі процедура злиття або поглинання 

адекватна стратегічним цілям банку в напрямах 

ринкової позиції, ресурсного забезпечення, 

прибутковості, інноваційності, соціального захисту, 

ефективності. 

Стратегічний аналіз (макро- та 

мікроекономічний рівень) 

Наскільки злиття або поглинання відповідає 

державному регулюванню, сприяє капіталізації 

вартості об‘єднаної компанії, одержання 

синергетичного ефекту, посиленню конкурентних 

позицій, мінімізації ризиків, тощо 

Розробка, оцінка та вибір 

варіантів стратегій 

Оцінка стратегій з позицій досягнення стратегічних 

цілей, розробка базових стратегій: стратегія 

лідерства у витратах, стратегія диференціації, 

стратегія концентрації, фокусування. 

Оцінка стратегічних альтернатив Яка із стратегій відповідає місії банку, максимізації 

його вартості і капіталу. 

Вибір і реалізація стратегій Розробка стратегічного плану кожного сегмента 

ринку і відповідних продуктів. Наскільки злиття 

або поглинання буде відповідати планам та 

фінансово-економічним показникам. 

Стратегічний контроль і 

коригування стратегічних планів 

Наскільки злиття і поглинання відповідає 

кількісним, якісним і часовим параметрам і 

результатам діяльності банку. 

 

Стратегія реорганізації виробляється на основі стратегічного розвитку 

банку. На рівні стратегічного менеджменту банку оцінюється в якій мірі 
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злиття, придбання або поглинання відповідають стратегічним цілям банку. 

У найбільш загальному вигляді процес ухвалення реорганізаційних рішень 

можна розглянути виходячи із співставлення розділів стратегічного плану з 

питаннями можливої реорганізації, що представлені у табл.1. Розробка 

стратегії передбачає аналіз сильних і слабких сторін, загроз і можливостей, 

аналіз конкурентів. Стратегічні наміри необхідно розділити на: симбіоз; 

адсорбцію; збереження статусу.  

Реорганізація банків повинна відповідати стратегічним цілям банку 

покупця. 

 

 

УДК 336.71:913 

Банківські інновації як чинник розвитку економіки 

Оксана Іванівна КОПИЛЮК 

професор кафедри банківської справи 

Львівської комерційної академії, 

кандидат економічних наук, професор 
 

У посткризовий період діяльність банків України залишається 

послабленою і не спрямованою на формування інвестиційно-інноваційної 

моделі економічного розвитку економіки. Сучасні умови ведення 

банківського бізнесу супроводжуються зниженням рівня капіталізації 

банків, збитковою діяльністю, зростанням простроченої та пролонгованої 

заборгованості, зниженням обсягів кредитування корпоративних та 

роздрібних клієнтів. Водночас інтеграція банків України у світовий 

фінансовий простір, з виходом на вітчизняний ринок провідних 

міжнародних фінансових груп посилюють конкуренцію, розширюють 

спектр банківських послуг, методів обслуговування клієнтів, сприяють 

впровадженню фінансових інновацій шляхом електронного трансферту 

фінансових інструментів. Посилюється іноземна участь у капіталі банків 

України з 46% у 2008 до 60% у 2010 році. У структурі іноземних інвестицій 

у банківський сектор на 01.01.2011р. найбільшу частку займала Росія – 

24,5%, Австрія – 16,3%, Італія – 16,0%, Франція – 8,6%, Греція і Кіпр – 
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7,1% та ін. Серед позитивних чинників впливу іноземного капіталу на 

банківську систему України необхідно виділити надходження нових 

технологій, фінансових ресурсів, посилення конкуренції, банківських 

інновацій.  

Банківська інновація, як сукупність принципово нових банківських 

продуктів і послуг – це синтетичне поняття, щодо цілі діяльності банку в 

сфері формування й розміщення ресурсного потенціалу за допомогою 

нововведень з метою отримання прибутку та з врахування допустимого 

рівня ризику, досягнення соціального ефекту й розвитку новітніх 

технологічних процесів. Фінансові інвестиції здійснюються з одного боку 

під впливом ринку, з іншого – регулятивних органів. У результаті 

лібералізації банківської діяльності, її універсалізації, банківські інновації 

носять глобальний характер, і є основою створення єдиного ринку 

фінансових послуг країн ЄС, стираючи відмінності між інвестиційними, 

ощадними, та іншими банками. Єдиного підходу до класифікації 

банківських інновацій немає. За економічним змістом нововведення в 

банківській сфері поділяють на технологічні та продуктові. За критерієм 

радикальності банківські інновації охоплюють: первинне впровадження 

банками фінансових інновацій, послуг і продуктів; інноваційна 

декомпозиція існуючих фінансових інструментів з виокремленням їх 

складових як операційно самостійних; інноваційна композиція – поєднання 

існуючих банківських інструментів на новій інноваційній основі. За 

сегментом охоплення виокремлюють такі інновації: нові види банківських 

продуктів і послуг, які пов‘язані з розвитком грошового ринку, 

інвестиційної діяльності, послуги з управління готівкою, інновації в 

традиційних сегментах ринку позичкового капіталу. Інновації визначально 

впливають на стратегію розвитку банку і передбачають виокремлення в 

залежності від інноваційної спрямованості таких стратегій: стратегія 

орієнтована на попит (стратегія швидкого реагування); стратегія 

орієнтована на пропозицію (стратегія пропозиції новітніх продуктів). За 

критерієм охоплення клієнтів виокремлюють: банківські інновації для 
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корпоративних клієнтів, для роздрібних клієнтів, для індивідуального 

споживача. За інструментарною сегментацією виокремлюють: інновації, 

пайових, похідних, гібридних інструментах. Слід зазначити, що банківські 

інновації можуть бути спеціалізованими і комбінованими. Згідно 

міжнародного досвіду доцільно виокремлювати такі види банківських 

інновацій: банківські продукти у нових сегментах ринку таких як 

інвестиційна нерухомість, страховий бізнес, фінансовий лізинг, трастові 

операції; інновації на фінансовому ринку: фінансові ф`ючерси, опціони, 

форварди; управління грошовою готівкою і використання нових 

інформаційних технологій; послуги фінансового посередництва направлені 

на ефективне управління активами і пасивами; нові продукти у традиційних 

сегментах ринку. В сучасних умовах впровадження банківських 

інноваційного характеру стане парадигмою розвитку економіки на 

інноваційній основі. 

 

 

УДК 330.322.1.:336.77 

Кредитний метод фінансування інвестиційних проектів 

Галина В’ячеславівна КОРНІЙЧУК 

аспірантка ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 
 

Оздоровлення економіки України потребує інвестування значного 

капіталу у пріоритетні галузі виробництва. Одним із основних завдань 

інвестиційної стратегії держави і підприємства зокрема є формування 

достатньої кількості інвестиційних ресурсів та пошук ефективних джерел їх 

фінансування. 

Залежно від форми залучення інвестиційного капіталу існують такі 

методи фінансування інвестиційних проектів, як самофінансування; 

акціонування; кредитне фінансування; бюджетне фінансування; 

фінансування за рахунок безоплатних та благодійних внесків і 

пожертвувань; змішане фінансування [1]. 

Позитивною тенденцію протягом останніх років в Україні є 

збільшення обсягів капітальних інвестицій за рахунок різних джерел 
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фінансування. Статистичні дані переконливо демонструють, що найбільшу 

питому вагу у структурі фінансування капітальних інвестицій в економіку 

України протягом 2002-2009 р.р. займають власні кошти підприємств та 

організацій (2002 р. – 70,9%, 2003 – 64,0%, 2004 – 63,3%, 2005 – 59,4%, 

2006р. – 59,8%, 2007 р. – 58,6%, 2008 р. – 59,3%, 2009 р. – 66,1%), кошти 

державного та місцевих бюджетів (2002р. – 8,0%, 2003 р. – 11,2%, 2004 р. – 

15,9%, 2005 р. – 10,3%, 2006 р. – 11,0%, 2007 р. – 11,0%, 2008 р. – 10,3%, 

2009 р. – 5,4%), кредити банків та інші позики (2002 р. – 4,4%, 2003 р. – 

7,7%, 2004 р. – 7,1%, 2005 р. – 14,1%, 2006 р. – 14,3%, 2007 р. – 15,2%, 2008 

р. – 15,8%, 2009 р. – 13,3%), кошти іноземних інвесторів (2002 р. – 4,8%, 

2003 р. – 5,0%, 2004 р. – 3,2%, 2005 р. – 4,9%, 2006 р. – 3,4%, 2007 р. – 3,3%, 

2008 р. – 3,0, 2009 р. – 4,2%) та інші джерела фінансування [2]. 

Перевага залучення позичених коштів для фінансування інноваційної 

діяльності полягає у тому, що нараховані відсотки включаються до валових 

витрат, а дивіденди нараховуються з прибутку, що залишається у 

розпорядженні підприємства. 

Кредитний метод фінансування інвестиційних проектів 

застосовується лише при умові, що інвестиційний проект є достатньо 

прибутковим і має невеликий строк окупності. Тобто, норма прибутковості 

даного проекту повинна перевищувати ставку позичкового відсотку за 

користування кредитом. 

Аналіз статистичних даних діяльності банківської системи України 

показав, що розмір довгострокових кредитних вкладень на сьогодні є не 

достатнім для забезпечення економіки інвестиційними ресурсами для 

промислово-інноваційного розвитку, сприяння реформуванню і розвитку 

господарства. 

Складність і строкатість ситуації полягає в існуванні конфронтації між 

позичальником і кредитором, так як незадовільний фінансовий стан 

більшості підприємств не дозволяє кредиторам розглядати їх як 

платоспроможних боржників, які здатні повернути основну суму боргу. А 

значний ризик неповернення кредитів змушує банки встановлювати 
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високий рівень кредитних ставок, що не дає змогу підприємствам з 

низькою рентабельністю користуватись цими кредитними ресурсами. Саме 

ці причини призводять до виникнення проблем, пов‘язаних з 

фінансуванням інвестицій. 

Підвищення ролі кредитного методу фінансування інвестиційних 

проектів пов‘язане передусім у широкому розумінні, з низьким 

інвестиційним потенціалом держави, а у вузькому, з обмеженістю власних 

фінансових ресурсів підприємств. 
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Сучасний стан економіки країни характеризується вирішенням 

проблем пов‘язаних з анулюванням наслідків кризових явищ та створення 

комплексу умов для стабільного і збалансованого економічного 

відновлення та  зростання. Однією з важливих сучасних етапів 

трансформації економіки України є пошук фінансових джерел відновлення 

економіки країни. За умов значних обсягів зовнішнього боргу та 

неможливості та недоречності отримання нових зовнішніх кредитів 

виникає необхідність пошуку внутрішніх джерел фінансування економіки. 

У більшості європейських країн основним джерелом довгострокових 

фінансових ресурсів стають депозити населення залучені до фінансово-

кредитних установ.  
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В Україні, попередні методи залучення заощаджень населення до 

банківських установ в кризових умовах втратили свою актуальність та 

стали не ефективними. Тому, проблема пов‘язана зі збереженням та 

поповнення ресурсної бази банків за рахунок коштів населення в сучасних 

умовах стала однією з найбільш актуальних. Продовж 2000-2007 років 

депозити населення були одним із основних джерел формування 

банківських ресурсів. Проте станом на 1.12.2010 р. їх кількість склала біля 

27%. Протягом 2009-2010 років українці повернули до банківської системи 

лише третину із 18 мільярдів доларів, вилучених під час паніки 2008-2009 

років [1]. Проте варто відзначити, що в 2010 році почала покращуватись 

структура депозитів домогосподарств: збільшилась частка довгострокових і 

гривневих вкладів, зокрема приріст депозитів у національній валюті 

(28,2%) більш ніж у три рази перевищив відповідний показник за коштами 

в іноземній валюті (8,5%).  

З метою анулювання наслідків економічної кризи, розширення 

ресурсного потенціалу комерційним банкам необхідно удосконалювати 

свою депозитну політику шляхом: 1) удосконалення аналізу та 

встановлення оптимального обсягу залучення ресурсів комерційними 

підрозділами банку, виходячи із цілей максимізації прибутку та 

забезпечення ліквідності банку; 2) освоєння випуску заощаджених 

сертифікатів [2]; 3) нарощування депозитного портфеля за рахунок 

удосконалення продуктової політики банку, розширення переліку існуючих 

вкладів, покращення умов отримання депозитного продукту, в тому числі 

на довгострокову перспективу; 4) особливу увагу слід приділяти організації 

і впровадженню накопичувальних інвестиційних схем, зокрема пенсійних 

рахунків, рахунків на оплату навчання, купівлю житла; 5) прийняття 

заходів щодо мінімізації негативного впливу непередбачуваного вилучення 

населенням строкових вкладів.  

Необхідно створити економічні передумови для активізації процесу 

залучення довгострокових коштів населення. Тому, особливої актуальності 

набуває питання покращення діяльності та нарощування капіталу Фонду 
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гарантування вкладів фізичних осіб. Шляхи вирішення даної проблеми 

полягають у: 1) розширенні повноважень Фонду гарантування вкладів; 

2) зорієнтованості системи гарантування вкладів на захист інтересів як 

фізичних, так і юридичних осіб; 3) встановленні суми компенсаційних 

виплат Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в залежності від 

терміну вкладу; 4) забезпеченні постійного поетапного підвищення розміру 

гарантованих сум відшкодування за вкладами фізичних осіб за рахунок 

коштів Фонду. 

Окрім того, такі фактори як політико-економічна стабілізація, 

підвищення ліквідності банків, стійкість валютного курсу, позитивні 

очікування населення є досить важливими для продовження висхідної 

тенденції зростання депозитів. 
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На сьогоднішній день транснаціоналізація банківських систем у світі 

є об‘єктивною реальністю, і питання доцільності доступу іноземного 

капіталу на національні ринків вже не є актуальним. Присутність банків з 

іноземним капіталом у банківській системі України абсолютно відповідає 

інтересам розвитку національної фінансової системи, сприяє залученню 

іноземних інвестицій та розширенню ресурсної бази соціально-

економічного розвитку. Актуальність теми обумовлена необхідністю 
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розв‘язання проблем конструктивної присутності іноземного капіталу в 

економіці України, його здатності бути ефективним, керованим і 

відповідним інтересам економічної безпеки країни. 

 Основними мотивами входження іноземних банків на ринок України 

є реалізація власних стратегій, які полягають в експансії споживчого та 

іпотечного кредитування в умовах ринкових переваг, підтримці діяльності 

іноземних компаній з материнських країн, сприянні, в окремих випадках, 

політичному впливу. 

 На сьогодні роль іноземного капіталу заслуговує  особливої уваги, 

адже його частка в статутному капіталі банків України поступово 

збільшується (рис.1), рейтингові показники надійності та активність банків 

з іноземним капіталом в кредитуванні реального сектора є вищими за 

вітчизняні (рис.2). Динаміка присутності іноземного капіталу в банківській 

системі України за останні роки  залишається позитивною, але, за причини 

впливу кризових явищ, є більш сталою у порівнянні з періодом 2005-2008 

рр. 

 

Рис.1. Показники присутності іноземного капіталу в банківській системі 

України 
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Рис.2. Кредити в іноземній валюті 

Присутність іноземного капіталу у банківській сфері України має 

суттєві наслідки. Серед позитивних можна визначити: впровадження новітніх 

банківських технологій і продуктів, підвищення кваліфікації вітчизняного 

банківського персоналу, фінансову підтримку іноземних банків з боку 

материнських структур, удосконалення корпоративного управління, 

позиціювання на легальних методах роботи і відсутність зв‘язків з 

криміналом. 

При цьому не можна залишати поза увагою негативні моменти 

присутності іноземного капіталу, з урахуванням масштабу інтернаціоналізації 

банківської системи України: за два останні роки іноземним інвесторам 

вдалося взяти під контроль майже всіх основних лідерів вітчизняного 

банківського ринку. 

До основних негативних тенденцій можна віднести: сприяння 

доларизації економіки, збільшення валового зовнішнього боргу України, 

сприяння імпорту через стимулювання споживчого попиту, посилення 

активності щодо повернення інвестицій дочірніми банками материнським 

структурам, що обумовлює в перспективі тенденцію скорочення обсягів 

кредитування реального сектора економіки України. Також до низки 

фінансових ризиків, пов‘язаних зі швидким зростанням частки іноземного 

банківського капіталу, слід віднести можливість втрати суверенітету у сфері 



90 

 

грошово-кредитної політики, посилення нестабільності, несподіваних 

коливань ліквідності банків, імовірного відпливу фінансових ресурсів.  

Досвід країн, що пройшли шлях лібералізації та інтернаціоналізації 

національних банківських систем свідчить на користь недоцільності 

протистояти процесам глобалізації у фінансовій сфері. Але можна й потрібно 

протистояти і протидіяти впливу негативних факторів, притаманних цим 

процесам, через розробку раціональної стратегії державного управління 

процесом входження іноземного капіталу в банківський сектор України, 

стимулювання іноземних банків реалізовувати пріоритети економічної 

політики нашої країни. 
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Фундаментальні властивості CVaR-методу як міри валютного ризику, 

яка має значні переваги над VaR-методом, використовуються для оцінки 

розподілу втрат, який є малоймовірним. Ця властивість розподілів є особливо 

важливою при їх практичній реалізації в банках України, оскільки моделі на 

основі сценаріїв та обмеженій вибірці є більш зрозумілими та практичними.  

За визначенням α-CVaR є винятковими втратами, які перевищують α-

VaR, або, іншими словами, це є середнє значення найгірших %100)1(   
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втрат. Наприклад, при α=0,95, CVaR є середнім 5 % найгірших втрат. CVaR 

можна порівняти з загально відомою мірою ризику VaR, яка дає відповідь на 

запитання: яким є розмір максимальних втрат для рівня довіри %100  

протягом даного часового горизонту. Знаючи VaR, ми цим самим можемо 

стверджувати, що втрати перевищать цю величину з ймовірністю 

%100)1(  , проте не можемо нічого сказати про величину цих збитків, які 

можуть бути значно більшими за VaR.  

CVaR-метод дає змогу обчислити ризик виняткових втрат поза VaR і, до 

того ж, є когерентною мірою ризику. Крім цього, CVaR-метод дає змогу 

сформувати алгоритми оптимізації, які можуть бути реалізовані з допомогою 

лінійного програмування. Все це дає змогу проводити точніші розрахунки 

валютного ризику, чого б неможливо було досягнути при використанні VaR. 

Практичним результатом оцінки валютного ризику за допомогою 

СVаR-методу є встановлення CVaR-обмежень. 

CVaR-обмеження – це визначений у момент часу T збиток (у 

грошовому вираженні), який може бути перевищений збитками від переоцінки 

валютної позиції з імовірністю не вище )1(   за період часу, що відповідає 

часовій характеристиці ліміту (наприклад, день чи рік). 

Часовий інтервал, на якому впроваджується ліміт, повинен дорівнювати 

горизонту розрахунку величини для VaR валютної позиції, оскільки тільки в 

цьому випадку ліміт матиме сенс як обмеження на операції з іноземною 

валютою. Наприклад, якщо T = 1 день, то й строк дії ліміту, встановленого в 

момент t та обов‘язкового до дотримання до моменту t + 1, буде дорівнювати 

одному дню. Звідси випливає, що CVaR-обмеження повинне дорівнювати 

величині СVaR (1 – α, T). 

Таким чином, пропонуємо запровадити наступні CVaR-обмеження, які є 

похідними від СVaR-методу оцінки валютного ризику: 

а) СVaR+ (верхній СVaR) – очікуване значення Х, яке обов‘язково 

більше за VaR: 

                        CVaR


а  (X) E [X | X > VaRα (X)]                                  (1) 

де Е – математичне очікування випадкової змінної. 
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Таким чином, при встановлені CVaR


а -обмеження, ймовірність (1 – 

α) → 0. 

б) СVaR- (нижній СVaR або хвостовий VaR) – очікуване значення Х, 

яке не обов‘язково більше за VaR, тобто ймовірність → α: 

СVaR


а  (X)  = E [X | X ≥ VaRα (X)]                       (2) 

Запропоновані заходи підвищать достовірність оцінки валютного 

ризику банку в умовах коливань валютних курсів, що не підлягають 

нормальному розподілу. На цій основі буде вдосконалене методичне 

забезпечення регулювання валютного ризику в частині встановлення лімітів 

валютного ризику. 

 

 

УДК 336.71 

Принципи ефективності систем страхування депозитів 

Сергій Геннадійович КУЛІКОВ 

провідний спеціаліст 

відділу досліджень фінансово-банківської системи 

Центру наукових досліджень Національного банку України 
 

У процесі глобальної фінансової кризи, що торкнулася більшості держав, 

вище керівництво багатьох країн активізувало роботи, направлені на 

створення або модернізацію механізмів, які сприяють підтримці стабільності 

національних банківських систем і забезпеченню ефективного захисту 

інтересів клієнтів банків, які починають зазнавати труднощі або банкрутують. 

За останні 10 років у науковому середовищі та міжнародних фінансових 

організаціях відбулося помітне переосмислення відношення до страхування 

внесків, ролі та місця відповідних систем. Якщо раніше це було швидше 

нейтрально-насторожене відношення, то зараз на міжнародному рівні зі всією 

очевидністю доведена важливість і дієвість цього інструменту державної 

політики. 

Усвідомлення цього факту послужило основою міжнародних зусиль в 

області систематизації досвіду та формування передової практики організації 

систем страхування внесків. Важливою віхою в цьому плані стала доповідь 
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Ради з фінансової стабільності «Про заходи по підвищенню стійкості ринку і 

зміцненню інституційної інфраструктури», яка розроблена нею за дорученням 

лідерів провідних держав миру, та отримала схвалення «Великої вісімки», а 

потім і «Великої двадцятки» та опублікована в квітні 2008 р. У цій доповіді, 

зокрема, була відмічена збільшена роль систем страхування депозитів в 

підтримці стабільності національних фінансових систем, але одночасно 

відзначалося, що широко поширені в світі системи страхування внесків 

(депозитів) не мають чітких міжнародно визнаних орієнтирів, відповідно до 

яких можна було б оцінювати їх ефективність. 

У липні 2008 р. Базельським комітетом з банківського нагляду та 

Міжнародною асоціацією страховиків депозитів була сформована робоча 

група, результатом діяльності якої стало ухвалення цими двома організаціями 

в червні 2009 р. сумісного документа – «Основоположних принципів для 

ефективних систем страхування депозитів» (далі – Основоположні принципи), 

в яких на основі узагальнення якнайкращої практики сформульовані 

рекомендації, як добитися максимальної віддачі від цього важливого 

інструменту підтримки фінансової та соціальної стабільності.  

У зв‘язку з тим виникає необхідність проведення аналізу виконання 

принципів для ефективної системи страхування в Україні. 

Структурно Основоположні принципи складаються з трьох частин, що 

стосуються відповідно: (А) ролі систем страхування депозитів в національній 

системі органів і механізмів, що забезпечують підтримку фінансової 

стабільності; (Б) умов, які роблять істотний вплив на ефективність 

функціонування системи страхування; (В) самих принципів, пояснень до них і 

практичних рекомендацій по їх застосуванню.  

Аналіз виконання Основоположних принципів в Україні свідчить про 

те, що система гарантування вкладів в Україні потребує значного 

вдосконалення. Зокрема, доцільно впровадження диференційованої ставки 

внесків до ФГВФО. Це буде стимулювати банки до проведення зваженої 

кредитної політики, вдосконалення управління ризиками, що, в свою чергу, 

буде сприяти підвищенню стабільності банківської системи. 
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УДК 330.147 

Роль банків у діяльності фінансово-промислових груп 

Віктор Пилипович ЛЕЩУК 
доцент кафедри фінансів 

Луцького національного технічного університету, 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Фінансово-промислова група – це горизонтально інтегрована 

структура бізнесу, яка створюється шляхом об‘єднання капіталів 

фінансово-кредитних установ та промислових підприємств, а також 

підприємств, що забезпечують їх ефективну діяльність, координацію 

спільного його використання з метою досягнення наперед визначених 

результатів. 

Серед переваг функціонування ФПГ слід відмітити те, що вони 

забезпечують потреби реального сектора економіки у фінансових ресурсах, 

що, в свою чергу, обумовлює  надходження інвестиційних ресурсів 

необхідних для його інноваційного розвитку. 

До складу групи можуть входити підприємства різних сфер 

діяльності. Але в будь-якому випадку головними будуть фінансово-

кредитні установи (банки) та промислові підприємства. Решта членів групи, 

при всій своїй значимості і необхідності, виконують допоміжну 

(обслуговуючу, сервісну) роль 

Реалізація більшості інноваційно-інвестиційних проектів у 

промисловості потребує все більше фінансових ресурсів, які для окремого 

підприємства накопичити досить проблематично або ж взагалі неможливо. 

Саме тому банки виконуватимуть роль фінансових центрів ФПГ. При 

цьому їх функції охоплюватимуть сектор діяльності від накопичення 

необхідних фінансових ресурсів до координації їх використання та 

забезпечення розрахунків між членами групи та поза її межами.  

Самого банківського капіталу окремо взятого банку недостатньо для 

участі як «грошової» складової ФПГ. Потрібні додаткові джерела залучення 
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грошових коштів. В якості такого джерела можуть виступати ресурси банку 

(банківські ресурси). 

З точки зору входження банку до складу ФПГ, банківський капітал 

це грошові кошти або їх еквіваленти, залучені банком із різних джерел, які 

він може використовувати в рамках фінансово-промислової групи для 

виконання визначених відповідними організаційно-правовими документами 

функцій.  

Функціями банку як учасника ФПГ будуть полягати не тільки в 

касовому обслуговуванні членів групи але і в пошуку і реалізації 

фінансових інструментів, які будуть максимально задовільняти потреби 

підприємств ФПГ, у тому числі акумулювання фінансових ресурсів та 

пільгове кредитування; допомога у проведенні емісії та інших операцій з 

цінними паперами членів ФПГ; залучення інвестицій, у тому числі 

іноземних, та надання гарантій по них; ведення трастових операцій; 

надання інформаційних та управлінських послуг; надання членами 

страхових та комбінованих послуг на основі поєднання депозитних 

операцій зі страховим захистом вкладника. 

Інтеграційні процеси в Україні тільки починають прискорюватись. 

Спостерігається поступове збільшення кількості інтегрованих 

підприємницьких структур. Так, станом на кінець 2009 року загальна 

кількість інтегрованих утворень складала 6107 одиниць. Найбільша частка 

(51,2%) припадає на асоціації, кількість яких протягом 2001-2009 років 

збільшилась на 609 одиниць. Найменшу частку в структурі інтегрованих 

підприємницьких структур обіймають консорціуми. Але їх кількість 

протягом аналізованого періоду зросла майже вдвічі. Суттєво за цей же 

період зросли і фінансові результати діяльності всіх видів інтегрованих 

структур бізнесу. 

У прискоренні інтеграційних процесів зацікавлений і банківський 

капітал оскільки без промисловості він може швидко втратити надійну 

опору і здатність забезпечити стабільний розвиток у майбутньому. 
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В середині 90-х років XX ст. в Україні налічувалося близько 270 

комерційних банків. У 2009 році їх загальна чисельність, відповідно до 

реєстру Національного банку, складала 198 одиниць із них діючих – 182. 

Слід відзначити, що в 2001-2009 роках доходи і витрати банків 

зросли відповідно в 7,7 і 7,3, чистий прибуток за цей же період – в 13,4 

раза. Хоча в 2009 році порівняно з 2008-м доходи банківської системи 

країни скоротилися майже удвічі. 

Інтеграція дасть можливість підвищити конкурентоспроможність 

національної банківської системи, забезпечить вищий рівень фінансової 

стійкості фінансових установ та стабільності всієї економіки. 

 
 

УДК 336.713 

Дослідження факторів формування й розподілу прибутку 

Олена Олександрівна ЛИСЯНСЬКА 
асистент кафедри банківської справи 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 
 

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що факторів 

формування й розподілу прибутку велика кількість. Тому виникає 

необхідність в систематизації цих факторів формування й розподілу 

прибутку, що виступає у якості об‘єкту дії механізму управління прибутком 

банку.  

При дослідженні факторів впливу на прибуток необхідно розглядати 

ознаки загальності прояву. Наприклад, вартість залучених ресурсів, 

принципи оподаткування, коливання валютних курсів – це фактори впливу 

на прибуток, загальні для всіх банків України. Лінійка банківських послуг, 

цінові стратегії, розподіл прибутку залежать від форми власності, 

життєвого циклу й є специфічними факторами впливу на прибуток банку. 
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Рис.1. Групи факторів, що впливають на прибуток банку 

 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що фактори 

впливу на прибуток доцільно групувати певним чином у залежності від 

класифікаційних ознак, що мають значення при розробці інструментів 

управління прибутком банку. Розподіл факторів впливу на прибуток за 

групами по найбільш важливих класифікаційних ознаках представлено на 

рис.1. 

Сукупність факторів впливу на прибуток пропонуємо розподілити на 

фактори утворення, взаємовпливу, розподілу й використання  прибутку. 

До числа утворюючих факторів включено дохід, що отримує банк від 

різних видів діяльності, у тому числі від кредитної, що займає основну 

питому вагу, від комісійної та торгової діяльності. Важливою складовою 

утворюючих факторів є доходи від пайової участі в інших банках, і в тому 

числі дочірніх, доходи по цінних паперах, безоплатна фінансова допомога, 

сальдо штрафів, отриманих і сплачених. 
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Взаємовпливові фактори включають зовнішні, зумовлені фінансово-

кредитною політикою держави, у тому числі податки й податкові ставки, 

відсоткові ставки по залучених ресурсах, у певній мірі ціни, тарифи й збори 

та внутрішні, що містять собівартість,ресурсу, рентабельність активів, 

оборотність коштів. 

Фактори розподілу складаються із платежів обов‘язкового характеру 

до бюджету й позабюджетних фондів, до страхових фондів, платежів 

добровільного характеру, включаючи благодійні фонди, спрямування 

прибутку до резервів, що формує банківська установа.  

Фактори використання відносяться тільки до того прибутку, що 

залишається. Вони включають такі напрямки: рівень попиту на банківські 

продукти; ліквідність; соціальний розвиток; фінансові інвестиції; покриття 

збитків та інших витрат. 

Дослідження факторів впливу на прибуток надасть можливість 

відображення їх в організаційно-економічному механізмі управління 

прибутком банку. 

 
 

UDK 336.71 

Bank liquidity as the factor of the banking system stability 

O. V. LUKYANETS 

Accounting, auditing and analysis department lecturer 

Cherkasy Banking Institute UBS NBU (Kyiv) 
 

One of the main factors that determine the stability of the banking system of 

any country is the liquidity of the banking system. Therefore, the issue of the 

liquidity management is one of the most important among the objects of the 

management of the central banks around the world. It should be noted that the 

considerable attention of scientists and practitioners is mainly paid to the research of 

the separate bank liquidity state, but not of the banking system as a whole.  

The bank liquidity according to the current normative base is the ability to 

provide timely fulfillment of its liabilities, which is determined by the balance 

between the terms and allocated assets repayment amounts and terms and amounts 
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of the obligations of the bank, as well as the terms and amounts of other sources and 

sectors of the funds usage [1]. The liquidity of the banking system in the opinion of 

the National Bank experts is the dynamic state of the banking system, which ensures 

timeliness, completeness and continuity of all its liabilities and the adequacy of 

funds to meet the needs of the economic development [2, sec.6].  

Thus, the liquidity of the banking system is a dynamic, continuously variable 

value. Growth of the banking liquidity may occur as a result of increase in funds of 

the banks on the correspondent accounts; demand of the banks for the sterilization 

operations of the central bank; decrease of the demand for the refinancing 

operations; reductions of the dependence of the resource base on the volume of 

interbank lending; decrease of the interest rates in the money market. Accordingly, 

the reduction takes place due to the decrease in funds on the correspondent accounts 

of banks; demand for NBU refinancing loans; increase of the dependence of the 

resource base on the volume of interbank lending; decrease of the cash balances in 

the cash desks of the banks; increase of the interest rates in the money market.  

It should be noted that the liquidity reduction or even the loss of the liquidity 

by one bank or by several banking institutions does not mean the loss of the liquidity 

of the banking system. However, the achievement and maintenance of the optimal 

level of the liquidity of the banking system is an important prerequisite for the 

stability of the banking system [2, sec.5].  

In Ukraine, the liquidity management of the banks and the banking system as 

a whole is performed by the National Bank of Ukraine, which controls obligatory 

implementation of economic standards by all Ukrainian banks, including three 

liquidity ratios: R4 – Immediate liquidity ratio, R5 – Current liquidity ratio, R6 - 

Short-term liquidity ratio.  

Note that in general the actual bank liquidity characteristics in Ukraine for 

the period of 2002-2011 [3] are much higher than their normative value that 

indicates the presence of the excess liquidity. The excess liquidity (as well as the 

lack of liquidity) negatively characterizes the banking institutions activities, shows 

the evidence of deficiencies in the management of available free financial resources, 

and therefore creates problems not only for the banking system, but also for the 

country‘s economic system.  
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Thus, adherence to the liquidity standards is the NBU instrument to ensure 

the minimum required level of the banking system liquidity, however, is not the only 

and sufficient condition for ensuring the effective management of the liquidity of the 

banking system, for example through the retrospectivity of the liquidity indicators.  
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доцент кафедри банківської справи 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук 
 

Глобальна фінансова криза 2007-2009 років стала каталізатором 

виявлення слабких місць фінансового регулювання та нагляду з боку 

національних центральних банків і Україна у даному аспекті не є 

виключенням. Регулююча та наглядова функція сучасного центрального банку 

не обмежується запобіганням проблем в окремих фінансових установах, а 

передбачає макропруденційний нагляд за системною стабільністю фінансової 

системи загалом. З точки зору НБУ ефективність виконання останнього 

безпосередньо залежить від вирішення таких проблем: підвищення ступеня 

незалежності регуляторів фінансових установ та закріплення за державним 

органом відповідальності за розроблення політики фінансового сектору. 

Однак, поряд з даними аспектами, на нашу думку, важливим також є 

удосконалення мікропруденційного регулювання та нагляду за стабільністю 

банківської системи. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=z0841-01
http://www.bank.gov.ua/Publication/research.htm
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Наші наукові пошуки направлені на визначення індикаторів діяльності 

банків на кредитному та депозитному ринку, імплементація яких у систему 

пруденційного нагляду дозволять підвищити оперативність виявлення 

деструктивних змін у розвитку банківського сектору та ефективність 

моніторингу його фінансової стійкості. 

У результаті проведеного аналізу особливостей розвитку вітчизняного 

банківського сектору як у докризовий, так і посткризовий періоди нами було 

виділено ряд аспектів, які, на нашу думку, належать до рушійних чинників 

ефективності банківської системи, її здатності сприяти стабільному розвитку 

економіки, а тому потребують введення відповідних індикаторів їх оцінки. До 

них (аспектів) віднесено: якість виконання банками України посередницької 

функції (в аспекті кредитної та депозитної діяльності), економічна віддача 

іноземного капіталу у банківській системі, значущість діяльності банків для 

розвитку національної економіки. 

Так, основні наукові результати полягають у наступному: 

1. Обґрунтовано, що, в умовах вітчизняних реалій розвитку виробничої 

сфери та її низької конкурентоспроможності, поряд з класичним індикатором – 

«співвідношення активів банківської системи до ВВП» – доречно 

використовувати показник «співвідношення темпів зміни активів банківської 

системи до темпів зміни ВВП» з його наступною деталізацією у розрізі 

кредитного портфеля та його структурних елементів. На нашу думку, даний 

показник більш якісно відображає значущість банківського сектору для 

розвитку національної економіки, а також дозволяє виявити «перегрів» певних 

сегментів фінансового ринку. 

2. Запропоновано до використання показник «співвідношення темпу 

приросту регулятивного капіталу до темпу приросту активів, зважених за 

ступенем кредитного ризику». Доведено, що він не дублює норматив 

адекватності регулятивного капіталу, а доповнює його. На нашу думку, він 

дозволяє завчасно виявляти проблеми в аспекті фінансової стійкості, 

надійності та платоспроможності вітчизняної банківської системи.  

3. Обґрунтовано необхідність посилення контролю в аспекті здійснення 

банками кредитування пов‘язаних осіб, а саме нагляд за джерелами коштів 
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інсайдерського кредитування. Маємо на увазі здійснення вищезазначених 

операцій за рахунок коштів, що залучені на умовах субординованого боргу. З 

огляду на суттєву значущість даного виду зобов‘язань у структурі 

регулятивного капіталу банків України вважаємо, що їх надмірне 

використання для кредитування потреб інсайдерів спричинятиме не лише 

зростання кредитного ризику, але й знижуватиме реальний рівень капіталізації 

банківського сектору. А тому, на нашу думку, необхідним є посилення 

контролю з боку НБУ за цільовим використанням субординованих коштів та 

проведення його моніторингу на підставі такого індикатора - співвідношення 

кредитів, наданих пов‘язаним особам за рахунок коштів, залучених на умовах 

субординованого боргу до регулятивного капіталу. 

 

 

УДК 338.124.4 

Друга хвиля кризи: локальні наслідки глобальної 

нестабільності  

Михайло Ілліч МАКАРЕНКО 

завідувач кафедри міжнародної економіки 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», 

доктор економічних наук, професор 
 

Дослідження складових сучасного ділового циклу свідчить про те, що 

після основної рецесії через деякий час може повторно проявитися 

турбулентність на національних та міжнародних ринках, а згодом і в реальному 

секторі різних країн. Криза 2008-2009 рр. показала, що високоглобалізована 

економіка, з одного боку, характеризується значною синхронністю 

відтворювального процесу та взаємозалежністю окремих економік від стану 

своїх партнерів, а з іншого – регулювання розвитку світового господарства не 

має достатнього організаційного та інструментального забезпечення. Крім того, 

гіпертрофовані розподільчі відносини, утворені розбалансованою фінансовою 

системою, починають набувати рис первинності порівняно з виробництвом і 

призводять до розгортання перерозподілу виробленого світового продукту на 

користь фінансово розвинутих національних економік. 
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Ознаками другої хвилі кризи є прояви підвищеної нестабільності ринків 

на фазі пожвавлення економіки, неусталеність ринкової рівноваги та панічна 

реакція господарських суб‘єктів на найменші негативні сигнали щодо 

майбутнього розвитку. Найшвидше та найгостріше реагують на дестабілізацію 

учасники фінансового ринку, про що свідчать різкі флуктуації біржових 

індексів. Так, після оголошення агентством Standard & Poor‘s 5 серпня 

поточного року про зниження довгострокового кредитного рейтингу США 

зумовило відновлення непевності серед інвесторів. Суверенний рейтинг США 

був знижений з Максимально можливого рівня ААА (прогноз «негативний») до 

рівня АА+ (прогноз «негативний»).  

Рішення про зниження рейтингу агентство Standard & Poor‘s прийняло 

після того, як уряд США напередодні все ж зміг уникнути технічного дефолту, 

домігшись збільшення стелі державного боргу країни з 14,4 до 16,7 трлн дол. 

Але такий успіх американського уряду був скептично сприйнятий агентством, 

аналітики якого зважили, що проблеми США з державним боргом і дефіцитом 

бюджету нікуди не зникли й можуть найближчим часом лише збільшитися. 

Крім того, агентство заявило, що довгостроковий кредитний рейтинг США 

може бути знову погіршений у найближчі два роки. Це відбудеться за умови, 

якщо план бюджетної консолідації, прийнятий Конгресом США, виявиться 

неефективним, у результаті чого виникнуть нові проблеми з державним боргом. 

Серпневі негаразди глобального середовища мали низку наслідків 

локального характеру, найважливішими з яких можна вважати зниження ціни 

нафти через очікування рецесії та карколомне підвищення вартості золота як 

активу, альтернативного цінним паперам і валюті. Реакція вітчизняних суб‘єктів 

господарювання у відповідь на глобальні потрясіння була також цілком 

передбачуваною: незважаючи на традиційне літнє затишшя,  помітно зріс обсяг 

купівлі-продажу іноземної валюти. За даними Національного банку України, 

упродовж серпня обсяг торгів іноземною валютою на безготівковому 

міжбанківському ринку становив 32499 млн дол. США, тоді як у липні він 

дорівнював 26857,5 млн дол., збільшившись за місяць на 21%. Тенденції 

готівкового валютного ринку були схожими, хоча й дещо м‘якшими. у серпні 

населення придбало у банків готівкової валюти на суму 3033,4 млн дол., що на 
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3,8% більше, ніж у липні. Сума перевищення купівлі валюти над продажем, як і 

раніше, складала понад 800 млн дол.  

Отже, початок другої хвилі кризи в Україні виразився в подальшій 

доларизації економіки та підвищенні недовіри до власної валюти, після чого 

стало цілком імовірним скорочення іноземних інвестицій та відплив 

короткострокового капіталу, що за відсутності зовнішнього фінансування 

платіжного балансу у вигляді кредиту МВФ загрожує курсовою нестабільністю 

в останньому кварталі 2011 року. Як і досі, глобальна нестабільність та 

внутрішня валютна нерівновага може супроводжуватись скороченням 

вітчизняного експорту та поширенням рецесійних проявів з фінансового 

сектора в сферу виробництва.  
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Глобалізація банківської системи України в світовий 

економічний простір 

Максим Григорович МАРИЧ 

асистент кафедри грошового обігу і кредиту 

Буковинської державної фінансової академії 
 

Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є 

динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій. Це вимагає 

використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до 

вивчення можливостей та стратегій їх здійснення комерційними банками 

України. Вихід України у глобальне економічне середовище викликав ряд 

принципово нових проблем та задач, які постали перед комерційними 

банками.  

Все це актуалізує дане дослідження і ставить питання необхідності 

формування дієздатної фінансової стратегії здійснення операцій 

комерційними банками України на світовому фінансовому ринку. 

 Значний внесок у розробку питань функціонування фінансового 

ринку та діяльності комерційних банків на ньому зробили сучасні західні 

економісти Марковіц Г., Мертен Р., Мишкін Ф., Петерс Е., Роуз П., Фабоцци 

Ф., Фома Ю., Фішер І., Шарп У. Дослідженню теорії та практики організації 
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фінансового ринку України, функціонуванню комерційних банків у його 

межах в умовах наближення до міжнародних стандартів, сприяють праці 

вітчизняних вчених-економістів Андрущенка В., Білоруса О., Боринця С., 

Будкіна В., Гаврилюка О., Гальчинського А., Геєця В., Даниленка А., 

Кістерського Л., Клочка В., Лук‘яненка Д., Новицького В., Пахомова Ю., 

Плотнікова О., Поручника А. 

 Ефективний вихід українських комерційних банків на світовий 

фінансовий ринок є невідкладною задачею розвитку економіки в цілому. Але 

для того, щоб цей процес дійсно приніс очікувані результати, необхідно 

усвідомити і реалізувати декілька вихідних позицій. Для цього розробляється 

фінансова стратегія банку, яка представляє собою концепцію того, як будуть 

використовуватися залучені банком фінансові ресурси для досягнення 

стійкого високого рівня прибутків чи поступового зростання  рейтингу банку 

на світових ринках; як і на яких умовах будуть залучатися необхідні 

фінансові ресурси; як буде визначатися розрахунок за залученими коштами; 

на яких умовах буде будуватися в цілому фінансова політика. Стратегія також 

включає в себе обов‘язковий аналіз можливої зміни державної політики в 

галузі фінансів і оцінку релевантності стратегії і цілей банку [3]. 

 Довгострокові рішення в загальному плані зводяться до наступних 

видів: бюджетування капіталу; політики дивідендів; вибір способів 

досягнення зростання прибутків банку і диверсифікація ризиків. 

 Сумарний балансовий капітал банків нашої країни близький до 

розміру капіталу одного із провідних закордонних банків. Загалом, обсяг 

капіталізації усіх українських банків становить близько 5,4% до ВВП 

(порогове значення показника – 20%), що створює суттєву загрозу фінансовій 

безпеці держави. 

Отже можна зробити висновок, що система розробки стратегії в 

комерційних банках представляє собою багаторівневий механізм. На 

першому рівні знаходиться стратегічне планування, яке включає в себе 

постановку ключових цілей, задач і визначення основних підходів до їх 

рішення. Другий рівень – це тактичне планування, яке визначає задачі по 

реалізації стратегічних рішень. І на третьому рівні – фінансове планування 
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проявляється як стратегії, задачі, що вироблені на попередніх етапах 

планування в конкретних вартісних показниках. 
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Підходи до визначення механізму управління 

конкурентоспроможністю банку 

Олеся Володимирівна МІРОШНИЧЕНКО 

старший викладач кафедри банківської справи 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», 

кандидат економічних наук 
 

Виходячи з базових положень теорії менеджменту та системного 

аналізу механізм управління конкурентоспроможністю банку пропонуємо 

визначати як сукупність елементів, взаємодія яких повинна забезпечити 

вплив на фактори конкурентоспроможності банку, і спрямована на 

забезпечення створення і підтримки стійких конкурентних переваг банку, 

розвиток ключових компетенцій для довгострокового функціонування банку 

у невизначеному середовищі. 

Відповідно до системного підходу механізм управління 

конкурентоспроможністю банку (МС) можна визначити:  

 RMFGM C ,,,
,     (1) 

де G  – цілі управління конкурентоспроможністю банку та критерії їх 

досягнення, що узгоджені та не суперечать один одному;  

F  – керовані параметри, управління якими спрямовано на створення 

та розвиток конкурентних переваг банку; 
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M  – методи впливу суб‘єктів управління конкурентоспроможністю 

банку на керовані параметри, що ідентифікуються з основними функціями 

управління: плануванням, аналізом, регулюванням і контролем;  

R  – ресурси управління, включаючи спроможність менеджменту 

банку ефективно їх використовувати та формувати відповідне організаційне 

забезпечення, для створення і розвитку конкурентних переваг банку.  

Керованими параметрами є фактори конкурентоспроможності, 

управління якими спрямовано на формування, підтримку та розвиток 

конкурентних переваг банку. Слід підкреслити, що об‘єктом управління 

конкурентоспроможністю банку є тільки внутрішні фактори, вплив на які 

забезпечує формування та реалізацію конкурентних переваг банку. Зовнішні 

фактори не можуть розглядатися в якості об‘єкту управління, оскільки вплив 

на них банку неможливий або суттєво обмежений. 

Склад необхідних ресурсів для формування механізму управління 

конкурентоспроможністю банку пропонуємо визначати як сукупність 

матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових, інформаційних 

ресурсів, включаючи спроможність менеджменту банку ефективно їх 

використовувати та формувати відповідне організаційне забезпечення, для 

створення і підтримки стійких конкурентних переваг банку. 

Системний підхід досліджує функції управління як такі, що не 

залежать одна від одної, в процесному підході до управління функції 

управління розглядаються як пов‘язані. Тому  пропонуємо визначати 

механізм управління конкурентоспроможністю банку (МР) так:  

},,,{ KRDGP MMMMÌ  ,     (2) 

де GM  – механізм управління цілями – процес визначення та 

коригування цільових параметрів, що забезпечують досягнення бажаного 

рівня конкурентоспроможності банку;  

DM  – механізм діагностики – процес дослідження 

конкурентоспроможності банку і оцінки її чутливості до зміни факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища та управлінських впливів; 
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RM  – механізм прийняття рішень – управлінський вплив для 

досягнення визначених цільових параметрів; 

KM  – механізм контролю, що забезпечує нагляд і перевірку 

відповідності досягнутого рівня конкурентоспроможності банку кількісним 

стандартам контролю та своєчасне внесення необхідних змін.  

Таким чином, визначення складових механізму управління 

конкурентоспроможністю банку здійснено інтегровано: за системним та за 

процесним підходом. 

 

 

УДК 339.74 

Механизмы обеспечения устойчивости денежного 

обращения  

Светлана Владимировна МИЩЕНКО 

доцент кафедры финансов 

Университета банковского дела НБУ (г. Киев), 

кандидат экономических наук 
 

Обеспечение устойчивости денежного обращения является важной 

составляющей механизмов его регулирования. В соответствии со 

сложившимися подходами под устойчивостью денежного обращения понимают 

состояние денежного обращения в стране, которое характеризуется: 

1) устойчивостью покупательной способности денег на протяжении 

относительно продолжительного периода времени; 2) полным удовлетворением 

потребностей платежеспособного спроса населения на товары и услуги 

денежными знаками национальной валюты; 3) сбалансированностью структуры 

денежной массы и денежных агрегатов; 4) надежностью функционирования и 

доверием населения и субъектов хозяйствования к центральному банку и 

банковской системе; 5) наличием эффективной системы регулирования 

денежного обращения; 6) соблюдением пропорций в формировании денежных 

доходов населения, накоплений и сбережений в экономике пропорционально 

темпам роста общественного производства. При этом основной предпосылкой 

устойчивости денежного обращения является поддержание сбалансированного 
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развития экономики и низких темпов инфляции, при которых находящаяся в 

обращении масса денег соответствует требованиям закона денежного 

обращения. 

Ключевым элементом механизма обеспечения устойчивости денежного 

обращения является организация его регулирования и контроля. В научной 

литературе регулирование денежного обращения рассматривают 

преимущественно как составную часть денежной системы страны, управление 

которой осуществляется на основе использования методов и инструментов 

денежно-кредитной политики. На наш взгляд, регулирование денежного 

обращения следует рассматривать как совокупность способов, методов и 

инструментов воздействия центрального банка на денежный рынок при помощи 

инструментов денежно-кредитной политики и механизмов поддержания 

наличного денежного обращения. При этом следует иметь в виду, что в 

структуре механизмов регулирования денежного обращения происходят 

постоянные изменения, связанные с усилением взаимодействия центральных 

банков с банковскими и небанковскими финансово-кредитными учреждениями, 

появление новых методов регулирования наличного обращения, электронных 

денег, платежных систем и платежных механизмов и т.п. 

В соответствии со сложившейся практикой, регулирование денежного 

обращения осуществляется на основе использования совокупности методов, 

инструментов и административных процедур по поводу деятельности банков и 

небанковских финансовых учреждений на денежном рынке и включает 

формирование и управление денежными агрегатами, эмиссию, выпуск и 

обращение наличных денег, создание и поддержку платежных систем и пр. 

В рамках реализации денежно-кредитной политики с целью 

регулирования денежного обращения центральные банки используют такие 

инструменты как нормативы обязательных резервов, операции на валютном 

рынке, процентную политику, операции на открытом рынке, рефинансирование 

банков, депозитные операции и др. С точки зрения центрального банка главным 

инструментом регулирования денежного обращения являются обязательные 

резервы, создание которых обеспечивает формирование показателя денежной 

базы и денежного агрегата М0. Наиболее перспективным инструментом 
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регулирования денежного обращения является проведение центральным банком 

операций по рефинансированию банков и изъятие излишней денежной массы из 

обращения на основе использования депозитов центрального банка. Этот 

инструмент регулирования в перспективе должен заменить валютный канал 

эмиссии и стать доминирующим. 

Процесс регулирования денежного обращения должен строиться на 

сочетании выполнения трех важнейших функций: 1) выработка общей политики 

регулирования; 2) выполнение операционных функций (непосредственное 

регулирование, соблюдение норм, технологии процессов и т.п.); 3) 

осуществление контроля за процессами обращения наличных и безналичных 

денег на всех уровнях. 

 
 

УДК 336.77:(336.717-058.3) 

Проблеми впровадження скорингових систем 

кредитування та шляхи їх вирішення 

Олександр Михайлович МОМОТ 
доцент кафедри грошового обігу і кредиту 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

кандидат економічних наук 
 

Сучасний стан банківського ринку України і, особливо, рівень 

конкуренції на ньому змушує банки розширювати асортимент банківських 

послуг, збільшувати обсяги кредитування, спрощувати процедури 

банківського обслуговування. Одним з способів спрощення процедур 

кредитування є система оцінки кредитоспроможності потенційного 

позичальника або скоринг. Сьогодні багатьма науковцями досліджуються 

питання кредитування та процедур його реалізації. Серед них – Барановський 

О. І., Бондар О. П., Геєць В. М., Новицький В. Є., Першин В. Г. тощо. В той же 

час, на нашу думку, недостатньо вивченими є недоліки впровадження в 

банківську діяльність кредитних скорингових систем в Україні, що є метою 

роботи. 

Перед прийняттям рішення про доцільність впровадження скорингової 

системи кожен банк повинен оцінити не тільки очевидні переваги скорингу, а 
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й його недоліки. По-перше, це відсутність розуміння складності розробки та 

впровадження повноцінної скорингової системи. Особливо ця проблема 

проявляється під час постановки технічного завдання при самостійній 

розробці банком моделі чи при її замовленні у зовнішнього розробника. 

По-друге, впровадженню скорингу заважає відсутність необхідних 

даних для автоматичної роботи системи оцінки позичальника. Аналітичні 

технології здатні ефективно працювати тоді, коли є що аналізувати. І, з одного 

боку, ця проблема полягає в не досить ефективній на даному етапі розвитку 

кредитування в Україні роботі бюро кредитних історій, а з іншого – банки ще 

просто не встигли зібрати достатню для аналізу інформацію [1].  

По-третє, серйозною проблемою може стати неповне представлення 

даних в базі. Часто банки збирають дані про клієнтів стихійно, безсистемно, 

фрагментарно. Аналіз подібних даних небезпечний, адже на основі невірних 

результатів аналізу легко прийняти помилкове рішення [2]. 

Ефективне використання скорингових систем в українській банківській 

практиці, на нашу думку, можливе лише при спільному вирішенні державою 

та банками наступних питань: 

 прийняття спеціального законодавства, яке б регламентувало 

відносини в сфері споживчого кредитування; 

 запровадження простого механізму повернення грошей кредитору у 

випадку неплатоспроможності позичальника; 

 вирішення проблеми помилкової класифікації позичальника, яка 

часто породжує проблему забезпечення повернення коштів позичальником у 

примусовому порядку; 

 ліквідувати використання «сірих» зарплатних схем підприємств, 

через які позичальники не можуть довести свою платоспроможність, а банк 

втрачає клієнта; 

 припинити вирішують проблему зниження кредитних ризиків 

позичальника шляхом часткового їх перекладання на поручителів; 

 запровадити єдину базу кредитних історій позичальників за для 

недопущення необґрунтованого отримання одним позичальником декількох 

кредитів в різних банках. 



112 

 

Розглянуті недоліки скорингових систем оцінки кредитоспроможності 

позичальників та проблеми їх впровадження в практику українських банків не 

зменшують необхідності та доцільності їх використання, адже саме скоринг 

має стати одним із способів підвищення швидкості отримання кредиту, 

зниження його вартості та підвищення якості активів банку та банківської 

системи в цілому. 
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За умов обмеженості довгострокових ресурсів окремих банків, 

фінансування інвестиційних проектів стає майже неможливим. Одним з 
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Рис. 1. Концептуальна модель функціонування міжбанківського ринку 

інвестиційних проектів 
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шляхів вирішення цієї проблеми може стати об‘єднання наявних ресурсів 

українських банків в рамках міжбанківського ринку інвестиційних проектів 

(рис. 1).  

Якщо вважати, що позичальники в першу чергу звертаються за 

кредитом у «власний» банк, де відкритий розрахунковий рахунок, при цьому 

вони можуть отримати певні кредитні пільги (знижки вартості кредиту). Але, у 

разі, коли має місце умова (1), пільги не врятовують і виникає потреба шукати 

інші банки. 

Якщо ai < bj  або ∆ai < bj, то  xij = 0.     (1) 

де bj - потреба проектів в кредитах j-го проекту; 

ai - наявність кредитних ресурсів в i-му банку; 

xij - сума кредиту, наданого i-м банком під реалізацію j-го проекту. 

З метою задоволення потреби у кредиті для здійснення проекту 

позичальники звертаються в інші банки, шукаючі при цьому такий, що в ході 

переговорів (торгів) надасть найменш дорогий кредит. Вартість кредитів і 

привабливість банків, що діють в регіоні, практично відома позичальникам. В 

результаті кожний j-й позичальник кредитів на реалізацію інвестиційного 

проекту може сформувати вектор-стовпчик вартостей кредитних ресурсів по т 

банках з урахуванням або без урахування пільг за кредитом. Та, окрім 

прийнятної вартості кредиту, обраний банк також повинен мати в своєму 

розпорядженні необхідну кількість вільних ресурсів та можливість надати їх 

одному позичальнику. 

Підвищити кількість профінансованих інвестиційних проектів при 

одночасній диверсифікації банківських ресурсів стає можливим при створенні 

в Україні міжбанківського ринку інвестиційних проектів. 

За допомогою імітаційного моделювання з використанням методів 

лінійного програмування сформовано сценарії розвитку і стану портфелю 

реальних інвестицій банку, що дозволило окреслити в загальних рисах 

механізм функціонування міжбанківського ринку інвестиційних проектів. 

У результаті проведеного моделювання доведено, що участь в даному 

ринку розширює можливості українських банків через акумулювання та 

ефективне використання наявних ресурсів під час кредитування масштабних 
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інвестиційних проектів, які потребують великих вкладень та розподілу ризиків 

між банками. Створення даного ринку дозволить підвищити ефективність 

інвестиційного портфелю банків-учасників ринку та економічної системи в 

цілому, чим опосередковано збільшить джерела формування нових 

інвестиційних ресурсів для банківської системи.  

 

 

УДК 336.71 

Специфіка функціонування кооперативної бізнес-моделі 

банку в сучасних умовах 

Олександра Миронівна МУЗИЧКА 

старший викладач кафедри банківської справи 

Львівської комерційної академії, 

кандидат економічних наук 
 

У сучасних умовах кооперативні банки є вагомою складовою фінансових 

систем провідних країн світу, обіймаючи чільне місце з-поміж інших 

фінансово-кредитних інституцій. В Україні законодавчо передбачена 

можливість створення і функціонування кооперативних банків, однак на 

сьогоднішній день їх фактично не існує. З огляду на це, важливим є 

дослідження особливостей функціонування кооперативної бізнес-моделі банку 

на прикладі досвіду зарубіжних країн та його практичної спрямованості у 

вітчизняних умовах. Досвід функціонування кооперативних банків в умовах 

фінансово-економічної кризи засвідчив, що їх бізнес-модель, у порівнянні із 

комерційними банками виявилась більш ефективною. Більшість 

кооперативних банків продовжували залишатися фінансово стійкими та 

зміцнювати власні ринкові позиції, що обумовлено специфікою їх діяльності 

та стратегічними орієнтирами, які дещо відрізняються від класичної моделі 

ведення банківського бізнесу й спрямовані на досягнення основної мети – 

сприяння дотриманню економічних інтересів членів-учасників, а не отримання 

максимального прибутку. В умовах кризи вони довели свою гнучкість та 

спроможність стосовно фінансування реального сектора економіки.  

При кооперативній моделі для банків, з-за своєї близькості до місцевої 

економіки, є можливість оцінити з великою точністю ризик, пов‘язаний з 



115 

 

кредитуванням. Бізнес-модель управління кооперативними банками базується 

на тому, що членський капітал не є фінансовими ресурсами інвесторів, які 

бажають отримати швидку і високу віддачу, а основна мета пайовиків – 

надання відповідних послуг та сприяння покращенню їх економічного стану як 

у коротко-, так і довгостроковій перспективі. Це зокрема, проявляється у 

низькому коефіцієнті дивідендних виплат, що в свою чергу означає, що 

високоприбуткові кооперативні банки можуть забезпечувати швидке 

зростання їх капітальної бази, а отже, підвищувати їх ринкову вартість перш за 

все за рахунок внутрішніх джерел поповнення капіталу. Впродовж 

економічної кризи кооперативні банки зазнали менших втрат, ніж інші банки, 

їх бізнес-модель виявилася стійкішою. 

Необхідно відмітити, що у жовтні 2010 року Європейською комісією 

прийнято рішення в рамках ЄС стосовно управлінських дій у випадку 

кризових ситуацій, які можуть бути прийнятними і в діяльності кооперативних 

банків. Зокрема визначено, що інструментарій антикризових заходів 

включатиме: 1) запобіжні та профілактичні заходи; 2) розширення 

повноважень наглядових органів щодо прийняття оперативних заходів для 

усунення проблем, перш ніж вони набудуть ускладнень, таких як: зміна 

керівництва; вимога реалізації плану фінансового оздоровлення; необхідність 

відмови від тих видів діяльності або бізнес-напрямків, які представляють 

надмірний ризик для фінансової стійкості банку; 3) інструменти, пов‘язані з 

дозволами, зокрема такими як: повноваження перебрати керівництво 

проблемного банку, передача всього чи частини бізнесу тимчасовому «брідж-

банку», що дозволить забезпечити безперервність надання послуг та 

впорядковане управління проблемним банком.  

В Україні, незважаючи на те, що законодавством передбачені засади 

створення та функціонування кооперативних банків, які є основою для 

зростання малого і середнього бізнесу, на сьогодні в Національному банку 

України не зареєстровано жодного такого банку, що свідчить про необхідність 

розробки дієвого механізму врегулювання організаційно-економічних аспектів 

їх діяльності. Разом з тим, зарубіжний досвід діяльності кооперативних банків 

засвідчив про ефективність та раціональність побудови їх бізнес-моделі, яка 
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може бути прийнятною та доцільною й в умовах вітчизняної економіки. Тому 

наступним кроком у подальших дослідженнях повинно стати обґрунтування 

відповідної правової бази, яка б сприяла врегулюванню відносин 

кооперативних та комерційних банків й спряла розвитку повноцінного 

кооперативного банківського сектора в Україні. 

 

 

УДК 336.773:334.754―313‘‘ 

Перспективы развития синдицированного кредитования 

Алена Алексеевна ОБОЗНАЯ 

старший преподаватель кафедры экономики и 

предпринимательства 

Европейского университета Николаевского филиала 
 

В международной практике синдицированное кредитование является 

достаточно распространенным явлением. В период нестабильности 

финансовых рынков синдицированный кредит является, по сути, простым 

доступным инструментом привлечения средств, который активно 

используется в настоящее время. В целях диверсификации источников 

финансирования, расширения списка и географического охвата инвесторов, 

нередко компании-заемщики прибегают к реализации программы выхода на 

международные рынки капитала путем привлечения синдицированных 

кредитов.  

Синдицированный кредит как источник финансирования обладает рядом 

преимуществ в сравнении с другими инструментами. Во-первых, это 

относительно дешевые деньги. Во-вторых, синдицированное кредитование 

позволяет банкам аккумулировать ресурсы для финансирования крупных 

заемщиков. Для украинских банков, которые достаточно малы и по 

международным меркам, и в сопоставлении с лидирующими отечественными 

компаниями, это очень важно. В-третьих, синдикация позволяет банкам 

избежать чрезмерной концентрации рисков, распределяя их между 

участниками синдиката. В целом для банковской системы развитие 

синдицированного кредитования способствует повышению ее устойчивости.  
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Основными ограничителями развития кредитования реального сектора 

экономики являются низкая капитализация банковской системы Украины и 

требования по соблюдению пруденциальных норм. В этой ситуации 

эффективным инструментом развития кредитных отношений может стать 

синдицированное кредитование.  

Суть синдицированного кредита заключается в объединении нескольких 

банков для предоставления кредита, что позволяет аккумулировать 

необходимый объем денежных ресурсов и распределить риски между всеми 

участниками сделки. Стратегия выживания на крайне рискованном 

украинском рынке вынуждает коммерческие банки избирать путь равновесия 

универсальных банков (с целью диверсификации рисков), что предполагает 

наряду с другими активными операциями долгосрочное кредитование 

промышленных предприятий. В условиях конкуренции банки вынуждены 

проводить агрессивную стратегию, избрав для себя приемлемый тип стратегии 

на рынке долгосрочных капиталов.  

Целью предоставления синдицированного кредита могут являться: 

торговое финансирование, рефинансирование, проектное бридж-

финансирование, финансирование накопления кредитного портфеля и т.д. 

Анализ украинского рынка синдицированного кредитования 

свидетельствует о том, что лидирующие позиции занимают иностранные 

банки. Данная ситуация сложилась вследствие ряда объективных факторов:  

- иностранные финансовые институты имеют высокую капитализацию, в 

десятки раз превышающую капитализацию украинских банков;  

- у них имеется многолетний опыт проведения операций по 

синдицированному кредитованию иностранными банками;  

- иностранные организаторы имеют отличную репутацию, которая 

привлекает первоклассных заемщиков.  

Можно предположить, что в ближайшее время данная ситуация 

существенно не изменится. В этих условиях украинским банкам необходимо 

развивать сегмент гривневого синдицированного кредитования региональных 

заемщиков. Развитию данного сегмента будут способствовать: увеличение 

ликвидности гривневого рынка, прогнозируемость курса национальной 
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валюты, введение ее конвертируемости, рост розничного и корпоративного 

кредитования в гривне банками, появление на рынке средних и мелких 

заемщиков. Развитие регионального механизма синдицированного 

кредитования с участием региональных банков может стать для крупных и 

средних украинских банков альтернативой расширению филиальной сети.  

 

 

УДК 336.71 

Специфічні особливості проведення оцінки рівня 

конкурентоспроможності банківських послуг для 

фізичних осіб 

Марія Геннадіївна ОЛЕЩУК 

викладач-стажист кафедри банківської справи 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», 

аспірант 
 

Динамічність ринку банківських послуг та загострення конкуренції на 

ньому змусили банки вести пошук додаткових шляхів отримання 

конкурентних переваг. Більшість банків обирає стратегічні орієнтири роботи 

на ринку в залежності від суб‘єктів використання: юридичні чи фізичні особи. 

Після наслідків світової фінансової кризи, з метою завоювання нових 

сегментів фінансового ринку, банки починають переорієнтовувати власну 

стратегію щодо роботи з фізичними особами, оскільки визначені напрямки 

роботи до кризи стали неефективними (в розрізі кредитної та депозитної 

політики). Створення нових послуг і підвищення конкурентоспроможності вже 

існуючих, суттєво залежить від кон‘юнктури ринку банківських послуг. Тому 

актуальним питанням на сьогодні для банків стає проведення аналізу рівня 

конкурентоспроможності банківських послуг які надаються саме фізичним 

особам.  

З метою оцінки рівня конкурентоспроможності банківських послуг 

для фізичних осіб слід звернути увагу на наступне: 

  по-перше, рівень конкурентоспроможності банківських послуг з боку 

фізичної особи можна визначити як встановлення відповідності потреб 

споживача та пропозиції банку. Фізична особа починає оцінку рівня 
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конкурентоспроможності в тому випадку, коли запропонована банківська 

послуга вже існує на ринку і за більшістю параметрами підходить фізичній 

особі для майбутнього користування; 

 ідентифікація параметрів прихованих потреб споживача здійснюється 

за рахунок аналізу ринку. Найчастіше виділяють кількісні та якісні фактори, 

які можуть вплинути на оцінку рівня конкурентоспроможності. До кількісних 

(цінових) відносять: тарифи банку на виконання операції, тобто ті витрати, які 

клієнт несе за оформлення послуги; витрати часу клієнтом, тобто розрахунок 

втраченої виходи в грошовому еквіваленті. До якісних можна віднести: 

отримання моральної вигоди, яка задовольняє визначені заздалегідь потреби 

споживача; якість обслуговування, місце розміщення банку та ін. 

Як бачимо, специфіка проведення оцінки рівня 

конкурентоспроможності банківських послуг залежить не лише від 

економічних факторів, а й від психологічних. У даному випадку процес оцінки 

ускладнюється необхідністю ідентифікації психологічних особливостей 

потенційних клієнтів та дослідження їх потреб. З метою привернення уваги до 

банківської послуги (а значить підвищення рівня конкурентоздатності її на 

ринку) можливе застосування наступних заходів: 

 пошук оптимальних шляхів зниження собівартості банківської послуги 

та залучення більш дешевих ресурсів; 

  пошук нових інноваційних послуг з метою задоволення потреб 

споживачів та завоювання певного сегменту на ринку фінансових послуг; 

 надання додаткових послуг не безоплатній основі з метою отримання 

конкурентних переваг на ринку банківських послуг; 

 в розрізі кредитування, виявлення «доброчесних позичальників» та 

встановлення для них сприятливих умов повернення кредитних виплат 

(наприклад, продовження термінів кредитування) з метою збереження 

майбутнє клієнтської бази; 

 удосконалення технічної сторони проведення розрахунків і платежів з 

метою скорочення терміну надання банківських послуг. 

Підводячи підсумок слід зазначити, що специфіка проведення оцінки 

рівня конкурентоспроможності банківських послуг полягає у складності 
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ідентифікації факторів конкурентоспроможності та взаємозв‘язок їх з 

психологічними особливостями клієнтів. В подальшому актуальним питанням 

стає апробація вже існуючих моделей оцінки рівня конкурентоспроможності 

та визначення методів підвищення рівня конкурентоздатності банківського 

продукту на ринку фінансових послуг. 

 

 

УДК 336.71 

Формування стратегії комерційних банків України 

Наталія Степанівна ОСТРОВСЬКА 

завідувач кафедри грошового обігу і кредиту 

Буковинської державної фінансової академія, 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Кризові явища, які останнім часом є невід‘ємною складовою 

економіки, призводять до значних збитків. Зменшити збитки і не допустити 

зменшення власного капіталу можна, якщо вчасно відреагувати на інфляційні 

очікування, стан ВВП, спад промислового виробництва та ряд інших 

макроекономічних показників, які відразу реагують на стан розвитку 

держави, впливають, як на внутрішню економічну і політичну ситуацію, так і 

на зміни світової банківської системи. Ці зміни є наслідком глибинних 

макроекономічних процесів у світовій економіці і вони зачіпають всі банки, 

незалежно від рівня їх розвитку. Оскільки банківський бізнес заснований, 

насамперед, на довірі та практичному досвіді, то основне в цій сфері 

відновити довіру населення до цих фінансових організацій, які потребують 

нового підходу до управління банківськими ресурсами в цілому, та 

кредитними ресурсами зокрема.  

Наслідком скорочення ліквідності в банківському секторі, яке 

спостерігається за останні місяці, стало подорожчання гривневих ресурсів, що 

негативно впливає на банківське кредитування. Традиційна проблема 

вітчизняних банків набуває нових обертів. З однієї сторони потрібно 

утримати на депозитних рахунках гривню, а з іншої не можна піднімати ціну 

на гривневі депозити, оскільки це невиправдані витрати банків. Учасники 

ринків надіються, що підтримка макроекономічної стабільності з 
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перспективою зниження інфляції, здатна знизити вартість гривневих 

депозитів і кредитів. Дострокове зняття депозитних коштів з рахунків банків 

потрібно припинити на законодавчому рівні, а не рекомендованими діями 

Національного банку. Для цього потрібно працювати менеджерам з клієнтами 

в певних напрямках, враховуючи стан постійної напруги щодо початку 

чергової кризи. Постійне її очікування та не зовсім коректна поведінка 

працівників комерційних банків призводять до стресових ситуацій та 

нерозуміння населення стратегії банку.  

Деякі експерти вважають, що Нацбанк змушений буде піти на 

девальвацію гривні при недоотриманні валюти від експорту і попиті, який 

перевищує пропозицію, зі сторони населення. Цей крок буде зроблений як 

вимушений у випадку якщо почнеться рецесія і недоотримання експортної 

виручки, реструктуризація нашого боргу буде нижчою, ніж очікувалось. 

Такий сценарій поки що не розглядається, але застереження Голови МВФ про 

те що чергова криза набирає обертів не відкидає такий сценарій подій, хоч він 

буде вимушений. Оскільки, важливим етапом формування банківських 

ресурсів є залучені кошти фізичних та юридичних осіб. Від їх акумуляції 

залежить стратегія банку, щодо формування кредитних портфелів та роботи 

банку в цілому. Стратегія є засобом досягнення цілей та поясненням способу 

їх досягнення. Стратегічний комплексний план роботи комерційного банку 

передбачає здійснення управління банком та досягнення цілей банківського 

менеджменту. Головним завданням управління та стратегії банку являється 

перехід від планування до його виконання. Визначення правильного напряму 

в банківському управлінні – це адаптація до зовнішніх чинників економіки та 

її складових. Більшість комерційних банків, в своїй роботі, обирають кілька 

напрямів і цим самим займають різну конкурентну позицію, тобто 

урізноманітнюють види послуг. Сегменти ринку повинні враховувати попит 

на даний вид послуг та конкурентну здатність даного банку на надання таких 

послуг. При постійній економічній небезпеці початку кризи, вводити нові 

банківські продукти та формувати їх рекламу досить складно, але керівництво 

банку, приймаючи певні рішення, має визначити пріоритетність і терміни 

освоєння певної сфери бізнесу, які є перспективними, конкурентно здатними 
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на банківському ринку.  

Сьогодні важко передбачити як зміниться робота банківської сфери 

після очікуваної інфляції чи прийняття законодавчої бази щодо обов‘язкового 

страхування депозитів. Обидва фактори можуть бути стимулюючими щодо 

зберігання грошових коштів на депозитних рахунках, якщо населення буде 

довіряти банківському сектору і навпаки, якщо населення розцінить дані 

фактори як чергову спробу банків не виконувати свої зобов‘язання. 

Населення України стає більш вимогливим щодо банківських продуктів. 

 

 

УДК.338.5:336 

Методи ціноутворення на банківські продукти 

Людмила Дмитрівна ПАВЛЕНКО 

асистент кафедри банківської справи 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

 
Ціноутворення є однією з важливіших ключових проблем ринкової 

економіки, виступаючи не тільки інструментом, але й важливим важелем 

управління. Тому від правильності обраного методу ціноутворення на 

банківські продукти буде залежати не тільки прибуток, а й подальший 

розвиток банку в цілому. Прагнення банків максимізувати прибуток 

пояснюється тим, що прибуток відображає не тільки результати всієї 

діяльності банку, а є одним з показників її ефективності, він є фінансовим 

ресурсом для банку.  

Автори багатьох наукових праць, як вітчизняні так і зарубіжні, 

пропонують розглядати декілька основних методів ціноутворення. Основними 

підходами можна вважати ціноутворення на основі витрат та попиту та 

пропозиції. Але враховуючи вищезазначені напрями ціноутворення, потрібно 

акцентувати увагу на ринкові фактори, це достатньо актуально в сучасних 

умовах розвитку банківської системи та умовах зростання конкуренції між 

банками. 

Отже, розробляючи цінову стратегію, банку необхідно вибрати для себе 

альтернативний метод ціноутворення: середні витрати плюс прибуток; на 

основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку; на основі 
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врахування відчутної цінності продукту; на основі врахування рівня поточних 

ринкових ставок; на основі аналізу взаємин із клієнтурою; «проникнення на 

ринок»; змінне ціноутворення та інші. 

Метод ціноутворення «середні витрати плюс прибуток», банки 

застосовують його досить рідко, оскільки для цього необхідно постійно 

стежити за динамікою структури витрат, що звичайно пов‘язано зі значними 

труднощами. Однак у сфері надання роздрібних банківських послуг цей метод 

нерідко застосовується. Недоліком методу є те, що до уваги не беруться такі 

важливі фактори: рівень попиту на банківський продукт; чутливість клієнтів 

до зміни рівня цін; рівень цін конкурентів. Отже, витратні методи 

ціноутворення дозволяють визначити лише вихідні точки для встановлення 

ринкових цін. Таким чином банк повинен використовувати метод 

ціноутворення, який не суперечив би цілям банку, а також враховував якомога 

більше ринкових факторів які впливають на формування ціни. 

Метод ціноутворення на основі рівня поточних ринкових ставок є 

досить поширеним. Він припускає орієнтацію банку при встановленні цін на 

свої продукти на ті ціни, що діють на ринку. 

Ціноутворення на основі рівня поточних ринкових ставок 

застосовується звичайно малими банками, які використовують стратегію 

«проходження за лідером». Однак в умовах жорсткої конкуренції з боку 

небанківських інститутів, які мають значно більш низькі операційні витрати, 

приймання банком стратегії «проходження за лідером» у встановленні цін не с 

доцільним. Але й цей метод не орієнтується на клієнта. 

Ціноутворення застосовується банком у випадку, якщо він зацікавлений 

у встановленні цін на свої продукти на рівні, що перевищує традиційний для 

такого роду послуг. Успішне здійснення стратегії змінного ціноутворення 

можливе за наявності таких основних умов: значний рівень якості послуг; 

широка клієнтурна база банку; підвищення ціни не призводить до істотного 

скорочення обсягу операцій банку; зростання рівня цін не спонукає 

конкурентів до вживання певних дій; значний рівень цін підкреслює особливу 

якість банківських продуктів. 
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Ціноутворення на основі відчутної цінності продукту ґрунтується не на 

врахуванні витрат банку на надання послуги, а на врахуванні сприйняття її 

клієнтом. Якість, корисність і значимість банківської послуги для клієнта 

формує його ставлення до неї, а отже, і прийнятний рівень цін. 

Вірно обрані банком методи та стратегії ціноутворення дозволять йому 

стати одним із лідерів на ринку банківських продуктів і отримати 

максимальний прибуток. 
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ассистент кафедры банковского дела 

УО «Полесский государственный университет» (г. Пинск, Беларусь) 
 

В практике международной торговли с учетом взаимных интересов 

участников внешнеэкономических сделок расчеты осуществляются в 

различных формах – в виде банковского перевода, в порядке инкассо, 

аккредитива, акцепта векселя.  

Самой распространенной формой является банковский перевод, инкассо 

применяется реже. Аккредитивная форма расчетов дает широкий выбор для 

субъекта хозяйствования в построении систем взаиморасчетов со своими 

контрагентами. Вышеуказанные формы отличаются друг от друга 

предпочтениями экспортера и импортера, а также функциями банков в 

проведении данных международных расчетов. Для каждой из них характерны 

свои преимущества и недостатки. 

Анализируя ситуацию отечественных субъектов хозяйствования можно 

отметить, что свои предпочтения в большей степени они отдают банковскому 

переводу. Расчеты в форме инкассо и аккредитива более сложные в 

исполнении и дорогостоящие. Кроме того, значительная доля аккредитивной 

формы расчетов в импортных операциях вызвана, прежде всего, 

модернизацией, технологическим переоснащением и реконструкцией 

предприятий, созданием новых экспортно-ориентированных производств и, 
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как следствие, закупкой дорогостоящего оборудования, а также 

ограничениями, которые налагает валютное законодательство на 

определенные виды расчетов.  

Применение документарных форм расчетов характерно в основном для 

крупных предприятий, имеющих большой опыт в осуществлении 

внешнеторговых сделок. Более мелкие предприятия, как правило, 

осуществляют внешнеэкономическую деятельность не часто, либо в 

небольших объемах. Поэтому для таких предприятий использование 

документарных форм расчетов сопряжено с рядом основных проблем, среди 

которых можно выделить: 

- относительная сложность проведения операций по аккредитивной форме 

расчета; 

- недостаток знаний и опыта работы с аккредитивной формой расчета у 

участников сделок и др.  

Для решения возникающих проблем при использовании 

международных расчетов целесообразны мероприятия: 

- внедрение безбумажной технологии проведения международных 

расчетов через специальные системы банковских телекоммуникаций, что 

позволит реализовать принцип сквозной обработки платежей на основе 

электронного документооборота от плательщика до получателя денежных 

средств;  

- достижение высокого уровня партнерских отношений с 

обслуживаемыми  предприятиями, которые бы позволили увеличить объемы 

бизнеса с иностранными контрагентами, следовательно, возрастет и 

количество операций, проведенных по международным формам расчетов; 

- предоставление своим клиентам бесплатных консультаций по 

вопросам составления платежных условий контрактов и валютного 

регулирования. При этом специалисты банка должны рекомендовать 

использование наиболее выгодных форм расчетов, не забывая о минимизации 

всех возможных потерь для клиентов, так как от величины затрат напрямую 

зависит эффективность работы банков; 
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- профессиональное обучение клиентов банка. Специалистам банка 

следует регулярно проводить для своих клиентов бесплатные семинары и 

практические конференции по вопросам осуществления международных 

расчетов и валютного контроля. Кроме того, желательно разъяснять клиентам 

необходимость согласования внешнеэкономического контракта с банком, в 

части условий расчетов. 
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The world financial crisis shown, that the western model of the economic 

system requires modernization and search of different ways of economy 

development. Therefore fully justified is an increased interest for Islamic finances 

on the international market as to alternative and viable mechanism of financing. The 

global Islamic financing has been existing for almost forty years. In 2010 the assets 

of Islamic finances made approximately $1 billion, and till by 2015 they may reach 

$2,5 billion, taking into account a steady rate of growth of 25% annually.  

The important component of Islamic finances is the Islamic banking system 

(IBS), where the majority of assets is concentrated in commercial and investment 

banks (74% and 10% accordingly) but the rest16% is in state and corporate 

securities, different funds and insurance sector. The IBS is based on principles and 

norms of Islamic laws and on the interest-free banking conception. Taking into 

consideration, that Islamic banks operate mainly on developing markets, their main 

functions of capital redistribution and making calculations are extended by the 

following new functions: financial resources mobilizations, investment activity, 

formation of special clients‘ base and sociocultural function. 

The IBS has passed the first stage; it is forming of basic principles, 

infrastructure and base financial instruments. Islamic banks provide financial 

services in three categories: partner loans under agreements on division of profit; 

funds given under contracts of sales or lease; interest-free loans. In the second stage 
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the development will move in the following directions: acquisition of advantages 

under expansion interbank competition in a separate segment of Islamic and/or 

traditional banking; engineering and re-engineering of banking products based both 

on Sharia principles and profit or loss sharing (PLS) mechanism; penetration to new 

financial areas, in particular to non-bank financial institutions market; educational 

work with the aim for maintaining and expanding the number of customers.  

However, today Islamic-banking (IB) faces competition with traditional 

banking, excessive liquidity and risk management. The effective solving of these 

problems depends on implementing organizational, administrative and product 

innovations. The underdeveloped line of IB products stipulates the necessity of 

innovations engineering and re-engineering by the following strategies: imitation 

that means creation of traditional product equivalent with practically identical 

properties; mutation that means creation of different variants of acceptable products; 

selection of real clients‘ requirements.  

To reduce risks and foster the stability of IB, market discipline of the system 

should be reinforced by appropriate prudential regulations and effective supervision. 

The support of IB development is realized by the following international 

organizations: International Islamic Financial Market (IIFM), International Islamic 

Rating Agency (IIRA), Islamic Financial Services Board (IFSB), Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). These 

institutions are also responsible for preparation, advancement and updating of 

standards and rules in IB, capital markets and in the sector of insurance, taking into 

account international standards.  

The key centers of IB are Iran (36%), Saudi Arabia (16%), Malaysia (11%), 

Arabic Emirates (10%), Kuwait (8%), Bahrain (6%), and as well as Qatar, Great 

Britain, Turkey and other countries. IB is quickly spreading to other countries, in 

particular to North Africa (Sudan, Egypt, Jordan and Syria) and Asian regions 

(Indonesia, Hong Kong, Singapore, Bangladesh, Pakistan,  Japan, China), in 

Western Europe and North America‘s regions (France, Germany, Italy, Switzerland, 

the USA, Canada) and Australia. The European leader of IB is Great Britain, where 

combined assets make $300 million and 22 English banks offer financial products 

under the Sheriat laws. Nowadays CIS countries are studying the possibility of 
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accepting IB. In particular Russia considers creation of international financial center. 

Kazakhstan is searching for opportunities for making the regional center in the CIS 

and Central Asia. But this process requires changes in some regulations for tax and 

banking laws to delete some legal ambiguities. Some countries including Ukraine 

have already tried to experience IB and got some positive results. They consider this 

experience as positive possibilities to develop small and middle businesses, to 

integrate population to the process of innovative development and transformation of 

economy, to increase investments into social projects of great importance. 

IB has great potential for further market expansion, contribution to market 

stability and innovations. To increase the potential of IB Islamic financial center 

liquid secondary market for Islamic products, Islamic monetary control and public 

debt financing instrument should be developed. But the most important challenge is 

to keep and maintain their unique identity.  
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Питання формування надійної та ефективної банківської системи набуває 

особливої важливості як у теоретичному, так і в практичному плані, оскільки 

вона є однією зі складових системи забезпечення та підтримки стабільного 

економічного розвитку. Недосконале регулювання діяльності фінансових 

посередників призвело до негативних явищ в економіці багатьох країн світу. 

Зважаючи на це, провідні світові організації та науковці почали шукати шляхи 

підвищення ефективності систем регулювання та нагляду. 

Метою даного дослідження є визначення основних проблем підвищення 

ефективності банківського нагляду та розробка системи заходів щодо їх 

вирішення. 

Поняття ефективного банківського нагляду в науковій літературі до цього 

часу чітко не визначено, у зв‘язку з цим, на наш погляд, слід визначати 
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ефективний банківський нагляд як дієву систему моніторингу банківської 

діяльності на всіх етапах життєвого циклу банку, спрямовану на попередження, 

мінімізацію та запобігання негативних наслідків функціонування банківських 

установ; яка ґрунтується на принципах ефективного банківського нагляду та 

здатна миттєво трансформуватися та видозмінюватися під впливом змін 

макроекономічного середовища. 

Слід зауважити, що обов‘язковою передумовою формування ефективної 

структури банківського нагляду є низка зовнішніх факторів, що, по суті, 

перебувають поза межами компетенції органів нагляду, але які, як свідчить 

світовий досвід, мають безпосередній вплив на формування підґрунтя для 

здійснення ефективного банківського нагляду. На нашу думку, до цих факторів 

необхідно віднести: стабільне макроекономічне середовище, чітко сформовану 

економічну політику, добре розвинену державну інфраструктуру, ефективну 

ринкову дисципліну, наявність у державі механізмів для забезпечення 

відповідного рівня системного захисту [2, 3, 4]. 

Основними ж факторами що випливають безпосередньо з діяльності 

органів банківського нагляду та є необхідними для підтримки та забезпечення 

його ефективності, є: наявність досконалої законодавчої бази для здійснення 

банківського нагляду; чітко сформовані цілі та обов‘язки банківського нагляду, 

розподілені між структурними підрозділами органу нагляду; визначення чіткої 

процедури ліцензування банківських установ; наділення органу банківського 

нагляду повноваженнями щодо контролю за істотною участю в банківських 

установах; встановлення вимог до мінімального розміру капіталу банківських 

установ; наявність механізмів дієвого контролю та оцінки управління ризиками 

в банківських установах; наявність засобів збору та аналізу статистичної та 

іншої звітності банків; контроль за наявністю в банківських установах систем 

внутрішнього контролю та аудиту, правильним веденням бухгалтерського 

обліку; наділення органів нагляду повноваженнями щодо застосування 

виправних дій до банківських установ.  

Як зазначає Кришталь Г. О., ефективний банківський нагляд ґрунтується 

на адекватній законодавчій та методологічній базі банківського нагляду. 

Діяльність служби банківського нагляду дає позитивні результати лише тоді, 
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коли вона підкріплена міцним законодавством і чіткими правилами 

регулювання банківської діяльності [1]. 

Ефективний банківський нагляд є важливим механізмом, яким ринок сам 

себе забезпечити не може, а разом з ефективною макроекономічною політикою 

є основою для фінансової стабільності країни. Незважаючи на те, що вартість 

банківського нагляду є досить високою, наслідки недбалого банківського 

нагляду набагато дорожчі. Необхідно також зауважити, що органи банківського 

нагляду мають оперативно реагувати на всі зміни на ринку, періодично 

переглядати політику та практику нагляду з урахуванням нових змін та 

тенденцій на ринку. Для цього необхідна достатньо гнучка законодавча система. 

Таким чином, першочерговим кроком для здійснення ефективного 

банківського нагляду є вдосконалення законодавчої бази, ведення єдиної 

державної політики у сфері фінансових послуг, створення дієвої системи 

комунікацій між органами регулювання та нагляду, а також зменшення 

політичного тиску. Банківський нагляд повинен забезпечувати створення 

ефективної та конкурентноздатної банківської системи, яка була б спроможна 

реагувати на потреби інвесторів і населення в наданні якісних фінансових 

послуг. 
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Успішний банківський маркетинг сприяє підвищенню ефективності 

діяльності банків, а також пристосуванню до мінливих умов зовнішнього 

середовища. Значна роль маркетингу в діяльності сучасних банків 

обмовлена рядом функцій та завдань, які він здійснює: дослідження 

фінансового ринку, потенціалу та можливостей реальних та потенційних 

клієнтів банку; збір та обробка інформації, на основі якої розробляється 

маркетингова стратегія банку; зниження банківських ризиків з рахунок 

проведення маркетингових досліджень та розробки маркетингових планів; 

підвищення ефективності використання грошових коштів та, відповідно, 

прибутковості банківського бізнесу; укріплення конкурентних позицій 

банку на ринку; створення та підтримка позитивного образу (іміджу) банку 

на ринку; збір інформації про думку цільової аудиторії про банк; 

проведення моніторингу та співпраця із засобами масової комунікації; 

розробка нових банківських продуктів та послуг, які максимально 

задовольняють мінливі потреби споживачів, а також встановлення на них 

справедливої ціни; безперервний моніторинг потреб та вподобань клієнтів з 

метою вчасної переорієнтації банківських пропозицій; впровадження 

клієнтоорієнтованого підходу до обслуговування в банку; організація 

проведення та участь представників банку в конференціях, семінарах, 

форумах тощо.  

Останнім часом спостерігається поява нових маркетингових підходів 

та інструментів, специфічних для фінансово-кредитних установ. 

Однією із сучасних тенденцій розвитку банківського маркетингу є 

впровадження концепції маркетингу відносин в діяльність банків. 

Управління відносинами з клієнтами, або CRM (Customer Relationship 

Management) спрямоване на якомога повному задоволенні потреб 
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споживачів у банківських продуктах, рівні обслуговування. Маркетинг 

відносин передбачає встановлення довгострокових, вигідних та лояльних 

взаємовідносин між клієнтами та банком. Наразі на практиці сформувався 

широкий спектр інструментів, орієнтованих на налагодження співпраці 

банку зі споживачами. Серед основних способів реалізації концепції 

маркетингу відносин автори виокремлюють сегментацію, концепцію 

управління досвідом, івент-маркетинг, оцінку клієнта під кутом 360°. 

Підхід оцінки клієнта «під кутом 360°» передбачає задоволення 

фінансових потреб споживачів у якомога більшій мірі на основі аналізу 

внутрішньої та зовнішньої інформації про фінансову активність клієнта.  

Івент-маркетинг або маркетинг подій в банку спрямований на 

прив‘язування банківських продуктів та послуг до важливих подій в житті 

клієнтів. Реагування банку на важливі епізоди в житті клієнтів шляхом 

розробки спеціальних пропозицій свідчить про зацікавленість в банку в 

укріпленні відносин зі споживачами своїх послуг.  

Концепція управління досвідом орієнтована на підвищення рівня 

співпраці клієнтів з банківським персоналом. Сутність цього інструменту 

полягає в тому, що від продукто-орієнтованого банк переходить до клієнто-

орієнтованого підходу, спрямованого на більш якісне обслуговування 

споживачів банківських послуг, навчання персоналу, уважну взаємодію з 

клієнтами.  

Серед інших сучасних тенденцій слід відзначити децентралізацію 

маркетингу в банку. Вона полягає у переведенні окремих функцій 

маркетингу від спеціалізованих департаментів до операційних відділів 

банку. Це дозволяє врахувати рекомендації та пропозиції працівників таких 

відділів стосовно проведення рекламних заходів та акцій.  

Важливою характеристикою сучасної маркетингової діяльності є 

зростання ролі інформаційних технологій. Стрімкий їх розвиток відкриває 

банку нові можливості для комунікацій, тому маркетинг переходить від 

своєї традиційної моделі до нового виду – електронного маркетингу. 
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Споживчі кредити складають суттєву частку кредитного портфеля 

вітчизняних банків. Враховуючи те, що даний вид розміщення банком вільних 

кредитних ресурсів завжди передбачає наявність великого рівня кредитного 

ризику, це зумовлює необхідність організації та проведення моніторингу за 

виконанням позичальником умов кредитного договору. Моніторинг, як форма 

спостереження, передбачає систематичне спостереження кредитних 

менеджерів банку за процесом кредитування, зокрема споживчого. 

Головною метою здійснення банком моніторингу споживчих кредитних 

операцій є своєчасне виявлення передумов виникнення проблемного кредиту 

та розробка і впровадження комплексних методів відновлення повноцінного 

обслуговування позичальником кредитної заборгованості. 

Обслуговування споживчого кредиту банком включає: накопичення 

щомісячних платежів по основному зобов‘язанню та страхуванню; ведення 

звітності щодо наданих кредитів; оформлення дострокових платежів в рахунок 

погашення кредиту; формування резервів; робота з проблемними кредитами. 

Проблемний кредит за характером може бути таким, що під впливом 

наполегливого та ефективного моніторингу з боку кредитора здатний до 

реабілітації і поступової ліквідації, та відповідно таким, що не підлягає впливу 

будь-яких факторів. Тому важливим є вчасна реакція на виникнення перших 

ознак проблемного кредиту з метою уникнення блокування частини 

позичкового капіталу у непродуктивних активах.  

Працівники кредитного відділу банківської установи повинні 

здійснювати безперервний контроль за виконанням позичальником 

споживчого кредиту основного зобов‘язання, контролювати процедуру 

нарахування та дотримання графіку сплати відсотків, при необхідності 
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ініціювати коригування сум нарахованих відсотків, зміну порядку нарахування 

та сплати відсотків у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України, нормативними актами Національного банку України та внутрішніми 

документами банку. 

Кожна установа банку розробляє власну систему оцінки 

кредитоспроможності потенційного позичальника споживчого кредиту при 

прийнятті рішення про доцільність кредитування і здійсненні моніторингу. 

Методика оцінки фінансового стану позичальника не є стандартизованою, але 

передбачає принципове збалансування критеріїв вагомості окремих показників 

системи. 

На підставі виявлених передумов і для запобігання можливості 

виникнення у майбутньому проблемної заборгованості, кредитний спеціаліст 

банку повинен забезпечити виконання чотирьох взаємозалежних етапів 

аналітичного процесу. Перший – це поглиблений аналіз поточного 

фінансового стану позичальника за окремими найбільш вагомими 

узагальненими показниками. На другому етапі виконується аналіз висновків, 

сформованих в результаті порівняння поточного фінансового стану 

позичальника з його фінансовим станом на момент прийняття рішення про 

надання споживчого кредиту. Третій етап – обґрунтування подальших 

перспектив формування рівня кредитоспроможності позичальника і 

оформлення відповідних висновків. Нарешті, розробляються напрямки 

подальшої роботи щодо погашення заборгованості за споживчим кредитом. 

З метою забезпечення безпеки, надійності, прибутковості та уникнення 

проблемної заборгованості банку при використанні споживчого кредиту 

необхідно запровадити моніторинг кожної кредитної операції окремо. 

Моніторинг за процесом кредитування, зокрема споживчого, мають 

здійснювати спеціально підготовлені, висококваліфіковані працівники банку. 

Доцільно дотримуватись загальних принципів, які є важливими для 

забезпечення успішної кредитної діяльності банківської установи: розробка 

комплексної системи оцінки фінансового стану позичальника, сприятливої для 

формування чіткої динаміки показників та визначення майбутніх тенденцій; 

моніторинг обслуговування позичальником кредитної заборгованості. 
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Ефективна інноваційна діяльність підприємства неможлива без 

постійного залучення кредитів і позикових коштів. Використання 

позикового капіталу дозволяє суттєво розширити обсяг господарської 

діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання 

власного капіталу, підвищуючи тим самим ринкову вартість підприємства. 

Джерелами інвестиційних позик і кредитів виступають: 

короткострокові зобов‘язання (заборгованість) підприємства, довгострокові 

позики та кредити за рахунок банків, міжнародних фінансових організацій, 

іноземні юридичні та фізичні суб‘єкти, інвестиції, які поступають у 

спеціальні (вільні) економічні зони. 

Активну участь в інвестуванні інноваційних проектів приймають 

банки. Діяльність банків зводиться до таких напрямів: 

− лізингові операції. Банк купує підприємство, організує нове 

виробництво, здає його в оренду; 

− конкурсне фінансування. Банк визначає напрями та обсяги 

фінансування на конкурсній основі; 

− кредитування інноваційних проектів під обґрунтовану відсоткову 

ставку; 

− експертиза нововведень. Банк на договірній цінові фінансує 

участь спеціалістів для проведення експертизи інновацій; 

− участь банків у венчурному фінансуванні. Для участі у такому 

фінансуванні банки створюють фонди ризикованого фінансування розробки 

нових технологій. У цьому випадку банки передбачають допустимі норми 

збитку у випадку негативного результату впровадження інновацій. 



136 

 

Аналіз показників діяльності банківської системи України показує, 

що облікова ставка НБУ у 2010 році у порівнянні з 2008 роком зменшилась 

у на 4,25%. Треба відмітити, що відсоткова ставка за наданими кредитами 

суттєво знизилася, але ще залишається високою (7,75%). 

Ми вважаємо, що держава повинна зацікавити інших фінансових 

посередників у кредитуванні інноваційної діяльності пенсійних фондів, 

інвестиційних фондів і компаній, страхових товариств. Ці організації мають 

фінансові ресурси, дбають вкласти гроші у вигідні проекти, щоб зберегти їх 

від знецінення. 

Така допомога спрямована на реалізацію важливих проектів розвитку 

економіки України і надається у вигляді кредитів та позик. До числа 

міжнародних фінансових організацій належать: Група Світового банку 

(Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова 

корпорація, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародний центр з 

урегулювання інвестиційних суперечок, Багатостороння агенція з 

гарантування інвестицій), Європейський банк реконструкції та розвитку, 

регіональні банки розвитку (Міжамериканський банк розвитку, 

Африканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку та ін.). Діяльність 

Міжнародного валютного фонду пов‘язана з кредитуванням структурної 

адаптації національних економік згідно з програмою господарських реформ 

переходу до ринкової економіки. Діяльність міжнародної асоціації розвитку 

(МАР) має слабо виражену комерційну спрямованість, тому не може 

здійснити значний внесок у розвиток проектного фінансування. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надає позики під 

гарантії уряду тих держав, в яких реалізуються проекти. Банк не несе 

кредитних ризиків. Кредити та позики міжнародних фінансових організацій 

надаються позичальникам на пільгових умовах, тобто є середньо- та 

довгостроковими, передбачають пільговий період та невисокі відсоткові 

ставки. 

Банківській системі України треба більше відповідати потребам 

кредитного ринку. Україні треба мати більше потужних банків, які б могли 
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впливати на розвиток реального сектору економіки. НБУ треба сприяти 

функціонуванню Українського банку реконструкції і розвитку, діяльність 

якого зосереджена на сфері довгострокового інноваційного кредитування. 

 

 

УДК 330.131.5:330.35:339.9 

Економічна ефективність банківського фінансування 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

господарювання як засіб забезпечення економічного 

зростання 

Наталія Юріївна САЛІЙ 

головний державний аудитор 

Головного контрольно-ревізійного управління України, 

аспірантка кафедри грошового обігу і кредиту 

Полтавського університету економіки і торгівлі 

 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств є важливою і 

невід‘ємною частиною господарської діяльності, яка за ефективного 

використання сучасних форм і видів банківського фінансування здатна 

позитивно впливати на ефективність виробництва та фінансові результати 

підприємств, забезпечувати економічне зростання країни в цілому. 

Враховуючи це, можна сказати, що розвиток банківського фінансування 

зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктів господарювання – є суттєвим 

чинником підвищення ефективності експортної діяльності підприємств. 

При розрахунку показників економічної ефективності необхідне 

дотримання наступних принципів: 

 принципу всебічного обліку всіх складових елементів витрат та 

результатів, який припускає якісну класифікацію і відтворення відповідних 

показників у документах оперативного, статистичного і бухгалтерського 

обліку; 

 принципу порівняння з базовим варіантом, що відтворює сутність 

застосування показників ефективності для здійснення економічного аналізу, 

який проводять не тільки з метою опису поточного стану діяльності суб'єкта 
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господарювання, а й для опрацювання пропозицій щодо поліпшення 

економічної ситуації, яка склалася в періоді, що аналізується; 

 принципу зведення витрат і результатів для зіставлення, який 

показує, що показники, які порівнюються, повинні відповідати один одному 

за параметрами, а саме вимірюватись однаковими одиницями, відповідати за 

періодом часу; 

 принципу зведення різнотермінових витрат і результатів до 

одного моменту часу за допомогою дисконтування. 

Основним критерієм економічної ефективності банківського 

фінансування зовнішньоекономічної діяльності підприємств для банка-

кредитора є прибуток. Ефективність фінансування банк (кредитор) аналізує 

за допомогою системи таких показників, як: дохідність кредитних операцій; 

дохідність активів за рахунок кредитних операцій; питома вага доходів від 

надання кредитів в загальній сумі доходів; рентабельність кредитних 

операцій; прибутковість кредитних операцій.  

Основним критерієм економічної ефективності банківського 

фінансування експортної діяльності для національної економіки є 

забезпечення приросту валового внутрішнього продукту та інших 

економічних і соціальних макропоказників при сталих виробничих 

можливостях.  

Ефективність банківського фінансування експортної діяльності на 

макроекономічному рівні, на мою думку, можна визначити за допомогою 

співвідношення обсягу експортованої продукції та обсягу кредитних 

ресурсів, які запозичені експортерами країни, та сплачених процентів за 

кредитами. 

Отже, на основі вищезазначеного можна зробити висновок, що для 

підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішніх 

ринках, і, як наслідок, зростання обсягів вітчизняного експорту товарів та 

послуг необхідне функціонування ефективної системи банківського 

фінансування зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктів господарювання. 

Проте, на сьогодні визначити ефективність банківського фінансування 
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експортної діяльності українських підприємств на макроекономічному рівні 

неможливо, оскільки на рівні держави немає обліку статистичних даних 

щодо обсягів кредитування підприємств-експортерів, що підтверджує факт 

відсутності сформованої системи банківського фінансування 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  

 

 

УДК 336.71:[005:338.124.4](477) 

Система антикризового менеджменту як інструмент 

фінансового оздоровлення банку 

Вадим Сергійович СИРОТА 
економіст Департаменту пруденційного нагляду 

Генерального департаменту банківського нагляду НБУ, 

аспірант Університету банківської справи НБУ 
 

Останні кризові тенденції у банківській сфері виносять на перший план 

проблему розробки теоретичних моделей функціонування системи 

антикризового менеджменту банку та адаптації вказаних теоретичних 

напрацювань до практики банківської діяльності. 

Метою цієї роботи є розробка та впровадження у практику банківської 

діяльності системи антикризового менеджменту банку, структурними 

елементами якої є мета її функціонування, принципи, функції, критерії 

ефективності, організаційно-правові, фінансово-економічні та методичні 

засоби. 

 Система антикризового управління банком повинна мати такі основні 

властивості: гнучкість та адаптивність; здатність до диверсифікації та 

своєчасного ситуаційного реагування; можливість ефективно використовувати 

потенціал банківської установи; неформальні методи управління [2]. 

 Головною метою функціонування системи антикризового менеджменту 

банку є забезпечення його фінансової стійкості. Фінансова стійкість – 

суб‘єктивна характеристика банку, що являє собою кількісну та якісну міру 

адаптивності банку до негативних впливів зовнішнього та внутрішнього 

середовища  та здатності банку при зазначених умовах виконувати свої 

функції з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком [1]. З 
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урахуванням впливу на фінансову стійкість для подальшого аналізу 

використовується концепція розвитку банку, котра базується на таких 

факторах: контроль рівня ризику, що виражається у достатньому розмірі 

власного капіталу банку, необхідного для максимального покриття ризиків 

банківської діяльності; ліквідності, що виявляється в управлінні активами та 

пасивами, котре спрямоване на досягнення збалансованості за обсягами та 

строками погашення; рентабельності діяльності, що виражається в 

максимізації дохідності активних операцій та одночасній мінімізації витрат на 

залучення коштів. 

 Підсумовуючи досвід антикризового управління вітчизняними банками 

слід визначити такий ланцюг послідовної реалізації впливу негативних 

чинників на фінансову стійкість Банку: суттєве погіршення фінансового стану 

позичальників банку, нездатність обслуговувати банківські кредити на діючих 

умовах, погіршення якості кредитного портфелю банку, збільшення обсягу 

сформованих під проблемну заборгованість резервів, втрата ліквідності банку, 

зниження фінансової стійкості банку та часткова втрата платоспроможності 

[3]. 

 Враховуючи викладене, cлід виокремити такі складові елементи моделі 

антикризового управління банком, котрі мають реалізовуватися на практиці у 

вказаній послідовності: відновлення ліквідності банку у короткострокову 

періоді, покращення якості активів банку, забезпечення рівня капіталізації 

банку, необхідного для дотримання нормативних вимог та створення запасу 

фінансової міцності. Паралельно мають відбуватися заходи, спрямовані на 

вдосконалення діючої моделі корпоративного управління банком. 
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З метою підвищення рівня прозорості та зрозумілості грошово-

кредитної політики Національний банк України проводить роботу 

удосконаленню існуючих та розроблення нових інструментів комунікаційної 

політки. Одним з таких кроків у цьому напрямі є удосконалення основного 

документу грошово-кредитної політики – «Основних засад грошово-кредитної 

політики» та розроблення нового «Положення про порядок розроблення 

Основних засад грошово-кредитної політки та здійснення контролю за їх 

проведенням». Виконання цієї роботи потребувало вивчення зарубіжного 

досвіду грошово-кредитної політики щодо використання її основних 

документів.  

Проведені дослідження засвідчили, що центральні банки визначають та 

реалізують монетарну політику на основі одного або кількох з таких 

документів: стратегії монетарної політики (ЄЦБ, Молдова (з 2010 р.), Естонія, 

Швейцарія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Туреччина, Болгарія, Вірменія); 

спільного листа (меморандуму, угоди, заяви) центрального банку та Уряду 

країни (Австралія, Угорщина, Казахстан, Азербайджан); рішення уряду 

(Грузія), указу Президента (Білорусь) про напрями монетарної політики; 

документу з монетарної політики, який є аналогом українських «Основних 

засад грошово-кредитної політки» (Польща, Великобританія, Японія, 

Киргизстан, Албанія, Вірменія, Гана, Молдова (до 2009 р.). Аналіз 

Документів-аналогів українським Основним засадам грошово-кредитної 

політики показав, що підходи до їх назв, форми подачі, структури та 

інформаційного наповнення є різними.  
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Зокрема, щодо назв Документів, то найбільш поширеними з них є 

«керівні принципи», «основні напрями», «засади» та «пріоритети» грошово-

кредитної політки. Головні документи з грошово-кредитної політки 

затверджують переважно на середньостроковий термін (2-3 роки), рідше – на 

1 рік (Польща, Білорусь) або безстроково (Ганна, Маврикій). Часовий горизонт 

документу в середньострокових Документах більшості центральних банків є 

змінним і поновлюється щороку (Японія, Великобританія, Грузія, Киргзстан). 

Документи, строк яких щороку не оновлюється, тобто документ 

затверджується один раз на три роки (Молдова, Албанія) або є безстроковими 

(Ганна, Маврикій) мають інформаційне наповнення, яке не містить аналітичної 

частини і складається виключно із засад монетарної політки, які є незмінними, 

наприклад, засад стратегії, діючого режиму монетарної політки, інструментів 

монетарної та комунікаційної політик, процедури прийняття рішень, 

підзвітності і прозорості, координації з фіскальною політикою, визначення 

головної цілі та її кількісних парламентів тощо.  

Враховуючи кращі аспекти світового досвіду з метою удосконалення 

Основних засад як основного документу грошово-кредитної політики 

Національного банку України запропоновано: 

- розширити часовий горизонт Документу до 3 років: розробити 

«Основні засади грошово-кредитної політки на 2012-2014 роки» із щорічним 

переглядом Документу та зміщенням часового горизонту на один рік. 

Середньостроковий часовий горизонт збільшить передбачуваність дій 

монетарної влади та спростить процеси прогнозування бізнес-середовища 

суб‘єктами ринку;  

- в тексті Документу виділити структуру (розділи, підрозділи, іншу 

рубрикацію). Чітко визначена структура Документу посилить логіку 

викладення інформації та спростить її сприйняття;  

- мінімізувати в Документі аналітичний матеріал щодо оцінки 

поточного стану економіки та не включати інформацію щодо оцінки заходів 

грошово-кредитної політки в поточному році. Це посилить відповідність 

вмісту документу його назві – «основні засади», які мають містити базові 

складові грошово-кредитної політики; 
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- з метою посилення прозорості грошово-кредитної політики 

узагальнити та виділити в тексті Документу наміри/заходи НБУ у розрізі 

основних напрямів діяльності по забезпеченню реалізації визначених цілей та 

завдань грошово-кредитної політики, а також прописати основні кількісні та 

якісні показники оцінки (критерії виконання) заявлених намірів (заходів) НБУ; 

- доповнити Документ інформацією щодо: принципів, якими буде 

керуватися Національний банк при проведенні грошово-кредитної політики; 

засад підзвітності перед суспільством щодо виконання Основних засад 

грошово-кредитної політки (процедур внесення змін, контролю за виконанням 

грошово-кредитної політики та інформування громадськості, інструментів 

комунікаційної політики). 

Врахування наведених пропозицій при розробленні проекту «Основних 

засад грошово-кредитної політики» дозволить логічно структурувати 

Документ, привести його зміст у відповідність до назви, збільшити 

передбачуваність, прозорість та підзвітність грошово-кредитної політики, що 

позитивно позначиться на підвищенні розуміння, довіри громадськості до дій 

НБУ та ефективності грошово-кредитної політики.  

 

 

УДК 658.5.330 

Місце комунікаційної політики Національного банку 

України у забезпеченні економічного зростання 

Жанна Іванівна ТОРЯНИК 

доцент кафедри менеджменту 

Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук 
 

Однією з важливих передумов розвитку вітчизняних банків є інтенсивне 

використання ними маркетингових комунікацій, основними функціями яких є 

донесення до споживачів інформації про унікальні властивості банківських 

послуг, стимулювання попиту, підтримка лояльності клієнтів, формування 

позитивного іміджу банків з метою забезпечення стабільностi, надійностi та 

розвитку всієї банківської системи. 

Основа репутації будь-якого банку складається з фінансової надійності, 

прозорості банку. Для того щоб вкладники, інвестори могли довіряти банкам 
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та вкладали свої ресурси до них, банківська система повинна бути 

інформаційне прозорою. Так, відповідно до дослідження, проведеного Standard 

& Poor‘s та Агентством фінансових ініціатив, індекс транспарентності 

(середній показник розкриття інформації) у 2010 році за 30 найбільшими 

банками України становив 42,7% проти 48,8% в минулому році [Інформаційна 

прозорість українських банків // Цінні папери № 42 (636). – 2010]. Причиною 

падіння Індексу стало різке погіршення доступу до звітності, що подається до 

регулюючих органів, насамперед через недосконалість інфраструктури 

розкриття інформації на фондовому ринку, а також значне скорочення обсягу 

фінансової та операційної інформації.  

Отже, індекс інформаційної прозорості залишається невисоким і 

приблизно у два рази поступається аналогічним показникам провідних 

міжнародних фінансових організацій, де цей показник стабільно перевищує 

позначку 80-85%. Тому сьогодні в умовах загострення фінансових проблем у 

світі з метою підвищення транспарентності діяльності всієї банківської 

системи розбудова ефективної комунікаційної політики НБУ є особливо 

актуальною. 

З метою розроблення ефективної комунікаційної політики щодо 

збирання, обробки та поширення статистичної інформації необхідно 

розглянути ключові цільові аудиторії – групи користувачів статистичної 

інформації за допомогою дворівневої моделі сегментації: на першому рівні 

сегментації користувачі поділяються на сегменти з метою визначення цільових 

ринків; на другому рівні сегментації кожний з сегментів поділяється на 

підсегменти з метою визначення найбільш дієвого каналу для інформування 

кожної з груп користувачів. Так, до користувачів статистичної інформації на 

першому рівні сегментації можна віднести органи влади; фінансові установи; 

засоби масової інформації; громадські об‘єднання, організації; науковці, 

аспіранти, студенти; населення, підприємці (приватний бізнес, що не 

відноситься до фінансового сектору); вкладники проблемних банків; МВФ, 

Світовий банк, ЄБРР, МФК та ін. 

Сьогодні комунікаційне повідомлення має трансформуватися і перейти 

від опосередкованого, безособистісного звернення в зону особистої комунікації 
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з цільовою аудиторією через канали прямого двостороннього повідомлення. 

Досягнення маркетингового ефекту в сучасних умовах можливо завдяки 

застосуванню нового професійного інструментарію та модернізації 

комунікативних каналів. Основними перевагами персоніфікованих комунікацій 

є відсутність перериваючого характеру комунікаційного процесу; 

індивідуальність звернення і доступний для розуміння характер повідомлення; 

висока інтерактивність процесів обміну інформацією; невисока вартість.  

Для підвищення рівня фінансової культури населення НБУ необхідно 

широко використовувати такий медіаканал як телебачення (створення власного 

ділового каналу (або передачі) НБУ на телебаченні або підготовка за участю 

НБУ репортажів на телебаченні та радіо). 

Отже, сьогодні для забезпечення транспарентності діяльності 

Національного банку важливим є розроблення ефективної комунікаційної 

політики між Національним банком з одного боку та громадянами та 

вищезазначеними суб‘єктами господарювання і організаціями з іншого боку. 

 

 

УДК 336.77 

Скоринг як метод оцінки кредитоспроможності 

підприємств 

Наталя Миколаївна ТРЕТЯК 

доцент кафедри економічної теорії 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук 
 

Більш жорстка конкуренція на ринку банківських послуг спонукає 

фінансові установи до прийняття швидких кредитних рішень. Найбільш 

оптимальним важелем при оперативному та об‘єктивному прийнятті рішення 

щодо кредитування є скоринг. 

Скоринг (англ. «scoring» – підрахунок балів) – модель виражена 

зваженою сумою визначених характеристик на підставі якої, враховуючи 

минулий досвід, банк з‘ясовує ймовірність вчасного повернення кредиту 

визначеним позичальником. 
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За своєю суттю скоринг є методом класифікації сукупності позичальників 

на різні групи, коли необхідна характеристика не відома, проте відомі інші 

ознаки, які певним чином взаємодіють з превалюючою. 

Для банків скоринг – це, у першу чергу, метод оцінки ризиків та 

управління ними на основі прогнозу. Тобто за допомогою автоматизованої 

системи визначається ймовірність щодо прострочення або неповернення 

позичальником платежу за кредитом (статистичний метод оцінки 

кредитоспроможності позичальника). 

Основне завдання скорингу полягає у з‘ясуванні, чи спроможний клієнт 

виплатити кредит та визначити рівень його надійності. Інакше кажучи, 

скоринг оцінює, наскільки клієнт creditworthy, тобто наскільки він «гідний» 

кредиту.  

Вперше скоринг був запропонований Д.Дюраном як система оцінки 

кредитного ризику позичальника зі сторони банку у 40-х роках ХХ ст. у США. 

Він визначив не тільки групи факторів, які дозволяли максимально 

виокремити ступінь кредитного ризику, але й коефіцієнти, що характеризували 

кредитоспроможність позичальника [1]. 

Головною перешкодою на шляху впровадження скорингу в Україні 

залишається відсутність накопиченої інформації щодо позичальників. Адже 

лише за цієї умови доречно наголошувати на високому ступені достовірності 

отриманих у результаті даних. Використання ж комплексного скорингу на 

банківському ринку України є доцільним лише для великих системних банків. 

Критерії вибору скорингу напряму залежать від поставлених завдань. 

Більшість українських банків сприймають скоринг доволі вузько, як процес 

математичного розрахунку скорингового балу на підставі  введених даних. 

При цьому досить часто роль скорингу нівелюється до рівня «скорингового 

калькулятора». Однак скоринговий комплекс можна використовувати не лише 

для повної автоматизації роботи інспектора, але й для вирішення інших 

важливих задач, зокрема: роботи з проблемними кредитами, оптимізацію 

маркетингових компаній, сегментація клієнтської бази, боротьба з 

шахрайством, аналіз технічних збоїв та управління ліквідністю. 
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Враховуючи обмеженість ринку кредитування в Україні, нині 

найпоширенішим видом скорингу є скоринг заявника. Поки що він 

застосовується в експрес-кредитуванні на невеликі суми, коли рішення 

приймається за короткий часовий лаг, і він є чи не єдиним інструментом 

оцінки кредитоспроможності позичальника.  

Однак скоринг, як статистичний метод оцінки кредитоспроможності, не 

дає повної впевненості у прийнятому рішення і не є 100% гарантом 

благодійності позичальника. Але як оперативна, статистично обґрунтована, а 

іноді просто попередня думка, яка носить рекомендаційний характер, цілком 

може бути використаний як метод оцінки кредитоспроможності підприємств. 
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Забезпечення стабільності економічного та соціального поступу є 

фундаментальними принципами сучасного етапу цивілізаційного прогресу. 

За цих обставин практично кожна країна світу формує власну модель 

соціально-економічного розвитку, що передусім базується на економічному 

зростанні та його належному фінансово-ресурсному забезпеченні.  

Ці питання особливо актуальні для України в контексті посткризового 

відновлення національної економіки на засадах її модернізації та 

інноваційного розвитку. Очевидно, що вирішення цих завдань великою 

мірою залежать від  ефективного функціонування національної фінансової 

системи, «орієнтованої на акумулювання і використання внутрішніх 



148 

 

ресурсів відповідно до пріоритетів національних інтересів...» [1, с.88]. Це у 

свою чергу передбачає широке використання потенціалу кредиту та 

кредитного механізму в цілому на основі формування науково 

обґрунтованих підходів його ефективного функціонування.  

З цих позицій необхідно проаналізувати сучасні концепції 

економічного зростання, акцентуючи увагу на фінансово-кредитних 

механізмах його стимулювання та можливостях ефективного застосування 

в Україні. 

Слід відзначити, що проведений аналіз концепцій економічного 

зростання в рамках головних напрямків світової економічної думки 

(неокласика, кейнсіанство, монетаризм), довів, що актуальність означеної 

проблеми  об‘єктивно знаходить відображення у дослідженнях 

представників усіх течій сучасної економічної науки. Водночас плюралізм, 

багатоманітність економічних теорій та ідей формують цілісну картину 

щодо перспектив соціально-економічного розвитку та комплексу 

рекомендацій щодо важелів, інструментів та механізмів стимулювання 

економічного зростання. Останні інколи будучи протилежними за змістом 

(механізми стимулювання попиту чи пропозиції) обґрунтовуються вченими 

як з позиції методологічної різнорідності, так і з позицій різних соціально-

економічних умов та цілей соціально-економічного розвитку різних країн 

світу. 

Варто відзначити і те, що у системі фінансових механізмів 

стимулювання економічного зростання, що пропоновані представниками 

різних наукових шкіл, прямо чи опосередковано враховуються кредитні 

важелі стимулювання економічного зростання. Зокрема, представники 

кейнсіанства активно використовують кредитний механізм та грошово-

кредитну політику у системі заходів стимулювання сукупного попиту, 

антициклічного регулювання та економічного зростання в цілому. У свою 

чергу, неокласики (особливо монетаристи) розглядають грошово-кредитну 

політику як єдиний інструмент державного регулювання економіки, що 

через стан грошового ринку та умови надання кредитів забезпечує 
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макроекономічну стабільність та економічне зростання. Водночас 

неоінституціоналісти наголошують на важливому значенні інституційних 

передумов для соціально-економічного розвитку, що в комплексі з 

ефективним функціонуванням фінансово-кредитних інститутів сприяють 

сталому та збалансованому економічному зростанню. 

На наш погляд, вищенаведені підходи щодо формування кредитного 

механізму стимулювання економічного зростання слід розглядати як такі, 

що взаємодоповнюють, а не виключають один одного. Маємо на увазі 

необхідність застосування еклектичного підходу при формуванні 

кредитного механізму стимулювання економічного зростання в Україні на 

основі використання інструментів грошово-кредитного регулювання, що 

застосовуватимуться у залежності від цілей грошово-кредитної політики, у 

поєднанні з інституційними реформами та формуванням належного 

інституційного середовища для їх реалізації.  

Список використаних джерел 
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старший викладач кафедри банківської та біржової справи 

Донецький державний університет управління 

 
Основними тенденціями розвитку економіки Донецької області 

протягом останніх років є подолання кризових, стагнаційних тенденцій і 

генерація процесів економічного зростання. Позитивні зрушення в 

посткризовий період в усіх напрямах економіки регіону підтверджуються 

багатьма показниками. Так, обсяг реалізованої промислової продукції за 

2010 р. склав 114721,5 млрд грн. Зростання промислового виробництва 
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склало 106,7%. Зріст обсягів продукції головних галузей регіону – добувної 

промисловості склав в 2010 р. відносно 2009 р. 103,8%, металургійного 

виробництва – 110,4% [1]. Позитивні тенденції розвитку відзначено і в 2011 

році. Практично всі галузі промисловості працювали з прибутком, зокрема, 

за півроку (з січня до липня) загальний обсяг промислової продукції, в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 17,2%. 

В металургійному виробництві зафіксовано зріст показників на 17%, в 

хімічній та нафтохімічній промисловості – 46,3%. Вугільна промисловість 

збільшила виробництво на 19,9%. Взагалі за перші шість місяців 2011 року 

в області видобуто вугілля більше на 21,6 млн т, що більше минулорічних 

показників на 16,6%. 

Значну роль в цьому процесі відіграла банківська система регіону, 

загальні активи якої в 2010 р. зросли на 67838 млн грн. і склали 1041170 

млн грн., власний капітал збільшився на 8750 млн грн. і склав 128013 млн 

грн. Пожвавилася кредитна діяльність банків – обсяг кредитів, наданих 

суб‘єктам господарювання, збільшився на 4497 млн грн. і склав 477081 млн 

грн. Зростання фінансової активності відбулося і в 2011 році. Зафіксовано 

збільшення банківських інвестицій в реальний сектор економіки. За січень-

липень 2011 р. серед джерел фінансування банківські кредити склали 

16,2%. Інвестиції банків в основний капітал порівняно з січнем-липнем 

2010 року зросли в 1,8 рази. 

На стільки ж збільшилося інвестування промисловості, її питома вага в 

обласному обсязі інвестицій склала 59%. Інвестиції в металургійний 

комплекс і в вугільну промисловість збільшилися в 1,6 рази, в машино-

будівництво – в 2,6 рази, у виробництво коксу і продуктів нафтопереробки 

– в 3,3 рази, електроенергії – в 9 разів, в будівництво в 5,3 рази. 

Зростання економіки регіону корінним чином позначається і на 

розвитку банківського сектора. Унаслідок того, що фінансові послуги є 

надзвичайно затребуваними, кількість банківських установ в регіоні 

постійно зростає. Сьогодні в області сформована могутня мережа 

фінансових установ — економіку області обслуговують 137 банків і 



151 

 

банківських установ, 17 страхових компаній і 24 біржі. Розвиток 

банківської системи характеризується зростанням активів і зобов‘язань, 

підвищенням рівня капіталізації, розширенням кредитування економіки.  

Загальний кредитний портфель банківської системи Донецької області  

у складі кредитів в 2010 р. склав 84279 млн. грн., в тому числі в добувну 

промисловість 1212 млн грн. (1,44%), в переробну промисловість 

10555 млн грн. (12,5%), будівництво – 2977 млн грн. (3,5%) [2]. 

За оперативними даними, отриманими від банків і філій області, за 

I півріччя 2011 року ними видано підприємствам малого бізнесу більше 

12 тисяч кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн. Депозитні залучення 

Донецьких банків на 1 серпня 2011 р. складають 14746 млн грн.  

Але, аби розвиток такого могутнього регіону, як Донбас, набув 

стабільного характеру, цього недостатньо, йому необхідні 

висококапіталізовані банки, які могли б кредитувати економіку, 

фінансувати великі інвестиційні проекти і залучати кошти населення. Тому 

банківська система регіону потребує подальшого розвитку. 

Список використаних джерел 
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ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 
 

Комунікаційна політика центрального банку є інструментом 

грошово-кредитного регулювання, який впливає на найчутливіший рівень 

сприйняття суб‘єктами змін економічного середовища – очікування, тому 

вдосконалення механізму його використання може суттєво підвищити 

ефективність дії процентного каналу та каналу інфляційних очікувань у 

трансмісійному механізмі монетарної політики.  

Виходячи з основних завдань та функцій центральних банків, 

комунікаційна політика може бути визначена як система заходів із взаємодії 

центрального банку з комерційними банками та іншими суб‘єктами 

економіки, які направлені на підвищення ступеню поінформованості 

суб‘єктів щодо стану та перспектив розвитку грошово-кредитної сфери, 

підвищення рівня довіри до заходів грошово-кредитної політики та 

формування позитивного іміджу влади. Серед основних її складових можна 

виділити: інформативні заходи, які передбачають систему донесення даних 

до економічних суб‘єктів, засобами їх реалізації можуть бути як письмові і 

усні носії внутрішнього користування (постанови, розпорядження, наради) 

так і зовнішні (виступи на зустрічах, семінарах, публікації у спеціалізованих 

виданнях, нормативно-правові акти, звіти, прогнози та інше); заходи щодо 

підвищення прозорості та передбачуваності майбутніх змін у грошово-

кредитній політиці включають у себе розробку прогнозів майбутніх змін 

процентних ставок, кількісний аналіз впливу різноманітних шоків на зміни у 

прогнозованих процентних ставках за попередній період, та визначення 

критеріїв, які впливають на цільову функцію центрального банку; паблік 

рілейшенз, що передбачає створення позитивного іміджу центрального 

банку та відіграє не останню роль, оскільки прямо впливає на довіру 
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суспільства до влади та на формування очікувань, а отже, і на ділову 

активність.  

За критерієм прозорості можна розрізняти закриту та відкриту 

комунікаційну політику. Відкрита передбачає широке та ефективне 

застосування усіх зазначених складових, включаючи прогнозування 

майбутньої динаміки процентних ставок.  

Результати дослідження ступеню відкритості та прозорості 

комунікаційної політики НБУ за методикою визначення «здивування» ринку 

діями центрального банку як ступеню зміни ринкових процентних ставок у 

день, коли приймається таке рішення, свідчать, що фактично ринок не очікує 

змін напрямку процентної політики, оскільки коливання ринкових ставок у 

день прийняття рішення завжди більше 0, причому напрямок зміни динаміки 

останніх часто не збігається з напрямом зміни ключової ставки. Реакція 

виникає лише на наступному кроці, з лагом у 1 день. При чому підвищення 

ключових ставок викликає сильнішу реакцію ринку ніж їх зниження. 

Поясненням такого явища може бути як існування спекулятивних мотивів на 

даному ринку, так і проблеми ліквідності, що мали місце протягом періоду 

дослідження, яке охоплювало щоденні дані за 2009 р. 

До комплексу заходів, спрямованих на підвищення значення 

комунікаційної політики у процесі грошово-кредитного регулювання 

можуть бути включені: розробка комунікаційної стратегії, яка визначатиме 

ступінь відкритості дій центрального банку та характер зв‘язків з 

економічними агентами; проведення технічного аналізу та визначення 

факторів, які впливають на зміни цільової функції центрального банку; 

розробка прогнозних значень цільових орієнтирів грошово-кредитного 

регулювання та їх оприлюднення; публікація звітів щодо досягнення 

монетарних цілей та аналіз показників, які характеризують їх стан.  

Серед запропонованих для вдосконалення напрямків розвитку 

комунікаційної політики, найбільшу увагу необхідно зосередити на 

покращенні передбачуваності дій влади та прозорості процесу прийняття 

рішень, оскільки виявлено, що для ефективної реалізації обраної стратегії 
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комунікаційної політики найбільше значення має передбачуваність рішень 

центрального банку, тоді як вплив змістовності, періодичності та 

узгодженості інформаційних повідомлень залежить від особливостей 

середовища певної країни. 
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Олена Олександрівна БОГДАНОВА 

науковий співробітник наукової лабораторії 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 
2 грудня 2010 року Верховною Радою України був прийнятий 

законопроект, який має назву Податковий кодекс України і якому 

присвоєний № 2755-VI. У деяких економічних колах цей закон отримав 

другу, неофіційну назву – економічної конституції України. Але мета 

затвердження цього законопроекту єдина, а саме, реформування податкової 

системи з урахуванням тенденцій розвитку систем оподаткування у країнах 

– членах ЄС. 

Податковий кодекс має значну кількість новацій, які формують 

прозорість податкової системи, спрощують адміністрування податків, 

зменшують податкові навантаження, гармонізують податкову складову в 

системі державних фінансів. 

Наскільки ефективно втілюються передбачені Податковим кодексом 

України новації, ми дослідили по результатах роботи І кварталу 2011 р. 

державної податкової інспекції в м. Черкаси. Для порівняння показників ми 

визначили період – І квартал 2010 р. та І квартал 2011 р. 

З наведених розрахунків структури податкових платежів ми зробили 

висновок про наступне: 

- найбільшу питому вагу у загальній структурі податкових 

надходжень становили податкові надходження у вигляді ПДФО, а саме у 

2010 році – 40,3%; у 2011 році – 39,6%; 
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- значну частину податкових надходжень складають податкові 

надходження у вигляді податку на прибуток, а саме у 2010 році – 10,6%; у 

2011 році – 16,4% у загальній структурі податкових надходжень; 

- спостерігається збільшення податкових надходжень у 2011 році в 

порівнянні з 2010 роком по наступних видах податкових платежів: податок 

на прибуток (приріст на 54,6%); збір за використання води (приріст на 

26%); збір на розвиток виноградарства та хмелярства (приріст на 10,5%); 

податкові платежі у вигляді надходжень від реалізації безхазяйного майна 

(приріст на 31,5%);  

- спостерігається зменшення сум податкових надходжень по таких 

видах податків як, ПДФО у 2011 році в порівнянні з 2010 роком на 1,75%; 

транспортного податку – зменшення на 58%; акцизного збору – зменшення 

на 34,7%; плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом і тютюном – 

зменшення на 1,04%; місцеві податки і збори - зменшення на 89,2%; єдиний 

податок для суб‘єктів малого підприємництва – зменшення на 18,5%; збір у 

вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ – 

зменшення на 23,9%.  

Таким чином, зменшення податкових надходжень у 2011 р. у вигляді 

ПДФО свідчить про зниження фіскальної ефективності цього податку, 

зменшення рівня офіційних доходів населення, реорганізація системи 

соціального забезпечення населення та механізму визначення і сплати 

внесків на загальнодержавне соціальне страхування; недостатня 

ефективність адміністрування ПДФО. 

Значне зменшення податкових надходжень у вигляді сплати місцевих 

податків та зборів є негативною тенденцією, оскільки місцеві податки і 

збори відіграють важливу роль для формування доходної частини 

місцевого бюджету. Причиною скорочення сплати місцевих податків і 

зборів також є низький рівень адміністрування цих видів податкових 

платежів. 

В цілому, основне очікування від прийняття Податкового кодексу 

України є виправданим, врегулювання відносин, пов‘язаних з 

оподаткуванням частково вирішено. Результатом такого висновку є 

збільшення загальних податкових надходжень до бюджетів – з 205795 тис 
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грн. в І кварталі 2010 року до 251271 тис грн. в І кварталі 2011 року, 

приріст складає 22%. 

Список використаних джерел 
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Сьогодні в Україні зовсім відсутнє державне регулювання діяльності 

інвестиційних аналітиків, і вони не несуть відповідальності за свої оцінки і 

рекомендації, незважаючи на те, що цим рекомендаціям слідує велика 

кількість інвесторів, насамперед найменш кваліфікованих – громадян. 

Як відомо, потік регулярної і точної інформації на фінансовому 

ринку вселяє впевненість серед інвесторів, що сприяє ефективному 

розподілу капіталу в економіці. Водночас обсяг та складність всіх наданих 

інвесторам відомостей часто перевершують їх можливості з сприйняття цих 

відомостей, внаслідок чого інвестори при прийнятті рішень користуються 

послугами інвестиційних аналітиків та рейтингових агентств. Інвестиційні 

аналітики й рейтингові агентства спеціалізуються на зборі всіх відомостей 

про емітентів та фінансові інструменти, їх скрупульозному дослідженні та 

підготовці інвестиційних прогнозів, оцінок і рекомендацій. Тому 

інвестиційні аналітики і рейтингові агентства відіграють важливу роль у 

прийнятті інвестиційних рішень, оскільки суспільство сприймає їх як 

фахівців, компетентних в інвестиційному оцінюванні емітентів і 

фінансових інструментів, і, як наслідок, довіряє їх думці. 

Однак об‘єктивність інвестиційних аналітиків та рейтингових 

http://www.sta.gov.ua/
http://www.sta.ck.ua/html/gorgrafik.htm
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агентств в останнє десятиліття все більше ставиться під сумнів, що 

обумовлено виявленими випадками корупційних зловживань при публікації 

інвестиційних оцінок і прогнозів.  

Вищеназвані проблеми також дають підставу для введення 

державного регулювання діяльності інвестиційних аналітиків та 

рейтингових агентств в Україні. Регулювання має бути спрямоване на 

підвищення надійності інвестиційних оцінок, протидія корупційним 

зловживанням, відшкодування втрат інвесторів. Відзначимо, що так зване 

пряме регулювання діяльності інвестиційних аналітиків та рейтингових 

агентств існує лише в декількох країнах. У більшості країн їх діяльність 

регулюється в основному з метою боротьби з інсайдерською торгівлею, 

маніпулюванням ринком та іншими видами шахрайства. В багатьох країнах 

інвестиційні аналітики і рейтингові агентства реєструються регулятором 

фінансового ринку, надають йому звітність і знаходяться під його 

наглядом. Аналітики повинні мати певну кваліфікацію, тобто відповідною 

освітою і досвідом роботи. На наш погляд, подібні вимоги потрібно 

встановити і в Україні. 

На нашу думку, інвестиційні аналітики зобов‘язані розкривати 

інформацію про наявний у них конфлікт інтересів у відношенні 

аналізованих емітентів і фінансових інструментів. Аналітики повинні 

мають бути позбавлені права проводити дослідження щодо емітентів, у 

яких вони самі або їх афілійовані особи працюють або володіють частками 

в статутному капіталі. Аналітикам повинно бути заборонено суміщати 

власну дослідницьку діяльність з роботою в клієнтських і операційних 

підрозділах своїх компаній. Оплата праці аналітиків повинна залежати 

виключно від виконання ними дослідницької роботи. 

У законодавстві повинні бути передбачені обмеження на особисті 

угоди інвестиційних аналітиків. Для аналітика та його афілійованих осіб 

потрібно встановити заборону на торгівлю або дарування цінних паперів 

досліджуваного аналітиком емітента до первинного публічного 

розміщення. Аналітику повинно бути заборонено торгувати цінними 
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паперами досліджуваного їм емітента протягом періоду, що починається за 

10 днів до випуску дослідного звіту й закінчується через 10 днів після його 

випуску. Аналітик повинен бути не вправі здійснювати угоди, які 

суперечать його рекомендаціям. Для усунення необ‘єктивних 

інвестиційних оцінок і рекомендацій пропонується також встановити для 

аналітиків та їх роботодавців обов‘язок відшкодовувати збитки, завдані 

інвесторам публікацією неправдивої інформації.  
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имени Михаила Туган-Барановского 
 

На сегодняшний день не существует такой страны экономика, которой 

функционировала бы только при помощи рыночного механизма. В 

современной рыночной экономике существует немало социально-

экономических проблем, неподвластных рынку и требующих 

государственного вмешательства [1]. Поэтому необходимым условием 

эффективного развития национального хозяйства является формирование 

четкого механизма денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная 

политика государства – очень демократичный инструмент воздействия на 

национальную экономику, не нарушающий суверенитета большинства 

экономических субъектов. Таким образом, денежно-кредитная политика 

должна решать ряд социально-экономических задач: обеспечивать 

стабильность цен, полную занятость и экономический рост. 

Важные аспекты денежно-кредитной политики исследовали известные 

отечественные и зарубежные ученые, а именно: А. Гальчинский, В. Геец, 

Ю. Головнин, О. Дзюбулюк, Л. Дмитриченко, Л. Евтух, А. Епифанов, 

Дж. М. Кейнс, М. Крупка, Н. Савлук, М. Туган-Барановский, М. Фридмен, 

С. Фишер, А. Чухно. 
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Денежно-кредитную политику часто называют монетарной, поскольку 

она является политикой в сфере управления количеством денег в обращении. 

Социально-экономическими предпосылками проведения монетарной политики 

есть наличие банковской системы и денежно-кредитных отношений.  

Повышенное внимание к денежно-кредитной политике как инструмента 

обеспечения «вечного процветания», которая властвовала в 20-х годах XX ст., 

изменилась после кризисных потрясений 30-х гг. общим пессимизмом и 

недоверием к эффективности денежно-кредитного регулирования [2].  

Исходя из теоретических концепций, которые являются основой для 

проведения денежно-кредитной политики, основным объектом денежно-

кредитного регулирования является совокупная денежная масса, от размера 

которой зависит динамика основных показателей развития экономики. В связи 

с этим в зависимости от состояния хозяйственной конъюнктуры центральный 

банк может реализовывать два типа денежно-кредитной политики, которые 

имеют противоположное влияние на динамику денежной массы: 

экспансивную и рестрикционную [2]. 

Как показывают последние события в Украине и за рубежом, снижение 

устойчивости финансовых институтов и дефицит банковской ликвидности 

способны парализовать кредитные рынки и резко ослабить эффективность 

монетарной политики. Учитывая значимость банковской системы в 

финансировании экономического роста, целесообразно отнести к числу 

конечных целей денежно-кредитной политики поддержание стабильности в 

банковском секторе. На этом этапе определения промежуточных и 

оперативных целей денежно-кредитной политики наибольшие трудности 

представляет выбор ориентиров, соблюдая которые, монетарные власти 

рассчитывают воздействовать на заявленные конечные цели. Такими 

ориентирами могут быть темпы повышения внутренних цен, денежные 

агрегаты, процентные ставки, динамика валютного курса [3]. 

Первая проблема заключается в том, что оценить заранее эффективность 

того или иного режима денежно-кредитной политики невозможно, т.к. его 

воздействие проявляется по прошествии определенного времени. Вторая 

проблема состоит в том, что эффективность режима денежно-кредитной 
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политики серьезно зависит от внутренних экономических условий, уровня 

развития товарных и финансовых рынков, структуры национальной 

экономики. Это означает, что применения одного и того же режима денежно-

кредитной политики будут сильно различаться для стран с разным уровнем 

экономического развития [3]. В целом, опираясь на опыт зарубежных стран, 

можно отметить, что режимы таргетирования процентных ставок и денежных 

агрегатов являлись менее эффективными в достижении конечных целей 

монетарной политики, чем режим таргетирования инфляции и валютного 

курса. 

Таким образом, в Украине при определении промежуточной и 

оперативной целей денежно-кредитной политики необходимо учитывать два 

важных обстоятельства. Первое обстоятельство связано с низким уровнем 

монетизации экономики, дефицитом банковской ликвидности и немонетарным 

характером инфляции, которые ограничивают возможности проведения 

жесткой денежно-кредитной политики. В подобной ситуации существенное 

повышение процентных ставок в экономике и сжатие денежного предложения 

могут обернуться значительным снижением экономического роста и резким 

сокращением инвестиционной активности в стране. Второе обстоятельство 

заключается в том, что в условиях высокой зависимости внутреннего рынка от 

импорта потребительских товаров и продовольствия увеличение 

волатильности курса гривны способно ускорить инфляционные процессы в 

экономике [3]. Оба обстоятельства требуют в среднесрочной перспективе 

применить смешанный режим денежно-кредитной политики, основанный на 

тергетировании инфляции и валютного курса.  
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Протягом останніх років Урядом України було послідовно схвалено 

три програми розвитку вітчизняного страхового ринку: у 1998, 2001 та 2005 

роках. 

 На сьогодні ґрунтовно формуванням стратегії розвитку 

національного страхового ринку фактично займається лише Ліга страхових 

організацій України. При цьому Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг та інші державні органи не відіграють активної ролі у 

розбудові ефективного ринку. Інколи навіть навпаки, позиція регулятора 

щодо стратегічних напрямів розвитку страхового ринку України є 

протилежною думці учасників ринку. Вітчизняні науковці та практики в 

галузі страхування також проводять окремі дослідження з актуальних 

питань розвитку страхового ринку. Але комплексний підхід до стратегії 

розвитку страхового ринку в Україні відсутній.  

 Враховуючи загальнодержавну значимість розвитку страхової галузі 

необхідно, на нашу думку, розробити, затвердити та реалізувати стратегію 

середньо- та довгострокового розвитку страхового ринку Україні. При 

цьому з метою забезпечення сталої динаміки розвитку страхового ринку 

необхідно, щоб зазначена стратегія була складовою загальної стратегії 

соціально-економічного розвитку України. Частково дану концепцію 

реалізовано в «Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 

року» в частині розвитку ринку страхових послуг. 

 З метою визначення подальших перспектив і стратегічних орієнтирів 
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розвитку страхового ринку України досліджено його внутрішнє та зовнішнє 

середовище шляхом здійснення SWOT-аналізу. На першому етапі 

визначено основні сильні сторони (Strengths) та слабкі сторони 

(Weaknesses) його внутрішнього середовища, а також можливості 

(Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища вітчизняного 

страхового ринку. 

 Наступним етапом є встановлення взаємозв‘язків між складовими 

елементами і побудова матриці SWOT-аналізу страхового ринку. 

 У результаті проведеного аналізу запропоновано використовувати 

поле «СіМ» («сильні сторони і можливості») як основу для розробки 

стратегії розвитку національного страхового ринку, тому що фактичний 

потенціал для розвитку знаходиться саме на перетині показників «сильні 

сторони» та «можливості». При цьому не можна ігнорувати і факторів, 

визначених в результаті аналізу в полях матриці: «СіЗ» («сильні сторони і 

загрози»), «СліМ» («слабкі сторони і можливості»), а також поля «СліЗ» 

(«слабкі сторони і загрози»). 

 Таким чином, на основі проведеного SWOT-аналізу можна 

узагальнити основні стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку 

України: 

1) зміцнення фінансової безпеки вітчизняного страхового ринку; 

2) розвиток довгострокового страхування життя; 

3) стимулювання інвестиційної діяльності страховиків; 

4) розвиток системи страхового посередництва; 

5) удосконалення податкового, антимонопольного, 

адміністративного і цивільного законодавства, що регулює сферу 

страхування; 

6) розробка транспарентної комунікаційної стратегії розвитку 

страхового ринку;  

7) подальша інтеграція до світового ринку страхування.  
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Важливою умовою забезпечення продовольчої безпеки України є 

стійкій розвиток сільськогосподарського виробництва. Аграрна реформа, 

яка проводиться з 1991 року призвела до позитивних змін – ліквідовано 

монополія державної власності, сформовано потужний підприємницькій 

сектор, розпочато перетворення земельних відносин з формуванням 

реального власника. Однак внаслідок диспаритету цін на промислову та 

сільськогосподарську продукцію, відсутності легального ринку землі 

сільськогосподарського призначення аграрне виробництво залишається без 

власних фінансових ресурсів для забезпечення розширеного відтворення на 

інтенсивній основі. 

Нестача фінансових ресурсів у більшості суб‘єктів аграрної сфери 

актуалізує проблему банківського кредитування. Для стимулювання розвитку 

банківського кредитування підприємств АПК в 2000 році була введена система 

часткової компенсації ставки за короткостроковими кредитами за рахунок 

держбюджету. Здешевлення кредитів комерційних банків привело до значного 

збільшення кредитування аграрного виробництва: у 2000 р. обсяг таких 

кредитів склав 2,1 млрд грн.,  в 2003г. – 7,7 млрд грн., в 2004 р. – 5,2 млрд грн., 

в 2007г. – 18 млрд грн. Всього в АПК за період 2000-2007 р.р. спрямовано 

35,9 млрд грн. кредитних ресурсів [1, с.21]. Внаслідок світової фінансово-

економічної кризи суттєво погіршилися умови банківського кредитування 

суб‘єктів господарювання АПК: зменшилися обсяги кредитування при 

збільшенні відсотків за кредитами з 16-18% у першому півріччі 2008 р. до 28-

30% у грудні 2008 р. 

Незважаючи на значне поліпшення системи кредитування аграрної 

економіки, обсяги та умови кредитування не відповідають потребам 

забезпечення сталого розвитку цього найважливішого сектора національної 



165 

 

економіки. Частка кредитів, надана у сільське господарство, мисливство та 

лісове господарство у 2009 р. складала 5,6% при тому, що частка валової 

доданої вартості цієї галузі у ВВП складала 7,2%, у 2010 р. відповідно 5,3% і 

15,6% [2]. Отже, сільське господарство при значній нестачі власних 

фінансових ресурсів залишається донором інших галузей економіки. 

Неоптимальної для аграрної економіки є також процентна політика 

банків. За даними НБУ вартість кредиту для сільськогосподарських 

корпорацій у 2009р. складала 23,2%, а для інших нефінансових корпорацій 

19,6%, у 2010 р. відповідно 15,8% і 14,5% [3]. При цьому рентабельність 

аграрного виробництва залишається надзвичайно низькою – на рівні 2-3%. 

Значне відставання рівня рентабельності від процентної ставки за кредитом 

знижує можливості повернення кредиту і призводить до того, що банківські 

кредити не сприяють фінансовому оздоровленню аграрного виробництва і 

не створюють умов для оновлення його матеріально-технічної бази. 

Особливої уваги вимагає розвиток системи лізингового 

кредитування. Лізинг дає можливість одержати устаткування у 

користування без повної оплати та без витрачання великих обсягів 

фінансових ресурсів, що сприяє модернізації та інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва. Значні резерви у мобілізації 

фінансових ресурсів має також кредитна кооперація, становлення якої був 

загальмований фінансово-економічною кризою. 

Таким чином, удосконалення системи кредитування аграрного 

виробництва базується на комплексному підході, що дасть можливість 

спрямувати значні фінансові ресурси на забезпечення стійкого розвитку 

сільського господарства. 
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Сучасний стан розвитку України, окремих її регіонів потребує 

поглибленого та прогнозованого розуміння ролі місцевого бюджету в 

економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми 

соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-

територіальної одиниці. 

В Україні з 2002 року розпочалося впровадження програмно-цільового 

методу складання бюджету. На регіональному рівні розробка цільових 

програм, фінансування, моніторинг і звітність щодо їх виконання 

регламентуються: положеннями Бюджетного кодексу України, Законом 

України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-111, постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та 

виконання державних цільових програм» від 31.01.2007 № 106, наказом 

Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.2006 № 367 та іншими 

законами й підзаконними нормативно-правовими актами. 

Застосування системи оцінки програми робить бюджетний процес 

гнучким і, відповідно, забезпечує ефективне використання коштів на користь 

громади. Програмно-цільове планування дає можливість розподіляти ресурси 

в залежності від досягнення конкретних суспільно значущих результатів та 

пріоритетів державної політики. Упровадження програмно-цільового 

бюджетування допомагає оптимізувати обмежені ресурси бюджету, підвищити 

результативність функціонування органів влади і якість послуг, що надаються 

ними, а також повинно забезпечувати підвищення результативності витрат 
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через економію бюджетних коштів і зосередження ресурсів для досягнення 

найважливіших для суспільства завдань. 

Кінцевим вимірювачем виконання регіональної програми повинна стати 

ефективність витрачання та спрямування бюджетних коштів. Це  

найважливіший і головний показник якості впроваджуваної у життя програми. 

Пропонується визначити, що кількісно ефективність спрямування і витрачання 

бюджетних коштів вимірюється відношенням отриманих результатів до суми 

проведених витрат. 

Критерій ефективності бюджетних витрат можна подати у вигляді формули: 

Ev = Fr(r+d)/V(R+D), (1) 

Де: Ev – критерій ефективності витрат бюджету; 

Fr(r+d) – фактичний результат виконання показників програми (у грошових 

одиницях або балах за шкалою задоволення соціальних потреб);  

r – регіональні програми; 

d – державні програми; 

V(R+D) – фактичні витрати бюджетних коштів; 

R – загальна сума витрачених коштів місцевих бюджетів; 

D – загальна сума витрачених коштів державного бюджету. 

Виходячи з формули 1, підвищення ефективності бюджетних витрат може 

йти двома напрямками: шляхом зменшення (економії витрат) або шляхом 

отримання максимально можливих результатів від впровадження програми та 

використання передбачених обсягів коштів. 

У першому випадку найефективнішим може бути варіант витрачання 

бюджетних коштів, за якого мінімізуються витрати. 

Другий – підвищення ефективності бюджетних витрат завдяки 

оптимально визначеним напрямкам програми. 

Тобто безпосередньо економічні процеси та обмежені фінансові ресурси 

бюджетів різного рівня вимагають при плануванні й виконанні бюджетів у 

видатковій частині переходити від моделі «управління за витратами» до 

моделі «управління за результатами».  
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Перед українськими підприємствами стоїть питання пошуку ефективних 

джерел фінансування для подальшого розвитку. Поширеними та 

апробованими  способами залучення фінансових ресурсів є банківське 

кредитування та випуск облігацій. Значне місце серед альтернативних джерел 

може зайняти первинне публічне розміщення (IPO).  

Цілі проведення IPO: залучення капіталу в компанію для подальшого 

розвитку; отримання можливості доступу до капіталу значно більшого кола 

інвесторів; укріплення ринкових позицій; визначення своєї капіталізації (або 

ринкової вартості) за результатами котирування акцій на біржі; продаж 

засновниками частини або всіх своїх акцій з метою капіталізації очікуваних 

майбутніх доходів компанії; підвищення ліквідності капіталу засновників 

(компанії, акції яких обертаються на біржах, тобто публічні, є більш 

привабливими для банків, ніж закриті компанії).  

Позитивні наслідки: підвищення іміджу компанії; посилення її 

конкурентних позицій; можливість фінансування подальшого розвитку за 

рахунок залучення кредитів у міжнародних фінансових інститутів на найбільш 

сприятливих умовах. 

В Україні використання ІРО підприємствами ще не є досить поширеним 

явищем, вони не розглядають його для себе як варіант залучення інвестицій. 

Однак, такий процес відбувається і набирає певних темпів. 

Перші розміщення акцій українськими компаніями були здійснені у 2005 

році на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі. Серед них, 

зокрема, XXI Century Investments (138,7 млн дол.), Cardinal Resources (20,17 

млн дол.) та Ukrproduct Group (11 млн дол.). Всього ж за період з 2005 по 2007 

р. українські компанії залучили інвестицій на суму близько 1 млрд грн. 
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Ситуація, пов‘язана із фінансовою кризою, призвела до того, що українськими 

компаніями у 2008 р. не було здійснено жодної операції з залучення капіталу 

через IPO, а у 2009 р. оборот акцій українських емітентів за кордоном склав 

2,85 млрд дол. 

За підсумками 2010 року 6 компаній залучили кошти в результаті 

проведення первинного публічного розміщення акцій на загальну суму майже 

371 млн. дол. Серед таких компаній – «AgroGeneration (12 млн євро; NYSE 

Euronext), «Авангард» (188 млн дол.; London Stock Exchange), «Агротон» 

(54 млн дол.; Warsaw Stock Exchange), «Мілкіленд» (60 млн євро; Warsaw 

Stock Exchange), «Садова Груп» (30,4 млн дол.; Warsaw Stock Exchange), 

«Агроліга» (1 млн євро; Warsaw Stock Exchange). У другій половині 2011 р. 

планують проведення розміщень 10 компаній, в тому числі банки.  

Невелика кількість підприємств, акції яких котируються на міжнародних 

біржах, пояснюється рядом причин, серед яких наступні: 

- не відповідність вимогам ІРО, які стосуються наприклад, капіталізації 

компанії (на Варшавській фондовій біржі до участі в торгах допускаються 

компанії, мінімальна капіталізація яких дорівнює 15 млн євро, на Нью-

Йоркській біржі – 3 млрд дол.);  

- слабка поінформованість про можливості, які дає участь в ІРО і, як 

наслідок, не розуміння переваг цього процесу;  

- не бажання розкривати інформацію про себе за міжнародними 

стандартами та перетворюватися на публічні, відкриті компанії;  

- брак кваліфікованих фахівців у сфері підготовки фінансової звітності;  

- не бажання нести певні витрати, пов‘язані із організацією розміщення 

(4-10% суми розміщення);  

- складність і тривалість процесу виходу підприємств на ІРО;  

- інвестиційні ризики, що посилюються під час фінансової кризи та після 

кризовий період. 

Подальші дослідження пов‘язані із визначенням і створенням 

сприятливих умов для розвитку IPO, зокрема, внутрішнього, яке може стати 

ефективною можливістю залучення капіталу, насамперед, для підприємств 

малого та середнього бізнесу.  
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кандидат економічних наук, доцент 
 

В умовах стрімкого розвитку вітчизняного страхового ринку та 

становлення ринку перестрахування, учасники перестрахувальних відносин 

для успішного ведення бізнесу повинні враховувати усі зміни ринкового 

страхового середовища, видозмінюючи та перетворюючи наявні методи і 

форми традиційного (класичного) перестрахування для забезпечення 

надійного та ефективного перестрахувального захисту, здійснюючи 

корекцію перестрахувальної політики. «Ці процеси вплинули на появу 

нових способів перестрахування і нових форм організації страхової і 

перестрахувальної діяльності, важливими серед яких є поява так званого 

«альтернативного» перестрахування…» [2, с.472]. Таким чином, поряд з 

класичним перестрахування, умови проведення якого визначаються 

загальноприйнятими традиціями у вітчизняній практиці, альтернативне 

(фінансове) перестрахування має певні особливості, зумовлені 

необхідністю забезпечення захисту фінансових результатів діяльності 

страховика на довготривалу перспективу в контексті впливу змін ринкового 

середовища.  

Концепція фінансового перестрахування як альтернативного 

управління ризиками страховика набула значного розвитку у зарубіжній 

перестрахувальній теорії і практиці. У літературних джерелах розрізняють 

декілька підходів до визначення поняття «альтернативного» 

перестрахування. Скажімо, за одного підходу, альтернативне 

перестрахування розглядається як перестрахування, що покриває ризики, 

які традиційно вважаються такими, що не підлягають страхуванню, і при 

цьому договір перестрахування має іншу структуру і термінологію; за 
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другого – як таке, що охоплює кептивне перестрахування, фінансове 

перестрахування як різновидність перестрахування, що пропонується на 

багато років за декількома видами страхування, і сек‘юритизація 

перестрахувальних зобов‘язань, яка передбачає залучення додаткового 

капіталу для покриття катастрофічних збитків шляхом випуску спеціальних 

облігацій [4, с.47-48]; за третього – як фінансове перестрахування, тобто як 

відносини між страховиком і перестраховиком, пов‘язані з перерозподілом, 

як страхового, так і фінансового ризиків, притаманних страховій діяльності, 

на довготривалій основі (більше одного року) [3, с.35]. 

Альтернативне (фінансове) перестрахування містить усі обов‘язкові 

елементи традиційного перестрахувального захисту. При цьому межа між 

ними досить умовна, «оскільки за своє суттю усі договори страхування і 

перестрахування мають фінансову основу» [5, с.86]. Проте одні договори 

фінансового перестрахування фактично є модернізованими відповідним 

чином традиційними договорами, у яких посилена фінансова складова, інші 

– суттєво відрізняються від договорів класичного перестрахування за 

певними ознаками.  

Однією з ознак, характерних для фінансового перестрахування є його 

довгострокова основа. І як зазначає С. Дедіков, «для альтернативного 

перестрахування характерне обмеження ризику перестраховика, важливе 

значення надається інвестиційному доходу і тривалості періоду дії» [1]. На 

відміну, традиційне перестрахування має короткострокову основу, як 

правило до одного року, і передбачає фіксовану плату. Однак договори за 

класичною облігаторною формою перестрахування можуть укладатися на 

термін більше одного року. У цих договорах традиційно застосовуються 

такі фінансові інструменти, як перестрахувальна комісія, тантьєма, що 

суттєво впливають на зміну ціни перестрахувальної послуги та є основними 

елементами фінансового перестрахування.  

Узагальнюючи наведене вище, визначимо характерні особливості 

фінансового перестрахування. Це: довготривалі перестрахувальні 

відносини між страховиком і перестраховиком; можливість 
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перестрахувального покриття ризиків, які не підлягають традиційному 

страхуванню; обмеження ризику, прийнятого перестраховиком; введення у 

договори поняття інвестиційного прибутку; розподіл кінцевих результатів 

діяльності між учасниками перестрахувальних відносин; забезпечення 

захисту фінансових результатів за основною діяльністю страховика. 

Таким чином, на сучасному ринку перестрахування спостерігається 

тенденція до конвергенції традиційних і фінансових перестрахувальних 

послуг, оскільки учасники перестрахування зацікавлені у довгострокових 

взаємовідносинах, які передбачають можливі зміни розмірів 

перестрахувальних премій з врахуванням реальних фінансових результатів 

співпраці.  
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Приватизація в Україні виконала завдання демонтажу механізму 

централізованого управління економікою. При цьому вона надала 

можливість вузькому колу осіб безконтрольно розпоряджатись величезною 

масою національного майна почасти за правом титулу власності, що до них 

перейшов, однак головним чином шляхом фактичного контролю над 

http://www.reinsurance.ru/show_paper.php?idpaper=112
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акціонованим підприємством на противагу розпилених майнових прав 

мільйонів міноритарних акціонерів. У такий спосіб «відбулась 

неекономічна приватизація. Тому вона у принципі не могла бути 

економічно ефективною і сформувати «ефективного» власника…» [1, с.69]. 

Поширена у нас теза про ключову роль приватної власності в сучасному 

ринковому господарстві не відповідає нинішньому стану справ у високо 

розвинутих країнах (табл.1).  

У цьому контексті потрібно зазначити, що стійкість фінансової 

системи і власне фінансового сектора за мінімуму ризику визначається як 

співвідношення порядку і безпорядку, а його порушення призводить до 

втрати орієнтирів розвитку і краху всієї системи. Розв‘язання цієї задачі 

відомо з давніх часів у вигляді співвідношення: 

Хц (100%) = Хб +Хм, 

де Хц – рівень стійкості (цілісності) фінансової системи, що взяте за 

«1» (100%) як таке, що забезпечує саморозвиток; Хб – більша частина 

процесів у системі, які забезпечують підтримання «порядку» і стабільності 

у системі; Хм – менша частина чинників, які дестабілізують саморозвиток 

системи і порушують її стійкість. 

Таблиця 1 

Частка державної власності у країнах світу 
1 

Країна  Частка державної власності, % 

США 

Японія 

Великобританія  

Канада 

Німеччина 

Італія 

Фінляндія 

Франція 

Швеція 

Китай 

Росія 

Україна 

32 

35 

40 

43 

48 

51 

52 

52 

62 

66 

від 10 до 29 за різними оцінками 

8% за різними оцінками 
1 

Примітка. Складено за даними [2] і Держкомстату України 

Розв‘язання цієї системи розглядається у якості формальної основи для 

гармонії розвитку. Леонардо да Вінчі назвав подібне ділення «золотим 

перетином» [3]. Задача з визначення цього перетину у вигляді рівняння 
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Õì

Õá

Õá

Õö
  

дає відповідь: Хб = 0,62; Хм = 0,38. 

Порівняльна оцінка стійкості фінансової системи може бути 

проілюстрована через наближення частки державної власності до «золотого 

перетину»: з наближенням цієї частки до 62% система стає все більш 

соціально-орієнтованою. Якщо ж система тяжіє до 38%, то вона 

характеризується як ліберально-ринкова. Аналіз табл.1 дає змогу зробити 

висновок, що найбільш стійкою є фінансова система в Китаї і Швеції. 

Україна, так само як і Росія, знаходиться на стадії перманентного 

реформування, вона відійшла від соціально-орієнтованої моделі, а 

ліберально-ринкову «проскочила», опинившись на задвірках світового 

розвитку. 
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Мировой опыт дает примеры значительного повышения 

конкурентоспособности территорий и производственных комплексов путем 

реализации кластер-ориентированной региональной политики. Известны 

кластеры в сфере малого и среднего бизнеса (производство мебели, обуви, 

продуктов питания), в инновационной сфере (биотехнологии), в крупном 

промышленном производстве (автомобилестроение), в области автоспорта. 

Основоположником теории кластерного развития является М. Портер, 

который детально изучил данную проблему и дал определение кластера – 

сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту 

конкурентоспособности друг друга. 

Кластер предоставляет предпринимателям новые возможности для 

выбора путей преодоления возникающих проблем. Взаимодействие с 

региональными и местными властями позволит найти решение той части 

проблем, которые лежат в сфере компетенции региона, города. 

Используя влияние и авторитет кластера, бизнес и региональные власти 

совместно могут искать пути наиболее эффективного продвижения своих 

инициатив через государственные структуры, включая подготовку 

законопроектов и лоббирование на государственном уровне прохождения 

региональных и отраслевых инициатив. 

Для малых и средних предприятий кластер может существенно 

понижать барьер выхода на рынки сбыта продукции и поставок сырья и 

материалов, рабочей силы. Используя репутацию кластера, предприятия МСБ 

получают новые возможности доступа к финансовым ресурсам. 

Внутри развитого финансового рынка можно выделить следующие 

сегменты: рынок банковских услуг, рынок ценных бумаг, рынок страховых и 
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других финансовых услуг. В регионах Украины далеко не всегда эти сегменты 

рынка полноценно представлены и достаточно развиты. Это – одно из самых 

существенных препятствий на пути социально-экономического развития 

регионов и развития полноценной системы банковского кредитования. 

Кластер способствует решению проблемы развития банковских и 

других финансовых услуг в регионе. Кластерная стратегия улучшает 

банковское обслуживание, содействует социально-экономическому развитию 

регионов. 

Локальная инфраструктура кластера в рамках региональной финансовой 

инфраструктуры представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Формирование кластерных инфраструктур в рамках 

региональной финансовой инфраструктуры 
 
 
Таким образом, объединение предприятий в кластеры позволяет решить 

проблему региональной инфраструктуры, которая представляет собой – 

службы и сооружения, необходимые для производства продукции, создание 

которых собственными силами обошлось бы фирме слишком дорого и, 

поэтому, обеспечивается государством или другими фирмами. 

Кластер может стать новым этапом качественного развития и 

реструктуризации банковской системы, страхового, фондового рынка, 

развития региональной финансовой инфраструктуры в целом. 
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Summary: The existent system analysis of development budget forming is 

conducted. The low budgetary policy effectiveness is predefined with out-of-date 

approaches to the construction of the budgetary system. Directions of budgetary 

system reformation are grounded 
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The balanced and reasonable state budget policy is an indispensable 

prerequisite for economic growth. However the budget still isn‘t used as a tool of 

the active economic processes influence, entrepreneurship and investment 

stimulating in Ukraine. 

The role of the budget as stimulate economic growth tool is realized by 

capital expenses of the various levels authorities. We mean the development 

budget as an investment and innovative expenses in this sense. The budget 

investments to the social and economic infrastructure must contribute to 

attracting private capital for development, consumer products and services. This 

results in economic growth. 

Tools using regulation of economic processes through the development 

budget in practice requires the consideration and proposals for its formation. 

Currently the budgets of central and local authorities virtually are absenting, 

because the legislative settlement of this issue are lack. 

The development budget mechanism of local authorities is determining in 

the Budget Code, but development budget mechanism of State budget isn‘t 

adjusted in any state low. 
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The development budget is only existing as a «development budget of 

local budgets» according to the logic of the current Ukrainian legislation [1; 

i.71]. 

Legal separation of the budget resources to finance the current needs and 

budgetary institutions and to invest for development is absent for State budget 

level.  

It creates conditions of inefficient spending, directing budget expenses to 

current needs for the sake of short-term political interests, to the «eating away» 

of national wealth in fact. 

Foreign states, banks and international financial organizations loans is 

determined as a source of investment programs financing only [2; i.10].  

The capital operation incomes (the asset sales, land sales, privatization) 

must be used for investment, no for current needs. But these assets are included 

to the general fund of the State budget, to the ‗pool‘ i.e. Government may spend 

this fund for any need financing, for current consumption too.  

Development budget legislative regulation lack at the state level causes 

the problem for formation of the state regional policy finance mechanism. 

The Law «On Regional Development Stimulation» [3] determines the 

region depression criteria and formalizes the regional development aid 

mechanism by investment subsidy using. 

However finance source of these subsidies isn‘t determined exactly. Low 

has fixed general norm about 0.2 percent of total incomes using for this aim. 

But this norm isn‘t kept because funds for current needs financing are 

missing chronically.  

Given the above, we consider it appropriate to propose legislative 

strengthening mechanism of the development budget in the state budget of 

Ukraine. The sources of the development budget at the national level must be: 

the income from capital operations, the proceeds from the privatization of 

property, the resource taxes and charges and attract loans and other borrowings. 

The expenditures of development budgets including investment subsidy to 
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depressed regions must consist with the State and regions strategy of socio-

economic development. 
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Роздробленість інспекційно-наглядових функцій за діяльністю 

суб‘єктів фінансового моніторингу між ДСФМУ, НБУ, ДКЦПФР, 

Держфінпослуг внаслідок існування по галузевої ієрархії призводить до 

зниження загальної ефективності механізму координації діяльності 

суб‘єктів фінансового моніторингу в Україні та стримує формування 

національної моделі запобігання і протидії легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом. У сучасних умовах організація звітності фінансових 

установ як суб‘єктів первинного фінансового моніторингу перед 

Державною службою фінансового моніторингу України не забезпечує 

системного підходу до проведення моніторингу фінансових операцій. Це 

пояснюється використанням в практиці лише ряду критеріїв оцінки 

сумнівності фінансової операції. Проте поточна побудова інформаційної 

взаємодії між суб‘єктами фінансового моніторингу, не забезпечує 

комплексного аналізу фінансових операцій і їх учасників, що збільшує 

ризики використання банків в процесі легалізації доходів. Для ефективного 

проведення внутрішнього фінансового моніторингу з використанням 
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підходу, орієнтованого на оцінку ризику, у фінансових установах 

рекомендується: 

- встановити вимоги до працівників фінансових установ; 

- створити централізовану систему автоматизованого ведення, 

оброблення та аналізу даних про клієнтів для безперервного виявлення та 

оцінки ризиків; 

- здійснювати порівняльний аналіз та модернізацію критеріїв ризиків 

на основі накопичених результатів аналізу ризиків; 

- забезпечувати спеціалізовані підрозділ кваліфікованими та 

перевіреними на професійну відповідність працівниками; 

- забезпечити системне підвищення рівня кваліфікації працівників 

спеціалізованих підрозділів фінансового моніторингу, підрозділів 

внутрішнього аудиту та працівників, що займаються обслуговуванням 

клієнтів; 

- здійснювати зовнішній та внутрішній аудит грошових потоків. 

У той же час незалежність від політичних, економічних, соціальних 

та інших факторів не повинна бути стримуючим чинником організації 

механізму координації діяльності суб‘єктів фінансового моніторингу, тому 

автором пропонується в рамках діяльності ДСФМУ для забезпечення 

єдності інформаційного поля: 

- створити на основі єдиної інформаційної системи єдину 

інформаційну базу даних не лише про підозрілі фінансові операції, 

порушення законодавчого забезпечення, типові та специфічні форми та 

технології легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, але й 

комплексу базу даних про суб‘єктів фінансових операцій, особливості їх 

господарської діяльності, нетипові та операції, які не мають економічної 

мети, що надасть можливість здійснювати фінансовий моніторинг не лише 

по окремим операціям, а комплексно – за об‘єктно-суб‘єктними ознаками. 

Тому пропонується відповідно до нормативно визначених положень НБУ 

покласти дані обов‘язки первинного аналізу фінансових операцій та 
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формування даних про суб‘єктів фінансових операцій, їх фінансовий стан 

та господарську діяльність на банки та ніші учасники фінансового ринку; 

- законодавчо визначити ДСФМУ як єдиний мега-регулятор в сфері 

протидії і запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, з 

розширенням повноважень щодо отримання інформації не лише від 

суб‘єктів первинного фінансового моніторингу, але й від інших суб‘єктів 

державного фінансового моніторингу. 

За умов поєднання всіх функцій щодо реалізації політики протидії і 

запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в межах 

єдиного державного органу – національного підрозділу фінансової розвідки 

у складі ДСФМУ, можливе створення національного мега-регулятора в 

сфері фінансового моніторингу. Запропонований підхід дозволить усунути 

дублювання повноважень та різнонаправлену підпорядкованість і 

підзвітність фінансових установ перед різними органами державної влади 

щодо окремих напрямків державної політики. 
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Організаційне забезпечення податкової політики банку 
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аспірант кафедри обліку та аналізу 

Національного університету «Львівська політехніка» 
 

Організаційне забезпечення податкової політики є одним з ключових 

понять управління фінансами банку, що прямо пов‘язане з роботою його 

управлінського персоналу.  

Під організаційним забезпеченням розглядається система розподілу 

функціональних обов‘язків працівників банку, що займаються 

оподаткуванням, при впровадженні податкової політики у формах податкового 

обліку, податкового бюджетування та податкового планування. 

В залежності від організаційної структури банку, форми ведення 

податкового обліку обов‘язки з ведення податкового обліку, податкового 

планування чи податкового бюджетування можуть бути покладені на 
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працівників бухгалтерської служби, або на самостійний структурний 

підрозділ. Результати проведених досліджень на прикладі вітчизняних банків 

дають змогу виявити недоліки в практиці ведення податкового процесу 

бухгалтерською службою банку, які полягають у наступному: при достатньо 

великому обсязі робіт із виконання облікових функцій питанням податкового 

бюджетування, податкового планування приділяються недостатньо уваги, 

внаслідок перевантаження обліковою роботою існує ризик несвоєчасного 

реагування на податкові зміни та допущення помилок, інформація про 

податкові ситуації характеризується безсистемністю, безконтрольністю 

зростання її обсягів, що впливає на обґрунтованість та швидкість прийняття 

управлінських рішень. 

Формування окремого структурного підрозділу – департаменту 

(управління, відділу) оподаткування в банку обумовлюється організацією 

процесу оподаткування, його функціями та завданнями, які властиві 

податковій політиці як напрямку управління фінансами.  

Виконання функцій податкової політики при управлінні фінансами у 

цілому зумовлює об‘єктивну необхідність створення єдиного скоординованого 

підрозділу – департаменту, (управління, відділу) оподаткування, що 

здійснюватиме управління процесом оподаткування у комплексі. 

Широке коло завдань підрозділу оподаткування в податковій політиці 

банку визначається його основними цілями: ведення податкового обліку 

банку, складання та подання податкової звітності, забезпечення сплати 

податків та обов‘язкових платежів, здійснення контролю в структурних 

підрозділах пов‘язаних з оподаткуванням, організація комплексу заходів щодо 

створення і функціонування централізованої системи податкового обліку, 

ведення податкового бюджетування та планування тощо. 

При виділенні окремого підрозділу оподаткування важливим є 

забезпечення його взаємодії з іншими підрозділами банку: підрозділом кадрів і 

заробітної плати з приводу передання даних для контролю про суми 

нарахованої заробітної плати та інших виплат; підрозділом планування і 

контролінгу стосовно бюджетування податків; підрозділом бухгалтерського 

обліку, міжбанківських і документарних операцій з приводу візування 
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первинних документів на предмет дотримання податкового законодавства; 

юридичним підрозділом з приводу інформації про моніторинг законодавства 

стосовно оподаткування; підрозділом програмного забезпечення з приводу 

розробки та супроводу програмного забезпечення. 

Для узагальнення, інформації про організацію підрозділу 

оподаткування, в банку повинен бути складений внутрішньо нормативний 

документ під назвою «Організаційне положення про роботу підрозділу 

оподаткування», яке повинно визначати його організаційну структуру, 

завдання внутрішніх структурних одиниць, функціональні посадові обов‘язки, 

організацію системи контролю, межі компетенції у прийнятті рішень, 

принципи підпису документів та обігу кореспонденції, нагляд за внутрішніми 

структурними одиницями підрозділу. 
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В умовах ринкової економіки успіх фінансово-господарської діяльності 

виробничих підприємств значною мірою залежить від стану економічного та 

наукового обґрунтування процесу управління  рухом обіговим капіталом. При 

цьому слід зазначити, що планування та прогнозування його динаміки завжди 

пов‘язані з такими явищем як ризиковість. 

Практична значимість дослідження основних ризик-факторів в управлінні 

рухом оборотним капіталом підприємства та розробка заходів по їх запобіганню 

в значній мірі залежить від чіткої класифікації основних чинників, які їх 
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провокують, з‘ясуванні характеру їх впливу на ефективність діяльності суб‘єкта 

господарювання [1, 2]. 

Зважаючи на особливості руху обігового капіталу для побудови дієвого 

механізму врахування впливу ризиків на його елементи важливо класифікувати 

їх за основними його стадіями: грошові кошти – виробничі запаси – готова 

продукція – дебіторська заборгованість [3]. Конкретизація належності окремих 

видів ризиків до відповідної стадії руху обігового капіталу підприємства має 

наступний вигляд: 

1. Грошові кошти: а) ризик зниження фінансової стійкості; б) ризик 

зниження ліквідності; в) депозитний ризик;г) валютний ризик. 

2. Запаси: а) ризик затримки доставки сировини, матеріалів, 

комплектуючих виробів; б) ризик низького рівня організації  виробничого 

процесу; в) ризик збільшення матеріальних витрат на виробництво; г) ризик 

втрати ліквідності; д) ризик збільшення витрат на зберігання виробничих 

запасів; е) криміногенний ризик. 

3. Готова продукція: а) ризик зміни кон‘юнктури ринку; б) ризик цінової 

політики; в) ризик морального старіння продукції; г) ризик збільшення витрат 

по зберіганню виготовленої продукції; д) криміногенний ризик. 

4. Дебіторська заборгованість: а) не ефективна кредитна політики; 

б) низький рівень використання фінансових інструментів компенсації 

дебіторської заборгованості; в) криміногенний ризик. 

Частіше всього і традиційно в науковій літературі проблема управління 

ризиками зводиться до оцінювання збитків та втрат, які може мати 

підприємство у залежності від поведінки суб‘єктів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Однак звуження поняття ризику тільки до врахування можливих 

втрат обмежує його правильне використання в ринковому конкурентному 

середовищу. Для отримання позитивних фінансових результатів, утримання 

конкурентних позицій система управління підприємством повинна активно 

впливати на оточуюче середовище, втручатись і змінювати його стан. Такі дії є 

запорукою його подальшого розвитку. У зв‘язку з цим, на наш погляд, слід 

розрізняти ризики адаптації) та ризики розвитку), які умовно назвемо «пасивні 

ризики» та «активні ризики» відповідно [4]. 
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Вирішення проблеми управління ризиками руху обігового капіталу 

знаходиться в площині системного аналізу, якому повинно передувати 

моделювання взаємодії та взаємообумовленості його складових, видів ризику,  

причин (джерел) їх виникнення та стадії життєвого циклу ризику. На рис.1 

представлено модель взаємодії названих елементів, яка і складає основу для 

розробки механізму управляння ризиками руху обігового капіталу у випадку 

пасивної та активної позиції фінансових менеджерів.  

Орієнтація на запропоновану модель формування механізму управління 

ризиками обігового капіталу у залежності від ситуацій, які складаються в зонах 

впливу на його рух з боку внутрішнього та зовнішнього середовищ, дозволить 

фінансовим менеджерам обирати та оперативно використовувати у відповідних 

ситуаціях завчасно підготовлені спеціальні інструменти як для запобігання, 

нейтралізації чи усунення загрозливих явищ, так і випадку підготовки і реалізації 

спеціальних заходів з метою розвитку підприємницької діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Елементи системи управління ризиками руху 

обігового капіталу підприємств 
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Для оцінки швидкості руху обігового капіталу і його складових варто 

використовувати ланцюгові індекси. При досліджені закономірностей руху 

елементів обігового капіталу доцільно використовувати метод «тренди 

кривих». Тип функції при цьому залежить від специфіки процесу, що 

вивчається, і характеру його динаміки: При цьому перевагу слід віддавати 

функціям, параметри яких мають чіткий економічний зміст і визначають 

абсолютну або відносну швидкість розвитку негативних чи позитивних явищ. 
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According to the Law of Ukraine «On insurance» insurers, except insurance 

and reinsurance, can be engaged in financial activities, related to the formation and 

distribution of insurance reserves and their management. 

The opinion about insurance companies that act as powerful institutional 

investors is established. Insurers can hold investment activity in case they practice 

insurance activity, volumetric growth of which increases the investment potential of 

the insurance industry.In the process of insurance services implementation raising 

funds of insurers in the form of premiums takes place and their subsequent 

accumulation as insurance reserves, which are placed in profitable assets on the 

principles of safety, profitability, liquidity and diversification. 

The implementation of investment activity is possible in case of the 

accomplishment of two conditions: 
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- temporarily available funds of investors (for insurers, these are mainly 

insurance reserve funds, as well as their own funds); 

- availability to invest temporarily free funds into profitable assets. 

Insurance companies, as special financial institutions are created to make the 

profit for their owners, but at the same time the subject of their direct activity is to 

provide insurance coverage, which is possible in case of their solvency, therefore the 

activity of insurance companies is strictly regulated by the state, which imposes 

requirements to ensure the financial stability of insurers, particularly it concerns the 

state secure investment activity. Consequently, the peculiarity of the insurance 

companies investment activity is strictly regulated by the state competent authority. 

State participation is manifested through the establishment of quantitative and 

qualitative requirements and rules concerning the distribution of insurance reserves. 

Such restrictions are set to avoid investment risk of insurers and insured. 

Investment risk is the potential possibility to fail in achieving the goals of 

investment (in a form of profit or social impact) and as a result, unexpected loss of 

funds or getting less profit than was expected. 

Partial forms of investment risk are the following: 

- the risk of inadequate evaluation of assets (appreciation or underestimation 

of their value); 

- the risk of assets depreciation (such as downfall of stock markets); 

- the risk of assets and liabilities inconsistency; 

- the risk of assets liquidity (or illiquidity, i.e. mismatch of obligations 

fulfillment time and ability to convert assets to funds); 

- the risk of income rate (failure in obtaining adopted values during 

calculation of the investment portfolio income); 

- the risk of participation (the projection of companies‘ difficulties, the 

shareholder of which is the insurer, or the problems of branches or subsidiaries); 

- the risk of using derivatives (lack of staff specialists in the field of 

derivative securities that generates credit risk in such financial instruments); 

- the risk of legislative changes (the rise of conflict between the insurer's 

investment objectives or restrictions of investment opportunities in connection with 

the adoption of legislative act or law changes); 
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- time risk (the difference in time between the receipt of income from 

investments and the need of insurance liabilities accomplishment); 

- the risk of the insurer mission and strategy (implementation of management 

concepts, which increases the investment risk of the insurer); 

- risk of insurance company marketing strategy. 

Thus, ignoring the existence of the investment risk in the insurer‘s activity 

can lead to the loss of insurer‘s assets or decrease in value of planned investment 

income. It leads to the increase of risk of insurance liabilities default and 

deterioration of insurance companies financial situation. All this requires insurer‘s 

development of program management of investment risk. 
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Сбалансированное устойчивое развитие предполагает перспективную 

привлекательность предприятия, которая определяется корпоративной 

социальной ответственностью и стратегией развития, нацеленной на 

долгосрочную устойчивость, рост и гармоничное существование в 

экономической, природной и социальной среде. Определяя доверие 

инвесторов к компании, эти характеристики  являются долгосрочными 

факторами создания стоимости, то есть капиталообразующими. Важным 

условием устойчивости развития предприятия является оптимизация 

внутренних процессов, обеспечивающих создание стоимости и достижение 

стратегических целей бизнеса, к которым относится формирование и 

регулирование затрат. Современный подход к управлению затратами 

реализуется в концепции контроллинга, представляющего одну из 

подсистем менеджмента предприятия, обеспечивающую информационную, 
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методическую и организационно-технологическую поддержку процесса 

управления.  

Актуальные концепции контроллинга сориентированы на 

достижение комплекса взаимосвязанных целевых показателей, на создание 

добавленной стоимости, на обеспечение рациональности управления, на 

стратегическую навигацию, на устойчивое развитие и оптимизацию 

интересов заинтересованных лиц. 

Управление затратами в системе контроллинга предполагает не 

просто их снижение, а регулирование бизнес-процессов для достижения 

целей предприятия с максимальной отдачей от используемых ресурсов, 

предполагающей создание ценности для потребителя и оптимизацию 

стоимостной цепочки. Оно приобретает превентивный характер и 

сориентировано на будущее регулирование затрат – на стадиях 

проектирования, планирования и текущее – управление по возмущениям 

непосредственно в процессе осуществления в режиме реального времени. 

При этом осуществляется оценка, и рекомендуются решения для 

управления  стоимостью любых объектов, в том числе функций 

деятельности, процессов и операций.  

Осуществление затрат рассматривается как основа для получения 

отдачи на вложенные ресурсы в виде стратегически значимых выгод – 

создании ценности для потребителя, формирующей рыночные 

преимущества и конкурентную устойчивость предприятия; повышении его 

стоимости, что повышает инвестиционную привлекательность и облегчает 

процесс привлечения финансовых ресурсов; росте финансовых показателей 

перспективной устойчивости – DCF, CVA, EVA, SVA. Снижение издержек 

и эффективное использование активов являются важными факторами, 

влияющими на создаваемую стоимость. Поскольку контроллинг затрат 

позволяет увязать затраты на каждый из бизнес-сегментов с его 

способностью генерировать экономическую добавленную стоимость, и 

рассматривать финансовые потоки как движение ресурсов, вложенных в 
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активы этих сегментов, то его можно рассматривать как один из важных 

элементов системы стоимостно-ориентированного управления компанией. 
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Банки, інвестиційні та фінансові компанії, страхові компанії 

перебувають під наглядом і регулюються різними регуляторними органами. В 

дійсності, стабільність системи виглядає як така, що потребує використання 

різних правил для різних фінансових інститутів. Здійснення інституційного 

регулювання значно ускладнилося з того часу як різні за своєю природою 

фінансові інститути почали розширяти сферу своєї фінансової діяльності. 

Розмивання історично усталених напрямків посередницької 

спеціалізації призводить до того, що фінансові посередники починають 

виконувати не притаманні їм функції: комерційні банки збільшують питому 

вагу інвестицій в кредитно-інвестиційному портфелі або ж взагалі 

відмовляються від депозитарної діяльності перетворюючись на інвестиційні. 

Така досить драматична зміна структури активів призводить до виникнення 

конфлікту  цілей і методів, що використовуються різними суб‘єктами 

регулювання до одного і того самого об‘єкту регулювання.  

Підтримка інституційного регулювання і впровадження більш жорстких 

нормативів по капіталу для універсальних банків або забезпечення системи 

опосередкованих гарантій державою також і для їх операцій з цінними 

паперами, вступають в конфлікт з конкурентною безпристрасністю 
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регулювання. Такі ж проблеми виникають при регулюванні діяльності 

фінансових конгломератів.  

Підвищення рівня ефективності системи регулювання можна, на нашу 

думку, досягти шляхом впровадження системи функціонального регулювання. 

З огляду нате, як поступово розмивається межа між діяльністю банків і інших 

фінансових інститутів, в майбутньому на заміну регулюванню за 

приналежністю до інституціональної групи має прийти регулювання за 

функціональними ознаками. 

В основі концепції функціональних фінансів лежать чіткі положення 

стосовно використання функцій фінансів в розробці й управлінні фінансовими 

системами країн, регіонів, фірм і домогосподарств та інших економічних 

суб‘єктів відповідно до потреб в технологічному прогресі у фінансовій сфері, 

що характеризується «інноваційною спіраллю». 

Інституціональна структура функціональних фінансів складається з 

фінансових інститутів, фінансових ринків, продуктів, послуг, організації 

діяльності і підтримуючої інфраструктури, в основі якої лежать регуляторні 

правила та система обліку. Функціональні фінанси за своєю природою є 

вільними від будь-якої ідеології з огляду на те, що фінансові функції можуть 

здійснюватися приватними підприємствами, урядом і домогосподарствами.  

Функціональні фінанси передбачають шість функцій фінансової 

системи: 1) системи клірингу і розрахунків; 2) мобілізація заощаджень; 3) 

розподіл ресурсів у часі і просторі; 4) управління ризиками; 5) інформація; 6) 

стимули і мотивація. Стратегія парадигми функціональних фінансів полягає в 

розгляді цих функцій як екзогенних – як даності або факту. Аналіз розглядає 

інституціональні форми як ендогенні, такі що визначаються функціями і 

взаємодією в характерному оточенні. 

Регулювання фінансового посередництва в контексті функціональних 

фінансів дає змогу розробити і успішно використовувати уніфіковані правила 

регулювання залежно від поточної спеціалізації фінансового посередника. 

Основними трендами розвитку є більш комплексний підхід до управління 

ризиками, акцентування на важливості внутрішнього управління і ролі 

ринкової дисципліни. 
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Слабка формалізація економічних процесів на фоні нечіткого 

розмежування між окремими поняттями призводить не лише до 

термінологічної плутанини але й ускладнює вирішення цілої низки 

управлінських завдань. Тому, управління фінансовими ризиками грошових 

потоків та його місця в системі управління, доцільно розглядати з аналізу 

визначення системи (табл.1).  

Таким чином, зрозуміло, що системне управління більш підходить 

для оптимізації фінансових ризиків грошових потоків, оскільки самі 

поняття «ризик» і «грошовий потік» є динамічні. Це підтверджується і 

дослідженням [3] в якому в якості ключової ознаки сутності ризику автор 

пропонує конкретизувати прояви невизначеності через перехід системи зі 

стану нормального функціонування (працездатності) у стан відмови при 

урахування існуючої діалектичної об‘єктивно-суб‘єктивної структури 

ризику. 

Таблиця 1 

Аналіз дефініції «система» 

Визначення  Коментар автора тези Основні ознаки системи 

Система [від гр. 

systema - (ціле), 

складене із 

частин; 

з‘єднання] - 

безліч 

взаємодіючих 

елементів, що 

перебувають у 

відносинах і 

зв‘язках один з 

одним, і 

становлять 

цілісне утворення 

[1, с.1083]. 

1) Порядок во взаимосвязи определенных 

действий 

2) Форма организации; единство; единство, 

структура расположенных и 

взаимосвязанных частей 

3) Форма устройства общества 

4) Объединение организации или 

учреждений с однородными задачами 

5) Будь-який об`єкт, явище чи процес 

(включаючи підприємство) можна 

розглядати як систему, тобто сукупність 

взаємопов‘язаних у єдине ціле елементів. 

1) Складається з двох або більше 

елементів; 

2) Кожний елемент системи має 

характерні лише для нього 

властивості 

3) Між елементами системи 

існують зв`язки, за допомогою 

яких вони впливають одне на одне; 

4) Система не може існувати поза 

часом і простором, тобто має 

кінцеві границі та оточуюче 

середовище [2, с.43]. 
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Для подальшого дослідження нам потрібно окреслити більш 

детально предмет дослідження, а саме проаналізувати основні поняття для 

кращого розуміння досягнення мети дослідження. 

 
Рис.1. Уточнення елементів системи фінансового ризику 

грошових потоків 
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Система - безліч взаємопов‘язаних з середовищем елементів, 

підсистем, компонентів і їм характерних властивостей, які, 

перебуваючи у відносинах і зв‘язках один з одним, утворюють 

інтегративну цілісність. 

Управлінням системою: цілеспрямовані, доцільні дії, які звернені на 

узгодження взаємопов‘язаних з середовищем і друг з другом 

елементів, підсистем, компонентів і їм характерних властивостей, 

для збереження їхньої стійкості або переведення з одного стану в 

інший відповідно до визначених цілей управлінця. 

 

Грошовий потік: внутрішнє джерело фінансової стабілізації 

економічного агента, через збільшення вхідних та зменшення 

вихідних грошових потоків, які обертаються в певній системі 

протягом певного періоду часу та пов‘язані з чинниками ризику та 

ліквідності. 

 

 Ризик: це ситуативна характеристика взаємодії суб‘єктів і об‘єктів 

ринку при переході системи зі стану нормального функціонування у 

стан відмови в умовах невизначеності для досягнення бажаного 

результату під  впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. 

 

 Фінансовий ризик. це ситуативна характеристика зміни грошового 

потоку при проведенні фінансових операцій, яка виникає при 

переході ситуації із стану нормального функціонування 

(працездатності) у стан з негативними фінансово-економічними 

наслідками під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. 
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Екологічне страхування є дієвим інструментом забезпечення 

екологічної безпеки бізнесу. Як інститут воно виконує такі важливі завдання:  

- впровадження механізмів, що забезпечують ефективне визначення 

джерел екологічних ризиків;  

- забезпечення превенції екологічних ризиків;  

- формування доступного і стабільного джерела коштів для 

відновлення бізнесу, компенсації збитків, завданих третім особам і довкіллю в 

період після екологічних катастроф.  

Першим кроком до забезпечення екологічної безпеки за допомогою 

використання інституту екологічного страхування є виявлення найбільш 

важливих активів підприємства, визначення характеру їх функціонування в 

конкретних умовах навколишнього середовища. Наступний крок – визначення 

тих активів підприємства, які можуть бути загрозою для довгострокової 

стабільності навколишнього середовища і ступеня цієї загрози. На основі 

такого аналізу можна зробити висновок про ступінь можливого впливу 

реалізації екологічних ризиків, пов‘язаних з діяльністю підприємства. Крім 

того, менеджмент підприємства повинен виявляти екологічні ризики, пов‘язані 

з довкіллям (землетруси, атмосферні явища, повені, штормові нагони тощо), 

що загрожують його успішному функціонуванню. Встановлення ступеня 

впливу таких ризиків на діяльність підприємства дозволяє визначатися з 

величиною страхової суми та умовами страхування.  

Зазначимо, що частиною 1 статті 49 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» передбачено «здійснення 

добровільного та обов‘язкового, а також інших видів страхування громадян та 

їх майна, майна і доходів підприємств, установ і організацій на випадок 
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шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природного 

середовища та погіршення якості природних ресурсів» [1].  

Проте нині в Україні відсутні законодавчі акти, які встановлюють 

правові основи державного регулювання обов‘язкового страхування цивільної 

відповідальності організацій та підприємців-фізичних осіб на випадок 

заподіяння шкоди у зв‘язку з реалізацією доволі широкого спектру 

екологічних ризиків або хоча б їх певного переліку.  

Крім того, відсутня нормативна регуляція умов та порядку 

обов‘язкового екологічного страхування. Фактично замість екологічного 

страхування в Україні здійснюється страхування цивільно-правової 

відповідальності власників, визначених законодавством України, категорій 

потенційно-небезпечних об‘єктів з метою відшкодування збитків, завданих 

третім особам внаслідок екологічно небезпечної діяльності або аварій на 

такому об‘єкті.  

Водночас екологічне страхування, з нашої точки зору, повинне 

передбачати відшкодування збитків, завданих не лише власне підприємству чи 

третім особам, а й довкіллю. Інша справа, що обчислення збитків, завданих 

довкіллю в грошовому еквіваленті є справою доволі складною, а в деяких 

випадках, в силу ряду об‘єктивних причин, поки що взагалі неможливою. 

Саме тому, невід‘ємною складовою в ході впровадження інституту 

екологічного страхування повинна стати розробка серії методологічних 

підходів до оцінювання збитків, які завдаються довкіллю об‘єктами 

техносфери екосистемам та інтеграція цих підходів з нормативною базою 

сфери обов‘язкового та добровільного екологічного страхування. 

Насамкінець зазначимо, що відсутність системного підходу у сфері 

чинного законодавства з питань обов‘язкового екологічного страхування 

стримує розвиток добровільного екологічного страхування. 
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УДК 368 (477) 
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Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук, доцент 
 

1. Страхова система України нині вийшла за межі наявно-доступного 

контролю і перебуває у стані хаотично-плаваючої структуризації та 

оновлення, який потребує перегляду існуючої системи контролю зі заміною 

її на координуючу архітектуру. В цій архітектурі інститути мають 

напрацьовувати й здійснювати спільну стратегію регулювання та 

координації страхового ринку. Йдеться насамперед про розробку 

ефективної стратегії розвитку страхового ринку в Україні. 

2. Вибір шляху подальшого розвитку страхового ринку надзвичайно 

складний – він може розгортатися у формі кількох сценаріїв, що 

відповідають за своїм змістом сподіванням тих чи інших груп суб‘єктів 

національної страхової системи.  

3. Очевидно, що ідеальної, задовільняючої усі групи суб‘єктів 

страхової системи стратегії розвитку не існує; у кожного варіанта, з точки 

зору усіх зацікавлених сторін, є не тільки плюси, але й мінуси. Їх розгляд 

спирається на методологію оцінок регулюючого впливу з використанням 

порівняльного аналізу дискретних структурних альтернатив, котра 

передбачає ґрунтовне дослідження тільки реальних, а не всіх теоретично 

можливих альтернатив. 

4. Незважаючи на значну кількість слушних пропозицій та узагальнень 

щодо різних аспектів вдосконалення концепції розвитку страхового ринку, 

поки що немає системних комплексних досліджень механізму формування 

стратегії посткризової розвитку страхового ринку України, які поставили б 

цей процес на міцний теоретичний ґрунт і сформулювали методологічні 

засади розробки державної стратегії щодо розвитку страхового ринку в 
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Україні. У більшості державних програм минулих років той чи інший шлях 

розвитку страхового ринку в Україні пропонувався або як ідеологічна 

догма, або як набір технократичних рішень.  

5. Вибір напряму подальшого розвитку страхового ринку в Україні 

надзвичайно складний – він може формуватися у вигляді кількох стратегій. 

Набір їх реальних варіантів невеликий. Виділимо дві ключові стратегії: 

«Інерційний посткризовий розвиток страхового ринку» та «Модернізація 

страхового ринку». 

6. Якщо інерційний сценарій розвитку ґрунтується на свідомій відмові 

від радикальних змін й іновацій та передбачає переважно тактичне 

маневрування між групами інтересів, то модернізація страхового ринку 

передбачає кардинальну зміну пріоритетів, формування коаліцій 

прихильників глибокої модернізації інституційних механізмів, які 

відповідають за якість страхової системи та державного регулювання нею. 

Під стратегією модернізації, зазвичай, розуміють траєкторію зміни 

інститутів й економічної політики, що синтезує поточний стан з бажаним 

(«бажаний стан» фактично підбирається в ітеративному процесі одночасно 

з рішенням). 

7. Стратегія модернізації страхового ринку в Україні повинна 

передбачати: формування інституційного середовища, спроможного 

забезпечити розвиток суб‘єктів страхування; розширення конкуренції на 

страховому ринку; ефективну страхову політику; налагодження взаємодії 

страхового бізнесу, держави і суспільства; підвищення якості інститутів 

(незалежність і непідкупність суддів, зниження рівня корупції, зміцнення 

законності, поліпшення якості державного управління); забезпечення 

високого рівня людського капіталу; створення умов для інноваційного 

прориву страхового ринку України у світовий страховий простір. 

8. Посткризова стратегія модернізації страхового ринку потребує не 

великих фінансових витрат, а зміни правил прийняття рішень, свідоме 

обмеження впливу держави в економіку, удосконалення інституційного 

середовища. Вона дозволить у повному обсязі розкрити потенціал 
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страхового ринку України та забезпечити ефективне функціонування 

механізму захисту майнових інтересів громадян країни, а також сприятиме 

досягненню стратегічних цілей розвитку національної страхової системи. 

 

 

УДК 336.773(477):334.724 

Динаміка розвитку кредитних спілок 
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«Київський політехнічний інститут» 
 

Починаючи з 2005 року поступово вирівнюється структура кредитних 

спілок за розміром активів і переважна більшість спілок вже акумулює 

фінансові активи від 100 тис грн. до 3 млн грн., що свідчить про початок 

процесу укрупнення та завоювання конкурентних позицій на ринку 

фінансових послуг небанківськими фінансово-кредитними кооперативами. 

Значна частка кредитних спілок поступово стає менш залежною від впливу 

різного роду зовнішніх та внутрішніх факторів і, водночас, фінансово 

стійкішими. Із збільшенням загальної кількості кредитівок і зростанням 

кількості членів та загальних активів спілок – відбувається процес, який 

можна назвати «роздрібненням» – в Україні створюється багато спілок у 

невеликих містах і населених пунктах із невеликою кількістю членів. 

Динаміка активів і різних видів капіталу за досліджуваний період має 

нерівнозначні тенденції. Загальні активи в 2010 році в порівнянні з 2005 

роком зросли на 191831 тис грн. або на 38%. В 2008 році сумарні активи 

мають найбільше значення. За період фінансової кризи і навіть в продовж 

2010 року сумма актівів продовжує знижуватися. Так, на кінець 2010 року 

загальні активи зменшились з 1508998,3 тис грн. в 2008 році на 812530 тис 

грн., тобто більше чим в два рази. На 1 січня 2011 року активи кредитних 

спілок – членів НАКСУ склали 696468019 грн., однак слід підкреслити, що 

у порівнянні з 3-м кварталом 2010 року вони все таки збільшилися на 1,3 

млн грн. Таку ж тенденцію мають і всі види капіталу. Так, сумарний 
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капітал на кінець 2010 року в порівнянні з 2005 роком збільшився на 43686 

тис грн. або на 41,9%, але в порівнянні з 2008 роком зменшився на 152264 

тис грн. або на 50,7%. 

Основною складовою капіталу кредитних спілок лишається пайовий 

капітал, питома вага якого у складі загального капіталу дорівнює 51%. За 

2009 рік сума пайового капіталу зменшилась на 54,7 млн грн. Власний 

капітал кредитних спілок – членів НАКСУ зменшився на 61,9 мільйона 

гривень, і тільки за останній квартал 2009 року скорочення склало 13,5 млн 

грн., а без урахування виключених спілок – 10,9 млн грн. Резервний капітал 

системи кредитних спілок – членів НАКСУ зменшився на 11,2 мільйона 

гривень. Це зменшення відбулося в основному внаслідок списання 

резервного капіталу на покриття збитків кредитних спілок. 

Важливу роль у процесі аналізу позиціонування кредитних спілок на 

ринку фінансових послуг відіграє розподіл за кількістю членів та 

сегментарним охопленням ринку. У 2010 році поряд із кредитними 

спілками, активи яких менші 100 тис грн. (2,0%), на ринку домінують 

кредитні спілки, активи яких становлять від 1 до 5 млн грн. (57,4%). Значну 

частку ринку (18,3%) займають кредитні спілки з розміром активів понад 5 

млн грн. Частки кредитних спілок з активами від 100 тис грн. до 1 млн грн., 

займають 22,3%. Середні активи кредитних спілок – членів НАКСУ в 2008 

році істотно зменшились і склали 8 824 тис грн., в 2009 – 7466 тис грн., в 

2010 – 4706 тис грн. Структура членства в НАКСУ за останні періоди 

майже не змінилась. 
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Конфлікт інтересів у фінансовій системі 
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завідувач кафедри економічної теорії 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

доктор економічних наук, професор 
 

Найзначущим уроком фінансової кризи є той, що суб‘єкти 

фінансових ринків на підґрунті конфлікту інтересів часто не надавали 

контрагентам об‘єктивну інформацію щодо фінансових трансакцій для 

досягнення власних корисливих інтересів. Оптимально функціонуючі 

фінансові ринки повинні виконувати основну функцію щодо спрямування 

коштів від домогосподарств і фірм, які не мають продуктивних 

інвестиційних можливостей, до тих суб‘єктів фінансових відносин, що 

мають такі резерви [1, с.2]. Звідси фінансові ринки сприяють підвищенню 

продуктивності і ефективності економіки в цілому, а достовірна інформація 

є основою виконання цієї функції.  

Враховуючи вирішальну роль інформації на фінансових ринках, 

конфлікти інтересів виникають, коли у постачальника фінансових послуг 

(агента) є корисливі інтереси, які спонукають його діяти у такий спосіб, що 

призводить до зловживань або приховування інформації, необхідної для 

ефективного функціонування фінансової системи [2, с.3]. 

Тобто, конфлікт інтересів є наявним не в абстрактному суспільстві, 

а, перш за все, в системі економічних інститутів, першочергово у сфері 

розподілу. Хоча з огляду на суспільство в цілому конфлікт інтересів не 

можна зводити лише до економічних відносин, проте, враховуючи 

вирішальну роль економіки в житті людини, саме дисфункція розподільчих 

функцій економічних інститутів набуває економічного значення. У більш 

широкому сенсі уся фінансова система, за певних умов, може бути 

інфікована конфліктами інтересів, коли бажання отримати багатство як 

раціоналізація людської поведінки вступає у протиріччя з моральною 

відповідальністю. 
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Існують такі загальноприйняті складові у фінансовій системі, які 

мають найбільші можливості для виникнення конфліктів інтересів, що 

визначаються небезпеками інформаційної асиметрії та маніпулювання 

інформацією: аудит і консалтинг, кредитні оцінки та консалтинг 

рейтингових агенцій, інвестиційна банківська діяльність, кредитні послуги 

у банківництві.  

В цілому, зважаючи на фінансову складову, аналіз конфлікту 

інтересів розпочинається зі спостереження за фінансовими ринками щодо 

інформаційних потоків та складностями, які у них виникають через 

проблеми несприятливого вибору і морального ризику. При цьому 

зауважимо, що зіткнення інтересів у фінансовій сфері не обов‘язково 

спричиняє негативні наслідки. Адже експлуатація конфлікту інтересів у 

власних корисливих інтересах в розвинених країнах призводить до 

зниження політичної і господарської репутації суб‘єктів і у майбутньому 

знижує політичні або економічні дивіденди. Проте у вітчизняних умовах ця 

аксіома не знаходить свого підтвердження. Але у будь-якому випадку 

аналіз об‘єктивної і прозорої інформації щодо потенційних конфліктів 

інтересів повинен бути основою для їхньої оцінки та пропозицій для 

прийняття відповідних інституційних заходів щодо їх усунення або 

мінімізації. Особливо це стосується аспектів, коли стимули для 

використання конфлікту інтересів є високими, і це може призвести до 

зниження ринкової ефективності інформаційних потоків у фінансовій сфері 

і руйнації економіки.  

У свою чергу заходи протидії конфліктам інтересів у фінансовій 

системі передбачають наступне: контроль та нагляд за фінансовими 

трансакціями, поділ функцій між суб‘єктами фінансових ринків, 

удосконалення вимог до розкриття об‘єктивної інформації суб‘єктами 

фінансових ринків, удосконалення корпоративного управління. 

Таким чином унеможливлення або мінімізація конфліктів інтересів у 

фінансовій системи дає можливість забезпечити її стабільність за такими 

спрямуваннями: 
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- сприятиме ефективному розподілу економічних ресурсів та 

позитивно впливатиме на інші економічні процеси у фінансовій сфері: 

інвестиційній, кредитування і надання позичок, утворення і розподілу 

ліквідності тощо;  

- дозволятиме оцінити, котирувати і розподілити фінансові ризики та 

здійснювати їхнє управління; 

- забезпечить здатність виконувати вищезазначені функції з 

урахуванням зовнішніх загроз і турбулентних явищ у глобалізованій 

економіці. 
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старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту 
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У бюджетній системі кожної країни найбільш чисельною і 

важливою ланкою є місцеві бюджети. У зв‘язку з цим застосування 

бюджетних методів регулювання цін саме на їх рівні може мати найбільшу 

ефективність, оскільки місцеві бюджети є більш наближеними до 

регіональних ринків і конкретних споживачів. На сьогоднішній день в 

Україні нараховується майже дванадцять тисяч місцевих бюджетів. Згідно 

Конституції України, до них належать: міські, районні в містах, селищні і 

сільські бюджети. За допомогою місцевих бюджетів щорічно 

перерозподіляється близько 15% ВВП, в них зосереджується майже 35% 

бюджетних ресурсів. 
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Місцеві бюджети виконують особливу роль в кожній унітарній 

країні тому, що вони є фінансовою основою місцевого самоврядування. За 

рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи 

держави в галузі освіти, охорони здоров‘я, соціального захисту, тобто всі ті 

витрати, які зачіпають інтереси широких верств населення. Таким чином, 

маніпулюючи обсягами їх витрат та надходжень можна опосередковано 

впливати на співвідношення попиту і пропозиції на місцевих ринках, тим 

самим здійснюючи регулюючий вплив на процес ціноутворення. 

Крім того, місцеві бюджети є одним із важелів за допомогою якого 

проводиться перерозподіл ВВП, в першу чергу, серед окремих соціальних 

груп населення та територій. У зв‘язку з цим, від того наскільки 

раціонально побудована система місцевих бюджетів, залежить 

ефективність функціонування усієї бюджетної системи, успішне здійснення 

фінансової політики та її вплив на функціонування механізму 

ціноутворення. 

Одним із головних показників, котрий свідчить про роль місцевих 

бюджетів в економічному житті кожної країни, вважається відсоток ВВП, 

який перерозподіляється через їхню систему. Саме тому доцільно 

розглянути досвід інших країн з різними типами економічних систем у 

здійсненні перерозподілу фінансових ресурсів через систему місцевих 

бюджетів. Так, диференціація частки ВВП, яка перерозподіляється через 

місцеві бюджети в різних високорозвинених ринкових країнах є досить 

значною. Доволі високим цей показник є в скандинавських країнах, а 

найбільшим він є в Данії  30,7%. Досить низький він є у Франції – 10% та 

Великобританії – 9,9%). У середньому серед високорозвинених 

європейських країн він становить близько 16,6%. Таким чином можемо 

стверджувати, що застосування бюджетних методів регулювання цін на 

рівні місцевих бюджетів серед розглянутих країн є більш ефективним саме 

у Швеції та Данії, тоді як в інших високорозвинених європейських країнах 

(особливо у Великобританії) через незначний ступінь перерозподілу ВВП 
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через систему місцевих бюджетів ефективність застосування бюджетних 

методів регулювання цін на місцевому рівні буде незначною. 

Окремим рядком слід згадати і про країни з трансформаційною 

економікою. Як свідчать проведені дослідження, досить високим показник 

перерозподілу ВВП через місцеві бюджети є в Польщі та Україні – 12%. 

Низьким він залишається в таких Східноєвропейських країнах з перехідною 

економікою як Словаччина, Румунія, Словенія та Болгарія.  

Якщо порівняти середній показник перерозподілу частки ВВП 

через систему місцевих бюджетів країн з перехідною економікою та країн з 

високорозвиненою ринковою економікою, то побачимо, що в останніх він 

значно вищий. Це дозволяє стверджувати, що застосування бюджетних 

методів регулювання цін на рівні місцевих бюджетів у високорозвинених 

державах є більш дієвим і результативним, адже більша частка 

перерозподілу ВВП на рівні місцевих органів влади дає можливість більш 

ефективно впливати на співвідношення попиту і пропозиції на місцевих 

ринках. Крім того, низька ступінь централізованості бюджетних систем у 

високорозвинених країнах дає можливість значною мірою скоротити 

витрати на адміністрування фінансових потоків та істотно зменшити рівень 

корупції в бюджетних системах. 
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Зв’язок розвитку страхового ринку з соціально-
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Буковинської державної фінансової академії 
 

Про розвиток та стабільності економічної системи  значною мірою 

можна судити за масштабом використання наявного потенціалу для 

соціального захисту населення. Страхування як система захисту майнових 

інтересів громадян, організацій і держави є необхідним елементом розвитку 

економіки не тільки певного регіону, а й держави в цілому, його соціальної 

сфери, раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів. Ринок 
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страхових послуг, як сукупність страхових інститутів забезпечення соціально - 

економічного розвитку, можна представити як єдність соціального і 

економічного аспектів, баланс соціальної справедливості та економічної 

ефективності на основі упорядкування системи форм і методів, інструментів 

державного і громадського впливу на соціальні та економічні процеси, що 

дозволяє говорити про ринок страхових послуг як про самостійну соціально - 

економічну підсистему ринкової економіки.  

Порівняємо надходження валових страхових премій з номінальним 

ВВП. Питома вага валових страхових премій у номінальному ВВП 

найбільшою була у 2004 році – 5,6%, з 2006 року по 2008 рік цей показник 

знаходився на рівні 2,5%, а у 2009 році частка зменшилась до 2,2%. Подані 

дані свідчать про низьку частку страхових премій у ВВП, що є негативним і 

свідчить про значний розрив і дуже слабкий зв‘язок страхового ринку з 

валовим внутрішнім продуктом в цілому [2, 3]. Сучасний стан страхового 

бізнесу в Україні перебуває на тій стадії, на якій перебували 

західноєвропейські країни в середині минулого століття. З одного боку це є 

досить негативним, а з іншого – дозволяє нам врахувати європейський досвід і 

одразу перейти до соціально-етичних форм маркетингу страхового продукту, 

спрямування до яких відбувається сьогодні. Незначна частка страхових премій 

у ВВП, а також мала частка страхових премій зі страхування життя в 

загальних страхових преміях (3,9% у 2010 році, у 2009 році – 4,%) свідчить, що 

одним із найважливіших інструментів фінансового забезпечення належного 

соціального забезпечення на випадок непередбачених подій, належного 

забезпечення у майбутньому не використовується в державі. Адже саме 

страхування життя сприяє зменшенню соціального навантаження на 

соціальний бюджет країни. Особливості ринкової економіки вимагають 

самостійного соціального фінансового забезпечення громадян, а за рахунок 

бюджетних коштів повинні фінансуватись лише соціально незахищені верстви 

населення (інваліди, пенсіонери). Таким чином, можна вважати, що в складній 

перспективі можливим полем активності страхового бізнесу залишаться, 

головним чином, не нові, а вже сформовані раніше сегменти страхового ринку. 

Об‘єктивно діючі закономірності, що обмежують платоспроможний попит на 
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страхування в нашій країні, стимулюватимуть участь страхового бізнесу не в 

розвитку і якіснішому обслуговуванні нових груп вітчизняних 

страхувальників, а в перерозподілі ринку. Ця політика може розроблятися і 

здійснюватися тільки в рамках нової соціально-економічної стратегії, яка 

відповідає довгостроковим інтересам самостійного розвитку нашої країни. 

Разом з тим, за роки ринкових перетворень, не вдалося повною мірою 

сформувати стійкий, відповідний сучасним потребам ринок страхових послуг. 

Страхова структура, її розвиток перебуває у взаємозв‘язку з економічним 

розвитком. У зв‘язку з цим дослідження питань формування, функціонування 

та перспектив розвитку системи регіональних страхових ринків і страхової 

інфраструктури, що забезпечує соціально-економічний розвиток є досить 

актуальним, як у теоретичному, так і в практичному аспектах. 
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Страховий ринок покликаний задовольняти страхові інтереси різних 

споживачів страхових послуг, зокрема суб‘єктів господарювання та громадян. 

В останній час спостерігається процес економічного зростання сектору 

страхування, що тягне за собою ускладнення моделей сегментації ринку, це, в 

свою чергу, пов‘язано із зростанням потреб та можливостей їх задоволення. В 

зв‘язку з цим, в інтересах страхових компаній постійно проводяться 

дослідження з сегментації потенційних клієнтів. Цей процес являє собою поділ 

http://www.ukrstat.com.ua/
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потенційних страхувальників на групи за будь-якою, важливою для реалізації 

страхової послуги, ознакою. Необхідність цих досліджень визначається тиском 

ринку. 

Зрозуміло, що сегментація клієнтів страхового ринку само по собі не 

дає гарантії успіху при встановленні постійних зв‘язків із клієнтами, однак для 

страхових компаній вона виступає в якості своєрідного ключа для досягнення 

рівноваги між пропозицією клієнту оптимальної послуги та максимальною 

користю, спричиненою наданням довгострокових послуг та формуванням 

лояльного відношення споживачів до бренду страхової компанії.  

Здійснивши вибір одного або декількох сегментів страхового ринку, в 

яких страхова компанія планує діяльність, вона визначає, які саме страхові 

продукти є найбільш перспективними з позиції ефективності страхування для 

клієнтів в обраних нею сегментах. Це дозволяє їй ефективно функціонувати та 

конкурувати з більш крупними компаніями на спеціалізованих ринках. 

В теорії маркетингу виділяють три основні напрямки сегментації – 

стратегічна, продуктова та конкурентна. Основою стратегічної сегментації є 

визначення стратегічних зон господарювання на корпоративному рівні (базові 

ринки, на яких страховик має намір функціонувати). При цьому важливою є 

спеціалізація страхової компанії. Стратегічна сегментація використовується 

при формуванні бізнес-плану, що надає страховику можливість найбільш 

повного економічного і технологічного росту (продаж класичних видів 

страхування, які користуються стабільним попитом, модернізація старих 

полісних умов і створення на їх базі принципово нових умов страхування), 

підвищення стратегічного статусу (капіталовкладення, конкурентна стратегія, 

які пристосовані до постійно змінюваних ринкових умов шляхом 

оптимального поєднання окремих груп страхових продуктів). Основою 

продуктової сегментації є визначення ринкових сегментів на основі 

споживчих, продуктових і конкурентних ознак. Споживачі страхових 

продуктів поділяються залежно від основних (соціальних, економічних, 

демографічних і географічних) та додаткових ознак (психогеографічних, 

поведінкових і ситуаційних). Серед показників основних ознак важливе 

значення має дохід, освіта, професія, вік, стать, склад сім‘ї, регіон, місто тощо. 
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До додаткових ознак відносяться показники способу життя, ціннісних 

орієнтацій, мотивації, захоплення тощо. Основою конкурентної сегментації є 

визначення незайнятої конкурентами ніші з метою отримання переваг, 

пов‘язаних з використанням нововведень. До речі, ніші, на відміну від 

сегментів ринку, являють собою достатньо вузьку, іноді неочевидну галузь 

ринку, потрапивши до якої, новий страховий продукт може стати 

прибутковим.  

Насамкінець слід зазначити, що здійснюючи сегментацію клієнтів, 

страхова компанія повинна звернути особливу увагу на наступне: приведення 

у відповідність існуючих продуктів до потреб клієнтів; створення нових 

продуктів, що відповідають очікуванням окремих сегментів клієнтів; 

здійснення попереднього розрахунку величини продаж і можливих 

доходів/прибутку від продуктів, що розроблені для окремих сегментів ринку; 

обрання найбільш прибуткових груп; опис позиції на ринку відносно 

конкуренції; аналізування можливостей проведення та окупності запланованих 

дій. Лише на основі результатів, отриманих за допомогою сегментного аналізу, 

страхова компанія розробляє стратегію активізації продажу і прийняття 

ефективних рішень, які стимулюють розвиток окремих каналів дистрибуції 

страхових продуктів. 

 

 

УДК 336.143 

Система формування дохідної частини місцевих бюджетів 
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викладач кафедри банківської та біржової справи 

Донецького державного університету управління 
 

Податковий кодекс України був прийнятий 2 грудня 2010 р. Разом з ним 

повністю змінилася система формування дохідної частини місцевих бюджетів. 

Адже замість двох податків та 15 зборів, які повністю відміняються, тепер 

існують 1 податок і 3 збори. Щоправда, Податковий кодекс не відміняє дію 

Бюджетного кодексу, за яким дохідну частину місцевих бюджетів, крім 

місцевих податків та зборів, формують ще й деякі загальнодержавні податки.  

Головна складова всіх бюджетів – це статті доходів і видатків. Доходи 
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розподіляються на три групи: міжбюджетні трансферти, власні доходи й 

закріплені доходи на довгостроковій основі згідно із законодавством. Власні 

доходи надходять від місцевих податків і зборів, доходів від майна, яке 

перебуває в комунальній власності [5]. Як уже говорилося, існують 1 податок і 

3 збору. Закріплені доходи – це ті, які повністю або частково у відсотках 

зараховуються у відповідні види бюджетів. Вони закріплені у ст. 143 

Конституції [1]. Трансферти – це кошти, які безкоштовно й безповоротно 

передаються з одного бюджету в іншій. У цей час міжбюджетні трансферти 

виступають у двох формах – у формі дотацій і вирівнювання й субвенції [2]. 

Субвенція – цільовий міжбюджетний трансферт. Згідно статті 64 Бюджетного 

кодексу України за бюджетами місцевого самоврядування закріплюється 

також податок з доходів фізичних осіб 

За Податковим кодексом єдиним місцевий податком залишається 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збирання якого 

регламентується статтею 265 Податкового кодексу. Ставка податку 

встановлюється місцевими органами влади, та не може перевищувати 1% від 

мінімальної заробітної плати, якщо житлова площа квартири не перевищує 

240 м2 (для будинків – 500 м2). Якщо ж житлова площа перевищує вказані 

розміри, то ставка податку складе 2,7% від мінімальної заробітної плати. 

Сплачується податок 1 раз на рік [3].  

До місцевих зборів відносяться: збір за місця для паркування 

транспортних засобів; збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності; туристичний збір. 

Збір за місця паркування транспортних засобів сплачують юридичні 

особи, які, згідно з рішенням місцевої ради, провадять діяльність із 

забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного 

паркування та спеціально відведених автостоянках. Ставка збору 

встановлюється за кожен день провадження діяльності у розмірі від 0,03% до 

0,15% мінімальної заробітної плати (за рішенням місцевої ради) за кожен 

квадратний метр ділянки, яка відведена для паркування. Збір сплачується до 

30 числа кожного місяця авансовими внесками [3].  

Ставка збору за провадження торгівельної діяльності встановлюється 

місцевими радами з розрахунку на календарний місяць провадження 

діяльності у таких межах: 

на території Києва та обласних центрів – від 0,08 до 0,4% розміру 
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мінімальної заробітної плати; 

на території Севастополя та міст обласного значення – від 0,04 до 0,2%; 

на території інших населених пунктів – до 0,1% [3]. 

Для торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом ставка 

встановлюється в межах від 0,08 до 0,4% розміру мінімальної заробітної 

плати; для торгівлі валютними цінностями – ставка збору становить 1,2% [3].  

Платниками Туристичного збору є громадяни України, а також іноземці 

та особи без громадянства, які прибувають до територіально-адміністративної 

одиниці, на якій є рішення місцевої ради про встановлення цього збору. Ставка 

збору встановлюється від 0,5 до 1% від бази оподаткування. Базою 

оподаткування є вартість усього періоду проживання у готелях, кемпінгах, 

мотелях, гуртожитках для приїжджих і т. ін. Збір сплачується авансовими 

внесками до 30 числа кожного місяця і відображається у квартальній 

податковій декларації. Остаточна сума сплачується у строки, визначеного для 

квартального податкового періоду (тобто до 15 числа першого місяця 

наступного кварталу) [3].  

Таким чином, структура місцевих податків та зборів кардинально 

змінилася. Найбільш вагомим внеском до місцевої скарбниці можна вважати 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  
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Висока чутливість фінансового сектору до шоків, його стрімкий 

перехід від стабільного до нестабільного стану свідчить про те, що 

нестабільність у фінансовому секторі набула ознак високої циклічності. Це 

зумовлює необхідність детального аналізу та прогнозування  майбутнього 

його розвитку. З огляду на зазначене, своєчасне виявлення факторів ризику, 

які загрожують стабільному функціонуванню фінансової системи, а, 

відповідно, й економіці в цілому є важливим елементом механізму 

забезпечення фінансової стабільності. 

Проте існуючі прогнозно-аналітичні системи, орієнтовані на 

визначення наближення фінансової нестабільності, базуються на 

дослідженні виникнення та розвитку минулих криз, побудові 

економетричних моделей з параметрами, що відображають минулі події та 

працюють виключно з кількісними параметрами. Такі системи 

використовуються багатьма центральними банків світу. Подібний підхід 

заслуговує на увагу, однак висока динаміка процесів у фінансовому секторі, 

вплив глобалізації, швидка зміна очікувань знаходяться поза сферою 

можливостей моделей. 

З огляду на зазначене є важливим для цілей дослідження побудова 

системи індикаторів-передвісників як зваженої комбінації підходів. 

Основою підходу є зведення країн (стану їх економіки в період часу) в 

окремі групи за допомогою кластерного аналізу. Окрім кількісних змінних 

були використані також і якісні у формі чисельних нормалізованих значень 

– наприклад, зміна, що вимірюється за експоненціальним законом від 0 до 
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1, де 0 присвоюється країні, яка мала кризу у попередній період та 1, де 

криза була відсутня. 

Важливим для цілей дослідження є відбір індикаторів-передвісниів, 

здатних відображати негативний розвиток економічних подій, що можуть 

призвести до виникнення фінансової кризи будь-якого типу. Для цілей 

цього дослідження було побудовано кластери для 35 країн світу разом із 

Україною відповідно до певного обраного критерію (темпи росту ВВП, 

співвідношення її ВВП до світового ВВП; сальдо торгівельного балансу; 

сальдо балансу рахунку капіталу та фінансових операцій платіжного 

балансу; відношення показника заборгованості перед нерезидентами до 

загального обсягу кредитів; співвідношення кредитів до ВВП; темпи зміни 

обсягів кредитів, наданих в економіку, до ВВП; темпи зміни іпотечних 

кредитів до ВВП; темпи зміни обсягів грошової маси; темпи зміни обсягів 

грошової бази; показник монетизації економіки; відношення сальдо 

державного бюджету до ВВП; відношення показника державного боргу до 

ВВП; спред між довгостроковими та короткостроковими ставками; зміна 

обмінного курсу; темпи зміни обсягів депозитів; експоненційно згладжені 

значення ряду настання кризи (ступінь реалізації очікувань, які можна 

подати як частоту виникнення кризи в країні або ж швидкість розгортання 

кризи або схильність певної економіки до кризи). 

Результати відображено на рис.1. У нижній частині знаходяться 

країни, ймовірність настання кризової ситуації в яких, відповідно до 

обраних індикаторів, є досить низькою. Величина ймовірності збільшується 

по вертикальній осі.  
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Рис.1. Кластери країн за ризиками 

(правий верхній квадрант – найвищі ризики) 
 

Використання системи індикаторів фінансової стабільності на основі 

кластерізації країн дозволяє вкрай адекватно оцінити стан економіки країни у 

середньостроковій перспективі у разі обрання повноцінного набору 

індикаторів та їх агрегації. Іншим важливим аспектом є самореалізація 

очікувань, що суттєво залежить від рівня довіри до фінансової системи, і, 

навіть за малих збурень виводять економіку зі стану спокою. Додання змінної 

ймовірності ступеню реалізації очікувань щодо кризи може покращувати 

результати відбору та побудову груп ризиків. 
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Актуальність проблем місцевого самоврядування щодо фінансового 

забезпечення розвитку територіальних громад визначає необхідність 

теоретичного обґрунтування економічної сутності її фінансового потенціалу. 
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Результати дослідження свідчать, що фінансовий потенціал є складною 

економічною категорією, яка, із позиції філології, поєднує між собою дві інші 

категорії: «фінанси» та «потенціал». Під фінансами розуміємо фінансові 

відносини, які мають грошову форму вираження та пов‘язані із формуванням 

та використанням фінансових ресурсів, тобто грошових коштів, що 

утворюються в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього 

продукту. При цьому, «потенціал» розглядаємо як сукупність можливостей, 

які можуть бути використані для досягнення поставленої мети. Відповідно, 

фінансовий потенціал відображає сукупність реальних можливостей, які 

забезпечують здійснення фінансових відносин економічного суб‘єкта щодо 

мобілізації та раціонального й ефективного використання фінансових ресурсів 

з метою реалізації завдань соціально-економічного розвитку.  

Сутність фінансового потенціалу територіальної громади, на наш 

погляд, слід розглядати, базуючись на системному підході. Це дозволяє 

розкрити зміст потенціалу через сукупність тих реальних можливостей 

територіальної громади, за допомогою яких здійснюються процеси 

формування і використання фінансових ресурсів, необхідних для її 

функціонування та розвитку. До складу вищезазначених можливостей слід 

віднести: забезпеченість ресурсами (фінансовими, матеріальними, трудовими, 

інформаційними, нормативними), які можуть бути ефективно використані; 

наявність відповідного апарату управління, його здібності та компетенції (коло 

наданих повноважень, знання та досвід у відповідній сфері); внутрішні 

відносини в системі місцевого самоврядування; зв‘язки із зовнішнім 

середовищем. Системний підхід дозволяє комплексно розглядати проблему 

соціально-економічного розвитку територіальної громади, забезпечуючи 

поєднання її людських, природних та економічних можливостей. Фінансовий 

потенціал територіальної громади, на нашу думку – це спроможність системи 

місцевого самоврядування щодо оптимального залучення та раціонального і 

ефективного використання фінансових ресурсів з врахуванням можливостей 

розширення та поповнення їх у довгостроковій перспективі для забезпечення 

функціонування й розвитку територіальної громади. Враховуючи, що 

фінансовий потенціал є економічною категорією, яка оцінює можливості 
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майбутнього розвитку, його  основою є не лише фактичний обсяг фінансових 

ресурсів, яким володіє і розпоряджається на певну дату територіальна громада 

або від її імені органи місцевого самоврядування, а і потенційні фінансові 

ресурси, які можуть бути ними мобілізовані та використані за певних умов. 

Слід виокремити характерні особливості фінансового потенціалу 

територіальної громади, серед яких: органічне поєднання фінансових ресурсів 

і можливостей територіальної громади щодо їх мобілізації й ефективного та 

раціонального використання; відносний характер категорії, яка враховує як 

наявні, так і тимчасово невикористані або нереалізовані можливості щодо 

залучення фінансових ресурсів у майбутньому; залежність його рівня як від 

наявності фінансових ресурсів, так і від умов доступу до них; динамічний 

характер категорії, зумовлений мінливістю самих фінансових ресурсів, які з 

різних причин можуть бути поки що недоступними або незадіяними; 

взаємозв‘язок з відносинами, що виникають з приводу повного використання 

здібностей, повноважень, знань та досвіду органів місцевого самоврядування 

щодо формування та використання фінансових ресурсів територіальної 

громади;  взаємозалежність між його рівнем та фінансовою можливістю або 

здатністю територіальної громади чи її представницьких органів брати участь 

у створенні матеріальних благ і наданні послуг. 

Проведене дослідження дозволяє констатувати, що саме фінансовий 

потенціал дозволяє оцінити можливості, наявні та потенційні фінансові 

ресурси, які можуть бути використані для соціально-економічного 

функціонування і розвитку територіальної громади. 

 

 

УДК 369.03 

Роль бюджетування в діяльності страхових компаній 

Артур Володимирович ТКАЧЕНКО 

аспірант Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 
 

Бюджетування відіграє важливу роль в діяльності сучасних суб‘єктів 

господарювання. Бюджети не лише допомагають в плануванні і координації 

економічної діяльності, служать основою для оцінки ефективності діяльності, 

але і використовуються також як засоби управління і стимулювання. 
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Проводячи фінансовий аналіз складених бюджетів, можливо ще на стадії 

планування оцінити фінансову спроможність окремих видів діяльності, а 

також вирішити проблему оптимізації грошових потоків, збалансованості 

джерел надходження грошових коштів і їх використання, визначити об‘єм і 

форми, умови і терміни зовнішнього фінансування. Налагоджений механізм 

бюджетування сприяє підвищенню ефективності роботи. В той же час існує 

думка, що в діяльності страхових компаній даний інструмент не підлягає 

застосуванню внаслідок того, що розмір страхових виплат є імовірнісною 

величиною. А оскільки він не може бути запланований, то і застосування 

бюджетування є недоцільним. Проте така думка є хибною: насправді 

страховик планує певний допустимий рівень виплат ще при розробці 

страхового продукту, закладаючи дану суму в страховий тариф, а тому 

бюджетування, на нашу думку є цілком придатним для застосування в 

страхових компаніях. 

Загалом науковці виділяють процеси планування, обліку, аналізу і 

контролю, як невід‘ємні елементи процесу бюджетування. Проте об‘єкт 

управління для даних процесів відрізняється: вказуються доходи, витрати, 

ресурси, фінансові результати і бюджети. Термін «бюджет» останніми роками 

зайняв значне місце в роботах російських науковців. Так, Є. С. Стоянова 

розглядає бюджет як кількісне втілення плану, що характеризує доходи і 

витрати на певний період, а також капітал, залучений для планових цілей 

[1, с.411]. На думку англійських економістів Дж. К. Шим і Дж. Р. Сігел термін 

«бюджет» як кількісний план діяльності підприємства пов‘язаний з набором 

фінансових (активи, власний капітал, доходи і витрати і т. ін.) і (або) 

натуральних (об‘єм виробленої продукції і наданих послуг і ін.) економічних 

показників діяльності компанії [2, с.456]. 

Ми, в свою чергу, вважаємо за доцільне під об‘єктом управління 

розуміти фактори виробництва, тобто ресурси, які необхідно затратити, щоб 

виробити товар [3]. Цільові показники за якими можуть передбачати як 

натуральні так і грошові вимірники. 



217 

 

З метою доповнення бюджетування галузевою специфікою фінансового 

сектора економіки, зокрема, страхової компанії, був сформований авторський 

підхід до його визначення. 

Бюджетування в страховій компанії – це система управління наявними 

факторами виробництва на основі планування, обліку, аналізу і контролю 

цільових показників з метою своєчасного виконання зобов‘язань і 

забезпечення належного рівня прибутковості страхових продуктів для 

підвищення ефективності діяльності страховика. Таким чином, дане 

визначення сприятиме подальшому розвитку системи бюджетування в 

діяльності як страховика в цілому, так і окремих його підрозділів за 

допомогою складання бюджетів і їх виконання, обліку, аналізу відхилень від 

плану та контролю. 
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УДК 368 

Функціональна модель страхової компанії – основа в 

забезпеченні клієнтоорієнтованого підходу до організації 

продаж 
 

Наталя Володимирівна ТКАЧЕНКО 

в.о. завідувача кафедри фінансів 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Запорукою успіху окремої страхової компанії є формування 

збалансованого страхового портфеля прийнятих на страхування ризиків, 

насамперед крупних компаній і корпорацій. Переважна більшість вітчизняних 

страховиків на час первинного накопичення клієнтської бази і донедавна мали 

організаційну структуру, яка зумовлювалася лінійним принципом поділу 
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продуктового ряду, тобто коли структурні підрозділи спеціалізуються на 

певному виді страхування, здійснюючи повний цикл – від продажу страхових 

послуг до врегулювання збитків. Співробітники страховика в даному випадку 

поєднують функції продавця та андерайтера, що, поза сумнівом, є позитивним 

моментом в разі роботи з декількома крупними компаніями, коли успішний 

продаж страхових продуктів багато в чому зумовлюється детальним 

розумінням всіх тонкощів їх функціонування. Водночас лінійна організаційна 

модель є неконкурентоспроможною в разі продажу стандартизованих 

страхових продуктів великій кількості клієнтів. 

Донедавна організаційна структура страховиків, що збудована за 

продуктовим принципом забезпечувала відповідність їх діяльності вимогам 

ринку. Та на сьогодні все більш очевидною є необхідність у застосуванні 

інших моделей організаційної структури страхових організацій, більш 

адекватних нинішній стадії розвитку вітчизняного страхового ринку.  

В разі акценту на масових продажах клієнтам-фізичним особам, а також 

підприємствам малого бізнесу доцільним є застосування функціональної 

структури страхової компанії. При цьому, в компанії необхідно створити 

департамент продаж, як окрему і незалежну ланку в системі обслуговування 

всіх пропонованих страховою компанією видів страхування. Крім того, на 

рівень цього департаменту повинна бути передана частина повноважень 

андеррайтерів зі стандартизованих продуктів. Таке рішення дозволяє 

скоротити витрати на продаж страхових продуктів та підвищити 

продуктивність праці співробітників страховика. Більш того, функціональна 

структура забезпечує кращу координацію діяльності страхової компанії, 

значно спрощує комунікацію та обмін інформацією між відділами. Перевагою 

функціональної моделі страхової компанії є також те, що її застосування 

дозволяє впровадити клієнтоорієнтований підхід до організації продаж та 

обслуговування клієнтів.  

Побудова організаційної структури страховика, яка влаштована за 

функціональним принципом найбільшою мірою відповідає вимогам 

сьогодення. В разі застосування цієї організаційної структури носії функцій, 

тобто співробітники, отримують вказівки не від одного, а від ряду вищих за 
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посадами співробітників та одночасно інформують про результати своєї 

діяльності не одну людину, а певну кількість співробітників, які працюють 

разом з ними над виконанням поставлених завдань. Однак необхідно 

зазначити, що при застосуванні цього типу організаційної структури 

зберігається підпорядкованість працівника певному начальнику. 

Визначальною ознакою функціональної організаційної структури є її більша 

гнучкість порівняно з лінійною та здатність до швидкого переналаштування 

для виконання різних завдань. Тому більшість страхових компаній віддають 

перевагу саме цьому типу організаційної структури. 

Вибір та побудова організаційних структур страхових компаній 

здійснюється на основі використання відповідних методів. Найбільш 

розповсюдженими методами є: метод аналогій і порівнянь, метод 

організаційного моделювання, метод експертних оцінок та ін. Формуючи 

організаційну структуру страхової компанії, слід прагнути до створення 

оптимальної кількості ланок управлінського апарату, чіткості розподілу 

функцій між підрозділами та посадовими особами, гнучкості та економічності. 

Отже, в ході розробки та реалізації власної стратегії страхова компанія 

повинна брати до уваги необхідність поєднання цілей та завдань розвитку 

бізнесу та організаційної структури. В разі оптимального узгодження вказаних 

вище параметрів забезпечується поступальний та стійкий розвиток страховика 

за рахунок: 

- внесення структурних змін, зумовлених ростом (злиття, поглинання, 

об‘єднання та ін.) або скороченням (часткове призупинення діяльності, 

тимчасове закриття, повна ліквідація та ін.) окремих підрозділів страхової 

компанії; 

- підвищення ефективності оцінки та контролю за досягненням 

поставлених цілей і завдань; 

- узгодження обсягів задіяних ресурсів та кількості виконавців, 

необхідних для втілення в життя програм розвитку і планів-проектів; 

- недопущення дублювання функцій та протиставлення інтересів різних 

підрозділів тощо. 
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УДК 330.342:631 

Фінансова складова активізації розвитку інвестиційно-

іноваційної діяльності підприємств автомобілебудування 
 

Олександр Васильович ТУРЧЕНЯК 

аспірант Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (м. Київ) 
 

Наразі інтерес до інвестиційно-інноваційної діяльності з боку держави 

дещо зріс, активно розробляється концепція інвестиційно-інноваційної 

розвитку економіки України, прийнято низку нормативних актів, які покликані 

стимулювати інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Але всього 

цього виявляється все ще недостатньо для того, щоб позитивні зміни в 

інвестиційно-інноваційної діяльності набули системного і прогресуючого 

характеру, охопили всі основні галузі вітчизняної економіки. 

Пріоритетним джерелом фінансування інвестиційно-інноваційної 

діяльності загалом і окремих її регіонах, зокрема, останнім часом виступають 

власні кошти вітчизняних підприємств та іноземних інвесторів. Так, у 2006 р. 

за рахунок власних коштів підприємств автомобілебудування було 

профінансовано 94,5% нововведень від загального обсягу їх фінансування. По 

Україні загальна сума витрат на фінансування технологічних інновацій 

впродовж 2000-2007 рр. збільшилась із 1751,1 млн грн, до 10850,9 млн грн, 

тобто більше як у 6 разів. При цьому частка коштів вітчизняних інвесторів у 

фінансуванні технологічних інновацій склала у 2007 р. 73,72%, тоді як 

іноземних – 2,97%, а за рахунок державного бюджету технологічні інновації 

були профінансовані всього лише на 1,33% від загальної суми витрат. Слід 

відзначити, що нині банківська система України неспроможна в достатньому 

обсязі кредитувати переоснащення промислових підприємств. Зокрема, по 

підприємствах автомобілебудування частка банківських кредитів, 

спрямованих на фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності, у 

загальному фінансуванні останніми роками знижується: якщо у 2002 р. цей 

показник становив 19,1%, то у 2008 р. він склав всього 8,4%. А нині, у зв‘язку 

з світовою фінансовою кризою, кредитування автомобілебудування з боку 

вітчизняних банків взагалі загальмувалось. Але і до сучасної фінансової кризи, 
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як показує аналіз кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності, чинна 

кредитна система України не була зацікавлена у виділенні коштів не лише на 

фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності, але й на фінансування 

виробничої сфери в цілому. Тоді як інвестиційно-інноваційної діяльності 

потребує перш за все довгострокових кредитів, вітчизняні банки переважно 

здійснюють короткострокові операції між суб‘єктами і посередниками 

фінансово-кредитного ринку, і більшість наданих кредитів використовується 

не на фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності, а на забезпечення 

операційних витрат (погашення боргів, оплату енергоносіїв, виплату зарплати 

тощо). Причиною незацікавленості банків у довгострокових інвестиціях є 

підвищена фінансова нестабільність суб‘єктів інвестиційно-інноваційної 

діяльності й пов‘язані з цим високі ризики кредитних вкладень.  

Навіть незважаючи на те, що капіталізація банківської системи України 

стрімко збільшується, все ж у структурі фінансування інноваційної діяльності 

українських підприємств лише 18% припадає на кредити банків, тоді як у 

США та інших розвинених країнах банківські кредити ще наприкінці 

минулого століття сягали позначки 61,9% зовнішнього фінансування 

підприємств. 

Отже, вітчизняній банківській системі треба активніше впливати на 

розвиток реального сектора економіки, оскільки нинішні обсяги та вартість 

кредитних ресурсів не відповідають потребам сучасного кредитного ринку. 

Причини криються насамперед у недостатньому використанні сучасних форм і 

методів банківського менеджменту, відсутності стимулів до обслуговування 

підприємств, що здійснюють інвестиційно-інноваційної діяльності, з чого 

можна зробити висновок, що забезпечення фінансування інвестиційно-

інноваційної діяльності є одним з першочергових завдань української держави, 

яка повинна створити ефективний ринковий механізм використання кредитних 

і фінансових ресурсів.  
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УДК 338.124.4 

Науково-методологічні підходи дослідження фінансових 

криз 

Людмила Іванівна ХОМУТЕНКО 
доцент кафедри міжнародної економіки 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Поглиблений аналіз витоків та причин розгортання кризових явищ у 

світовій економічній системі розпочався ще в ХІХ ст., зокрема в працях 

Ж. Сісмонді і Р. Хоутрі, К.Маркса, певний внесок у вивченні кризових 

процесів в цей період зробив і український вчений М. Туган-Барановський. У 

подальшому питаннями дослідження кризових процесів займалися багато 

видатних  вчених різних напрямів економічної думки. 

У теоріях кон‘юнктури і розвитку економіки поняття кризи як небажана 

драматична фаза в економічній системі, коливання і негативні процеси, які 

мають місце в соціально-економічному розвитку суспільства довгий час 

займало стабільне місце. З часом класичне визначення кризи було замінено 

більш багатозначним поняттям «економічної кризи». Фінансова криза – 

термін, який широко використовується в тих ситуаціях, в яких певні фінансові 

установи зазнають збитків, або активи раптово втрачають велику частину своєї 

коштовності. Існують різні теоретико-методологічні підходи дослідження 

фінансових криз.  

У класичній науковій школі економічна думка концентрувалась на 

виробництві та на рентабельності підприємств. В ситуації «класичної кризи» 

підприємства внаслідок неможливості збільшити виробництво продукції із-за 

недостатньої рентабельності, для збільшення прибутків підвищують ціну. 

Відповідно, продукція стає неконкурентоспроможною. Протидія наслідкам 

кризи за таких умов потребує проведення курсової корекції.  

Відправним пунктом макроекономічного аналізу кейнсіанської наукової 

школи у дослідженні криз є зміни у попиті споживачів. З їх точки зору 

виникнення криз спричиняється неможливістю підприємств використовувати 

виробничі потужності із-за недостатності попиту на вітчизняну продукцію, що 
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призводить до збільшення імпорту та відповідно погіршення зовнішнього 

балансу. Криза посилюється катастрофічним падінням інвестицій, 

скороченням господарської активності та масовими звільненнями. 

Учені сучасної західної школи Дж. Хікс, Дж. Дьюзенбері, акцентуючи 

увагу на періодичності виникнення кризи, вважали, що кризові процеси є 

результатом випадкових дій, імпульсів або шоків на економічну систему, що і 

створює певні дисбаланси у економічних і фінансових відносинах учасників 

господарських процесів. На  погляд учених Ж. Сісмонді і Р. Хоутрі, структуру 

кризи утворюють два протилежних матеріальних об‘єкти, які знаходяться в ній 

у процесі взаємодії. Один із них – руйнівний, другий – відтворюючий, але 

обидва є складовими елементами економічного циклу.  

Класичне визначення фінансової нестабільності було дано 

американським економістом І. Фішером, за ствердженням якого нестабільність 

корелює з макроекономічними циклами і, зокрема з динамікою сукупної 

заборгованості в економіці. Надмірний рівень заборгованості в економіці 

призводить до боргової дефляції і прориву «боргової бульбашки». Ліквідація 

приватного боргу через занепокоєння економічних суб‘єктів призводить до 

падіння цін на активи, скорочення депозитів і кредитів, падіння прибутку 

підприємств і банкрутств, що поглиблює проблеми фінансової системи. 

Теорія І. Фішера отримала свій розвиток в концепції «гіпотеза фінансової 

нестабільності» американського економіста Х. Ф. Мінські. Головним 

механізмом, що викликає фінансову кризу, є систематична нездатність 

підприємницького сектору здійснювати виплати за борговими зобов‘язаннями 

фінансовому сектору. Мінські виділив три типи запозичень, які сприяють 

накопиченню заборгованості в економіці: забезпечене фінансування, коли 

підприємства здійснюють погашення заборгованості з поточного грошового 

потоку; спекулятивне фінансування, коли поточні грошові потоки від 

інвестицій достатні лише для сплати відсотків і Понці-фінансування 

(названого за ім‘ям Ч. Понці, відомого як організатор фінансових пірамід у 

1920-х р. в США), коли поточні грошові потоки не забезпечують навіть  

виплату відсотків за кредитами, і підприємство змушене брати нові позики. 

Чим триваліше економіка знаходиться в стані зростання, тим більше 
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підприємств схильне до спекулятивного фінансування, що неминуче 

трансформує спекулятивне фінансування в категорію Понці-фінансування і 

створює невідворотну загрозу масових банкрутств, і економічну кризу. Отже, 

невіддільним елементом процесу економічного зростання є підвищення 

ступеня фінансової крихкості (фраджиляції) економіки. Оскільки така 

фраджиляція створює передумови для зміни підйому кризою, зростання має 

циклічний характер і не може забезпечити збалансоване функціонування. 

Зм‘якшувати такі коливання, на думку Х. Ф. Мінські, повинен уряд.  

Сучасна світова фінансово-економічна криза є складовою частиною 

циклічного розвитку економіки. Світова економіка ввійшла в нову фазу свого 

розвитку, яка потребує зміни моделі економічної системи. Модель повинна 

враховувати межі та обсяги реального сектора, темпи та межі розширення 

власне фінансового сектора та його складових, яка покликана забезпечити 

подальший розвиток з урахуванням глобальних змін. 

 

 

УДК 369.5 

Різновиди НПФ в Україні: переваги для роботодавців та 

громадян 

Наталія Анатоліївна ЦІКАНОВСЬКА 

викладач кафедри фінансів 

Черкаського державного технологічного університету, 

аспірант Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 
 

Послуги з недержавного пенсійного забезпечення в Україні пропонують 

недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) трьох видів: відкриті, корпоративні 

та професійні, які різняться складом засновників та учасників. Станом на 

початок 2011 р. в Державному реєстрі фінансових установ містилася 

інформація про 101 НПФ. Кількість відкритих НПФ була найбільшою – 83, 

кількість корпоративних НПФ становила 9, професійних – також 9. 

Функціонування НПФ різних видів надає можливість громадянам та 

роботодавцям обрати той різновид НПФ, який краще відповідає їх 

індивідуальним запитам.  

Зацікавленість роботодавців у заснуванні або участі в НПФ може 

полягати в отриманні від цього таких переваг: можливості використання 
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корпоративного пенсійного забезпечення як інструменту гнучкої кадрової 

політики, який створює стимули для своєчасного виходу працівників похилого 

віку на пенсію, зменшує плинність кадрів, підвищує вмотивованість персоналу 

до праці, що посилює конкурентні переваги компанії, поліпшує діловий клімат 

та зрештою підвищує успішність бізнесу. Наявність податкових пільг дає 

можливість розглядати участь у НПФ як схему оптимізації оподаткування 

тощо, а можливість рефінансування частини пенсійних внесків у підприємство 

– як складову бізнес-стратегії. До того ж фінансування корпоративних 

пенсійних програм може стати додатковою перевагою при отриманні дозволу 

на первинне розміщення цінних паперів на іноземних фондових ринках, а 

також при отриманні кредитів від міжнародних фінансових організацій. 

Особливостями заснування або приєднання до  корпоративного НПФ 

роботодавцями є: 

- по-перше, вимога до підприємств, які планують заснувати фонд (або 

стати роботодавцями-платниками) працювати беззбитково протягом не менше 

одного року до створення фонду (або до приєднання до фонду). Для 

професійних та відкритих НПФ подібні економічні вимоги до засновників не 

встановлені; 

- по-друге, обмеження щодо заснування не більш як одного 

корпоративного НПФ (професійного НПФ також). Тоді як юридична особа 

може бути засновником одного або більше відкритих НПФ; 

- по-третє, зобов‘язання роботодавців сплачувати внески до НПФ за 

всіх своїх працівників. У випадку, якщо виникнуть тимчасові фінансові 

труднощі, роботодавці можуть тимчасово припиняти сплату внесків на строк 

до одного року. Натомість у разі приєднання до відкритого НПФ роботодавці 

зможуть самостійно вирішувати: за яких працівників сплачувати внески і в 

якому розмірі, коли починати і припиняти сплату внесків тощо. 

Водночас необхідно врахувати, що у разі участі у відкритому НПФ,  

роботодавці-вкладники не можуть призначати членів Ради фонду і таким 

чином впливати на його фінансовий стан та інвестиційну політику.  

 Для громадян більш доступною є участь у відкритих НПФ, оскільки 

учасниками таких НПФ можуть стати всі бажаючі. Натомість учасниками 
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професійних чи корпоративних НПФ можуть бути лише фізичні особи, які 

пов‘язані за родом їхньої професійної діяльності або перебувають у трудових 

відносинах з роботодавцями-засновниками або роботодавцями-платниками. 

При цьому перевагою професійного НПФ є можливість учасників залишитися 

в фонді при зміні місця роботи, якщо вони не змінять професії.  

Підсумовуючи викладене, слід зазначити: великим підприємствам, або 

промислово-фінансовим групам найвигідніше створювати корпоративний 

НПФ. Тоді як середнім та малим підприємствам доцільно об‘єднуватися та 

створювати корпоративний НПФ за участю кількох роботодавців; або 

приєднатися до вже створеного корпоративного НПФ як роботодавці-

платники; або сплачувати внески до відкритого або професійного НПФ. 

 

 

УДК 336.77:332.2 

Правове регулювання фінансування будівництва житла 

шляхом використання Фондів фінансування будівництва 
 

Тетяна Віталіївна ШЕВЧУК 

старший викладач кафедри комп‘ютерних технологій 

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Незважаючи на те, що за останні роки активізувалися спроби правового 

врегулювання житлового забезпечення, на практиці розв‘язання проблеми є 

досить невизначеним. Ухвалені останніми роками законодавчі та нормативні 

акти створюють лише фрагментарну правову базу розвитку житлового 

будівництва та врегульовують окремі аспекти цієї проблеми. Їх норми та 

положення не відповідають сучасним вимогам, що стримує подальший 

розвиток житлового будівництва, зокрема Фондів фінансування будівництва 

житла. Саме тому, законодавча база з регулювання процесу створення та 

розвитку Фондів фінансування будівництва житла в Україні, заслуговує 

окремої уваги.  

Зауважимо, що сфера правового регулювання питання, яке стосується 

вдосконалення умов та порядку формування фінансово-майнових 

взаємовідносин між Довірителем, Управителем і Забудовником базується на 

низці законодавчих документів, проте, базовим залишається Закон України 
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«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю», який встановлює загальні принципи, 

правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в 

управління з метою фінансування будівництва житла та особливості 

управління цими коштами. 

У зв‘язку із недосконалістю окремих норм Закону України «Про 

фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю» на сьогоднішній час набуло масовості порушення 

мети створення цього фонду. А саме, значна кількість Довірителів ФФБ 

вкладають кошти у фонд не задля отримання у власність житла, а для 

спекуляції з метою збагачення на підставі дострокового припинення договору 

управління майном.  

Як засвідчує практика, після внесення Довірителем коштів до ФФБ, 

закріплення за ним об‘єкта інвестування та підвищення поточної ціни вимірної 

одиниці об‘єкта інвестування в процесі будівництва, останній навмисно 

виходить із ФФБ і тим самим отримує додатковий заробіток на величину 

збільшення кошторисної вартості об‘єкта будівництва згідно умов ФФБ. 

Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю»: 

 неналежно врегульовано взаємовідносини Довірителя, Управителя 

й Забудовника у випадку припинення управління майном Довірителя та 

договору про участь у ФФБ; 

 залишено поза увагою механізм продажу об‘єктів інвестування, які 

не увійшли до остаточно підтвердженого обсягу замовлення на будівництво, а 

тому цей механізм потребує відповідного нормативно-правового закріплення; 

 неврегулюваним є питання щодо порядку передачі Фонду 

фінансування будівництва житла в управління іншій фінансовій установі у 

зв‘язку з порушенням Управителем законодавства про фінансові послуги 

ФФБ. 

Тому, можна стверджувати, що система фінансування будівництва 

житла в Україні потребує значного удосконалення та створення нового 

покоління взаємозв‘язаних та узгоджених між собою законодавчих актів, які б 
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сприяли формуванню конкретних критеріїв і визначенню процедур між 

учасниками ринку житла. Для реалізації поставлених завдань пропонуємо два 

способи. По-перше, – прийняття органами державного регулювання нових 

законів, які врегулюють питання щодо здійснення будівництва житла; 

механізмів фінансування будівництва житла; іпотечних відносин; захисту прав 

споживачів у цій сфері. По-друге, – внесення змін до діючих нормативно-

правових актів з метою встановлення нових схем фінансування будівництва 

житла, вдосконалення державного регулювання в сфері житлового 

будівництва,  стимулювання первинного ринку житла. 

Удосконалюючи Закони, необхідно передбачити, щоб фінансовий 

посередник (ФФБ) був на стороні покупця житла, захищав його інтереси, 

керуючись при цьому необхідними інструменти.  

 

 

УДК 368.03:368.914 

Роль страхових компаній у реалізації реформи пенсійної 

системи 

Валентина Григорівна ШЕПІЛОВА 

доцент кафедри банківської та біржової справи 

Донецького державного університету управління, 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Проблеми української пенсійної системи принципово нічим не 

відрізняються від проблем, з якими зіткнулися Франція, Німеччина, Греція, 

Італія або США. Всі ці країни будували солідарну систему пенсійного 

страхування, особливість якої полягає в тому, що ті, що працюють, 

оплачують старість пенсіонерам. Але діяти така система може лише за 

умови зростання населення. Необхідність реформування пенсійної системи 

зумовлено складною демографічною ситуацією в Україні, відсутністю 

можливості успадкування пенсійних коштів. Без реформування пенсійної 

системи для доведення середньої пенсії до 60% від середньої заробітної 

плати (такий рівень встановлено в країнах ЄС) доведеться значно 

підвищувати ставки відрахувань до солідарної системи. Тому Законом 
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України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи» від 08.07.2011 р. № 3668-VI, який набуває чинності з 

1.10.2011 р. внесено зміни в Закон України «Про загальнообов‘язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV. До основних 

змін в реформуванні пенсійної системи відносять підвищення пенсійного 

віку для жінок, підвищення нормативної тривалості страхового стажу, а 

також перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного 

фонду і впровадження обов‘язкової накопичувальної системи пенсійного 

страхування (другий рівень пенсійної системи), починаючи з року, в якому 

буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду. Рішення 

такої задачі не можливо без участі страхових компаній. Накопичувальне 

добровільне страхування життя в Україні тільки починає розвиватися, хоча 

в багатьох країнах світу воно є найпоширенішим серед видів страхування. 

Загалом у країнах з розвиненою ринковою економікою обсяг операцій зі 

страхування життя відповідає обсягу операцій із загального (ризикового) 

страхування, а в ряді країн перевищує [1]. Станом на 1.01.2011 року на 

українському страховому ринку зареєстровано 456 страхових компаній, з 

них компанії зі страхування життя – 76. Сума отриманих страховиками 

валових премій за договорами  страхування життя складає 906,5 млн грн. 

або 3,9% від загальної суми страхових премій [2]. В Україні страхування 

життя має значні перспективи у своєму розвитку, який стримує не лише 

відсутність коштів у населення, а й недовіра до конкретних страхових 

компаній, що здійснюють  такий вид страхування, так і загалом до всієї 

сфери страхування. На сьогодні недержавне соціальне страхування не 

витримує конкуренції з державним через нерівність первісних умов на 

ринку, в яких усі види державного страхування є обов‘язковими. 

Накопичувальна система загальнообов‘язкового державного страхування 

повинна базуватися на принципах накопичення коштів застрахованих осіб, 

які інвестуватимуться по спеціальних правилах для отримання 

інвестиційного доходу на користь страхувальників. Передбачається, що ці 

кошти використовуватимуться для здійснення страхувальникам пенсійних 
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виплат, а також успадковуватимуться. Участь страхових компаній, як 

суб‘єктів обов‘язкової накопичувальної пенсійної системи, підніме на 

значний рівень довіру потенціальних суб‘єктів до компаній, які 

надаватимуть послуги зі страхування, пов‘язане з так званим «трастовим» 

періодом розвитку цього сектору економіки. Крім того, впровадження 

обов‘язкової накопичувальної системи пенсійного страхування з участю 

страхових компаній створить рівні конкурентні умови для них, тому що і 

державні соціальні фонди і страхові компанії функціонують для надання 

послуг із соціального страхування. Страхові компанії з урахуванням 

накопиченого ними досвіду повинні виробити консолідовану позицію по 

освоєнню цього сегменту бізнесу.  
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Секція III 

Сучасні тенденції обліково-аналітичного забезпечення 

фінансових установ 
 

УДК 657.372.1 

Корисність фінансових звітів 

Олена Олексіївна ГОНЧАРЕНКО 
доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Довготривале ізольоване існування такої країни як Союз Радянських 

Соціалістичних Республік не потребувало розвитку системи обліку та звітності 

як джерела для прийняття рішень. Саме тому, розпад СРСР і утворення 

незалежних держав, які обрали орієнтиром ринкову економіку, спонукало до 

трансформації системи обробки та представлення облікової інформації. 

Дослідивши нормативно-правове поле країн, колишніх членів СРСР, 

було встановлено, що на сьогодні в кожній з країн існує закон, що визначає 

правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності (хоча тільки в шести країнах в назві закону 

фігурує «звітність» – Білорусі, Туркменістані, Грузії, Україні, Казахстані, 

Таджикистані). При цьому законотворча діяльність країн в сфері 

бухгалтерського обліку значно відрізняється в часі, а саме, в 1992 році 

зазначений закон першою прийняла Латвія, потім Білорусь (1994), Естонія 

(1995), Узбекистан (1996), Російська Федерація (1996), Туркменістан (1996), 

Грузія (1999), Україна (1999), Литва (2001), Киргизстан (2002), Вірменія 

(2003), Азербайджан (2004), Казахстан (2007), Молдова (2007), Таджикистан 

(2011). До того ж, Естонія в 2002 році вдруге за пострадянські часи прийняла 

закон про бухгалтерський облік, а інші країни постійно вносили зміни в 

існуючі нормативно-законодавчі акти, які враховують міжнародно прийняті 

принципи. 
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Оскільки узагальнене представлення інформації про фінансовий стан, 

результати діяльності та зміни у фінансовому стані суб‘єкта господарювання 

здійснюється у формі звітів, то до такої інформації висуваються певні якісні 

вимоги (характеристики). В країнах колишнього СРСР такі вимоги 

зазначаються або в законі про бухгалтерський облік (Молдова, Казахстан, 

Литва, Латвія, Таджикистан), або в стандартах бухгалтерського обліку 

(Україна, Узбекистан, Азербайджан) прямо, або опосередковано (Білорусь, 

Естонія, Російська Федерація, Туркменістан, Грузія, Киргизстан, Вірменія). 

Загальний перелік якісних характеристик досліджуваних країн становить 

16 позиції, серед яких: дохідливість, однозначність тлумачення, доречність, 

достовірність, порівнянність (співставність), зрозумілість, нейтральність, 

релевантність, суттєвість, правдивість, надійність, об‘єктивність, корисність, 

відповідність, правильність, надійність. Звісно, в кожній країні кількість і 

перелік якісних вимог різниться залежно від специфіки економіки країни та 

ступеню її глобалізації, однак, найбільш розповсюдженою вимогою є 

достовірність. 

Достовірність, як одна з якісних характеристик фінансових звітів, 

зазначена в Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів і в 

Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових 

звітів». При цьому в Концептуальній основі достовірність передбачає 

правдиве подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, 

обачність, повноту, тобто інформація вважається достовірною, коли вона 

вільна від суттєвих помилок та упередженості і користувачі можуть 

покластися на неї тією мірою, якою вона відображає або, як очікується, 

відображатиме дійсний стан справ. Однак, як зазначав Карл Поппер, 

достовірність рідко буває об‘єктивною – зазвичай це не більше, ніж відчуття 

впевненості, переконаності, хоча й засноване на недостатньому знанні. З 

метою мінімізації суб‘єктивізму достовірності Міжнародними стандартами 

фінансової звітності передбачено принципи бухгалтерського обліку та 

звітності, які частково або в повній мірі зазначені в законах та/або стандартах 

колишніх країн СРСР. Дослідженням встановлено, що загальний перелік їх 
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принципів становить 35 позицій, а найбільш часто використовувані принципи 

– безперервність та нарахування. 

Не дивлячись на значний і різноманітний перелік та кількість принципів 

і якісних вимог в колишніх країнах СРСР, інформація фінансової звітності 

повинна бути підпорядкована найвищій меті – бути корисною, про що, нажаль, 

зазначено тільки в Законі Литовської республіки «Про бухгалтерський облік». 

 

 

УДК 657.6 (075.8) 

Щодо удосконалення методики аудиту діяльності 

страхових компаній 

Олексій Дмитрович КРУПОДЕР 

аспірант Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 
 

На сьогодні серед ринків небанківських фінансових послуг страховий 

ринок залишається найбільш капіталізованим незважаючи на значне зниження 

попиту на послуги страховиків, яке спостерігалось у період фінансово-

економічної кризи 2008-2009 рр. Хоча даними Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг основні показники страхової 

діяльності не досягли докризових значень, у 2010 році і першому півріччі 2011 

року спостерігається макроекономічне відновлення ринку страхування. 

Методика здійснення аудиту фінансової звітності підприємств 

розроблялась багатьма науковцями. Проте, лише деякі з них досліджували 

методику здійснення аудиту діяльності страхових компаній і враховували 

специфіку страхового бізнесу. 

Практика аудиту показує, що процес аудиторської перевірки у страхових 

компаніях охоплює декілька етапів, зокрема: здійснення тестування перевірки 

доказів, які підтверджують суми у фінансових звітах та розкриття інформації; 

оцінку принципів бухгалтерського обліку, застосованих під час підготовки 

фінансових звітів; аналіз попередніх суттєвих оцінок, здійснених 

управлінським персоналом під час підготовки фінансових звітів; оцінку 

загального подання фінансових звітів страховика. 
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Основою методики здійснення аудиторської перевірки діяльності 

страхових компаній є складання програми аудиту. За відсутності 

уніфікованого підходу до проведення аудиторської перевірки та чіткого 

переліку питань, які повинні включатися до програми аудиту, спостерігається 

зростання аудиторського ризику. Для систематизації питань аудиторської 

програми та оптимізації їх вирішення на основі методу тестування 

запропоновано програму аудиту системи обліку страхової компанії. 

Під час проведення аудиту діяльності страхових організацій слід 

враховувати специфіку бізнесу страховиків, наявність спеціального страхового 

законодавства, відмінності у веденні бухгалтерського обліку, складанні 

фінансової звітності, визначенні фінансових результатів і оподатковуванні. 

З огляду на особливі вимоги до страховика (необхідність одержання 

ліцензії, заборону на виробничу, торгово-посередницьку та банківську 

діяльність), насамперед, потрібно перевіряти наявність і відповідність 

законодавству документів, що підтверджують його право на здійснення 

страхової діяльності. 

Особливості організації бухгалтерського обліку й звітності страховика 

повинні враховуватися під час перевірки правильності застосування плану 

рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 

страхових організацій. 

Специфіка страхування зумовлює потребу утворення страховими 

організаціями спеціальних резервів. У ході перевірки з‘ясовують 

обґрунтованість і відповідність сформованих страхових резервів прийнятим 

зобов‘язанням, дотримання умов розміщення (інвестування) страхових 

резервів, які визначає орган страхового нагляду. 

Законодавством встановлені вимоги із забезпечення фінансової 

стабільності й платоспроможності страховика. Тому при складанні програми, 

аудитору особливо увагу слід приділити питанням пов‘язаним з перевіркою 

дотримання страховою організацією нормативного співвідношення активів і 

зобов‘язань. 
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Використання даної програми аудиту у практичній діяльності допоможе 

вирішити проблему методичного забезпечення проведення аудиторської 

перевірки страховиків та підвищить якість аудиторських послуг. 

Удосконалення методики аудиту діяльності страхових компаній дасть 

можливість підвищити ефективність аудиту небанківських фінансових установ 

в цілому.  

 

 

УДК 657:006.032 

Облік в корпоративних системах управління: нові 

концептуальні підходи 

Оксана Петрівна КУНДРЯ-ВИСОЦЬКА 

доцент кафедри обліку і аудиту 

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук 
 

Еволюційний розвиток економічних відносин великих бізнесових 

структур обумовлює появу нових підходів до організації обліку. Сьогодні 

облік вузько називати просто бухгалтерським, оскільки звичайна реєстрація, 

опрацювання та презентація ретроспективних результатів не задовольняє 

інформаційних запитів вищого менеджменту великої корпоративної 

структури. Облік у сучасних умовах ефективного функціонування 

підприємства – це насамперед, функція управління, основним завданням якої є 

отримання  достовірної інформації. Зауважимо, що потреби користувачів 

виходять за межі лише фінансової інформації ретроспективного плану. Ця 

проблема має системний характер, на що вказує Д. Панков: «Можна 

констатувати, що розвиток теорії, методології, методики й організації 

системного бухгалтерського обліку відбувався з відставанням від темпів 

глобалізації та не гармонував з новими структурами економічних інтересів» [1, 

с.164-165]. У силу цього невідповідність існуючої системи бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності сучасним потребам зумовлюють пошук інших 

концепцій організації обліку. 
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У вітчизняній науковій літературі в організації обліку розрізняють три 

етапи (рис.1). Результативність обліку залежить від ефективності кожного із 

зазначених етапів, урахування їх особливостей, обумовлених правовим полем 

діяльності суб‘єкта, організаційно-економічними характеристиками тощо. 

Проте, на нашу думку, функціональність облікової системи в рамках 

визначених етапів має обмежений характер та потребує переходу від 

традиційної концепції фінансової звітності до концепції корпоративної 

звітності, яка б була відповідною інформаційним потребам користувачів 

корпоративних систем управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Характеристика етапів організації обліку 

 

Поки що облікова система відтворює лише ретроспективні параметри 

об‘єкта господарювання та його середовище. Тому, на нашу думку, в рамках 

кожного з етапів організації обліку необхідно виділити перспективну 

компоненту. Це потребує або розширення системи бухгалтерського обліку, або 

формування окремої інформаційної системи [2, с.6] . 
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На сьогоднішній день оцінка фінансово-майнового стану страхової 

компанії є однією з основних передумов формування її рейтингової оцінки 

та довіри клієнтів. Основним джерелом інформації про фінансово-

майновий стан страховика є фінансова та спеціалізована звітність (звітні 

дані). Відповідно, особливої актуальності набуває аналіз процесу 

формування та представлення інформації у фінансовій та спеціальній 

звітності страховика. 

Метою даного дослідження є розкриття порядку формування та 

змістового наповнення фінансової та спеціальної звітності страховика у 

взаємному порівнянні; виявлення показників, що характеризували б 

однакові об‘єкти обліку та обґрунтування пропозицій щодо оптимізації 

системи показників спеціальної звітності.  

Звітні дані страховиків (до складу яких входять звіт про доходи і 

витрати страховика, пояснювальна записка до звітних даних страховика, 

декларація з податку на доходи (прибуток) страховика) представляють 

результати досить детального аналітичного обліку [2]. З одного боку, 

існування такої звітності в нашій країні є, безумовно, позитивним, оскільки 

робить представлену інформацію максимально прозорою і 

контрольованою, мінімізує поле махінацій у звітності. Проте, враховуючи 

необхідність у закордонних інвестиціях у страховий сектор фінансових 

установ України, необхідно поглянути на таку деталізацію публічної 

звітності з точки зору закордонного інвестора. Значна частина інформації, 

що розкривається в звітних даних може виступати комерційною 

таємницею. Можливість детально знайомитися зі станом не лише страхової 
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компанії в цілому, а й окремими його структурними підрозділами, рухом їх 

коштів іншими страховиками може відлякувати потенційних інвесторів. У 

ході проведеного дослідження, виявлено дублювання змісту показників 

балансу в пояснювальній записці страховика, а також змісту показників 

звіту про фінансові результати у звіті про доходи та витрати страховика [1, 

c.87]. 

Виходячи з проведеного дослідження, пропонується агрегувати 

показники звітних даних страхової компанії та здійснити їх синтез з 

показниками фінансової звітності. Отже, доцільно скоротити склад звітних 

даних та затвердити за наступним переліком та змістом: 

1. Загальні відомості про страховика – зберегти за існуючою формою. 

2. Звіт про доходи та витрати страховика – виключити статті, що 

наведені у Звіті про фінансові результати та затвердити за розробленою 

скороченою формою. 

3. Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами 

страховика – не надавати у зв‘язку з його статистичною, а не фінансовою 

чи обліковою спрямованістю. 

4. Пояснювальна записка до звітних даних страховика – не надавати у 

зв‘язку з повним дублюванням показників Балансу та Приміток до річної 

фінансової звітності. 

Оптимізація показників фінансової та спеціалізованої звітності 

українських  страховиків дозволить зменшити ризики для інвесторів та 

кредиторів, забезпечити прозорість і зрозумілість інформації; дозволить 

знизити витрати страховика на формування такої звітності, а 

уповноваженого органу – на її обробку.  
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Розвиток ринку фінансових послуг небанківських фінансових установ на 

сьогодні характеризується зростанням обсягів кредитів, що надаються 

ломбардами, та збільшенням кількості самих ломбардів. Так, за даними 

Державного реєстру фінансових установ, кількість ломбардів у 2010 р. 

порівняно з попереднім роком збільшилась на 14,2%, а обсяг наданих ними 

фінансових кредитів зріс на 57%.  

Щороку високими темпами зростають кількість договорів та обсяги 

фінансових кредитів, що погашаються за рахунок наданого в заставу майна. 

Незважаючи на те, що середньозважена річна процентна ставка за 

наданими ломбардами фінансовими кредитами знижується і за 2010 рік склала 

216,5% (у 2009 році вона становила 251,1 %), показники фінансового стану та 

діяльності ломбардів свідчать про їх постійне зростання. Зумовлено це тим, що 

у порівнянні з банками та кредитними спілками ломбарди надають невеликі за 

обсягами короткострокові кредити. Станом на початок цього року середній 

розмір кредиту, що наданий ломбардами, склав 595,1 грн. 

Показники діяльності ломбардів повинні своєчасно, повно і достовірно 

відображатись в обліку та звітності. Наявні дослідження, які проводяться 

провідними вченими нашої держави, свідчать про те, що їх більшість 

виконуються виходячи із вимог законодавчо-нормативних документів, а тому 

пропозиції і рекомендації базуються саме стосовно удосконалення 

нормативно-правової бази. На сьогодні в Україні відсутня спеціалізована 

література щодо проблем обліку та звітності ломбардів. Тому наукові 

дослідження в галузі обліку та звітності ломбардів є актуальними та 

необхідними. 

Інформація про діяльність ломбардів узагальнюється та відображується у 

звітності. Ломбарди формують та надають фінансову звітність відповідно до 
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Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

та національних стандартів бухгалтерського обліку. Для ведення 

бухгалтерського обліку в ломбардах розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) України від 7 травня 

2004 р. N 531 затверджені Методичні рекомендації щодо ведення 

бухгалтерського обліку ломбардами, які розроблені відповідно до вимог 

вищезазначеного Закону, Закону України «Про заставу», Плану рахунків 

бухгалтерського обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань та господарських 

операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.99 N 291 (зі змінами та доповненнями). 

Крім фінансової звітності на вимогу Держфінпослуг ломбарди складають 

та подають до цього органу звітні дані. Склад звітних даних, вимоги до їх 

заповнення та подання визначені Порядком складання та подання звітності 

ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004 р. 

N 2740. 

Дослідження складу та змісту звітності, що подається до Держфінпослуг 

свідчить про суттєве дублювання інформації фінансової звітності та звітних 

даних ломбарда. Так, Звіт про склад активів та пасивів ломбарду, який є 

формою звітних даних, містить ту ж інформацію, що і баланс (форма №1), але 

більш узагальнену. Деталізації у ньому підлягає лише дебіторська 

заборгованість і зобов‘язання з приводу залучення коштів. Інформаційною 

базою для відображення зазначених даних є бухгалтерський облік.  

З метою раціоналізації процесу підготовки звітності, зменшення витрат 

часу бухгалтера на здійснення узагальнюючого етапу облікового процесу, 

рекомендовано інформацію про заборгованість за наданими ломбардом 

фінансовими кредитами, з нарахованих відсотків за фінансовими кредитами, 

про залучені кошти від банків, юридичних та фізичних осіб відображувати в 

пояснювальній записці до фінансової звітності, а Звіт про склад активів та 

пасивів ломбарду виключити зі складу звітних даних. 
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УДК 657.1 

Принцип історичної собівартості в бухгалтерському 
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Галина Володимирівна НАШКЕРСЬКА 

доцент кафедри обліку і аудиту 

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук, доцент 

Ярослав Романович МЕЛЕХ 

студент Львівського національного університету ім. Івана 

Франка 

 
Оцінювання об‘єктів бухгалтерського обліку за принципом 

історичною собівартістю, перевага якого задекларована Законом України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» має низку 

недоліків. 

 Найважливішими з них є неможливість «законсервувати» реальну 

вартість об‘єкта у порівнянні з первинною оцінкою внаслідок зміни 

важливості (вигідності) для підприємства, вартості грошової одиниці та 

інших чинників, що не дозволяє забезпечити надійну базу для 

прогнозування майбутніх прибутків та грошових потоків від його 

використання. 

Послідовне дотримання принципу історичної собівартості зумовлює 

виникнення протиріччя з іншим важливим обліковим принципом – 

відповідності. Якщо активи були придбані (виготовлені) в інші облікові 

періоди, ніж відбулась їх реалізація, то доходи, виміряні за ринковими на 

момент здійснення операції продажу, будуть порівнюватись із собівартістю 

реалізації, сформованою в попередніх облікових періодах. 

Визначений фінансовий результат частково відображатиме наслідки 

зміни цін за період з дати придбання до дати продажу активу, тобто 

нереалізовані прибутки або раніше не визнані збитки, а не оцінку 

результатів діяльності підприємства звітного періоду. 

Собівартість придбаного активу, крім його вартості за рахунком 

постачальника (за вирахуванням отриманих знижок та непрямих податків, 
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які відшкодовуються підприємству), включає витрати на транспортування, 

розміщення, монтаж, страхування ризиків доставки, мито, інші прямі 

витрати, пов‘язані з придбанням активу та доведенням його до стану, у 

якому він буде придатним для використання тощо. Приєднання 

перелічених витрат до первинної вартості, визначення їх оптимального 

розміру залежить від суб‘єктивного рішення бухгалтерської служби 

підприємства. Як справедливо стверджують Е. С. Хендріксен і М. Ф. Ван 

Бреда, «сам по собі факт здійснення витрат у зв‘язку з придбанням об‘єкта 

не означає  необхідність їх включення в початкову оцінку цього об‘єкта» [1, 

с.311]. 

Не можна вважати об‘єктивним порядок віднесення на собівартість 

готової продукції загальновиробничих накладних витрат, розподіл яких 

повинен здійснюватись, виходячи з нормальної потужності за базами і 

методами розподілу, визначеними адміністрацією підприємства. Суперечки 

може викликати обсяг нормальної потужності, який встановлюється 

власниками або адміністрацією, розподіл накладних витрат на постійні і 

змінні (не треба забувати про наявність умовно-постійних та умовно-

змінних витрат). Не завжди точним є розподіл витрат, що відносяться на 

продукцію та до періоду, в якому вони були здійснені. 

Отже, відображення активів за первинною вартістю зумовлює 

наявність низки технічних питань, пов‘язаних з її формуванням за 

правилами фінансового обліку, значний відрив від ринкових цін придбання 

та вартості використання об‘єктів з урахуванням очікуваної майбутньої 

економічної вигоди, який збільшується зі зростанням термінів утримання. 

Найбільшою проблемою історичного підходу до вимірювання 

об‘єктів (особливо довготривалого використання) є неможливість 

урахування їх внутрішньої цінності для економічної системи, яка 

визначається мірою їх впливу на результат діяльності та фінансовий стан 

суб‘єкта господарювання. 
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Проведене дослідження переваг і недоліків історичної собівартості 

дозволяє зробити висновок про обґрунтованість її застосування тільки при 

первинному відображенні об‘єктів фінансового обліку. 

Список використаних джерел 

1. Хендриксен Э. С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета: Монография / 

Пер.с англ. под. ред. проф. Я. В. Соколова / [Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван 

Бреда]. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 576 с. 

 

 

УДК 657.42 

Проблемні аспекти переходу бухгалтерського обліку в 

Україні на міжнародні стандарти 

Алла Олександрівна САЮН 

доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ(м. Київ), 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Прагнення України увійти до європейської спільноти вимагає від неї 

внесення змін до сфери управління компаніями. Зокрема, першочергового 

реформування вимагає система оформлення фінансової звітності, адже саме на 

основі звітності слід робити висновки про стан підприємства та перспективи 

його розвитку. І хоча на сьогоднішній день не є обов‘язковим складання 

фінансової звітності за Міжнародними стандартами  бухгалтерського обліку 

(далі – М(С)БО) все більше підприємств переходять на цю форму ведення 

обліку. Дана тенденція викликана тим, що:  

1. Публічні акціонерні товариства повинні використовувати М(С)БО для 

оформлення фінансових звітів відповідно до вимог Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. 

2. Іноземні інвестори вимагають подання фінансової звітності, 

оформленої міжнародними стандартами.   

3. Система національних стандартів не дає інформації про фінансове 

становище підприємства якісно нового рівня, як того вимагають сучасні цілі 

управління. 

Однією з причин необхідності якнайшвидшого переходу на міжнародні 

стандарти з національних є недосконалість останніх. Основним недоліками 
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національних положень (стандартів) обліку є те, що вони не охоплюють всі 

Міжнародні стандарти фінансової звітності, не передбачають чітких методів 

обліку, встановлюють жорсткі форми фінансової звітності, дуже стислі за 

обсягом і не містять пояснень щодо застосування окремих їх норм [1].  

У процесі впровадження міжнародних стандартів керівники підприємств 

та бухгалтерські служби можуть стикнутися з рядом проблем, зокрема: 

– відсутність кваліфікованих фахівців, які б могли розуміти дані 

фінансових звітів та застосовувати результати на практиці; 

– виникнення додаткових витрат, що викликані потребою у придбанні 

нового програмного забезпечення, за допомогою якого складається звітність; 

– необхідність збору додаткової інформації, яку вимагають М(С)БО, що 

тягне за собою включення до посадових обов‘язків працівників підрозділів 

додаткових функцій [2]. 

Необхідність переходу до нової системи звітності страховика обумовлена 

тим, що діюча в країні система не враховує особливостей страхової діяльності 

та інтересів окремих користувачів такої інформації, не в повній мірі забезпечує 

державний контроль за суб‘єктами страхового ринку. Крім того, Україна в 

перспективі має запровадити використання міжнародних норм, в тому числі  

таких, що стосуються складання фінансової звітності страхових компаній.  

Виходячи з необхідності пристосування балансу до потреб страхової 

діяльності пріоритетним завданням  є зміна його форми, а саме – поєднання 

національних стандартів та вимог Директиви ЄС щодо фінансової звітності 

страховиків.  На відміну від діючої форми балансу, в новій розгорнуто 

представлені такі показники, як фінансові інвестиції, страхові резерви, 

дебіторська та кредиторська заборгованості за операціями страхування і 

перестрахування. Враховуючи особливості страхової діяльності – залучення 

коштів страхувальників – така форма представлення активів та зобов‘язань 

страховика робить звітність прозорою для користувачів.  

Звіт про прибутки та збитки західних страхових компаній, на відміну від 

вітчизняної форми, направлений на повне висвітлення показників, які 

характеризують доходи та витрати, що виникають виключно в страхуванні. 
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Враховуючи зазначені переваги звіту страховиків країн Європи та 

невідповідність «Звіту про фінансові результати» вимогам страхування, «Звіту 

щодо доходів та витрат страховика» вимогам міжнародних стандартів, 

доцільне запровадження нової форми звіту, яка б характеризувала фінансові 

результати діяльності страховика з урахуванням його особливостей. Новий 

«Звіт про фінансові результати страховика», що зберігає структуру 

уніфікованого звіту з розкриттям статей доходів та витрат страховика, 

збільшує наочність представлених даних, дає можливість користувачам 

детально оцінити результати діяльності страхової компанії, визначити 

прибутковість та рентабельність кожного її виду. 

На відміну від діючого звіту, альтернативна форма «Забезпечення 

платоспроможності страховика, розміщення технічних резервів» обмежена 

лише показниками з ризикових видів страхування, оскільки резерви зі 

страхування життя мають окрему методику розрахунку, їх розміщення 

здійснюється без будь-яких обмежень щодо об‘єктів інвестицій. В формі 

представлено всі активи страховика, які дозволені законодавством для 

розміщення страхових резервів [3].  

У результаті проведеного дослідження можна говорити про необхідність 

переходу на М(С)БО всіх без виключення підприємств. Але необхідно 

встановити різні вимоги до об‘єкту розкриття інформації у фінансовій 

звітності для різних груп підприємств, зокрема, з урахуванням їх в операціях 

на ринках капіталів та об‘ємах діяльності. А роль державних органів та 

громадських професійних організацій складається у підготовці до 

впровадження в інтересах суспільства міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, у сприянні застосуванню та 

виконанням цих стандартів. 
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Однією з основних задач держави на ринку фінансових послуг є 

Захист інтересів споживачів фінансових послуг, запобігання настанню 

неплатоспроможності та забезпечення фінансової стійкості фінансових 

установ. Для реалізація цієї функції Держфінпослуг розроблено та 

реалізується Концепція запровадження пруденційного нагляду за 

небанківськими фінансовими установами.  

Відповідно до цієї Концепції пруденційний нагляд – це система 

наглядових процедур Держфінпослуг за дотриманням фінансовою 

установою пруденційних правил, яка дозволяє зменшити наглядове 

навантаження на фінансові установи, діяльність яких не несе загрози 

невиконання зобов‘язань перед існуючими клієнтами, і посилити наглядові 

зусилля за установами, діяльність яких є чи може бути загрозою для 

виконання таких зобов‘язань.  

Для реалізації завдань нагляду необхідно впровадити систему оцінки 

ризиків та визначити граничні значення фінансових коефіцієнтів, за умови 

недотримання яких нагляд за кредитною спілкою має носити 

індивідуальний характер. Базою таких граничних значень та здійснення 

належного пруденційного нагляду за кредитними спілками, має стати 

моніторингова система раннього попередження, за допомогою якої 

виокремлюються проблемні установи.  

Орієнтиром для пруденційного нагляду за кредитними установами 

обрано  рекомендації Міжнародної асоціації кредитних спілок (WOCCU).  

Для моніторингу фінансової стабільності кредитних спілок WOCCU 

використовує систему PEARLS. Кожна літера в слові PEARLS вимірює 
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ключову область в діяльності кредитної спілки: protection (захист), effective 

financial structure (ефективна фінансова структура), asset quality (якість 

активів), rates of return and costs (норма рентабельності), liquidity 

(ліквідність) signs of growth (ознаки зростання).  

Розглянимо інші системи які можуть бути використані для 

формування системи моніторингу діяльності кредитних спілок: 

ACCION CAMEL. Методологія CAMEL була адаптована 

північноамериканськими банківськими регуляторами для оцінки фінансової 

та управлінської надійності американських мікрофінансових закладів. 

ACCION CAMEL розглядає ті ж п‘ять сфер, що і оригінальна CAMEL 

(достатність капіталу, якість активів, управління, доходи та управління 

ліквідністю), показники та рейтинги, які використовуються ACCION 

відображають унікальні завдання та умови, які існують в мікрофінансовій 

індустрії. 

У країнах Центральної та Південно Східної Азії була розроблена і 

застосовується система раннього попередження SCRUTINY (Savings and 

Credit Union Tool for Investigation of Yields) . SCRUTINY для детального 

аналізу повинна враховувати особливості тієї чи іншої країни. У 

Киргизстані, наприклад, ця система охоплює такі аспекти: обережність 

через показники: кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик; 

дохідність;  передбачливість: достатність резерву за неякісними кредитами, 

капіталізація; конкурентоспроможність, особливо процентна політика щодо 

своїх: пайовиків, вкладників, позичальників. рентабельність або 

ефективність: ефективність структури майна, ефективність операційної 

діяльності, незалежність. 

У країнах латинської Америки розроблена система оцінки 

ефективності Alerta Temprana. В основі цієї автоматичної системи 

моніторингу лежать модулі ризику та менеджменту. До модуля ризику 

входять показники: фінансова діяльність, ліквідність, організаційна 

структура, рентабельність, висота активів, сфера діяльності – зовнішні 

впливи. Система аналізує надійність, ліквідність і рентабельність. До 
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модуля менеджменту входять показники: витрати, ефективність, 

достатність, висота активів, прибутковість, організація, нормативи. 

Показники, які характеризують ефективність системи управління: 

зростання, ефективність, обсяг операцій, витрати та доходи.  

 

 

УДК 631.164.2 

Проблемні аспекти обліку фінансових результатів 

діяльності аграрних підприємств 

Ольга Миколаївна ШИНКАРЕНКО 

доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, 

кандидат економічних наук, доцент 

Наталя Миколаївна БРАЗІЛІЙ 
доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, 

кандидат економічних наук, доцент 

Черкаський державний технологічний університет 

 
В умовах подальшого проведення в Україні економічних реформ 

велике значення для розвитку суб‘єкта підприємницької діяльності має 

його прибуток, який є узагальнюючим показником, який відображає 

фінансові результати роботи підприємства, визначає економічну 

ефективність господарювання. Фінансові результати характеризують майже 

всі аспекти діяльності аграрного підприємства: продуктивність праці, 

ступінь використання основних засобів, трудових, матеріальних і грошових 

ресурсів, собівартість реалізованої продукції, її якість, обсяг та ціни 

реалізації продукції, тощо. 

Дослідженню питань обліку фінансових результатів діяльності 

агарних підприємств присвячені роботи таких вітчизняних вчених як: Ф. Ф. 

Бутинець, П. М. Герасим, А. М. Герасимович, С. Ф. Голов, М. Я. 

Дем‘яненко, В. М. Жук, Г. Г. Кірейцев, П. О. Лайко, В. Г. Лінник, В. М. 

Пархоменко, В. В. Сопко, Л. К. Сук, П. М. Хомин та інші, однак більшість 

досліджень були присвячені в основному питанням формування і 

розрахунку складових фінансових результатів, а не безпосередньо їх 

визначенню. 
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В умовах переходу реформування системи вітчизняного 

бухгалтерського обліку однією з найскладніших ділянок є облік доходів і 

витрат. Облік доходів здійснюють відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290. Інформація в обліку про 

витрати  розкривається у відповідності до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318. Доходи і 

витрати відображаються в бухгалтерському обліку і включаються до складу 

фінансового звіту «Звіт про фінансові результати» (форма № 2) на основі 

«Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 

господарських операцій підприємств і організацій». Однак, це загальні 

підходи до обліку витрат і доходів.  

Сільськогосподарське виробництво має технологічні та економічні 

особливості, що обумовлює іншу систему оподаткування, наявність 

державних дотацій та інше. Особливості виробництва 

сільськогосподарської продукції, які необхідно враховувати при організації 

бухгалтерського обліку наступні: 

- земля виступає головним засобом виробництва; 

- неможливість одночасної організації робіт в одному виробництві, 

отже необхідно враховувати періоди вегетаційного розвитку рослин та віку 

тварин; 

- аграрні підприємства відтворюють своїми силами і засобами 

частину потрібних їм засобів виробництва. 

- витрати частини продукції власного виробництва на поновлення 

процесу виробництва як всередині, так і між галузями; 

- сповільнення обороту коштів підприємства і нерівномірне 

використання їх протягом року.  

Зазначені особливості диктують необхідність мати окремо 

інформацію про фінансові результати від сільськогосподарської  та 

несільськогосподарської діяльності. 
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З метою розмежування фінансового результату від 

сільськогосподарської і несільськогосподарської діяльності до субрахунку 

791 «Результати основної діяльності» пропонуємо ввести субрахунки 

наступного порядку: 7911 «Результати від сільськогосподарської 

діяльності»; 7912 «Результати від несільськогосподарської діяльності». 

До субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

пропонуємо ввести субрахунки: 7011 «Дохід від реалізації 

сільськогосподарської продукції»; 7012 «Дохід від реалізації 

несільськогосподарської продукції». 

До субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

пропонуємо ввести субрахунки: 9011 «Собівартість реалізованої 

сільськогосподарської продукції»; 9012 «Собівартість реалізованої 

несільськогосподарської готової продукції». 
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Секція IV 

Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку 

України на сучасному етапі 
 

УДК 330.341 

Удосконалення підходу до визначення ефективності 

національної економіки 

Ірина Вікторівна БАКУМ 
старший викладач кафедри економіки та управління 

Черкаського державного технологічного університету, 

кандидат економічних наук 
 

Висока економічна ефективність та досягнення на її основі високих 

темпів економічного зростання – є однією з ключових проблем будь-якої 

економічної системи. Ефективність стає основною характеристикою 

результативності діяльності національної економіки.  

Оскільки підвищення ефективності національної економіки є одним 

із головних факторів забезпечення високого рівня життя населення, 

інтенсифікація суспільного виробництва та зростання його ефективності – 

це першочергове завдання, яке постало перед економікою України. 

Невідкладність та актуальність цього завдання підсилюється впливом 

кризових ситуацій в економіці, що мають світові масштаби.  

Дослідженню проблеми підвищення ефективності економіки та 

факторів, що впливають на неї присвячена багато праць. Разом з тим 

відсутнє уніфіковане поняття «економічної ефективності», що в першу 

чергу пов‘язано з багатоманітністю об‘єктів дослідження.  

Найчастіше до визначення категорії «економічна ефективність» 

застосовують ресурсний підхід, що визначає ефективність як відношення 

результату виробництва до кількості одиниць витрачених у процесі 

виробництва ресурсів. У даному контексті підвищення ефективності 

економіки є зростання цього відношення. Недоліком ресурсного підходу до 
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визначення ефективності економіки є те, що він не враховує різну вартість 

ресурсів та різну вигоду від виробництва певних видів продукції. 

Дослідження основних підходів до визначення економічної 

ефективності дало можливість узагальнити її визначення: економічна 

ефективність – це комплексна категорія економіки, що відображає 

відношення отриманого в процесі виробництва результату, до затрачених 

при цьому ресурсів, відсутність втрат та ступінь розвитку продуктивних 

сил, спроможність забезпечувати певний рівень потреб суспільства. Із 

наведених тлумачень випливає, що економічна ефективність – це 

раціональне використання факторів виробництва та їх оптимальний 

розподіл, виходячи із вартості ресурсів та вигоди від виробництва певних 

видів продукції. 

На нашу думку, розглянуті підходи до визначення економічної 

ефективності повністю не розкривають сутність цієї складної та 

багатопланової категорії. Так, відсутній підхід, що визначає таку якість 

ефективності як здатність (спроможність). В цьому контексті пропонується 

визначати ефективність економіки як здатність (спроможність) економічної 

системи досягати високого рівня розвитку та випускати 

конкурентоспроможні товари (послуги) в обсягах, необхідних для 

задоволення сукупних потреб суспільства. 

Багатоплановість категорії «економічна ефективність» зумовлює 

необхідність розглядати її на декількох рівнях. Так, за ознакою об‘єкта 

дослідження слід розрізняти економічну ефективність: національної 

економіки,  регіону, галузі, організації, процесу виробництва. 

Виходячи із рівня економічної ефективності використовується певна 

системи показників для її оцінки. Аналіз показників ефективності на рівні 

національної економіки зумовлений необхідністю оцінки фактичних рівнів 

ринкових перетворень, прогнозування соціально-економічного розвитку, 

створення умов і стимулів для ефективного функціонування суб‘єктів 

економіки, здійснення ефективної структурної політики, розробки 

стратегічних планів, коригування макроекономічних концепцій.  
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На рівні галузей економіки, регіонів і національної економіки в 

цілому показники економічної ефективності лежать в основі обґрунтування 

інвестиційної політики, управління системою кредитування, удосконалення 

оподатковування тощо. 

Висвітлення основних підходів до формування системи показників 

оцінки ефективності економіки дозволяє зробити висновок: у загальному 

вигляді ці показники є відношенням результат/витрати. Такий підхід є дещо 

обмеженим і не враховує стратегічну спрямованість розвитку економіки 

країни, для вирішення якої необхідно виходити із траєкторії 

довгострокового зростання (ТДЗ) та термінів її досягнення. 

 

 

УДК 330. 341. 1 

Технопарки як засіб стимулювання інноваційної 

діяльності 

Наталія Валентинівна БАХЧЕВАНОВА 

викладач кафедри економічної теорії 

Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Технопарки вважаються у світі одними з типів вільних економічних 

зон. І сьогодні вже немає сумнівів щодо їх ефективності та корисності. 

Технопарки відзначаються високим рівнем інноваційної діяльності, 

являють собою форму інтеграції науки та виробництва. Діяльність 

технопарків пов‘язана і скооперована з відомими науково-дослідними 

центрами та університетами, а також з економікою певного регіону. Зараз у 

світі більше 600 технопарків, в т.ч. в США – 140, в Європі – 260, у Китаї – 

130, у Росії – 60 [5]. Отже, головна ідея, яка покладена в основу створення 

такого типу організаційних структур, полягає у створенні в певному 

обмеженому просторі виключно сприятливих умов для інноваційної 

діяльності. Така діяльність може стимулюватись з метою створення 

найновіших, найперспективніших технологій, аби допомогти окремим 

регіонам, що перебувають у стані соціально-економічних ускладнень, 

вийти на сучасний технологічний рівень. Іноді ці завдання реалізуються 
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одночасно, що є оптимальним варіантом розвитку подій. Наприклад, 

Технопарк в Синьчжоу відіграв ключову роль у швидкому технологічному 

розвитку Тайваня [6]. Створення технопарків має для нашої країни 

особливе значення. Ця істина усвідомлюється на всіх рівнях державного 

управління, бізнесменами та науковцями. Перші українські технопарки 

з‘явилися в 2000 р. після прийняття Закону України про технологічні парки. 

На сучасному етапі функціонує вісім технопарків України [6]. Вже діє 

«Курортополіс Трускавець», тобто Трускавецький валеологічний 

інноваційний центр.,у Львівській області створена і успішно функціонує 

Асоціація «Львів-Технополіс», яка об‘єднує понад десять інноваційних 

фірм і малих підприємств. Базою її є регіональний центр науково-технічної 

та економічної інформації. Роботу зі створення «технопаркового 

середовища» здійснюють чимало університетів країни: «Львівська 

політехніка», Харківський політехнічний та авіаційний університети. 

Технопарки – єдиний в Україні вид інноваційної діяльності, який реально 

функціонує та строго контролюється державою. В ХОДА презентували 

концепцію україно-російського проекту «Технопарк «Слобожанщина». Він 

зможе посприяти економічному розвитку краю в цілому. Роль технопарків 

у відтворенні та зростанні інтелектуального капіталу є надзвичайно 

високою. В першу чергу їх діяльність неможлива без відповідного 

підвищення рівня підготовки робочої сили: науковців, проектувальників, 

фахівців-виконавців, менеджерів тощо. 

Саме це й забезпечує підвищення продуктивності праці, якості 

продукції, що виробляється, а, отже, ефективності виробничої діяльності 

технопарку та економіки в цілому. З метою підвищення ефективності 

діяльності технопарків, на нашу думку, найголовніше – скоротити час на 

засвоєння наукових розробок у виробництві. На сьогодні – це 

найважливіше. 
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аспірантка Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 
 

Контроль є необхідною складовою ефективного функціонування 

будь-якої системи. Економічний контроль поширюється на систему 

економічних відносин суспільства, забезпечуючи успішне виконання 

планів, раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів, зміцнення господарських зв‘язків, дотримання норм 

законодавства тощо. Сьогодні економічний контроль розвивається як 

система, що має свої компоненти. У зв‘язку з цим актуальними є проблеми 

виокремлення та обґрунтування особливих характеристик таких складових 

економічного контролю. 

Так, багато вчених-дослідників з питань розвитку економічного  

контролю, зокрема Романів Є. М., Хом‘як Р. Л., проаналізували зміст 

поняття «економічний контроль», періодичність здійснення, форми 

проведення та запропонували наступні його види: загальноекономічний і 

фінансово-господарський контроль [5, с.17]. 

Вважаємо за потрібне зосередити увагу саме на понятті фінансово-

господарського контролю. Доцільність вивчення господарського та 

фінансового контролю у взаємозв‘язку як фінансово-господарський 

контроль пояснюється наступним. До основних завдань господарського 

контролю належить сприяння розвитку економічних відносин, що 

виникають під час здійснення операційної діяльності суб‘єкта 

http://www.kt.kharkov.ua/
http://www.kt.kharkov.ua/Technoparks.html
http://www.sibai.ru/
http://www.sibai.ru/content/view/1082/1240/
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господарювання. Що стосується фінансового контролю, то його 

призначення – сприяння розвитку економічних відносин, що виникають під 

час руху грошових коштів, здійснення фінансової діяльності суб‘єктів 

господарювання. А тому висвітлення поняття господарського контролю 

відокремлено від фінансового необґрунтовано порушує єдність системи. 

У сучасній науковій літературі існує кілька підходів до визначення 

фінансово-господарського контролю. Дікань Л. В. розглядає цю форму 

контролю як контроль за фінансовими операціями та господарськими 

процесами з метою встановлення їх законності, правильності та 

доцільності, що застосовується в усіх галузях національної економіки і має 

різні форми залежно від форми власності підконтрольного об‘єкта [1, с.28]. 

Мельник П. В., Мурашко В. М. пропонують дещо ширше визначення 

фінансово-господарського контролю, розкриваючи роль суб‘єкта контролю, 

а саме компетентних органів, що відповідають за його здійснення: 

фінансово-господарський контроль – творчий процес дослідження, 

спостереження, перевірки виробничої і невиробничої фінансової діяльності, 

які здійснюються відповідними суб‘єктами управління, наділеними 

певними функціями контролю, з метою виявлення відхилень від 

установлених параметрів цієї діяльності, усунення та попередження 

негативних явищ і тенденцій [2, с.5-6; 3, с.3-4]. Рогозян Л. Є., Вахлакова 

В. В. аналізують поняття фінансово-господарського контролю з позиції 

його змісту і визначають як перевірку діяльності підприємств, збереження 

матеріальних цінностей і грошових коштів, стану обліку і звітності, 

законності дій посадових осіб [4, с.5]. 

На нашу думку, поняття фінансово-господарського контролю 

доцільно розглядати з позиції виконуваних ним функцій (рис. 1). 
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Рис. 1 Функції фінансово-господарського контролю 

Проаналізувавши функції фінансово-господарського контролю, нами 

запропоновано наступне його визначення: фінансово-господарський 

контроль – це комплекс цілеспрямованих заходів компетентних органів чи 

осіб з метою попередження, виявлення та припинення відхилень від 

заданих параметрів у фінансово-господарській діяльності підприємств, 

законного, ефективного використання наявних ресурсів та забезпечення 

виконання поставлених цілей. 

Сутність фінансово-господарського контролю, крім його поняття, 

також характеризується за через розкриття його суб‘єктів та об‘єктів. 

Під суб‘єктами фінансово-господарського контролю розуміють 

зовнішні та внутрішні органи контролю: спеціалізовані державні установи, 

незалежні аудиторські фірми, власники та керівники суб‘єктів 

господарювання. 

Об‘єктами фінансово-господарського контролю є  всі юридичні та 

фізичні особи, що здійснюють господарську діяльність, пов‘язану з 

використанням суспільної власності. Відповідно під предметом вказаного 

виду контролю слід розуміти конкретну діяльність суб‘єктів 
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господарювання: фінансово-господарські операції, які розглядаються з 

точки зору законності, раціональності, ефективності тощо. 

Ефективний фінансово-господарський контроль є необхідною 

складовою функціонування народного господарства. Чітке визначення 

поняття фінансово-господарського контролю, об‘єктів перевірки та 

поставлених завдань мають важливе значення для його раціональної 

організації і підвищення ефективності. 
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Комплексно сформувати та ефективно реалізувати в Україні 

програму заходів щодо вирішення найважливіших проблем національної 

податкової політики можливо за рахунок здійснення трансформаційних 

перетворень, які визначатимуть вплив на ефективність податкових 

реформувань. Це зумовлює підвищення уваги вітчизняних науковців та 

органів законодавчої і виконавчої державної влади до проблем 

оподаткування, вивчення можливості застосування в Україні ефективних 
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інструментів податкової політики, що використовуються у європейських 

країнах, та механізму їх адаптації до умов нашої країни. 

Стратегія податкової реформи за умов проєвропейського вибору 

України повинна відбивати характер і специфіку напрямів трансформації 

податкової політики в контексті майбутньої інтеграції до ЄС, намічений 

шлях розвитку оподаткування в державі у довгостроковій перспективі на 

основі концентрації зусиль органів державної влади на певних стратегічних 

пріоритетах. 

Існуючий у теперішній час в Україні стан національної податкової 

політики, який не в певній мірі відповідає європейським стандартам, 

визначає мету подальшого її реформування. На наш погляд, метою 

податкової реформи в Україні у контексті майбутньої інтеграції нашої 

країни до ЄС є побудова сучасної податкової політики європейської 

демократичної держави, що забезпечує стабільність елементів податків і 

умов оподаткування, рівність усіх платників податків перед законом, 

досягнення стратегічних завдань сталого соціального-економічного 

розвитку на засадах фіскальної достатності, економічної ефективності, 

соціальної справедливості, гнучкості та наближеності до європейських 

стандартів. Зазначена мета податкової реформи ставиться під взаємодією 

декількох визначальних факторів. 

Ураховуючи це наведемо основні концептуальні напрями 

трансформації вітчизняної податкової політики до європейських стандартів: 

- поступове зниження податкового навантаження на економіку за 

рахунок розширення бази оподаткування і зміни ставок основних податків; 

- приведення складу і структури чинної системи податків у 

відповідність з практикою європейських країн; 

- зміщення оподаткування між факторами виробництва і споживання, 

а саме перенесення податкового навантаження з праці і капіталу на 

споживання, ресурсні платежів та екологічний податок; 

- забезпечення справедливості в оподаткуванні шляхом перерозподілу 

доходів від багатих до бідних; 
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- підвищення регулюючого потенціалу окремих податків; 

- врегулювання питання застосування спеціальних режимів 

оподаткування у відповідності з вимогами ЄС; 

- удосконалення механізму стягнення внесків на соціальне 

страхування; 

- реформування податкової служби, системи адміністрування податків 

і податкового контролю. 

На останок зазначимо, що позитивний ефекти від проведення 

податкової реформи можливий тільки у випадку її синхронізації з іншими 

економічними перетворення в Україні, зокрема бюджетної системи, 

соціальної політики, інвестиційної стратегії. Проведення цих заходів 

повинно забезпечити справедливий підхід держави до громадян і 

підприємств усіх форм власності та спиратися на принципи демократичної 

європейської країни. 
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Сучасний етап наукових досліджень характеризується появою 

широкого кола нових напрямів, які ґрунтуються на прогресивних принципах 

та ідеях, що формують стиль наукового мислення майбутньої епохи. 

Ключові економічні ідеї коректуються при яскравому прояві 

просторових трансформацій. Всі наукові напрями еволюціонують адекватно 

запитам суспільства і вимогам реального часу. Економічні процеси протікають 

у просторі, утримування якого не статично. Еволюція простору демонструє 

його деформацію, результатом якої є регіональне розшарування, що піддається 

вивченню в контексті проблем «держава-регіони», поляризації, інтеграції, 
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урбанізації та ін. Очевидно, що в даних умовах економічний простір регіонів 

не може виступати як об'єкт регулювання винятково ринкових факторів. 

Розвиток регіонів, особливо в умовах кризового стану економіки, потребує 

активного втручання держави як регулюючого органу. 

Розвиваючи основні наукові положення, необхідно відзначити, що 

важливу роль у дослідженні державного управління модернізаційними 

процесами має однозначний понятійний апарат. У зв'язку із цим є доцільним 

узагальнити трактування різних авторів відносно ключових термінів, що 

розкривають проблему дослідження. 

Оскільки перетворення економічного простору відбувається за 

допомогою модернізаційних процесів, то слід звернутися до  сутності поняття 

«модернізація». Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених 

модернізації, більшість авторів вкладає у дане поняття різний зміст. 

Модернізація (франц. modernisation, від moderne - новітній, сучасний) – 

складний глобальний процес, що протікає у всіх ключових сферах 

життєдіяльності суспільства і характеризується структурно-функціональною 

диференціацією й утворенням відповідних форм інтеграції.  

Спорідненим до поняття «модернізація» є термін «трансформація». 

Трансформація – трудомісткий і тривалий процес, для якого характерний 

більш тривалий час, ніж для модернізації. У дослідженнях В. Кваснецки, 

відображені тимчасові інтервали, що характеризують трансформацію різних 

структур. Період трансформації економічних систем становить 30-60 років, а 

фаза відносної рівноваги – 100-150 років [1, с.44]. 

Сучасне трактування модернізації дозволяє визначити її як особливу 

стадію в розвитку людства, що характеризується переходом до суспільства 

нового типу, адекватного сучасним нормам і вимогам, яке передбачає, що 

суспільна динаміка, заснована на розвитку особистісних характеристик 

індивідів, веде до підвищення якості життя населення. 

Сьогодні у рамках модернізаційної парадигми існує значна кількість 

підходів, диференційованих відносно різних сфер життєдіяльності суспільства. 

Як правило, вони носять міждисциплінарний характер і висвітлюють різні 

аспекти розвитку регіону. Таким чином, модернізаційна парадигма 
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перетворилася з узагальненої теоретичної моделі в різнопланову й емпірично 

розгалужену конструкцію. Різні аспекти просторового розвитку 

досліджуються за допомогою модернізаційної парадигми, як правило, на 

основі порівняльно-історичного підходу. 

Особлива роль у процесі модернізації належить державному 

управлінню. Як правило, під управлінням розуміють діяльність або сукупність 

дій суб'єкта по перетворенню стану об'єкта або забезпеченню умов для його 

незмінного стану. Сутність управління розглядається у великій кількості 

наукових праць, однак стосовно до регіональних проблем теоретико-

методологічні його аспекти розкриваються з позицій спеціально-наукового 

підходу, що зосереджує його увагу на такому виді управління, як державне [2, 

с. 165]. 

Протягом всієї еволюції цивілізації управління виступає як 

найважливіший інститут, що регулює суспільні відносини. Управління 

проявляється у всіх типах економічних зв'язків. Однак у контексті проблеми 

дослідження перетворення простору дане поняття видозмінює своє змістовне 

навантаження. У нових умовах управління розглядається не стільки через 

функцію регулювання регіональних взаємозв'язків, скільки через ступінь 

охоплення процесів, що протікають в економічному просторі регіону, для 

підтримки «мінімальних стандартів людської гідності» [3, c. 166]. 

Таким чином, можна виділити два варіанти трактування державного 

управління. У вузькому сенсі під державним управлінням доцільно розглядати 

діяльність виконавчих органів державної влади всіх рівнів по регулюванню 

різних сфер громадського життя. У більш широкому – державне управління 

слід розглядати як процес забезпечення та балансу інтересів різних сил, як 

внутрішніх, так і зовнішніх, здійснюваний органами влади з метою 

підтримки стабільності розвитку, у межах заданої траєкторії.  

В сучасних умовах державне управління в регіональному просторі може 

розглядатися як регуляторна структура, що характеризується взаємозв'язком її 

складових. У контексті досліджуваної проблематики особлива роль належить 

взаємодії й відносинам, що виникають у ході реалізації управління. 
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Дані аспекти знаходять найбільше відображення в теорії систем. Таким 

чином, першоосновою в ідентифікації державного управління на 

регіональному рівні виступає системний підхід, що представляє собою 

загальнонаукову методологію дослідження й моделювання різних об'єктів і 

процесів як систем. 

Таким чином, модернізація економічного простору регіону повинна 

забезпечити підвищення якості життя населення, а завдання держави полягає в 

розробці ефективних інструментів, заходів і підтримуючої інфраструктури, що 

сприяє переходу регіону на інноваційний шлях розвитку. 

Очевидно, що виняткове використання адміністративних методів в 

управлінні модернізаційними процесами практично неможливо. Модернізація 

нерозривно пов'язана із формуванням економічного простору в сучасних 

умовах господарювання і, як наслідок, підвищення якості життя населення. 

Отже, у ході модернізації регіонів виникає об'єктивна потреба в розширенні 

функцій державного й муніципального управління відповідно до майбутніх 

потреб національної економіки. 
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Розглянемо валютний ринок України, як фінансово-економічну 

систему, функціонування якої визначають процеси валютних торгів. 

Сучасний світовий валютний ринок – це система усталених організаційно-

економічних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з питань 
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реалізації валютних операцій, зовнішньої торгівлі, інвестування та інших 

видів діяльності, що вимагають обміну валют [1]. Валютний ринок України 

сформувався відносно основних партнерів з економічного співробітництва: 

Євросоюзу, США та Росії, тому його характеристиками є курси гривні до 

долара США, гривні до євро та гривні до російського рубля, динаміка яких є 

доволі нестабільною (рис.1.). 
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Рис.1. Графіки динаміки офіційного курсу гривні до іноземних валют [1] 

Упродовж 2005-2007 років динаміці валютного ринку характерна 

стабільність. У жовтні 2008 року загострилась ситуація на світових 

фінансових ринках, що суттєво обмежило доступ України до зовнішнього 

фінансування. Одночасно ускладнилась ситуація і на товарних ринках 

України, що скоротило пропозиції іноземної валюти на міжбанківському 

ринку з 514 млн дол. США в серпні до 313 млн дол. США в грудні 2008 року 

[1]. Нестабільність світової фінансової системи та економічної системи 

України недосконалі політика у зовнішньоекономічній сфері, законодавство, 

валютний контроль і валютне регулювання зумовили падіння обмінного 

курсу гривні до долара США та гривні до євро [1]. Національний банк 

України дозволяв курсу гривні вільно рухатися, проте різкі коливання 

згладжував шляхом проведення валютних інтервенцій, обсяг яких упродовж 

жовтня – грудня 2008 року становив 10,3 млрд дол. США. З метою 

нормалізації ситуації на валютному ринку НБУ посилив банківський 

контроль за операціями із іноземних інвестицій, обмежив операції купівлі та 

продажу іноземної валюти, удосконалив механізм проведення інтервенцій та 

порядок курсоутворення. Період світової фінансової кризи 2008-2009 років 

виявився індикатором на залежність валютного ринку України від світового і 

показав, як нестабільність світового валютного ринку розхитала ринок 
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внутрішній [1]. Сильна залежність ринку від надсистем робить його 

нестабільним. Ураховуючи вищенаведене автором запропонована методика 

дослідження динаміки валютного ринку на основі оцінки взаємодії із 

зовнішнім середовищем (термодинамічний підхід), яка полягає у: 

• виборі визначальних та спряжених параметрів; 

• побудові термодинамічного потенціалу; 

• реалізації умови оптимальності; 

• отриманні рівнянь стану та їх властивостей. 

Нехай за визначальні параметри стану валютного ринку приймемо K  – 

обсяг реалізованих валют і L  – обсяг придбаних валют, тоді за спряжені 

параметри: Kr  – ставка реалізації валют і Lr  – ставка придбання валют. 

Логічно функцію  LKULrKr LK ,  прийняти за потенціал валютного ринку. 

Тоді із умови оптимальності потенціалу рівняння стану валютного ринку 

запишемо так: 
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 ,
,                    (1) 

де  LKU ,  – функція стану. 

Із кінетичних співвідношень (1) слідують фундаментальні властивості 

оптимальної поведінки валютного ринку: 

1. Валютний ринок оптимізується при умові, коли граничні витрати 

 
L

LKU






 ,
 рівні ставці придбання валют Lr , а витрати 

 
K

LKU



 ,
 – ставці 

реалізації валют Kr . 

2. Зростання ставки реалізації валют Kr  приводить до зростання 

пропозиції K , а підвищення ставки придбання валют Lr  – до зменшення 

попиту придбання L . 
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Динамічність змін ринкового середовища, що підсилена 

глобалізаційними процесами обумовлює зростання вимог до усіх економічних 

процесів і зокрема до ефективності управління підприємством, як одного із 

цих процесів. Це стимулювало поширення застосування нового 

управлінського інструменту – контролінгу та його поділ на стратегічний та 

оперативний в залежності від здійснюваних функцій, поставлених цілей та 

інструментарію що їх забезпечує. 

Проблему контролінгу та його елементів розглядали багато науковців-

дослідників, зокрема: Р. Манн, Е. Майер, П. Хорват, а такі вчені як Скляр 

Е. Н., Зверкович И. О., Хричикова Т. Д. розглядають стратегічний контролінг 

як засіб управління процесом досягнення стратегічних цілей, які поставлені в 

рамках діючої системи управління, а також інструмент стеження за сигналами 

неблагополуччя, «вузькими місцями», що свідчать про необхідність зміни 

поточної системи управління [1, с.9-15]. 

Як зазначає О. В. Портна, стратегічний контролінг – це здійснення 

контролю за діяльністю всієї організації в цілому, а також розвиток 

стратегічного інформаційного забезпечення [4, c.19]. 

Стратегічний контролінг повинен  допомагати підприємству ефективно 

використовувати переваги, що є у нього, і створювати нові потенціали 

успішної діяльності в перспективі [3].  

На сьогодні саме стратегічний контролінг є системою реагування та 

попередження, що несе відповідальність за обґрунтованість стратегічних 

планів та допомагає адаптації підприємства до змін динамічного зовнішнього 

середовища. Стратегічний контролінг визначає цілі і завдання оперативного 

контролінгу. Виділяють два основні напрямки стратегічного контролінгу у 

формуванні стратегічних планів управління діяльністю підприємства. Суть 

цих напрямків розглянуто на рис.1. 
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Загалом зміст контролінгової діяльності полягає у комплексному, 

якісно-методичному забезпеченні досягнення поставлених цілей управління. В 

міру того як ускладнюються проставлені цілі - ускладнюються і способи їх 

досягнення та відповідно зростає потреба у створенні системи контролінгу. 

Зауважимо, що стратегічний контролінг є інструментом комплексного 

методичного і інформаційно-аналітичного супроводу основних функцій 

управління підприємством, найважливішою з яких є стратегічне планування 

[2]. 

 

Рис. 1 Напрямки стратегічного контролінгу у формуванні планів 

управлінської діяльності 

 

Таким чином, необхідність розвитку стратегічного контролінгу в 

Україні  спричинена стихійністю ринкових відносин та нестабільністю 

економічного середовища. Дані аспекти надають стратегічному контролінгу 

властивості якісноорієнтованого методу координації, планування і управління. 

Саме тому, при організації системи стратегічного контролінгу 

необхідно враховувати умови, в яких буде здійснюватись господарська 

діяльність, а також  реальні можливості підприємства, оскільки стратегічний 

контролінг спрямований на забезпечення ефективного функціонування 

підприємства і його структурних одиниць протягом тривалого часу. 
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Відомо, що приватне індивідуальне підприємництво – є основою 

середнього класу, демократичного суспільства. Саме підприємництво є 

відображенням здібностей людей та потужною силою економічного розвитку 

держави. Однак, розмір визначає параметри діяльності. Невеликий розмір 

підприємства, хоча додає гнучкості та мобільності, однак за сучасних 

глобальних, економічних умов робить суб‘єкт господарювання уразливим до 

криз і вимагає підтримки когось сильнішого – держави, банків, інших 

фінансових установ. Отже, існує необхідність застосування щодо малих і 

середніх підприємств (МСП) цілого спектру фінансового-економічних 

інструментів, механізмів та важелів, покликаних стимулювати його 

інноваційно-інвестиційний розвиток. 

Відсутність чіткого та однойменного підходу вже на етапі дефініювання 

малого підприємництва і розбіжність визначень у різних регулятивних актах 

значно стримує ефективність застосування фінансово-економічних важелів 

розвитку МСП в Україні. Це стосується і банківського кредитування малого 

бізнесу (на яке, додатково впливає ситуація на фінансовому ринку в цілому), і 

розвитку фінансово-кредитної та консалтингової інфраструктури МСП, і 

прямого та непрямого державного стимулювання інвестиційного розвитку. 

Серед фінансово-кредитних важелів впливу на розвиток МСП, які 

використовуються в Україні, найбільш вагомі наступні: 1) механізм 

спрощеного оподаткування, 2) пряме державне фінансування (наприклад, 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_10_1/Firsova.pdf
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фермерських господарств), 3) бюджетна програма часткового відшкодування 

відсутків за кредитами наданими малим підприємствам на реалізацію 

інвестиційних проектів, 4) механізм фінансування малого і середнього бізнесу 

за участю міжнародних фінансових організацій, 5) фінансування бізнесу 

кредитними спілками, 6) банківське фінансування, 7) як початок – венчурне 

фінансування та банківське кредитування за участю фондів кредитних порук 

та ін. Проте сьогодні можна констатувати лише деякий позитивний вплив цих 

важелів, а також підкреслити необхідність перегляду підходів до їх 

застосування разом з розробкою методики оцінки ефективності діяльності 

малого підприємства та ефективності бюджетного фінансування, спираючись 

на відповідні світові напрацювання. 

Світовий досвід застосування практики фінансово-кредитних важелів 

впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток малого підприємництва стосовно 

вітчизняної практики з одного боку – дуже багатий, а з іншого – максимально 

лаконічний. Перше зумовлено великою кількістю добрих прикладів формування 

та використання таких важелів, а саме: різноманітні преференції для 

представників малого бізнесу, а особливо тих, які працюють з новими 

технологіями, впроваджують нові продукти, є носіями науково-технічного 

прогресу, у вигляді зменшених ставок податків, прискореної амортизації, 

податкових кредитів, прямого державного фінансування за різноманітними 

програмами; банківське кредитування МСП за участі держави та небанківських 

фінансових установ; розбудованої інфраструктури розвитку малого інноваційного 

підприємництва. Друге, натомість, полягає у захмарній віддаленості вітчизняної 

практики застосування фінансово-кредитних важелів розвитку малого 

підприємництва від практичного досвіду провідних країн світу у зазначеній сфері. 

При чому, більшість проблем, пов‘язаних з ефективністю застосування 

фінансово-кредитних важелів та їх позитивним впливом на інноваційно-

інвестиційний розвиток підприємництва, лежить у системній площині і 

потребують розв‘язання «згори». Нерозвинутість фінансових ринків, недосконале 

законодавство створюють ситуацію, за якої неможливо комплексно і цілісно 

використовувати пропонований світовою практикою спектр фінансово-кредитних 

важелів впливу на інвестиційний та інноваційних розвиток МСП, однак дозволяє 

на її основі виявити та заповнити відповідні прогалини, доопрацювати окремі 

початі добрі ініціативи чи теж започаткувати і втілити нові. 
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УДК 331.548 
 

Актуальні проблеми формування та використання 

трудового потенціалу в Україні на сучасному етапі 

Інна Юріївна КОЧУМА 

доцент кафедри економічної теорії 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук, доцент 

 

Поступальний розвиток українського суспільства у ХХІ столітті 

вирішальною мірою буде визначатися якісними та структурними зрушеннями 

у вітчизняній економіці, підвищенням продуктивності праці на основі 

піднесення ролі науки й новітніх знань, зростання конкурентоспроможності 

робочої сили. При цьому важливим індикатором глибини ринкових 

перетворень, їх соціальної спрямованості слугуватиме стан трудового 

потенціалу, ефективність його використання й розвитку на всіх рівнях.  

Аналіз соціально-демографічної ситуації в регіонах України за останнє 

десятиріччя показує значні деформації в розвитку населення: депопуляцію, 

скорочення чисельності дитячого населення, високу смертність чоловіків у 

працездатному віці, загальне погіршення здоров‘я населення, зменшення 

чисельності населення працездатного віку та погіршення якості трудового 

потенціалу.  

Позитивні тенденції, що намітились у сфері зайнятості з початку 

економічного зростання були уповільнені наслідками для української 

економіки світової фінансово-економічної кризи. Так, скорочення попиту на 

вітчизняну продукцію і скорочення виробництва викликало збільшення 

кількості працівників, що перебували у вимушених відпустках, з ініціативи 

адміністрації, що працювали неповний робочий день чи тиждень, зросли 

обсяги невиплати заробітної плати та безробіття.  

Отже, мають місце значні диспропорції в сфері формування та 

використання трудового потенціалу в Україні, що потребують негайного 

вирішення. Оскільки заходи з стимулювання народжуваності не завжди є 

ефективними і не вирішують проблеми можливого дефіциту робочої сили у 

найближчому майбутньому, а лібералізація імміграційних бар‘єрів потребує 

додаткових ресурсів суспільства на адаптацію іммігрантів, це актуалізує 
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завдання підвищення ефективності використання наявного трудового 

потенціалу.  

Це передбачає, перш за все, забезпечення повної та ефективної 

зайнятості, підвищення його якості, приведення у відповідність до 

структурних змін у вітчизняній економіці. У контексті забезпечення якісної 

збалансованості пропозиції робочої сили і попиту на неї першочергове 

значення має підготовка та перепідготовка економічно активного населення за 

професіями, яких потребує економіка країни, й у відповідності з її вимогами 

щодо кваліфікації, підвищення якості освіти та професійної підготовки, 

приведення її змісту до вимог сучасного виробництва.  

Економічне зростання в Україні створює передумови для створення нових 

та реконструкції існуючих робочих місць з метою зменшення частки із 

важкими та шкідливими умовами праці, забезпечення сучасного 

технологічного рівня виробництва, захисту навколишнього середовища. 

Створення нових робочих місць через чітко спрямовані інвестиції має стати 

пріоритетним напрямком і рушійною силою розвитку вітчизняних галузей 

економіки та регіонів.  

Але для прискорення цих процесів потрібні стимулюючі механізми, 

зокрема, спрямовані на реконструкцію робочих місць, вкладання коштів 

приватного інвестора відповідно до визначених державою пріоритетів 

регіонального та галузевого розвитку тощо. Необхідно створити передумови 

для істотного підвищення мобільності робочої сили – професійної, соціальної, 

територіальної – шляхом належної професійно-освітньої підготовки відповідно 

до поточних та перспективних вимог економіки та створення реального ринку 

житла. На подальшу перспективу основною метою політики зайнятості 

повинно стати досягнення структури зайнятості постіндустріального типу, для 

якої притаманним є збільшення чисельності та частки осіб, зайнятих у сфері 

послуг, передусім в інформаційному секторі економіки.  
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УДК 336.142 
 

Пріоритети розвитку харчової промисловості 
 

Наталія Іванівна ЛЕВЧУК 

науковий співробітник відділу 

економічного зростання та структурних змін в економіці 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ), 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Виникнення фінансової та економічної кризи в Україні стало очевидним 

восени 2008 року після погіршення низки економічних показників та 

повідомлень про фінансові проблеми низки провідних комерційних банків 

країни. Під впливом кризи посилилися негативні тенденції у економіці 

України й безумовно мали вплив і на харчову промисловість, яка є однією з 

провідних структуроформуючих галузей промисловості України. Нині за 

обсягами виробництва продукції у структурі промислового виробництва 

України харчова промисловість поступається лише металургійному 

виробництві, яка дає 21,3%. Частка харчової промисловості від загального 

обсягу реалізації продукції промисловості протягом 2004-2009 рр. коливалась 

з 15,2% до 19,8%, а у 2010 р. становила 16,7%. Причому за останній рік цей 

показник знизився у харчовій промисловості на 2,1% порівняно з попереднім 

роком. 

Зростання обсягів виробництва у харчовій промисловості за період з 

2001 по 2009 роки відбувалось найбільш високими темпами порівняно з 

іншими галузями промисловості. Так, за 2010 р. порівняно з попереднім роком 

приріст промислової продукції становив 11% та 13,5% у 

переробній промисловості. За І півріччя 2011 р. порівняно з відповідним 

періодом 2010 р. виробництво продукції переробної промисловості зросло на 

9,9%.  

Порівняно з січнем-червнем 2010 р. на підприємствах переробної 

промисловості зменшився випуск продукції на 3%: виробництво напоїв – на 

7,9%, кондитерських виробів – 5,7%, молочних – 5,5%. Поряд з цим 

спостерігалось зростання виробництва продукції м‘ясної промисловості на 

10%, перероблення й консервування овочів та фруктів на 7,6%, виробництва 

олії та жирів на 4,3%. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2008
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Привертає увагу те, що з 2007 року відбулося і продовжу нині 

відбуватися відчутне падіння виробництва окремої продукції харчової 

промисловості, зокрема яловичини та телятини свіжої, охолодженої на 53% 

порівняно з 2010 роком; мороженої на 65%; свинини свіжої чи охолодженої на 

21% та мороженої на 70% (що пов‘язано, головним чином, із тривалим 

скороченням поголів‘я великої рогатої худоби 1), фруктових та овочевих соків 

й нектарів на 34%, масла вершкового на 21%, хлібобулочних виробів на 15%. 

Водночас зросло та має тенденцію до зростання виробництво свіжого чи 

охолодженого м‘яса і субпродуктів свійської птиці на 46%, нерафінованої 

соняшникової олії на 32%. 

Причинами такої ситуації стало згортання програм модернізації галузі 

та скорочення виробництва в цілому, недосконала система державного 

управління галуззю за умов вступу до СОТ, недосконале управління у системі 

регулювання експортно-імпортних операцій, значне скорочення власної 

вітчизняної сировини для виробництва власної продукції. Зниження 

купівельної спроможності населення, нестійкий попит на продукцію, 

зростаючі медичні та екологічні обмеження, мінлива якість сировини, 

ослаблення традиційних каналів збуту, вимоги соціальної відповідальності, 

питання розширення ланцюжків постачань, скорочення життєвого циклу 

продуктів і необхідність інновацій за одночасної необхідності знижувати 

витрати – це тільки деякі з труднощів, з якими постійно стикаються 

підприємства харчової галузі. 

Для галузей харчової промисловості характерна певна невідповідність 

переробних потужностей наявній сировинній базі, тому велика частина 

продукції не переробляється. Необхідне будівництво оснащених новітнім 

обладнанням невеликих підприємств, які могли б швидко переорієнтуватися 

на випуск високоякісної, конкурентоспроможної продукції. 

Отже, не дивлячись на певні досягнення в харчовій промисловості, 

однією із складових подальшого зростання її досягнень є створення 

привабливих умов для інвестицій, що у поєднанні з власними коштами 

підприємств дозволить істотно покращити матеріально-технічну базу 

                                                 
1
 Поголів‘я ВРХ у всіх категоріях сільськогосподарських виробників у 1990 році становило 25,2 

млн. голів, у 2010 році – 4,8 млн. голів. 



274 

 

підприємств, якість продукції до рівня світових стандартів, дотримати 

виконання ветеринарно-санітарних правил відповідно до вимог СОТ, постійно 

оновлювати матеріально-технічну базу харчових підприємств, впроваджувати 

сучасні ресурсоощадні технології виробництва продуктів харчування, 

оновлювати устаткування, повніше завантажувати існуючих виробничі 

потужні. Політика підприємств має бути націлена на утвердженні своєї 

продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках та скороченні власних 

витрат.  

Серед основних пріоритетів державної політики у сфері харчової 

промисловості – створення сприятливих умов для активізації інноваційного 

розвитку галузі, прискорення модернізації її матеріально-технічної бази, 

впровадження сучасних технологій та широке застосування новітніх наукових 

розробок. 
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Питання оцінки боргової безпеки України та її впливу на фінансову 

безпеку на сучасному етапі не вирішені. Це породжує небезпеку повторення 

негативного досвіду державних запозичень початку 90-х років. 

В умовах глобалізації, коли стратегією України є євроінтеграція, для  

закріплення позицій серед розвинених країн, Україні необхідно вирішити 

питання забезпечення боргової та фінансової безпеки. 
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Актуальним є аналіз теоретичних та практичних проблем боргової 

політики, визначення боргового стану країни, показників боргової безпеки 

країни, а також розробка заходів ефективного управління запозиченнями, що б 

покращило економічне становище країни та забезпечило її фінансову безпеку. 

Окремі аспекти окресленої проблеми досліджувалися зарубіжними та 

вітчизняними науковцями, зокрема, Р. Барро, Дж. Б‘юкененом, Дж. Кейнсом, 

О. Барановським, Т. Філоненко. Однак залишається несформованим єдиний 

погляд щодо впливу державних запозичень на боргову безпеку країни; існує 

розбіжність підходів до оцінювання критичності обсягів внутрішніх і 

зовнішніх державних запозичень, впливу боргової безпеки на фінансову 

безпеку країни.  

Згідно із Законом України «Про основи національної безпеки України», 

боргова безпека – це такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з 

урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання 

внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, 

достатній для вирішення соціально-економічних потреб, що не загрожує 

втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи [1]. 

Державний борг є складовою державних фінансів; це загальна сума 

випущених і непогашених боргових зобов‘язань держави (як внутрішніх, так і 

зовнішніх). Державний зовнішній борг класифікується по видах кредитів 

(банківські і фірмові); по формах надання (валютні і товарні); в залежності від 

цільового використання (інвестиційні і не інвестиційні позики); за умовами 

надання (пільгові, за сплатою високих процентів, на компенсаційній основі); 

по строках повернення заборгованості; по умовах повернення боргу 

(одночасно, рівними чи не рівними частинами) [2]. 

У практиці не має єдиного підходу щодо використання індикаторів 

боргової безпеки. Нормативним у світовій практиці вважається рівень  

зовнішнього боргу, що не перевищує 60% ВВП, відповідно до методики 

Світового банку – 50% від ВВП, О. Барановський  рекомендує граничне 

значення 25%, а А. Ілларіонов – 30 [3]. Розвиток міжнародної фінансової 

системи характеризується значним зростанням обсягів зовнішньої державної 

заборгованості країн світу. Сумарна державна заборгованість країн світу 
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досягла 68% від світового ВВП. Самими закредитованості в сучасному світі є 

розвинені країни – США, Японія, Канада, держави Єврозони. 

Державний борг України перевищив 50 млрд дол., відношення загального 

обсягу державного боргу до ВВП – 40%. У 2012 році Україна має виплатити 

53 млрд грн. на обслуговування державного боргу [3]. Такі показники є 

небезпечними для економіки. Наслідками є: зростання інфляції, випереджання 

цін над виплатами заробітних плат, залежність країни від кредиторів та 

збільшення зобов‘язань України, девальвація національної валюти,  значне 

подорожчання енергоносіїв тощо. 

Необхідно у найкоротші строки розробити та затвердити стратегію 

боргової політики, здійснювати виплати на обслуговування державного боргу; 

аналізувати  основні макроекономічні показниками боргової безпеки України; 

заохочувати інвесторів вкладати кошти у реальний сектор економіки , 

створити привабливі умови для ведення підприємницької діяльності (у тому 

числі виходу її з тіні), створити міцну правової базу для розвитку економіки; 

сприяти привабливості державних боргових інструментів тощо. 
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До недавнього часу корпорації розглядали свої соціальні зобов‘язання 

(такі як наприклад, екологічно-чисте виробництво, турбота про соціально 

незахищені верстви населення, тощо) як чинник, який справляє негативний 

http://www.rada.gov.ua/
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ефект на фінансові результати. Такий помилковий підхід, на думку багатьох 

фахівців, призвів до повного ігнорування негативних наслідків їхньої бізнес-

діяльності.  

Перші спроби частково компенсувати негативні ефекти діяльності БНП 

почали проявлятись у вигляді витрат частини зароблених коштів на 

доброчинні акції у рамках маркетингової політики комунікацій. Проте, 

однозначним був і залишається той факт, що шлях до сталого підприємства 

пролягає значно далі, аніж просто благодійність.  

З пізніх 1980-х рр. і на початку 90-х рр. компанії під тиском суспільства 

стали проявляти свою соціальну відповідальність у вигляді турботи за 

довкілля. Проте, й такі спроби, як запобігання забрудненню довкілля та 

управління якістю продукції (product stewardship) є тільки частиною бачення 

концепції сталого розвитку, яка включає окрім енвіроментальної складової ще 

й соціальну, економічну та політичну.  

Визначення сталого розвитку вперше було дане у звіті Our Common 

Future (відомому також як доповідь Brundtland report, 1987 р.), Світової комісії 

з довкілля та розвитку і означало, що: «сталий розвиток – це розвиток, який 

задовольняє теперішні потреби без зниження можливостей майбутніх поколінь 

задовольняти свої потреби». Поняття сталого розвитку розширилось з 1992 р., 

коли ООН в Agenda 21 program, ідентифікували глобальні проблеми та 

виклики 21 століття, щодо розвитку та довкілля. І якщо, на початку під 

терміном «сталий розвиток», в основному, розумілось екологічні наслідки 

економічного розвитку, то сьогодні це поняття включає в себе соціальну, 

економічну та інституційну складові. Багатовимірність сталого розвитку та 

усвідомлення ролі багатонаціональних підприємств у його досягненні сприяли 

появі нового терміну «потрійна межа» (tripple bottom line) – коли йдеться про 

внесок глобального сталого підприємства, який передбачає водночас 

досягнення  економічних, соціальних та енвіроментальних цілей. 

Сьогодні, дослідники та фахівці у сфері економіки, бізнесу та 

менеджменту об‘єднані спільною думкою про те, що бізнес повинен 

відігравати важливу роль у досягненні сталого розвитку. Незважаючи на те, 

що питання про те, чи саме корпораціям повинна належати ключова роль у 
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подоланні бідності та відновленні деградованого довкілля ще дискутується - 

новий підхід до розвитку, в основі якого приватний сектор або, так звана, 

«нова парадигма подолання бідності керованим ринком» – передбачають, що 

корпорації не просто морально зобов‘язані, а й володіють кращими ресурсами 

для того, щоб поширювати знання, ресурси та передові технології. Більше 

того, є усі підстави стверджувати те, що бізнес може бути прибутковим 

втілюючи у життя концепцію сталого розвитку. 

«Розумна глобалізація» передбачає економічне зростання за допомогою 

нових бізнес-моделей, у яких беруться до уваги соціальні та енвіроментальні 

проблеми. Нові підходи до ведення бізнесу дозволять глобальному капіталізму 

збалансовано співіснувати зі сталим довкіллям і соціальною сферою. Свідоме 

впровадження ідеї «відродження» у бізнес стратегії і розвиток технологій – 

можуть приносити прибутки, йдеться про створення сталого глобального 

підприємства (sustainable global enterprise) 21 століття. 

На даному етапі мала кількість корпорацій усвідомлюють ті вигоди, які 

може почерпнути бізнес з імплементації вимог сталого розвитку. Це й 

можливості зниження витрат і ризиків, а також збільшення частки ринку і 

прибутків, водночас. Діяльність на задоволення вимог сталого розвитку, зі 

створення, так званої, сталої вартості (sustainable value) вже не одноразово 

доведено може підвищувати ціну акцій цих підприємств. Для того, щоб 

досягти і сталого розвитку і прибутковості корпораціям необхідно 

переглянути своє відношення до ринків країн, що розвиваються, а також 

пристосувати до них свої бізнес-моделі, стратегії і продукти, відповідно. 

Відтак, бізнес-стратегії 21 століття визначають  як стратегії, які беруть 

до уваги ціле суспільство (яке налічує 6,5 мільярдів, а також масу інших видів 

з якими ми поділяємо нашу планету) і спонукають БНП стати сталими 

глобальними підприємствами, що підвищують якість життя бідних, поважають 

культурну різноманітність, консервують екологічну чистоту планети для 

майбутніх поколінь, будучи водночас прибутковими підприємствами. 
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У сучасних умовах фінансової нестабільності та у зв‘язку з значними 

зовнішніми запозиченнями України, все більшої актуальності набуває 

концесійна форма співпраці державного та приватного сектору, як напрям 

фінансування державних підприємств. 

Світовий досвід доводить про ефективну взаємодію державного і 

приватного сектору, що в свою чергу сприяє залученню додаткових 

фінансових ресурсів, зокрема, інвестицій, що дозволяє вирішити бюджетні 

проблеми, перекласти на підприємницький сектор основну частину ризиків і 

разом з тим зберегти об‘єкти в державній власності.  

Теоретичні питання та світовий досвід функціонування концесійних 

відносин досліджено в працях вітчизняних та зарубіжних учених: 

М. Богуславського, В. Варнавского, С. Дідківської, С. Литовченко та ін.  

В Україні концесійна діяльність поступово набуває розвитку та 

впроваджується в життя. Для здійснення концесійних відносин були прийняті 

базові нормативно-правові акти. Згідно постанови Кабінету Міністрів України 

в концесію були передані шість автомагістралей та два комплекси дорожнього 

сервісу, дві вітрові електростанції, два замки і один палац, а також два 

підприємства галузі паливно-енергетичного комплексу – «Ровенькиантрацит» і 

«Свердловантрацит» [1; 2]. 

Найбільшими прибутковоми підприємства вугледобувного сектору є 

ВАТ «Павлоградуголь», ДП «Ровенькиантрацит» і ДП «Свердловантрацит». 

Питома вага яких у видобутку вугілля по всій Україні складає 82%. Не 

зважаючи на це, у квітні 2011 р. Кабінет Міністрів України вніс пропозицію 

про передання у концесію цих потужних  прибуткових державних 

підприємств.  
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Так, ДП «Ровенькиантрацит» у 2009 р. видобуло вугілля 4 млн 946 тис 

тон, а у 2010 р. – 6 млн 033 тис тон, тобто видобування збільшилося на 21,9%. 

А ДП «Свердловантрацит» у 2008 р. видобуло вугілля 6 млн 110 тис тон, у 

2009 р. – 5 млн 818 тис тон, а у 2010 р. – 6 млн 300 тис тон, тобто видобування 

збільшилось на 9,59% порівняно з 2009 р. [3].  

У 2010 р. з цими підприємствами було укладено договір про співпрацю, 

інвестором виступив енергохолдинг «ДПЕК», що входить до групи СКМ 

Ріната Ахметова, у рамках якого компанія зобов‘язалася інвестувати на 

розвиток підприємств близько 500 млн грн. [3]. 

Отже, у корпорації «ДПЕК» є можливість стати єдиним концесіонером 

цих вуглевидобувних підприємств. У 2011 р. ця корпорація вже взяла в оренду 

на 49 років великий вуглевидобувач «Добропіллявугілля». 

Розробляючи та приймаючи законопроекти «Про розвиток та особливості 

роздержавлення вугледобувних підприємств» та «Про особливості передачі в 

оренду чи концесію об‘єктів паливно-енергетичного комплексу, що 

перебувають у державній власності» (реєстр. № 8705 від 17.06.2011 р., реєстр. 

№ 8632 від 03.06.2011 р.) законотворцям необхідно зважати на те, що земля, 

надра та природні багатства належать народові, а не одній особі чи групі осіб, 

шахти через 49 років спустошатся і будуть не придатними для видобування, 

прибуток отримає не держава, а певна приватна група осіб. Зауважимо, що 

стратегічним завданням держави є перш за все є збереження та примноження 

природних багатств країни та захист загальнонаціональних інтересів. 

Отже, для успішного фінансування українських підприємств на основі 

концесії необхідно на державному рівні здійснити такі заходи:  

- при передачі стратегічно важливих об‘єктів необхідно враховувати 

думку громадян та профспілок; 

- скласти перелік стратегічних об‘єктів, які не можуть бути передані в 

концесію взагалі та приватизуватися; 

- прийняти відповідні нормативно-правові акти, які сприятимуть 

удосконаленню ефективної співпраці державно-приватного партнерства; 

- на конкурсних умовах необхідно ретельно відбирати концесіонерів та 

розробляти угоди із заначенням всіх зобов‘язань концесіонера;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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- створити єдиний державний орган, який би здійснював регуляторну 

діяльність; 

- запровадити ефективну систему державно-приватного партнерства для 

реалізації проектів розвитку інфраструктури та інших сфер економіки; 

- для залучення концесіонерів та сприяння розвитку концесійних 

відносин, необхідна всебічна підтримка держави. 
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Варто відмітити, що на сьогодні, в умовах фінансової нестабільності, 

існує нагальна потреба у достовірній та повній інформації щодо діяльності 

системи недержавного пенсійного забезпечення та її інституційних одиниць. 

Саме тому  виникає необхідність здійснення аналізу фінансового стану та 

діяльності недержавного пенсійного фонду як відокремленої одиниці.  

Фінансовий стан недержавного пенсійного фонду (НПФ) – сукупність 

показників, що відображають наявність, поповнення, розміщення і 

використання його фінансових ресурсів – пенсійних активів [1]. Оскільки 

традиційні підходи, які використовуються для оцінки фінансового стану 

більшості суб‘єктів господарювання, малопридатні для НПФ, завдання 

розробки і вдосконалення критеріїв та методів оцінки їх діяльності набуває 
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особливої актуальності. Державною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг України (Держфінпослуг) 27 червня 2006 року було 

затверджено Критерії оцінки фінансового стану недержавного пенсійного 

фонду, що являють собою сукупність показників, які відображають основні 

аспекти діяльності недержавних пенсійних фондів. 

Згідно з вищезазначеним документом фінансовий стан недержавного 

пенсійного фонду характеризується такими критеріями: 

1) надійністю функціонування; 

2) економічною ефективністю діяльності; 

3) ліквідністю пенсійних активів (поточна та планова ліквідність); 

4) зворотністю пенсійних накопичень учасників [2]. 

Одним з основних критеріїв, які є важливими при прийнятті рішення 

вкладниками при виборі недержавного пенсійного фонду виступає 

ефективність його діяльності, що характеризується зростанням вартості 

внесків учасників. Зауважимо, що економічна ефективність діяльності 

недержавного пенсійного фонду характеризується  показниками прибутковості 

інвестування пенсійних активів (коефіцієнти реального та номінального 

доходу), а також зміною чистої вартості одиниці пенсійних внесків. 

Оцінка економічної ефективності інвестиційної діяльності пенсійного 

фонду здійснюється шляхом оцінки динаміки зміни показників чистої вартості 

одиниці пенсійних внесків фонду. Чим вищою є чиста вартість одиниці 

пенсійних внесків у порівнянні з попереднім періодом, тим вищою є 

ефективність інвестиційної політики недержавного пенсійного фонду. 

Прибутковість інвестування пенсійних активів розраховується окремо 

по кожному інвестиційному портфелю (для виплат пенсій на визначений строк 

і формування накопичень інших учасників). Показники прибутковості 

інвестування пенсійних активів визначаються за період з початку поточного 

року, в порівнянні з попереднім календарним роком та в порівнянні з трьома 

попередніми календарними роками. 

У висновку зазначимо, що з метою посилення контролю за фінансовим 

станом НПФ протягом місяця після отримання звітності Держфінпослуг 

проводить оцінку фінансового стану пенсійного фонду. У випадку, якщо за 
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результатами проведеного аналізу понад 20% показників фінансового стану 

пенсійного фонду є незадовільними, Держфінпослуг вживає заходи з метою 

покращення їх значень. 
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У процесі глобалізаційних процесів у світовій економіці бурливо 

змінюється кон‘юнктура регіональних фінансових ринків, з‘являється 

небезпека виникнення фінансових криз, що негативно впливають на 

діяльність як державного так і приватного сектору економіки.  

Сучасний розвиток підприємництва в Україні, підвищення прозорості й 

цивілізованості при формування відносин власності зумовлюють актуальність 

упровадження ефективних методів залучення капіталу корпоративними 

підприємствами. Проаналізувавши сучасний стан корпоративного сектору 

економіки слід зазначити, що більшість компаній мають наміри розмістити 

свої цінні папери на одній або навіть на декількох біржах, що пов‘язане з 

беззаперечними економічними перевагами, а саме:  

 покращенням іміджу та отримання статусу публічної компанії;  

 підтвердженням якості корпоративного управління та рівня 

інформаційної прозорості емітента;  

 можливістю залучення значного обсягу фінансових ресурсів для 

подальшого розвитку компанії;  

http://gaap.ru/magazines/76228/
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 розширенням кола інвесторів;  

 підвищенням капіталізації компанії;  

 зниженню вартості запозичень;  

 можливістю подальшого залучення коштів на світовому ринку капіталів.  

Функціональне забезпечення обігу корпоративних цінних паперів на 

організованому фондовому ринку передбачено певними правила визначення 

відповідності фінансово-економічним характеристикам емітента цінних 

паперів, що пов‘язане з проходження процедури лістингу на біржах. 

Для інвесторів цінні папери компанії, що знаходяться в біржовому обігу, 

є надійним, високо ліквідними фінансовими інструментами. В діяльності 

інституційних інвесторів, таких як недержавні пенсійні фонди, страхові 

компанії, інститути спільного інвестування, законодавством визначена норма 

за якою є пріоритетною структура активів яка складається з цінних паперів, 

що мають урядові гарантії або пройшли лістинг і мають обіг на провідних 

організованих площадках. Банківська система та приватні іноземні інвестори 

при виборі емітентів для інвестицій також надають перевагу лістинговим 

цінним паперам через ліквідність, можливість повноцінного доступу до 

фінансової інформації підприємства, престижність і інформаційну відкритість 

процесів господарської діяльності.  

Проте, крім переваг перебування цін них паперів компаній-емітентів має 

і свої недоліки. По-перше, через біржу за компанією встановлюється 

додатковий контроль, який не всі фірми згодні визнати. По-друге, сама 

процедура лістингу вимагає додаткових витрат, збір за лістинг і щорічний збір 

за його підтримку. Досить відчутними є вимоги щодо фінансового стану 

підприємства, що обмежують можливості малих та середніх підприємств 

здійснити внесення цінних паперів до біржових списків [3, с.130]. 

Таким чином, незважаючи на існуючі недоліки функціонування 

організованого фондового ринку, розміщення в біржових списках цінних  

паперів підприємствами надає безперечні переваги, щодо підвищення 

капіталізації підприємства та залучення менш затратних в обслуговувані 

фінансових ресурсів.  
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Розвиток соціальної сфери сприяє реалізації державою соціальної функції 

бюджетної політики. Вона забезпечує реалізація таких завдань бюджетної 

політики як: покращення матеріального становища та добробуту громадян, 

покращення якості надання освітніх послуг, розвиток науки, фізичної 

культури та спорту, відродження культури та духовності; забезпечення 

високоякісної та доступної медичної допомоги населенню. 

Ефективність функціонування соціальної сфери забезпечують 

підприємства, установи, організації, тобто соціальна інфраструктура. 

Основними організаційно-правовими формами господарювання серед 

суб‘єктів соціальній сфері є організації державної та комунальної форми 

господарювання. Значна кількість відомчих установ призводить до 

дублювання функцій та нераціонального використання бюджетних коштів. 

Разом з тим, більшість бюджетних установ надають соціальні послуги як на 

безоплатній так і на платній основі, проте якість та кількість обсягів наданих 

послуг знаходиться на недостатньому рівні.  

Необхідно зазначити, що протягом останніх років в Україні значно зросла 

частка недержавних організацій: благодійних та громадських організації, 

органів самоорганізації населення, творчих союзів та інших громадських 

об‘єднань, які діють принципах самоорганізації, незалежно від держави, але в 
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той же час частково беруть на себе державні функції, що пов‘язані з 

задоволенням соціальних інтересів і потреб конкретних соціальних груп. 

Найбільше громадських організації серед суб‘єктів господарювання, що 

надають послуги з охорони здоров‘я та соціальної допомоги, надають 

комунальні та індивідуальні послуги, а також здійснюють діяльність у сфері 

культури. 

До основних функцій, які можуть здійснювати інститути третього 

сектору в сфері соціальних послуг, слід віднести: 

− ідеологічну, що проявляється в здатності цих інститутів впливати на 

органи влади, їх політичні та соціальні заходи; 

− захисну, що реалізується через соціальні програми та заходи; 

− сервісну, яка має задовольняти конкретні потреби громадян через 

створення й надання соціальних послуг; 

− інвестиційну, реалізуючи яку громадські організації здатні 

виступати як канали й механізми для залучення фінансових ресурсів у 

соціальну сферу; 

− інтеграційну, яка сприяє об‘єднанню громадян для здійснення 

колективних зусиль у вирішенні соціальних проблем, зростанню соціальної 

інтеграції й забезпеченню соціальної стабільності в суспільстві; 

− інноваційну, яка дає можливість недержавним громадським 

організаціям запропонувати різні інноваційні форми надання соціальних 

послуг. 

Організація розподілу взаємовідносин між державним та недержавним 

сектором позитивно вплине на збільшення чисельності постачальників 

соціальних послуг та сприятиме створенню повноцінного ринку соціальних 

послуг. Саме тому державна бюджетна політика в соціальній сфері повинна 

бути направлена на ефективну взаємодію держави, бізнес-структур та 

недержавних організацій, що сприятиме задоволенню соціальних потреб. 

Необхідно зазначити, що на сьогодні, на загальнодержавному рівні не 

сформовані умови щодо взаємодії інститутів громадського суспільства та 

органів публічної влади. Несформований і ефективний механізм розподілу, 

використання, оцінки та контролю бюджетних коштів між недержавними 
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установами. 

Таким чином, важливим напрямком підвищення ефективності 

діяльності суб‘єктів управління соціальною сферою є побудова ефективної 

організації розподілу взаємовідносин між державним та недержавним 

сектором як в питаннях фінансування, так і надання соціальних послуг. 
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One of the most essential and determinant processes of the present-day 

situation is globalization which is the objective and universal process that is 

manifested in increasing interaction and interdependence of various spheres of 

activity. The dynamic component of the globalization processes is financial 

globalization that is the intensification of capital flow across borders which becomes 

apparent in activization of national creditors and debtors participation in 

international capital market transactions and general use of international financial 

agents [1].  

Under the conditions of the financial globalization, the role of international 

credit as a form of borrowed capital flow grows in the sphere of international 

economic relations on terms of maturity, repayment and interest payment [2, p.241], 

due to which the barriers for attracting considerable amounts of financial resources 

disappear and the cost of borrowed capital goes down. However, the intensification 

of credit-debt processes at the international market of capitals is a contradictory 

phenomenon, since, on the one hand, it results in activation of economic processes 

in a country and, correspondingly, to economic growth and, on the other hand, to the 

increase of external debt that inevitably develops in intensifying the macroeconomic 

environment instability, vulnerability of the economy to external shocks, increase of 

probability of crisis phenomena development (for instance, currency, financial and 

other types of crises). Due to external borrowings, increase as well as diversification 
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of their sources, the additional risk of debts accumulation arises that was observed 

during the world crisis of 2006-2010. The intensification of debt situation at global 

markets influenced all open national economies. The Ukrainian economy was not an 

exception as it was marked by the decline of the GDP, a sharp devaluation of 

national currency and an increase of gross external debt.  

According to the National Bank of Ukraine data, the amount of the external 

debt at the beginning of 2011 was 117,3 billion USD, which is practically twice as 

more as compared with the beginning of 2008 (79,96 billion USD). The main 

reasons of Ukraine‘s external debt accrual were: structural deformation of economy, 

a deficit in the balance of payment, a low level of investment and innovative 

activities, the necessity of external debt repayment of the corporate sector, a chronic 

fiscal deficit and others. During 2008-2011, the debt of the state sector grew 

considerably, especially of the monetary accommodation, which leads to the idea 

that borrowings were for the support of monetary and currency markets but not for 

the development of real economy sectors, that theoretically had to be so, since it is 

worth remembering that external loans are efficient only when in the future it is 

expected to get an investment income on them. A similar situation is observed in 

2011. According to the data of the NBU, during the first half of 2011 the volume of 

Ukraine‘s gross external debt increased by 6 billion USD (by 5,1%) and as of 

01.07.2011 it is 123,4 billion USD which with respect to the GDP decreased to 

82,5% of the GDP in comparison with 85,0% at the beginning of the year. Such 

increase in the volume of external debt mainly (by the ¾ of the increase) is 

predetermined by external borrowings of the government, state banks and 

companies since the external debt in other sectors of economy grew by 4,1 billion 

USD (40,7% of GDP) [3]. In the rating of the countries threatened by default, 

Ukraine took the high sixth place (among 18 countries) due to a huge amount of the 

external World Bank debt and slow economy development. That‘s why as World 

Bank experts assert our country can find itself in a situation when it won‘t be able to 

settle accounts after its obligations, i.e. in default.  

Thus, under the conditions of financial globalization the external debt problem 

is considered to be one of the most complicated and ambiguous problems. External 

loans positively influence economic processes in a country and its socio-economic 
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development till the achievement of a critical level by them. Otherwise, they cause a 

range of negative consequences (restraint of investment activity, increase of 

currency and credit risks etc), which results in the external threat of the country‘s 

economic security. For these reasons, currently of great significance is the task of 

the development of an effective policy of external debt management. 
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асистент кафедри загальноекономічних дисциплін 

Буковинської державної фінансової академії 
 

Реалії сучасних економічних процесів, показують що на сучасному 

етапі розвитку суспільства жодна з країн не можуть існувати автономно, 

залишаючись осторонь від світових економічних процесів. Україна не 

виключення – попри свою високу забезпеченість різноманітними видами 

необхідних суспільству ресурсів не може залишатися осторонь світових  

тенденцій.  

Питанню українсько-румунських взаємовідносин приділяли увагу 

вітчизняні та іноземні фахівці, вчені і практики, це зокрема Блонська О. Л., 

Бураковський І. А., Гостюк М. Т., Максименко І. В. та інші. Проте, існує ряд 

перешкод у налагодженню добросусідських намірів між Україною та 

Румунією в рамках євроінтеграційного напрямку розвитку нашої країни [2-5]. 

http://www.worldbank.org/research/bios/schmukler/
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Адже, після приєднання Румунії до ЄС у січні 2007 році питання 

налагодження двосторонніх відносин України та Румунії перейшло в іншу 

площину і почало розглядатись під іншим кутом зору. 

Як відомо, Румунія посідає важливе місце у зовнішньополітичних 

відносинах. Це зумовлено багатьма факторами, насамперед спільним 

кордоном (понад 600 км), різними можливостями стосовно налагодження 

взаємовигідної співпраці [4, с.148-151].  

Румунія визнала незалежність України 8 січня 1992 pоку, а вже 1 

лютого було встановлено дипломатичні відносини, зокрема 2 червня 1997 року 

було підписано Договір про відносини добросусідства і співробітництва між 

Україною і Румунією, робота над яким продовжувалась тривалий час і 

підписанню якого передувало 11 двосторонніх консультацій. Даний договір 

заклав правовий фундамент розвитку двосторонніх відносин [1]. 

Так, за даними Національного інституту статистики в 2009 році 

загальний обсяг товарообігу між Україною та Румунією становив 379,3 млн 

дол. США, з якого експорт – 171,3 млн дол., імпорт – 208 млн дол., позитивне 

сальдо на користь Румунії становить 36,7 млн дол. У порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року в цілому товарообіг зменшився на 63%, що більшим 

чином спричинено падінням світового виробництва через наслідки світової 

економічної кризи [6]. 

Тенденції експорту до Румунії української продукції свідчать, що за 

базовими позиціями українського експорту також спостерігався значний спад, 

який спричинено значним зменшенням попиту на румунському ринку на 

сировинну продукцію, металопрокат та мінеральні добрива українського 

походження [3, с.7-9]. 

Починаючи з кінця 2010 року за даними Міністерства економіки, 

торгівлі та ділового середовища Румунії станом на 31 січня 2010 року 

загальний обсяг товарообігу між Україною та Румунією становив 56,46 млн 

дол. США, з якого експорт – 26,22 млн дол., імпорт – 30,24 млн дол., 

позитивне сальдо на користь Румунії становило 4,2 млн дол. США. У 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому товарообіг 

збільшився на 20,7% [6]. 
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Виходячи з вище зазначеного варто зазначити, що для зміцнення 

позицій на зовнішньому ринку Україні необхідно, спираючись на досвід 

Румунії в рамках угоди з СОТ використовувати можливості та механізми 

захисту національного виробника [2, с.3-8]. Зважаючи на переважно 

сировинний експорт України, крайньою необхідністю є збільшення частки 

готової високо конкурентної продукції в загальній структурі експорту. Та 

безумовно, повною мірою використовувати потенціал транскордонного 

співробітництва, яке мало б забезпечити сталий розвиток та 

конкурентоспроможність транскордонних регіонів. 
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У 2008 році унаслідок розгортання кризи і зниження ділової активності в 

Україні скоротилися податкові надходження до державного бюджету. 

Офіційний розмір дефіциту у 2008-2009 рр. склав відповідно 12,5 млрд грн. 

(5,2% витратної частини державного бюджету) та 35,5 млрд грн. (14,6%) [1]. 

При цьому на внутрішні джерела фінансування припадала більша частина 
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запозичень (65,9% від загального обсягу запозичень у 2008 р. та 51,9% у 

2009 р.). Однак, через неефективність та низьку ліквідність ринку облігацій 

внутрішніх державних позик (ОВДП), поглиблену стрімким зниженням 

ліквідності банківської системи (що є основним покупцем ОВДП) та 

зростанням фінансових ризиків, основним маркет-мейкером ринку став НБУ, 

який за даний період викупив ОВДП на суму 42,4 млрд грн. [2] 

У даній ситуації Уряд активно розпочав реформування ринку ОВДП як у 

напрямку зростання його ліквідності, так і зниженням ризиків, пов‘язаних із 

діяльністю НБУ на ньому. З усього переліку плану заходів по реформуванню 

ринку державних цінних паперів, найбільш суттєвим є створення інституту 

первинних дилерів. Формування інституту первинних дилерів розпочалося 

20 серпня 2009 року  підписанням договору з першими п‘ятьма первинними 

дилерами. Останній шістнадцятий первинний дилер був затверджений 6 липня 

2011 р. Загалом статус первинних дилерів отримали 10 банків з іноземним 

капіталом, п‘ять державних банків (три з яких були рекапіталізовані державою 

у 2009 р.) та один банк з національним капіталом.  

Основною метою створення інституту первинних дилерів є покладення 

функцій по забезпеченню ефективної роботи ринку на банківські установи. В 

Україні до прямих обов‘язків первинних дилерів включають забезпечення не 

менше 3% від первинного розміщення кожного півроку та від суми укладених 

договорів куплі-продажу на вторинному ринку, здійснення щоденних 

котирувань ОВДП (обсяг пропозиції не менше 1 млн грн.) та забезпечення 

консультативної підтримки Мінфіну у разі виникнення такої потреби. 

В обмін на це банки отримують виключне право участі у первинному 

розміщенні державних цінних паперів. Така побудова ринку має спільні риси з 

олігополією з відповідними для держави ризиками. На первинному ринку 

присутня олігополія покупця з можливістю існування домовленості щодо 

пропозиції при розміщенні облігацій, що проявляється у зростанні ставок 

дохідності на ринку. На вторинному ринку можуть виникати домовленості 

стосовно завищення комісійних винагород за здійснення операцій з 

державними цінними паперами.  
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В Україні для запобігання цьому, крім технічного закріплення заборони 

«вступати в письмові чи усні домовленості з іншими первинними дилерами 

щодо цін чи дохідності купівлі ОВДП при їх розміщенні» [3] у договорах з 

дилерами, уряд зберігає свою присутність на ринку і через державні банку. За 

допомогою впливу на них уряд може знижувати свої відсоткові ризики при 

ринковому розміщенні ОВДП, забезпечити отримання фінансових ресурсів у 

разі несприятливої кон‘юнктури фінансового ринку, тощо. Негативною 

стороною такого стану речей є зниження привабливості ринку для первинних 

дилерів, викривлення інформації про стан кон‘юнктури ринку та зниження 

конкуренції між первинними дилерами. Зменшують преференції для 

первинних дилерів і зміни до порядку відбору та функціонування первинних 

дилерів, внесені Наказом Міністерства фінансів №47 від 31.01.2011, 

відповідно до яких кількість первинних дилерів може бути збільшена. В такий 

спосіб уряд залишив собі можливість у разі необхідності підвищити 

конкуренцію на ринку за рахунок залучення нових банківських установ. 

Отже, проміжні результати функціонування інституту первинних дилерів 

на даний момент неоднозначні. З одного боку, його створення сприяло 

перенесення частини ризиків, пов‘язаних із функціонуванням вторинного 

ринку, з НБУ та певною мірою підвищило ліквідність та прозорість ринку. З 

іншого – держава опосередковано залишається активним покупцем своїх же 

цінних паперів через державні банки та проводить політику, яка може знизити 

зацікавленість первинних дилерів у подальшій розбудові ринку. 
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Світова економіка знову стоїть на краю прірви нової фінансової кризи. 

Висока нестабільність і різка корекція курсів акцій, що має місце на провідних 

фінансових ринках призвели до різкого обвалу світових фінансових індексів є 

сигналом того, що більшість розвинених економік стоїть на порозі повторного 

економічного спаду. Надмірні борги і величезні позикові кошти приватного 

сектора, призвели до виділення астрономічних позикових коштів державному 

сектору з метою запобігти Великій депресії №2. Але подальше відновлення в 

більшості розвинених економік виявилося не докорінним і відбувається не на 

належному рівні, враховуючи болісне зменшення виділення позикових коштів.  

Наразі по суті питання стоїть таким чином: або світова економіка й 

надалі стане підтримуватись тактичними інструментами й поступово 

перебудовуватися, або буде запущено шоковий сценарій з наступною 

модернізацією після кризової економіки. Поки що фінансова невизначеність, 

яка панує на ринках, свідчить про те, що у провідних економіках відсутнє 

бачення нової парадигми глобального економічного правопорядку. Саме тому 

на нинішньому етапі невизначеності перед усіма країнами постало подвійне 

завдання: пошуку балансу на світовому фінансовому ринку й утримання 

національних економік від можливих неприємностей. Україна – не виняток. 

Аналіз форм прояву кризи в різних країнах та заходи до яких вдаються 

для пом‘якшення її наслідків приводить до наступних висновків.  

Перший, глобальна економіка переживає не просто економічний спад у 

вигляді рецесій, депресій, дефолтів. Світовий економічний устрій підриває 

«ідеологічна» інфляція, руйнування системи ціннісних координат. Другий, 

виходом із кризи має стати формування нової ідеології економічної 

парадигми.  



295 

 

Це не може не позначитися на розвитку вітчизняної економіки, 

загостренні соціально-економічних проблем: зростанням нерівності, бідності, 

безробіття й відчуття безнадійності. Стагнація внутрішнього ринку, 

відсутність його кореляції зі структурою кінцевого споживання є найбільш 

вразливою стороною української економіки.  

За таких умов Україна повинна шукати відповіді на наступні ключові 

виклики: яку структурну корекцію промисловості здійснити у напрямі 

диверсифікації попиту і який конкурентний продукт запропонувати на 

зовнішній ринок та як мотивувати внутрішнього виробника і вжиток 

вітчизняної продукції. Власне мова йде про обрання моделі модернізації, як 

головного пріоритету економічного розвитку. З огляду на вищезазначене 

можна виділити наступні тренди ідентифікації структурної модернізації. 

Тренд перший – лібералізація економіки, що передбачає як створення 

прозорих правил економічної гри, мінімізацію державного втручання в 

економіку, дерегулювання бізнес-клімату так і необхідну корекцію податкової 

політики з метою створення умов розвитку середнього індустріального 

підприємництва. 

Тренд другий – реформування банківської та кредитно-грошової систем, 

метою якого буде стимулювання розвитку малих і середніх банків, 

пріоритетом яких стане як споживче кредитування так і кредитування малого і 

середнього підприємництва. 

Тренд третій – упровадження державних цільових програм з розвитку 

пріоритетних галузей економіки, що передбачатиме певні протекціоністські 

заходи для модернізації, реорганізації та вкорінення на внутрішньому ринку 

продукції і «проривних» галузей. 

Тренд четвертий – упровадження державних програм з модернізації 

соціальної та житлово-комунальної інфраструктури, в тому числі й на селі. 

Отже, як засвідчила криза назріла потреба в ефективному коригуванні 

парадигми економічного розвитку як глобальної та вітчизняної економік. 
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УДК 316.44 
 

Нерівність домогосподарств України, її вплив на 

економічний розвиток  
 

Марія Петрівна СОКОЛИК 

провідний науковий співробітник 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 

кандидат економічних наук 
 

1. Досліджено тенденції у структурі доходів домашніх господарств (ДГ) 

залежно від їх основного джерела доходу: оплати праці найманих працівників, 

прибутку та змішаного доходу роботодавців і самостійно зайнятих 

підприємницькою діяльністю, одержувачів соціальних трансфертів, доходу від 

власності та інших доходів. Оплата праці у структурі сукупних ресурсів у 

середньому за місяць у ДГ, основним доходом яких є дохід найманих 

працівників, становила, відповідно, 73,6%, дохід від підприємницької діяльності 

роботодавців – 65,9%, дохід від самостійної трудової діяльності підприємців – 

34,4%, а їх доходи від продажу сільськогосподарської продукції – 16,2%. 

Соціальні трансферти ДГ (до яких віднесено пенсії, стипендії, допомоги, пільги, 

субсидії та компенсаційні виплати, надані готівкою) разом становили 59% 

сукупних ресурсів таких ДГ; дохід від власності (в який включено дивіденди від 

акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі в найми 

нерухомості) становили 1% та інші доходи (переважно грошова допомога від 

родичів – до 7,7% всіх доходів) у ДГ з такими основними доходами у структурі 

сукупних ресурсів становили разом 69%. Існування основних джерел доходів не 

виключає й отримання доходів із інших джерел.  

2. Оцінено існуючу диференціацію ДГ на основі їх розподілу за 

децильними групами за рівнем середньодушових грошових, загальних доходів, її 

вплив на економічне зростання. Аналіз структури доходів, їх розподіл між 

децильними групами показує, що нерівність за грошовими доходами є значно 

вищою, ніж за загальними, що відображають тенденції у зміні відповідних 

індексів Джині і співвідношення між доходами ДГ десятої і першої децильних 

груп. Зменшувалося співвідношення у кризовий період між доходами багатших і 

бідніших децильних груп за грошовими і загальними доходами і поступово 

впродовж 1999-2010 рр. Однак, згладжені тенденції у розшаруванні населення за 
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доходами не є критичними, якщо враховувати, що Україна за рівнем людського 

розвитку відноситься до країн із середнім рівнем розвитку. 

3. Обґрунтовано заходи щодо удосконалення розподільчих відносин і 

забезпечення справедливості у розподілі доходів між ДГ. Соціально-економічна 

нерівність і бідність в Україні обумовлені деформованими механізмами 

державного регулювання і розподільчими відносинами: соціальна поляризація і 

концентрація доходів не зменшується, а посилюється і триває. Аналіз показників 

абсолютної та відносної бідності, що базуються відповідно на показниках 

прожиткового мінімуму (ПМ) і національної межі бідності, показав, що вони 

залежать як від динаміки доходів, так і від зміни ПМ. Величина останнього  

переважно залежала від очікуваного зростання індексу споживчих цін, тому 

зниження показника бідності вказувало не на його реальне зниження, а на  

необґрунтоване зниження ПМ, на відставання його темпів від зростання цін, 

темпів медіанного і середнього середньодушового грошового і загального 

доходів на особу та впливу інших факторів. 

4. Нерівність і відносна бідність залишається високою, незважаючи на 

економічне зростання, його темпи. Якщо існуючі тенденції у процесі формування 

і використання доходів ДГ залишаться такими ж, то й нерівність надалі буде 

зростати. Зміни у мінімальних соціальних стандартах на користь бідних, що 

пов‘язані із підвищенням мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, ПМ 

для різних соціальних груп, є необхідною умовою для зменшення абсолютної 

бідності. Однак, зорієнтованість мінімальних соціальних стандартів на бідних 

розподіляється і впливає на доходи всіх ДГ як бідних, так і багатих. Найбільший 

ефект від їх поточної зміни отримують ДГ вищих децильних груп, тобто заходи 

по підвищенню мінімальних соціальних стандартів не вирішують проблему 

загострення нерівності.  

5. Зменшення розриву між доходами бідних і багатих можна згладити в 

процесі удосконалення розподільчих відносин і в першу чергу за рахунок 

збільшення податкового навантаження на доходи найбагатших прошарків, до 

яких можна віднести не більше, ніж 10% населення. Вилучених додаткових 

коштів внаслідок обмеження зростання існуючих найвищих доходів багатих 

цілком достатньо для підвищення доходів бідних трьох нижчих децильних груп. 
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При цьому не буде значного збільшення грошової маси, зростання інфляції, а при 

економічному зростанні не загострюватимуться диспропорції у показниках 

нерівності і бідності.  

6. Із аналізу структури доходів ДГ за їх джерелами виходить, що на доходи 

багатших прошарків спостерігається нижче податкове навантаження, так як 

основну частину їх доходів становить не заробітна плата, а інші доходи (доходи 

від власності, дивіденди, приріст процентних доходів на заощадження тощо), які 

оподатковуються за нижчою процентною ставкою або зовсім не 

оподатковуються порівняно з фондом заробітної плати, тобто в програші 

залишаються ті ДГ, основним доходом яких є оплата праці найманих 

працівників, порівняно з тими ДГ, де значну частку становлять рентні та інші 

доходи. Потребують подальшого удосконалення відносини у розподілі доходів 

між ДГ у взаємозв‘язку: доходи – соціальні трансферти, пільги, субсидії у 

грошовій і безготівковій формах. 

 

 

УДК 336 

Аналіз витрат інститутів спільного інвестування 

Ганна Валеріївна СОЛОМІНА 

старший викладач кафедри «Менеджмент» 

Дніпродзержинської філії МАУП 
 

Витрати інститутів спільного інвестування (ІСІ) віддзеркалюють 

специфіку їх діяльності і суттєво впливають як на конкурентоспроможність 

окремого суб‘єкта, так і ринку в цілому. Інвестор, ставши учасником ІСІ, хоч і 

не особисто, але за рахунок активів ІСІ, змушений нести додаткові витрати. 

Вони складаються із витрат на винагороду і операційних витрат. ІСІ 

сплачують винагороду компанії з управління активами (КУА), зберігачу, 

реєстратору, аудитору, оцінювачу, торговцю цінними паперами-агенту. 

Операційні витрати пов‘язані із забезпеченням діяльності ІСІ, у тому числі: 

реєстраційні послуги; нотаріальні послуги; послуги депозитарію; інформаційні 

послуги; орендна плата; витрати, пов‘язані з обслуговуванням учасників  ІСІ 

та обігу цінних паперів ІСІ; витрати на сплату відсотків за кредити, залучені 

КУА для венчурного ІСІ; витрати, пов‘язані з придбанням та реалізацією 
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нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих ІСІ. 

Відповідно до вимог [1] максимальний розмір винагороди КУА без 

урахування премії не може перевищувати 5% середньої вартості чистих 

активів (ВЧА) ІСІ, який перебуває в управлінні протягом фінансового року. 

Винагорода КУА венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до ВЧА 

ІСІ та (або) приросту  ВЧА ІСІ. Її розмір не може перевищувати 10% 

середньорічної ВЧА ІСІ протягом фінансового року, або15% приросту ВЧА за 

результатами діяльності за звітний рік. Існують також пропозиції 

встановлювати КУА мінімальну винагороду за управління активами, проте 

виплачувати премію за результатами фінансового року у відсотках від 

прибутку, отриманого понад прибуток, запланований на рік [2, c.391].  

Аналіз витрат ІСІ протягом 2006-2009 рр. дозволив зробити такі 

висновки. Протягом 2006 р. кількісно сума витрат зросла майже втричі з 

24,5 млн грн. до 68,4 млн грн. при зростанні кількості ІСІ в 1,8 рази. 

Одночасно покращилась якість управління витратами: в 2006 р. вони 

становили 0,7% від середньорічної  ВЧА ІСІ. У порівнянні з 2006 р. всі типи 

ІСІ зменшили частку витрат у ВЧА: відкриті – на 1,62 пункти, інтервальні – на 

1,46, закриті невенчурні – на 0,62, венчурні – на 0,22, що свідчить про 

зростання конкуренції на ринку ІСІ. У 2008 р. найбільшу частку витрат у ВЧА 

мали закриті (невенчурні) ІСІ (1,45%), а найменшу – венчурні (0,06%). 

Основна їхня частина припадає на винагороду КУА: у інтервальних – 73,27%, 

у закритих (невенчурних) – 67,18%, у відкритих фондів – 64,29%, у 

венчурних– 63,18%. У 2009 році витрати, які відшкодовуються за рахунок 

активів ІСІ, найбільшу частку займали у відкритих фондах (2,74% ВЧА), 

найменшу – у венчурних (0,23%). Збільшення частки операційних витрат 

відкритих ІСІ із 4,45% у 2008 р. до 15,41% у структурі загальних видатків, 

зумовлене зростанням витрат на оплату вартості публікації інформації (із 

1,24% до 5,22%), пов‘язані з розміщенням цінних паперів (із 0,22% до 2,07%). 

Це можна пов‘язати із збільшенням конкуренції та прагненням розширити 

коло потенційних інвесторів. Найбільшу частку операційних витрат мали 

закриті невенчурні фонди (21,53% у сукупних видатках), проте за рік вона 

несуттєво змінилася (із 23,93%). Витрати на обслуговування венчурних ІСІ у 
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2009 році зросли (із 0,06% у ВЧА до 0,23%), найвагомішим було зростання 

витрат на винагороду КУА (із 61,18% до 72,37%).  

Таким чином, ІСІ дотримуються нормативів щодо обмеження частки 

витрат відносно ВЧА. Основну частку у структурі витрат мають витрати на 

винагороду, у т.ч. КУА. Найменшу частку в чистих активах серед різних типів 

фондів мають венчурні ІСІ за рахунок ефекту масштабу.  
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Розвиток економічної науки – це постійний процес подолання 

асиметричності і утвердження повної істини про економічні явища і процеси, що 

спричиняє народження нової теоретичної платформи, на якій об‘єднуються 

досягнення альтернативних точок зору.  

Асиметричність між кейнсіанством і неоконсерватизмом як основними 

моделями регулювання національної економіки XX ст. визначає переваги 

наукової економічної школи «великого неокласичного синтезу» та дозволяє на 

основі макро- і мікроекономіки утвердити теоретичну платформу сучасної 

економічної теорії. Остання бере свій початок з мікроекономіки, теоретико-

методологічну основу якої започаткував маржиналізм, що виник в 70-ті роки XIX 

століття. Для мікроекономіки найбільш фундаментальною в науковому плані 

стала робота англійського економіста А. Маршала «Принципи економікс» (1890 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/DiP/2010_48/5-13.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/DiP/2010_48/5-13.pdf
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р.), де назва політичної економії замінюється терміном «економікс». Методологія 

А. Маршала характеризується поєднанням теорій граничної корисності і витрат 

виробництва, суб‘єктивізмом, запереченням причинно-наслідкових зв‘язків і дії 

об‘єктивних економічних законів, застосуванням кількісного і математичних 

методів, аналізом функціональних залежностей, використанням ідеї еволюційного 

розвитку суспільства, дослідженням проблеми економічної рівноваги. Одночасно, 

розвиток мікроекономіки пов‘язаний з формуванням математичної школи в 

економічній науці, яка представлена працями У. Джевонса, О. Курно, Л. Вальраса, 

В. Парето, К. Вікселя, Г. Касселя. 

Англійський економіст Дж. М. Кейнс у своїй всесвітньо відомій праці 

«Загальна теорія зайнятості, процента і грошей» (1936 р.) сформував нові 

принципи державного регулювання національної економіки та започаткував 

основи макроекономіки. Основним в макроекономічному аналізі вважається 

теорія відтворення всього суспільного капіталу, на якій базується програма 

державного регулювання економіки. Загалом макроекономічний аналіз 

передбачає дослідження сукупних економічних процесів за допомогою 

функціональних залежностей між агрегативними величинами. Однак, державне 

втручання в економіку дає позитивні результати, але повністю уникнути спадів 

виробництва, безробіття, інфляції – не може. Саме це спричинило реанімацію 

поглядів неокласиків щодо ролі держави в економіці. Тому в неокласичному 

напрямі економічної науки виникла школа, яка виступила за збереження старих 

принципів побудови економіки. В широкому розумінні слова – це 

неоконсерватизм, а у вузькому – монетаризм. Одночасно неоконсерватори 

створили теорію економіки пропозиції і теорію раціональних очікувань. Всі три 

школи розробили модель макроекономічного регулювання, в основі якої було 

відродження ринкового саморегулювання і стимулювання приватного 

підприємництва. В результаті сформувалася асиметрична концепція кейнсіанству. 

Кейнсіанська і неоконсервативна моделі регулювання національної 

економіки є асиметричними. Жодна з них не змогла довести свою безумовну 

перевагу. Закономірним стало виникнення школи неокласичного синтеза, яка 

узагальнила теоретичні і практичні досягнення різних концепцій та обґрунтувала 

як ринковий, так і державний регулятори економіки.  

Конкретною формою прояву наукових ідей школи неокласичного синтезу 

можна вважати найбільш популярний у світі підручник з економічної теорії 
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П. Семюелсона та В. Нордгауза «Економікс», який вивчається через призму 

макроекономіки та мікроекономіки. Останні виступають окремими розділами 

єдиної науки, тим самим долаючи асиметричність і утверджуючи теоретичну 

платформу сучасної економічної теорії. 
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Відсутність державної підтримки виконання програм науково-

технічного та інноваційного розвитку призвела до погіршення стану багатьох 

галузей економіки, зокрема їх технічної та технологічної відсталості, 

зношеності основних фондів, низького рівня  використання виробничих 

потужностей,  їх високої енерго- та ресурсоємності, відсутності або низького 

рівня впровадження інновацій.  

За даними Всесвітнього економічного форуму, Україна за 

технологічною конкурентоспроможністю серед 139 країн світу посідає 83 

місце, а за інноваційною спроможністю – 63 місце [1]. 

Вирішення даної проблеми полягає, на наш погляд, у використанні 

державного інвестиційного кредитування для розвитку  економіки країни. 

Постановка задачі полягає у розкритті значення аналізу інвестиційних 

проектів для визначення їхньої окупності та соціально-економічного значення 

для країни, а також ефективності використання державного інвестиційного 

кредитування. 

Державне (бюджетне) фінансування інвестиційних проектів мас 

державні інвестиції в основні об‘єкти економічного і соціального розвитку. 

Фінансування капітальних вкладень із бюджету за умов ринку має свої 

особливості. Держава втручається в процес фінансово-кредитного 

забезпечення капітальних вкладень державних підприємств. Поряд із 

бюджетними коштами, залучаються також іноземні джерела інвестиційного 
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фінансування, як з боку іноземних держав, так і з боку міжнародних і 

приватних вітчизняних комерційних банків і кредитних установ. 

Надання бюджетних коштів на фінансування інвестиційних проектів 

здійснюється у таких формах: 

- кошторисне бюджетне інвестування окремих державних програм та 

проектів; 

- бюджетне кредитування юридичних осіб (у тому числі податкових 

інвестиційних кредитів на сплату податків); 

- субвенцій і субсидій фізичним і юридичним особам; 

- бюджетних інвестицій у статутні капітали діючих або новостворюваних 

юридичних осіб; 

- бюджетних позик державним позабюджетним фондам; 

- міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій, інших 

дотацій) тощо. 

Очевидно, що всі ці форми державного втручання в інвестиційну сферу 

визначаються економічними умовами, зі змінами яких змінюються як форми 

бюджетного фінансування, так і методи їх застосування. 

Основним державним джерелом фінансування інвестиційних проектів є 

кошти Державного бюджету України; кошти місцевих бюджетів і кошти 

бюджету Автономної Республіки Крим у вигляді капітальних видатків [2]. 

Велике значення у стимулюванні розвитку виробництва та зайнятості 

мають державні кошти, що надаються за рахунок бюджетних або 

позабюджетних фондів, що забезпечує прискорений розвиток відповідних 

регіонів або необхідних напрямів економіки на тій чи іншій території. 

Державні цільові фонди – це форма перерозподілу та використання 

фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких 

суспільних потреб.  

Таким чином, державне кредитування інвестиційних проектів є 

безперечно вагомим чинником розвитку економіки України. 

Список використаних джерел 
 

1. Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 2 лютого 2011 р. N 

389 // [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=389-2011-%EF – Назва з контейнера 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=389-2011-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=389-2011-%EF


304 

 

2. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Підручник [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/15840720/investuvannya/ 

investitsiyna_diyalnist_-_mayorova_tv  – Назва з контейнера 

 

 

УДК 330.16 
 

Економічна ментальність та економічні ролі жителів 

України 
 

Світлана Вікторівна ТКАЧЕНКО 

головний консультант Експертно-аналітичного центру 

з питань грошово-кредитної політики НБУ 
 

За висловом М. Туган-Барановського механізми та зміст господарської 

діяльності суспільства у багато чому регулюються ... тим, що складає сутність 

ментального феномену. Природні, історичні умови на певних теріторіях 

обумовлюють економічну поведінку по відношенню до власності, яка може 

бути як «загарбницькою», так і «повальницькою» (за А. Карнишевим). Саме 

тому стає зрозумілим, що у поліетнічних регіонах (яким є Україна) навіть при 

однаковому правовому забезпеченні реальні підходи до економічної поведінки 

можуть залежати від віками складеного способу господарювання. Одним з 

визначальних був вплив православ‘я на формування ставлення до 

матеріальних благ на українській території, який наполягає на відсутності 

земного успіху, сірості та вбогості, зубожінні, відсутності власності, юродстві. 

Ю. Ольсевич доводить значимість генетичних психотипів населення певної 

території. До того ж для структури національної психіки вирішальне значення 

має психіка правлячої еліти у даний історичний період. Причиною бурхливого 

розвитку країн у періоди економічного сплеску були не національна 

схильність до індивідуалізму чи соціальності, а концентрація новаторського 

потенціалу навколо розвитку освіти, науки й підприємництва. За 

В. Тарасевичем, головною конкурентною перевагою національного капіталу є 

нереалізований потужний інноваційний та економічний потенціал 

національного характеру. 

Найбільш значущим етнопсихологічним фактором, що визначає 

особливості раціональності мислення, виступає індивідуалістичний або 

колективістичний характер, вододілом яких виступають народи Заходу й 

http://pidruchniki.com.ua/15840720/investuvannya/%20investitsiyna_diyalnist_-_mayorova_tv
http://pidruchniki.com.ua/15840720/investuvannya/%20investitsiyna_diyalnist_-_mayorova_tv
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Сходу. Україна як у геополітичному, так і етнопсихологічному сенсі належить 

до індивідуалістичних суспільств. Поряд з тим вітчизняний індивідуалізм 

немислимий поза колективізмом і соборністю через свою персоналістичність, 

особистісність, духовні засади (за В. Тарасевичем). Згідно результатів нашого 

експериментального дослідження високий рівень особистісного начала 

(індивідуалізм) стає чи не на перших щаблях свідомого сприйняття після 

власне рис, які визначають продуктивність праці. Важливим спостереженням є 

географічна однорідність притаманних українцям рис, які вони обрали для 

характеристики успіху у господарській діяльності.  

Базовою для цього дослідження стала модель розподілу економічних 

ролей А. Карнишева. Економічна роль – умовне поняття, яке відображує набір 

функцій, приписів, поведінкових реакцій, що їх виконує індивід для 

задоволення своїх господарських потреб і є формою реалізації економічної 

поведінки. У найширшому узагальненні кожен індивід задіяний у виконанні 

наступних «ролей»: споживач, виробник, підприємець, продавець, покупець, 

платник податків. Економічна активність – показник, запропонований 

автором у рамках створеної методики, середня міра прояву економічних ролей 

суб‘єктів.  

Таблиця 1. 

Регіональний розподіл середньої активності економічних ролей в Україні 

Ментальність Покупець 
Платник 

податків 
Виробник 

Підприє- 

мець 
Споживач Продавець 

Економічна 

активність 

Західна 1,9 1,3 1,4 2,1 1,5 1,0 1,9 

Центральна 1,6 1,5 1,9 1,4 1,4 0,5 1,6 

Східна 1,7 1,5 1,5 2,4 1,4 0,7 1,9 

Частотний 

розподіл 
346 323 236 226 226 198 x 

 

Найчастіше українець стикається з роллю покупця та платника податків, що 

саме по собі демонструє природний взаємозв‘язок утворення основних непрямих 

податків, а також показує порівняно високий ступінь громадянської 

відповідальності пересічного українця. Відповідно, суспільство розраховує на 

розвиток надійної системи соціального захисту більше, ніж на власні виробничі 

якості, хоча працьовитість і практичність є пріоритетними рисами економічної 

ментальності жителів України. Надзвичайно важливим результатом дослідження 

є висока однорідність розподілу економічних ролей у різних регіонах і водночас 
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дуже низький рівень економічної активності (а отже й економічної 

свідомості) українців загалом. Однак останнє може пояснюватись не стільки 

власне національними рисами, скільки трансформаційними особливостями 

перехідної економіки від адміністративно-командної до змішаної.  
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Теорія економічного зростання, як відомо, виникла в 30-40-х рр. 

XVII ст. присвячена визначенню умов стійкого рівноважного зростання, тобто 

зростання за умов повного використання факторів виробництва, коли їх 

сукупне значення збільшується такими ж темпами, як і обсяги виробництва. 

Визначальними факторами економічного зростання є кількість та якість 

природних, трудових ресурсів, обсяги основного капіталу, технології. 

Спроба розширити умови короткострокової кейнсіанської рівноваги на 

довший часовий період та вияснити, якими будуть умови для системи, що 

розвивається, здійснена в моделі Харрода-Домара [1, с.484-502]. Одним з 

найважливіших висновків моделі є необхідність активного запровадження 

дієвих механізмів такої державної політики, яка при вірогідних 

короткострокових відхиленнях від траєкторії розвитку здатна забезпечити 

збалансованість економіки [2].  

Неокласичні моделі економічного зростання корегують обмеження 

кейнсіанських моделей та точніше описують особливості макроекономічних 

процесів. На думку вітчизняних науковців, модель економічного зростання 

Р. Солоу якнайкраще дає змогу дослідити як основні фактори виробництва – 

праця, капітал та технологічні зміни впливають на динаміку обсягів 

виробництва за умови, що економічна система перебуває у рівноважному 

сталому стані [3, с.17-18]. Нестабільність динамічної рівноваги є більшою 
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мірою наслідком відсутності взаємозамінності факторів виробництва. 

Перевагою моделі Р. Солоу є розмежування цих факторів і поетапне, 

відокремлене дослідження впливу кожного з них на процес довгострокового 

зростання національного доходу країни.  

У своїй моделі Р. Солоу показує, як фактори пропозиції – капітал, праця 

і науково-технічний прогрес – впливають на темпи приросту обсягу 

виробництва, тобто на економічне зростання. Саме зростанням кількості 

вищезгаданих факторів переважно пояснюють економісти збільшення 

кількості виробленої національною економікою продукту [4, c.130].  

Роль інновацій та технологій у економічному зростанні була досліджена 

у працях австрійського економіста Й. Шумпетера, який обґрунтував актуальні 

положення про інноваційно-технологічну діяльність як універсальну функцію 

будь-якої суспільної формації, «фактор творчого руйнування», «нестабільної 

стабільності» як головної рушійної сили розвитку економічної системи.  

З середини 80-х років XX cт. з‘явилася низка теоретичних моделей, в 

яких науково-технічний прогрес виступає в якості одного з ендогенних 

факторів економічного зростання (П. Ромер, Р. Лукас, Г. Гроссман, 

Е. Хелпман, Н. Стоукі та інші).  

Варто зазначити, що більшість моделей, направлених на теоретичне 

обґрунтування вузького аспекту, відштовхуються від неокласичних та базових 

моделей ендогенних технологічних зрушень [5, с.37-4]. У сучасній економіці 

зовнішні фактори обумовлюють поглиблення відмінностей між розвиненими 

країнами (де мають місце значні інвестиції у НД і ДКР та людський капітал) та 

країнами, що розвиваються. Згідно з П. Ромером, «за умов стабільної ціни на 

новітні технології, темпи економічного зростання залежать лише від обсягу 

людського капіталу, зосередженого у сфері отримання нових знань». 

Розглядаючи сучасні моделі економічного зростання, звернемо увагу на 

той факт, що за умови, коли не буде знайдено способів постійного 

прискорення науково-технічного прогресу, зростання кількості, якості та 

ефективності передачі технологій, решта одноразових заходів лише тимчасово 

прискорять економічне зростання, після чого його темпи знову залежатимуть 

від кількості робочої сили та наявного незмінного науково-технічного 
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фактора. Україна зможе перетворитися на високотехнічну державу з 

інноваційною моделлю економічного зростання за умови адекватності 

промисловості науково-технічним досягненням постіндустріального 

суспільства.  
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Instability of the global financial system lately becomes noticeable through 

the promissory crises of the USA and Greece. Certainly, that for creation of 

destabilization in a global economy it is enough to hang around the USA, and here 

that on the account of Greece, the debts of this country of the European union are 

drawn by destabilizing factors for the row of countries of such as: Portugal, Spain, 

Italy, et al. Now a global economy called in the period of vagueness, when after a 

crisis period can quickly change the new falling world. For Ukraine which went the 

western way of decision of problems of development of economy, a question all 

more frequent rises, how to retain and so insignificant growth of economy of 

Ukraine and to resist new calls, that the experts of IMF forecast in winter 20011-

2012 [1]. 

A crisis 2008-2010 rotined, that stability can not be if financial market too 

developed and out of control, and also in to development simultaneously on a row 
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with a financial sector must necessarily stand  real, as a reinforcement to the first. 

Removal of crisis calls through infusing into additional financial resources in the 

banking system and here not placing them in the real sector of economy does not 

give long-term dividends for the economy of country on the whole. Countries took 

advantage of afore-mentioned with the developed economy, declaring such approach 

in the decision of questions on Summit of G-20, and as Ukraine follows suit 

development of economy in an occident, those measures for liquidations of crisis by 

it and conducted. Such steps on proceeding in an economy after a crisis were not 

conducted only by China, India and Brazil, in what were right. In these countries not 

so well the developed financial market as at the countries of west and that is why all 

capital was concentrated in the natural production of blessings and services. The real 

sector of economy occupies a leading role in the state, and financial serves him. 

Therefore, the noted countries did not get such considerable slump of economy and 

vice versa economy rotined growth GDP. For today after the rates of growth of GDP 

China occupies already the second place and growth of him proceeds constantly. 

For Ukrainian realities it is usually needed to take experience of countries of 

China and India, which use the real sector for growth of economy and counteraction 

new crisis threats. In this aspect it follows to consider strategic directions of 

development of economy, and such which will identify Ukraine among other rain. 

It is possible to mark the followings key trends: acceleration of growth of export 

rates, due to an agricultural produce and products of industry; increase of foreign cash 

(external financing) inflow, due to proof political position and clear rules of game in 

mutual relations power is business;  expansion of migratory processes, purpose on 

external tourism. 

For providing above enumerated it is necessary to decide a question in relation 

to the improvement of redistribution of resources between different industries of 

economy and between separate areas up country, to provide the increase of 

competitiveness of sectors of economy, expansion of capacity of internal market of 

commodities and services, improvement of quality of human capital and public 

institutes. 

Consequently, basic attention in to development of economy of Ukraine during 

2011 and in subsequent next years must become the expansive policy of investment 
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resources in the real sector of financial organizations, but not to try to begin to work on 

credits with consumer aims, that lately again collects turns. 

literature 
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Создание условий для высоких устойчивых темпов экономического роста 

является приоритетной задачей экономической политики Украины. Одним из 

существующих препятствий достижения устойчивого развития является 

дисбаланс спроса и предложения денег, что проявляется в низкой монетизации 

отечественной экономики и высокой стоимости ссудного капитала.  

В результате реализации монетарными властями ограничительной 

денежно-кредитной политики с целью подавления инфляции монетизация 

экономики искусственно сдерживалась, что в конечном итоге привело к тому, что 

ее уровень оказался значительно ниже, чем в развитых и многих развивающихся 

странах. Уровень монетизации экономики Украины превысил 50% только в 2007 

г. (табл.1). Ряд экономистов считает, что уровень монетизации переходных 

экономик должен быть не менее 70-80%, что позволит им, с одной стороны, 

поддерживать необходимые темпы роста экономик, а с другой – установить 

баланс между инфляцией и экономическим ростом [1]. 

Таблица 1 

Динамика показателей денежной сферы Украины 
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Среднегодовое 
значение М2,  
млн грн. 

64395 94603 125483 193145 259413 391273 512527 484772 596841 

ВВП 
номинальный, 
млн грн. 

225810 267344 345113 441452 544153 720731 948056 913345 1094607 

Уровень 
монетизации 
(М2/ВВП), % 

28,52 35,39 36,36 43,75 47,67 54,29 54,06 53,08 54,53 

Составлено автором по данным [2] 
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Недостаточно высокий уровень монетизации экономики Украины для 

поддержания устойчивых темпов экономического роста объясняется 

воздействием ряда отрицательных факторов. Во-первых, это структура 

денежной массы, для которой характерна высокая доля наличных денежных 

средств (на протяжении 2005-2011 гг. этот показатель составил около 30%), в 

то время как для развитых стран характерна незначительная доля наличных 

денег в обращении – около 8-10%. 

Во-вторых, высокая степень долларизации экономики. Значительную 

часть сбережений население предпочитает хранить в виде депозитов или 

наличных средств в иностранной валюте. Наличные деньги, в том числе и 

иностранная валюта, являются  основным средством  сбережений населения и  

расчетов в теневом секторе экономики. Значительный теневой сектор, 

недоверие населения к национальной валюте и недостаточная развитость 

финансового сектора приводит к значительному удельному весу наличных 

денежных средств в структуре денежной массы, которые, в свою очередь, 

несут значительную инфляционную составляющую.  

В-третьих, это ассиметрия развития финансовой системы страны, 

поскольку достаточно развит только банковский сектор. Это обусловило 

отсутствие эффективных финансовых инструментов, способных поглотить 

излишнюю инфляционную денежную массу.  

Опыт ведущих развитых и активно развивающихся стран 

свидетельствует, что интенсивное насыщение экономики денежными 

средствами может носить практически безынфляционный характер. С целью 

обеспечения устойчивых темпов роста экономики наращивание денежной 

массы обеспечивается ростом производства и сферы услуг. Такое насыщение 

экономики деньгами возможно при условии, если рост денежной массы будет 

обеспечен соответствующим ростом товарного производства, 

соответствующим ростом внутреннего потребления и экспорта. 
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Функціонування фондового ринку в Україні свідчить, що між ним та 

розвитком економіки зв‘язок фактично відсутній. Зростання ВВП в 2010 р склало 

4,2%, в першому півріччі 2011 р. – 3,8%, в той час коли індекс ПФТС зріс на 70%, 

індекс Української біржі – на 67,9% в 2010 р., а в першому півріччі 2011 р. 

індекси впали на 8% та 5,4% відповідно [4, 5, 6]. 

Зростання вітчизняного фондового ринку, в першу чергу, має 

спекулятивний характер. Це пояснюється тим, що в Україні склалась унікальна 

ситуація, яка характеризується безпрецедентною в світовій практиці перевагою 

неорганізованого ринку над організованим (80-90%), надзвичайно недостатньою 

кількість цінних паперів, які знаходяться в обігу та є інвестиційно привабливими 

для інвесторів. Станом на 30.07.2011 р. до біржових списків 10 організаторів 

торгівлі цінними паперами внесено лише 1884 цінних паперів, більшість з яких 

(80%) не відповідають умовам лістингу та заносяться до біржових списків як 

позалістингові цінні папери [2]. Це в той час, коли в Україні зареєстровано більше 

25 тис. акціонерних товариств [6]. 

Надзвичайно важливою проблемою є те, що діяльність більшості з АТ не 

відповідає законодавству України – на 1 серпня 2011 р. дематеріалізували свої 

цінні папери лише біля 5 тис. АТ та лише 25% реорганізувалися з ВАТ та ЗАТ [3]. 

Вітчизняний фондовий ринок характеризується низькою інформаційною 

прозорістю (звітність до ДКЦПФР надає лише близька 6 тис. АТ) [1, с.27], 

схильністю до маніпуляцій та махінацій, відсутністю ефективної системи 

захисту прав інвесторів (76% звернень до ДКЦПФР за І півріччя 2011 року 

склали скарги міноритарних акціонерів на діяльність АТ) [1, с.29], 

нерозвиненістю правової бази й механізмів вирішення корпоративних 

конфліктів, що є бар‘єром для залучення серйозних інституційних інвесторів. 

Фондовий ринок України продовжує збільшувати свій віртуальний характер, 
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оскільки є не джерелом залучення інвестицій, а засобом, за допомогою якого 

власники ефективно виходять з колишнього бізнесу, продаючи його зовнішнім 

інвесторам (найбільш яскраві приклади – банки), рефінансують борги та 

створюють інструменти для укладання угод злиття та поглинання компаній. 

Проблемою фондового ринку залишається розвиток його інфраструктури, 

особливо формування депозитарної системи та клірингу, інституціональна 

перевантаженість, яка виражається в надлишковій та заплутаній формалізації 

та регламентації правил господарської поведінки, що унеможливлює або 

утрудняє їх виконання. 

Останні події в світі (очікування другої хвилі кризи, різке зростання 

невизначеності, збільшення глобальних ризиків тощо) доводять необхідність 

перегляду вітчизняної регуляторної політики. Аналіз антикризових заходів, що 

пропонуються в Україні, дає можливість стверджувати, що внаслідок 

зрощення влади та бізнес-структур, державна стратегія направлена на 

сприяння приватному бізнесу в залученні грошових коштів, протекціонізм та 

захист місцевих олігархічних груп. Необхідно направити зусилля як 

державних органів, так й учасників ринку на вдосконалення інфраструктури 

фондового ринку, систему регулятивних органів задля підвищення 

конкурентоздатності економіки України в системі міжнародних економічних 

відносин. 
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Світовий фондовий ринок зазнав суттєвого впливу глобальної 

фінансової кризи, що спричинило падіння значень основних показників ринку 

– фондових індексів: 

- індекс Dow Jones Composite Average впав з рівня 4514 пункти станом 

на початок травня 2008 року до 2898 пункти станом на початок травня 2009, 

тобто більше ніж на 55%; 

- індекс S&P 500 також зазнав суттєвого падіння із рівня 1400 пункти до 

рівня 919 пункти за цей самий період, що становить майже 53%. 

Поведінка вітчизняного фондового ринку в 2008 році мала певні 

відмінності, оскільки  початок його падіння спостерігався на три місяці раніше 

– з середини січня 2008 року, коли індекс ПФТС досяг свого історичного 

максимуму в 1204 пункти.  

На цей час можливо вести мову про автономність розвитку вітчизняного 

фондового ринку, оскільки це підтверджується проведеними автором 

розрахунками щільності зв‘язку між динамікою двох провідних світових та 

фондових індексів та основного на той час індексу вітчизняного фондового 

ринку. Отже, світова фінансова криза лише посилила корекцію вітчизняного 

фондового ринку, а не виступила її причиною. 

У 2009-2010 роках зусиллями урядів провідних країн світу розроблено 

та реалізовано заходи, спрямовані на подолання наслідків глобальної 

фінансової кризи, які передовсім були спрямовані на стимулювання реального 

сектору економіки, але мали наслідки також і для фондового ринку. Протягом 

цих років відбулося відновлення значень фондових індексів до практично 

передкризових рівнів, хоча їх динаміка не була стабільною та 

характеризувалася періодичними локальними корекціями. 
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Протягом вказаного періоду вітчизняний фондовий ринок практично 

вийшов на передкризові рівні. За показниками приросту фондових індексів у 

2010 році вітчизняний ринок посів одне із чільних місць в світі, практично на 

рівні Китаю.  

Однак, результати аналізу основних тенденцій розвитку вітчизняного 

фондового ринку свідчать про його нестабільну перспективу з точки зору 

майбутньої поведінки фондового індексу. З огляду на ступінь зв‘язку між 

вітчизняними фондовими індексами – 0,9981, можна зробити висновок, що на 

вітчизняному фондовому ринку лише формально представлені два окремі 

індекси, а насправді через значну тотожність індексних кошиків ми маємо 

справу із одним показником. 

Посилення щільності зв‘язку (у випадку із індексом ПФТС) та 

виявлення суттєвої залежності (у випадку із індексом «Української біржі») між 

світовими та вітчизняними фондовими індексами вказує на те, що розвиток 

фондового ринку України більше не характеризується автономністю. 

Кон‘юнктура глобального фондового ринку відтепер має більш суттєвий 

вплив на динаміку вітчизняного фондового ринку, ніж це було в період до 

глобальної світової фінансової кризи.  
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Режим доступу: http://www.pfts.ua 

2. Аналітичне агентство Сbonds. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
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Секція V 

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитній 

сфері. Моделювання, прогнозування та оптимізація 

економічних 

систем та процесів 
 

УДК 338.039 

Эффективное использование информационных 

технологий как фактор конкурентоспособности 

коммерческих банков 

Наталия Алексеевна ГЛУХОВА 

старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

Севастопольского национального технического университета 
 

Использование современных информационных технологий 

представляет собой наиболее актуальный ресурс повышения эффективности 

работы коммерческих банков и укрепления их надежности, что особенно 

актуально для украинских банков в условиях возрастающей финансовой 

конкуренции. 

Современные информационные технологии, основанные на 

применении средств вычислительной техники для сбора, хранения, обработки, 

поиска, передачи и выдачи информации, широко используются в банковской 

деятельности. К их числу относятся системы управления базами данных, 

текстовые, табличные, графические процессоры, алгоритмические языки и т.п.  

Информационные технологии пронизывают всю деятельность 

современного коммерческого банка, охватывая как сферу оказания банковских 

услуг (расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозитное 

обслуживание и т.п.), так и сферу управления банком (планирование, учет,  

контроль, анализ). С помощью информационных технологий поддерживаются 

внешние взаимодействия с клиентами, филиалами банка, банками-

корреспондентами Украины, международными банками и другими 

кредитными учреждениями, что позволяет расширить клиентскую скорость, 
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увеличить оборачиваемость финансовых ресурсов, повысить качество 

предоставляемых банковских продуктов, улучшить качество обслуживание 

клиентов и долгосрочные конкурентные преимущества на финансовом рынке.  

Компьютерные сети обеспечивают выполнение коммуникационной 

функции и доступ к разделяемым ресурсам (передачу файлов, доступ к 

удаленным базам данных и удаленный запуск задач). Локальные, 

корпоративные сети связывают в единое целое различные отделы и отделения 

банка, увеличивая эффективность работы кредитного учреждения и 

обеспечивая полный комплекс определения средств и мер защиты от 

несанкционированного доступа к внутрибанковский информации. Системы 

телекоммуникационного взаимодействия позволяют организовать 

дистанционное обслуживание клиентов; межгосударственные, межбанковские 

взаимодействия, а также международные расчеты. Современные 

информационные технологии, использующие средства и методы 

вычислительной техники и связи, активно применяются участниками 

международных финансово-кредитных отношений. Это обусловлено большим 

объемом постоянно обновляющейся оперативной и аналитической 

информации о партнерах, клиентах, конъюнктуре мировых рынков, владение и 

своевременная обработка которой повышают эффективность работы 

коммерческого банка на мировом рынке. 

Использование информационных технологий для управления банком 

делает его более конкурентоспособным за счет повышения  управляемости и 

адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры. Подобная автоматизация 

позволяет: 

 повысить эффективность управления банком за счет обеспечения 

руководителей и специалистов максимально полной, оперативной и 

достоверной информацией на основе единого банка данных; 

 снизить расходы на ведение дел за счет автоматизации процессов 

обработки информации, регламентации и упрощения доступа сотрудников 

банка к нужной информации; 

 обеспечить надежный учет и контроль финансовых потоков  на 

всех уровнях управления; 
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 руководителям анализировать деятельность своих подразделений 

и оперативно готовить сводные и аналитические отчеты для руководства;  

 повысить эффективность обмена данными между отдельными 

подразделениями, филиалами и головным банком;  

 гарантировать полную безопасность и целостность данных на 

всех этапах обработки информации.  

Следовательно, политика банка в сфере оказания банковских услуг 

должна быть направлена на внедрение новых информационных технологий, 

так как это позволит расширить рынок банковских услуг, повысить уровень 

обслуживания и обеспечить его долгосрочными конкурентными 

преимуществами. 

 

 

УДК 303.725: 330.43: 336.748 

Багатофакторні моделі інфляції на прикладі 

макросистеми України 

Ніна Павлівна ГОРІДЬКО 

експерт консалтингової групи «Клевер Пойнт» 

(м. Москва, Російська Федерація) 
 

При дослідженні інфляційних процесів, що відбуваються в економіці 

тієї чи іншої держави, велике значення має вірна оцінка причин їх виникнення. 

Для визначення впливу кількох різних чинників на один із показників інфляції 

– дефлятор ВВП – нами використані дані Держкомстату України та НБУ.  

При цьому отримано кілька адекватних та значущих моделей: 

Y= –0.405*K +0.356*I+1.192*IOF,    (1) 

де Y – дефлятор ВВП, K – відносний приріст інвестицій в основний капітал, I – 

темп росту витрат на інновації,  IOF – темп росту ступеня зносу основних 

фондів.  

Функція (1) адекватна, для неї R2=0.997, F=1096.27, довіра до 

коефіцієнтів регресії на рівні не нижче 93%. Модель свідчить про те, що 

інфляція в Україні більшою мірою спричинена приростом ступеня зносу 

основних фондів, тобто їх оновлення – один із шляхів подолання високих 

темпів росту інфляції. 
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Наступною нами отримана модель залежності дефлятора ВВП від 

темпів росту обсягу грошової маси (М2), видатків зведеного бюджету (ECB) та 

ступеня зносу основних фондів (IOF): 

Y= –0.359*М2 +0.741*ECB+0.764*IOF   (2) 

Ця функція адекватна, оскільки R2=0.998, F=1121.195, P-значення 

вказують на довіру до регресорів на рівні не нижче за 93%. Модель дозволяє 

стверджувати те, що видатки зведеного бюджету та ступінь зносу основних 

фондів при їх зростанні розігрівають інфляційні процеси. Збільшення ж обсягу 

грошової маси в існуючих умовах низької ліквідності банківської системи 

дозволить дещо знизити загальний рівень цін. 

Також вплив відносного приросту грошової маси на дефлятор ВВП 

відображений у наступній моделі: 

Y=0.585*VAL+0.461*М2,    (3) 

де VAL – відносний приріст курсу гривні до долара США. Модель має такі 

характеристики: R2=0.991, F=417.215 при Fкр=4.459, обидва P-значення менші 

від 0.009. Судячи зі знаків коефіцієнтів при факторах, обидва чинники є 

інфляційними. Варто зауважити, що курс валют у формулі (3) акумулює вплив 

всіх величин типу потоку, а грошовий агрегат М2 – всіх величин типу фонду, 

й вони не протиставляються, а доповнюють одна одну. При цьому ціновий 

фактор є більш інфляційним і, як правило, розігріває інфляцію попиту. 

В моделях, в яких обсяг грошової маси використаний поряд з іншими 

величинами типу фонду (наприклад, в моделі (2)), ситуація інакша. 

Перевіримо це твердження, побудувавши функцію залежності дефлятора ВВП 

від відносних приростів кінцевого споживання (C) та обсягу грошової маси 

(М2): 

Y=1.837*C–0.667*М2     (5) 

Вона адекватна та значуща, так як для неї: R2=0.998, F=2017.73 й обидва 

P-значення менші 0.004. В цій комбінації зростання кінцевого споживання всіх 

агентів – фактор інфляційний, а збільшення обсягу грошової маси в обігу – 

антиінфляційний при інших незмінних умовах. 



320 

 

Подібні висновки можна зробити й з наступної моделі, яка враховує 

залежність темпів інфляції від відносних приростів валового зовнішнього 

боргу (GFD) та обсягу грошової маси (М2), отриманої без вільного члена: 

Y=1.714*GFD–0.324*М2    (6) 

Економетричні характеристики моделі: R2=0.992, F=515.756, P-значення 

для  GFD склало 0.002, для М2 – 0.055. При зростанні валового зовнішнього 

боргу інфляційні процеси частково нівелюються за рахунок збільшення 

грошової маси. 

Особливу увагу звертаємо на те, що в усіх наведених моделях сума 

коефіцієнтів регресії більша від одиниці. Це свідчить про зростання темпів 

інфляції, яке спостерігалося протягом усього досліджуваного періоду 

незалежно від чинників впливу. 

 

 

УДК 330.46 

Моделювання оцінки ефективності персоналу 

страхової компанії на основі теорії нечітких 

множин 
Костянтин Григорович ГРИЦЕНКО 

завідувач кафедри економічної кібернетики 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», 

кандидат технічних наук, доцент 
 

В умовах конкурентної економіки вплив професійних якостей 

персоналу страхової компанії (СК) на кінцеві результати діяльності СК 

постійно збільшується. Це вимагає розв‘язання науково-практичних завдань 

розробки адекватних методів і моделей оцінки професійних якостей і 

результативності праці персоналу СК, а також вдосконалення системи 

мотивації. Враховуючи, що характеристики персоналу СК носять переважно 

якісний характер, при їх оцінюванні доцільно використати теорію нечітких 

множин. 

На практиці широкого застосування набула інтегральна оцінка 

персоналу. Для оцінювання ефективності персоналу СК пропонується 

застосувати наступну нечітко-множинну модель, що ґрунтується на 

використанні лінгвістичних змінних: 
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де Y – інтегральна оцінка персоналу; X  – вектор нечітких оцінок персоналу, 

отриманих згідно обраних критеріїв оцінювання (лінгвістичних змінних); К  – 

вектор вагових коефіцієнтів, що характеризують відносну компетентність 

експертів; W  – вектор вагових коефіцієнтів, що характеризують міру впливу 

окремих критеріїв оцінювання персоналу на інтегральну оцінку; m – кількість 

експертів; n – кількість критеріїв оцінювання персоналу; U – універсальна 

множина (шкала оцінювання), задана на відрізку [0, 1]; )(u
ijx  – обрана i-им 

експертом функція належності елемента Uu  нечіткій множині ijx , яка 

відповідає j-му критерію оцінювання; ik  – коефіцієнт компетентності i-го 

експерта; )(u
jx  – міра належності елемента Uu  нечіткій множині jx , що 

описує нечітку експертну оцінку співробітника за j-тим критерієм. 

Для розрахунку коефіцієнта компетентності проводять опитування 

фахівців про склад експертної групи та будують матрицю з елементами 
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Дефазифікація інтегральної нечіткої оцінки Y здійснюється за методом 

центру тяжіння:  
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де )( lY u  – міра належності елементів Uul   нечіткій множині Y, що 

представляє собою інтегральну нечітку оцінку ефективності персоналу, L – 

кількість рівнів шкали оцінювання. 

Отримані інтегральні оцінки ефективності співробітників СК Y* дають 

змогу в подальшому визначити рейтинг кожного із них і на рейтинговій основі 

здійснити матеріальне стимулювання співробітників СК. Нечітко-множинна 

модель оцінки персоналу (1)-(6) реалізована в пакеті MATLAB шляхом 

написання сценарію з використанням функцій модуля Fuzzy Logic Toolbox. 

 

 

УДК 658.011: 336.71 

Методика вибору альтернатив у практиці стратегічного 

управління інноваційною діяльністю комерційних банків 
 

Світлана Борисівна ЄГОРИЧЕВА 

доцент кафедри фінансів 

Полтавського університету економіки і торгівлі, 

кандидат економічних наук, доцент 
 

Важливим етапом формування інноваційної стратегії банку є вибір 

найкращого варіанту з певного набору стратегічних альтернатив, який 

формується як конкретизація інноваційних стратегічних цілей з урахуванням 

оцінки внутрішніх можливостей банківської установи та факторів зовнішнього 

середовища. Проблема полягає у тому, що, з одного боку, для зниження 

стратегічних ризиків необхідно запропонувати максимально можливу 

кількість варіантів, а з іншого – їх аналіз стає складним й тривалим у часі. 

Отже, постає питання про застосування для цього певних формалізованих 

процедур, які надаватимуть достовірні результати. Оскільки кожна стратегічна 

інноваційна альтернатива відрізняється від інших набором параметрів, які 

впливатимуть на характер, терміни й результати її втілення, то вибір 
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найдоцільніших варіантів має базуватися на методах чисельного порівняння 

багатокритеріальних альтернатив. Для отримання оцінок за окремими 

критеріями застосовуються експертні опитування, а агрегування цих 

часткових оцінок, що часто мають різні одиниці виміру, у загальну оцінку 

корисності альтернативи реалізується через використання певних 

математичних методів, серед яких нами проаналізовано методи еталонних 

бальних оцінок, надання переваг, багатовимірного ранжування, аналізу 

ієрархій та теорії нечітких множин. 

Перші два метода є найпростішими, проте їм притаманні суттєві 

недоліки з точки зору вирішення поставленого завдання. Найголовнішою 

умовою застосування методу еталонних бальних оцінок є наявність чітко 

визначеного та підтвердженого досвідом еталону, точного опису відхилень від 

нього та їх оцінки, чого практично неможливо забезпечити у випадку 

порівняння стратегічних альтернатив. А метод надання переваг хоч й 

застосовується саме тоді, коли складно побудувати еталонну шкалу, але 

спрямований на оцінку об‘єкту у цілому, без відокремлення його характерних 

рис. Тому доцільнішим для відбору стратегічних інноваційних альтернатив є 

застосування методу багатовимірного ранжування, який дозволяє оцінювати 

достатньо складні соціально-економічні явища. Проведення цим методом 

обробки результатів експертного оцінювання стратегічних альтернатив щодо 

розвитку у банку інноваційних технологій рекламної діяльності надало 

однозначний та достовірний, з практичної точку зору, результат, що свідчить 

про його прийнятність для вирішення проблеми, що досліджується. 

При застосуванні методу аналізу ієрархій глобальне завдання вибору 

найефективнішої за багатьма параметрами стратегії послідовно вирішується 

через: попарне порівняння всіх цих характеристик незалежно від змісту 

стратегій; попарне порівняння змісту стратегічних альтернатів за кожним 

окремим параметром; розрахунок локальних пріоритетів всіх показників та 

розрахунок локальних пріоритетів стратегій за кожним окремим показником; 

синтез локальних пріоритетів та розрахунок глобальних пріоритетів 

альтернатив відносно всієї ієрархії. У результаті цих дій отримується 

відсотковий розподіл пріоритетів між усіма об‘єктами, тобто альтернативами, 
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які порівнюються. Практичне застосування методу аналізу ієрархій засвідчило, 

що, з одного боку, він надає достатньо достовірні та однозначні результати, а з 

іншого – цей метод є не дуже складним з математичної точки зору, тому 

цілком може бути застосованим у практиці банківського стратегічного 

менеджменту.  

На закінчення варто відмітити, що протягом останніх десятиліть все 

зростаючої популярності набуває використання теорії нечітких множин, яка 

вважається достатньо ефективним математичним апаратом у випадках 

наявності невизначених та суб‘єктивних початкових даних. Утім, ця теорія, 

формалізуючи нечіткі початкові дані, дає нечіткий результат, який часто буває 

важко інтерпретувати, а тим більше прийняти на його основі чітке й 

однозначне рішення. Вона вимагає наявності у банківських менеджерів 

ґрунтовної математичної підготовки та значного досвіду інтерпретації 

отриманих після розрахунків результатів, а отже, є достатньо складною для 

практичного застосування. 
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Серед найбільш вживаних мір ризику особливої уваги заслуговують 

дисперсія, Value-at-Risk та умовне Value-at-Risk (надалі CVaR). В роботі [1] 

показано, що портфель з найменшим рівнем CVaR є оптимальним з точки зори 

інвестора, який зацікавлений в мінімізації можливих втрат. Оскільки оцінки 

параметрів розподілу дохідностей μ  та Σ  є випадковими величинами, то 

інвестор змушений оперувати у своїх розрахунках випадковими величинами. 

Позначимо i – k-вимірний вектор елементами якого є одиниці, 
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 ([2]), є коректною лише за 

виконання умови 2ˆ
ks  . Тому безумовні розподіли характеристик портфеля є 

менш важливими ніж розподіли за цієї умови. 

Отже, позначимо оцінку дохідності портфеля акцій з найменшим рівнем 

CVaR через CVaRR̂ , CVaRV̂  та CVaRM̂  – оцінки дисперсії та CVaR портфеля 

відповідно. Нехай X1, X2, …, Xn – історичні значення дохідностей. 
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Теорема 2. В умовах теореми 1 густини оцінок характеристик портфеля з 

найменшим рівнем CVaR, CVaRR̂ , CVaRV̂ , CVaRM̂ , за умови, що 2ˆ
ks   мають 

вигляд 
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відповідно функція розподілу та густина нецентрального розподілу Фішера з 

1d  і 2d  ступенями вільності та нецентральним параметром   ([3]). 
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До недавнього часу серед науковців не існувало однозначного 

тлумачення терміну «інформаційна безпека банку», пояснювали цей термін як 

юристи, так і працівники банківських установ. М. Зубок розрізняє 

інформаційну безпеку банку як забезпечення гарантованого захисту 

інформаційних ресурсів банку від внутрішніх і зовнішніх посягань [1]. Д-р 
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юрид. наук Марущак А. І. розглядає інформаційну безпеку банківських 

установ в контексті трьох складових: безпеки інформаційних ресурсів, безпеки 

інформаційної інфраструктури та безпеки «інформаційного поля» [2]. Канд. 

юрид. наук Бодюл Є. М. під інформаційною безпекою банку розуміє стан 

захищеності інформації щодо власників, керівництва, клієнтів банку, 

технологій та інформаційних ресурсів банку від внутрішніх і зовнішніх загроз 

[2]. Канд. юрид. наук Сліпченко В. І. визначає інформаційну безпеку банку як 

організацію гарантованого захисту його інформаційних ресурсів, відповідну 

професійну підготовку працівників у галузі інформаційних технологій, що 

забезпечує захист інформаційних ресурсів та інформаційних потоків від 

несанкціонованого доступу до них [2]. Інформаційна безпека банку – система 

організаційних і технічних засобів, які забезпечують конфіденційність, 

збереження інформації, її захищеність від несанкціонованого доступу, 

псування, вилучення, порушення повноти й цілісності – з одного боку, і 

ефективне функціонування механізмів поповнення, оновлення, аналізу 

необхідних для діяльності банку відомостей, доступність цієї інформації для 

авторизованих (таких що мають право доступу) користувачів – з іншого. 

Інформаційна безпека банку тісно пов‘язана із загальною безпекою банку, 

дотриманням банківської та службової таємниці. Особливим напрямом 

інформаційної безпеки банку є забезпечення захисту банківських 

інформаційно-обчислювальних мереж, систем електронних платежів, 

комп‘ютерних баз даних від несанкціонованого проникнення, а також від 

технічних перебоїв і неполадок [3].  

У зв‘язку із швидким впровадженням в банківській сфері систем 

електронного документообігу та послуг дистанційного обслуговування 

клієнтів акценти інформаційної безпеки банку змістилися у напрямі захисту 

дистанційних послуг банків. Термін «інформаційна безпека» використовується 

у нормативно-правових актах НБУ, які стосуються захисту систем 

електронного документообігу та електронних платежів. Зміст терміну 

«інформаційна безпека банку» розкрито в одному з останніх стандартів НБУ: 

«Інформаційна безпека – збереження конфіденційності, цілісності та 

доступності інформації; крім того можуть враховуватися інші властивості, 
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такі, як автентичність, відстежуваність, неспростовність та надійність. Для 

банків України відстежуваність, неспростовність, надійність та автентифікація 

користувачів та інформаційних ресурсів є обов‘язковими вимогами 

інформаційної безпеки» [4]. 

Інформаційна безпека як окремий напрям захисту інформації 

сформувався в банках протягом останніх десяти років. Основна увага в 

питаннях інформаційної безпеки банку приділяється дотриманню нормативно-

правових актів НБУ, який впроваджує міжнародну політику в сфері 

забезпечення інформаційної безпеки банків. Про це свідчить Постанова 

Правління НБУ № 474, вона передбачає впровадження в систему менеджменту 

інформаційної безпеки банків стандартів СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 та 

СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010 [5]. Ці стандарти враховують вимоги 

міжнародних стандартів серії ISO і врегульовують комплекс питань із 

менеджменту інформаційної безпеки. Впровадження вище названих 

стандартів вдосконалило нормативно-правову базу банківської системи в 

частині інформаційної безпеки і наблизило банківську систему України до 

стандартів світового рівня. 
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Зростання складності комп‘ютерних мереж, підвищення об‘ємів 

конфіденційної  інформації, що передається, істотно збільшують вимоги до 

рівня захищеності інформації від несанкціонованого доступу до неї. 

Застосування Інтернету дає змогу банкам удосконалити і спростити рівень 

послуг, завдяки яким клієнт через мережу Інтернет дістає можливість 

віддаленого доступу до послуг банку за допомогою Інтернет-банкінгу. Задачу 

підвищення рівня захищеності комп‘ютерних мереж необхідно вирішувати 

комплексно спільно із задачами підвищення ефективності їх функціонування. 

В цілях протидії несанкціонованому доступу до інформації удосконалюються 

методи і засоби захисту інформації [1]. Один з напрямів підвищення рівня 

захищеності комп‘ютерних мереж пов‘язаний з вдосконаленням методів 

маршрутизації передачі інформації в мережах з урахуванням ризиків втрати 

інформації, її модифікації, а також дій зовнішніх чинників на канали передачі 

інформації. Відомі також методи альтернативної і адаптивної маршрутизації в 

комп‘ютерних мережах. Альтернативна маршрутизація дозволяє знайти 

декілька незалежних маршрутів передачі інформації в комп‘ютерній мережі. 

Проте, альтернативну маршрутизацію по причині її складності реалізують 

тільки по одному критерію якості: за часом затримки передачі інформації або 

по пропускній спроможності маршруту передачі інформації. Адаптивна 

маршрутизація в комп‘ютерних мережах забезпечує захист комп‘ютерної 
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мережі від перевантаження, але не враховує ризики втрати інформації або її 

модифікації унаслідок несанкціонованого доступу [1]. У зв‘язку з цим виникає 

задача розробки методу багатокритеріальної маршрутизації в комп‘ютерних 

мережах, який дозволяє враховувати якість обслуговування і інформаційну 

безпеку користувачів банківських  комп‘ютерних мереж. 

Поставлена задача вирішується по наступній методиці: 

1. Формується математична модель комп‘ютерної мережі у вигляді графа. 

2. Складається система частинних критеріїв якості, які враховують якість 

обслуговування і оцінки рівня загроз і ризиків передачі інформації. 

3. Ставиться задача багатокритеріальної маршрутизації на графовій моделі 

між вузлом-джерелом і вузлом-приймачем інформації.   

4. Задача маршрутизації розв‘язується методом багатокритеріальної 

оптимізації, який має властивість адаптації до зміни рівня загроз 

супротивника. 

Запропонований метод багатокритеріальної маршрутизації дозволяє 

врахувати загрози супротивника, ризики втрати інформації або її модифікації, 

пов‘язані з несанкціонованим доступом до каналів передачі інформації, 

забезпечує заданий рівень якості обслуговування по пропускній спроможності 

і надійності передачі інформації, а також враховує зовнішні дії на канали 

передачі інформації. Перевагами цього методу є адаптація до зміни ситуацій, в 

яких функціонує комп‘ютерна мережа, а також  можливість використання для 

її реалізації відомих алгоритмічних, програмних і апаратних засобів 

маршрутизації на основі рішення задачі про найкоротший шлях на графі, що 

моделює комп‘ютерну мережу. 

Список використаних джерел 
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Життєздатність комерційного банку забезпечується завдяки побудові 

ефективної системи ризик-менеджменту. Серед основних проблем підтримки 

життєздатності комерційного банку в умовах загроз зовнішнього та 

внутрішнього характеру все більш актуальним стає необхідність створення 

дієвих механізмів системи безпеки банку.  

О. Барановський [1] в свої працях визначає, що ситуація, яка склалась в 

науковому забезпеченні формування системи безпеки комерційних банків в 

Україні, свідчить про прорахунки концептуального характеру. Банківська 

сфера, що реально існує як цілісне явище, не має адекватного теоретичного і 

методологічного системного відображення. Відсутня і повноцінна 

методологічна база для вирішення окремих завдань захисту банківських 

установ.  Бракує досліджень, присвячених з‘ясуванню базових понять. Так, 

поки що недостатньо досліджені поняття «безпека банку», «економічна 

безпека банку» та «інформаційна безпека банку», відсутня науково 

обґрунтована концепція і механізм забезпечення безпеки банківської 

діяльності. Небезпечність та різнобічний характер загроз від зовнішнього та 

внутрішнього середовища потребують системного та наукового підходу до 

вирішення питань безпеки діяльності банків. Незважаючи на значну увагу, 

приділену цьому питанню, банківська безпека залишається не до кінця 

обґрунтованою теоретично і не завжди ефективною на практиці, а тому 

потребує подальшого вивчення та досліджування.  

Національний банк України під інформаційною безпекою банку 

розуміє: захист інформації від широкого діапазону загроз з метою 

забезпечення безперервності бізнесу, мінімізації бізнес ризику і максимізації 

рентабельності інвестицій і бізнес можливостей. Інформаційна безпека 

досягається впровадженням відповідного набору контролів, який охоплює 

політику, процеси, процедури, організаційні структури і програмні та апаратні 
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функції. НБУ вважає, що інформаційна безпека банку є складовою операційно 

– технологічного ризику. Тому основним принципом побудови системи 

управління інформаційною безпекою банку є аналіз структури операційно-

технологічних (рис.1) ризиків та виявлення в ній місця суто інформаційних 

ризиків. 

 

Рис.1. Структура операційно-технологічного ризику 

 

Аналіз наведеної на рис.1 структури операційно-технологічного ризику 

дає можливість стверджувати, що інформаційні ризики можуть виступати 

наслідком всіх ризикових подій, що породжуються операційно-

технологічними ризиками, тому доцільно інтегрувати процедури відстеження 

інформаційної безпеки в технологічні бізнес-процеси в межах управління 

операційно-технологічним ризиком у банку. 
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Однією з найважливіших закономірностей розвитку економіки у всьому 

світі є взаємозв‘язок економічного зростання і підвищення ролі послуг в 

національній економіці. Це знаходить вираз в збільшенні частки трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів, що використовуються у сфері послуг. 

Оскільки підприємства сфери послуг відрізняються високим рівнем 

різноманіття, це ускладнює процес оцінювання кредитних ризиків банків з 

цими підприємствами. 

У даному дослідженні для вирішення завдання оцінювання 

кредитоспроможності підприємств сфери послуг запропоновано модель 

інтегрального показника кредитоспроможності сфери послуг, яка враховує 

специфіку сфери послуг.  

Кредитоспроможність визначається на основі оцінки фінансового стану 

позичальника та факторів, специфічних для сфери послуг. 

Фінансові показники поділяються на три основні групи: 

платоспроможності (коефіцієнт миттєвої ліквідності – КЛ1, коефіцієнт 

поточної ліквідності – КЛ2, коефіцієнт загальної ліквідності – КЛ3), фінансової 

стійкості (коефіцієнт маневреності власних коштів – КМ,  коефіцієнт 

незалежності – КН) та рентабельності (рентабельність активів – РА, 

рентабельність продажу – РП), які ранжуються за важливістю: найважливішою 

(ранг 1) вважається платоспроможність, на другому місці – фінансова 

стійкість, на третьому – рентабельність [1].  

Розглянемо структуру системи показників, які є специфічні для сфери 

послуг. До внутрішніх показників відносяться основні фонди та можливість 

надання кредиту, до ринкових показників – сезонність та можливість 

перекредитування. Об‘єднавши структуру фінансових та специфічних 

показників, що характерні для сфери послуг, отримуємо структурну модель 
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інтегрального показника кредитоспроможності підприємства сфери послуг 

(рис. 1).  

 

Рис.1. Загальний інтегральний показник 

 

Розподіл вагів між коефіцієнтами визначається за допомогою золотого 

перерізу. Інтегральний показник приймає значення від 0 до 1. Якщо його 

значення дорівнює одиниці, то позичальник має клас А, від 1 до 0,76 – клас Б, 

від 0,76 до 0,38 – клас В, від 0, 38 до 0,14 – клас Г, менше ніж 0,14 – клас Д, 

тобто розподіл за класами теж відбувається на основі золотого перерізу. 

За допомогою загального інтегрального показника можливо розбити 

підприємства сфери послуг на групи та врахувати специфіку, що притаманна 

відповідній групі, що надалі дозволить полегшити оцінку ІКР та зменшити 

кредитний ризик.  
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Государственное регулирование квазимонопольных рынков чаще всего 

касается проблемы доступа к ресурсам. Целый ряд видов деятельности 

государство лицензирует, тем самым, принимая на себя обязательство 

отсеивать «добросовестных» участников соответствующих локальных рынков 

от потенциально ненадежных исполнителей своих обязательств. 

Однако практика показывает, что как в России, так и в других 

постсоциалистических странах государственная власть заняла позицию 

невмешательства в целый ряд процессов. В частности, проблема обманутых 

дольщиков или вкладчиков ясно показала, что государство не готово 

обеспечить материальные гарантии пострадавшим от деятельности 

недобросовестных участников рынка. Юристы относятся к требованиям 

потерпевших компенсировать их потери с таким же недоумением, как если бы 

пенсионерка, у которой в трамвае вытащили из сумки кошелек, обратилась к 

государству за компенсацией ущерба. 

В то же время, существует принципиальная разница между мелкой 

кражей в трамвае и обманом вкладчиков «воздушных» пирамид – как 

строительных, так и финансовых. Разница эта не в крупном масштабе риска, 

которому подвергаются вкладчики, и не в том, что обман в данном случае 

носит более-менее массовый характер. Эта разница в том, что в случае 

построения пирамид государство предоставляет некоторым частным агентам 

лицензию на совершение операций, позволяющих им вытаскивать деньги из 

карманов у других. Таким образом, государство обязано гарантировать риски 

частным агентам, ставшим жертвами обманщиков, которых оно поддержало. 

Именно такова стандартная мировая практика в данном вопросе. 

Некоторые особенно рьяные поборники общественных интересов 

предлагают переловить и наказать всех участников соответствующих рынков, 
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не прошедших государственного лицензирования. Но и это неправильный 

подход. Представим себе, что ваш сосед просит у вас взаймы тысячу рублей, 

обещая отдать долг в определенный срок (возможно, с процентами). Вы 

имеете право отдать ему эти деньги взаймы? Да, имеете. А он имеет право их 

взять? Да, имеет. Но если он вас обманет, то разбираться с ним вы будете 

через суд (разумеется, в случае, если эта сделка была юридически оформлена). 

Поскольку ваш сосед не получил лицензии от государства на совершение 

финансово-банковских операций, то оно ничего вам не должно возмещать, вы 

действуете на свой страх и риск. 

Разумеется, сделок без риска не бывает, но существуют случаи (и их не 

так уж мало), когда риски частных агентов страхует государство, прибегая для 

этого к помощи тех или иных структур, предназначенных для оценки 

соответствующих сделок и компенсации потерь. Таким образом, на 

большинстве локальных рынков, помимо продавцов и покупателей (т.е. 

прямых контрагентов) действуют многочисленные поручители, страхователи, 

всевозможные посредники, регулирующие или трансформирующие 

определенные правила заключения сделок и экономической оценки их 

последствий. 

Система государственного страхования рисков в современных развитых 

странах имеет весьма разветвленную структуру. Например, американцы в 

последнее время иронизируют по поводу того, что в случае, когда у человека 

что-нибудь заболело, он бежит не к врачу, а к адвокату. Но в сложившейся 

системе государственно-частного страхования только адвокат способен 

объяснить человеку, каковы его права, вытекающие из специфики 

оформленной им медицинской страховки. Адвокат разъясняет, какие 

медицинские учреждения обслужат его клиента бесплатно в соответствии с 

участием в страховых программах, какие предоставят ему услуги со скидкой 

(и какие именно услуги), а где предстоит лечиться за полную стоимость. 

Таким образом, именно адвокат в данном случае осуществляет навигацию на 

рынке медицинских услуг. 
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кандидат технічних наук, доцент 
 

Проведення ефективної інноваційної політики є однією з найважливіших 

умов забезпечення сталого розвитку економіки. Серед пріоритетних напрямків 

інноваційної діяльності розроблення і впровадження енергозберігаючих 

технологій, створення виробництв імпортозаміщення у машинобудуванні, 

фармацевтичній та легкій промисловості, відновлення вітчизняного 

виробництва мікроелектронних засобів, приладів та систем на їх основі, 

підвищення продуктивності сільського господарства. 

Окрім власне підвищення науково-технічного рівня та забезпечення 

передумов для подальшого економічного зростання, зважена інноваційна 

політика сприяє вирішенню ряду інших завдань, таких як зменшення 

дисбалансів у соціально-економічному розвитку  окремих територій, 

створення нових робочих місць, підвищення освітнього рівня населення, 

розвиток місцевої інфраструктури тощо. 

Разом з тим, обсяг інвестиційних ресурсів, що можуть бути залучені для 

реалізації інноваційних проектів на регіональному рівні, є досить обмеженим. 

При цьому необхідно знайти вирішення кількох завдань. Перш за все, слід 

визначити серед запропонованих саме ті проекти, які найбільшою мірою 

сприятимуть вирішенню регіональних проблем на найбільше заслуговують на 

фінансову підтримку з боку місцевих органів влади. Паралельно потрібно 

здійснювати пошук приватних інвесторів, зацікавлених у реалізації 

інноваційних проектів, та узгоджувати умови їхньої участі. 

Наступним кроком має стати вироблення системи заходів для 

покращення умов організації інноваційної діяльності на місцевому рівні. 

Чільне місце тут належить аналізу регіональної інфраструктури. У її складі 

можна виокремити дві складові. Перша з них – це власне спеціалізована 
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інноваційна інфраструктура у формі технопарку, бізнес-інкубатора тощо, яка 

включає дослідницькі лабораторії, промислову базу, інформаційно-

адміністративні (офісні) приміщення, оснащені необхідними технічними 

засобами. Очевидно, створення такої інфраструктури в сучасних умовах 

потребує державної підтримки. 

Другу частину можна охарактеризувати як інфраструктуру загального 

призначення. До її складу входять: виробнича інфраструктура (транспорт, 

зв‘язок, система енергопостачання, система матеріально-технічного 

постачання); ринкова інфраструктура (посередницькі збутові організації, 

консалтингові та аудиторські фірми, кредитно-банківська система); соціальна 

інфраструктура (житловий фонд, роздрібна торгівля, заклади охорони здоров‘я 

та освіти, рекреаційний фонд). Фактично, сюди входять всі системи, що 

забезпечують поточну життєдіяльність регіону. 

При визначенні необхідних капітальних вкладень в інфраструктуру 

доцільно оцінити ступінь її використання при реалізації тих чи інших 

інноваційних проектів. Очевидно, інфраструктура першої групи відіграє 

провідну роль на етапі розробки проекту. На етапі ж його комерціалізації не 

менш важливим стає значення інфраструктури другої групи. Видається 

доцільним розроблення і запровадження деякої інтегральної оцінки 

«фондовіддачі» інфраструктури при реалізації інноваційних проектів. 

Можливі також випадки, коли інноваційна інфраструктура як така у 

певному регіоні практично відсутня. Щодо інфраструктури загального 

призначення, то її вплив на інноваційну діяльність відбувається з певним 

часовим запізненням, а для оцінювання має використовуватись більш широка 

система показників. 

Таким чином, при розподілі регіональних ресурсів потрібно забезпечити 

необхідний баланс між витратами на інноваційні та інфраструктурні проекти з 

урахуванням термінів їхньої окупності на основі індикативних прогнозів 

соціально-економічного розвитку регіону, що дасть змогу забезпечити 

оптимальну траєкторію розвитку. 
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кандидат технічних наук, доцент 
 

У сучасній економічній системі курси валют відіграють досить важливу 

роль. Експортно-імпортні відносини, різноманітні операції з конвертації 

валют, навіть заощадження фізичних осіб достатньо великою мірою залежать 

від коливання курсів на біржі FOREX. Тому питання адекватного аналізу 

динаміки валютних ринків стоїть досить гостро. 

Метою даної роботи є застосування методу рекурентного кількісного 

аналізу для дослідження криз валютних ринків на предмет виявлення 

можливості аналізу та прогнозування даного роду процесів. 

У [1] було виявлено можливості однієї з мір рекурентного кількісного 

аналізу (RQA), а саме міри ламінарність (LAM), виявляти різні періоди 

функціонування фондових ринків та аналізувати протікання кризових явищ на 

них. Застосуємо метод RQA  для аналізу валютних ринків. Для цього візьмемо 

кризу 1992 року на прикладі динаміки курсів Європейських країн та Великої 

Британії; 1994 року на прикладі Мексики; 1997 – Індонезії, Таїланду, Малайзії, 

Філіппін; 1998 – Росії; 1999 – Бразилії; 2001 – Туреччини; 2002 – Аргентини 

(http://www.oanda.com/currency/ historical-rates). Курси валют усіх країн узяті 

до американського долара, довжиною ряду 2000 значень таким чином, щоб 

охоплювати усі періоди функціонування ринку. Усі розрахунки проводились 

за допомогою CRP toolbox для MATLAB®, розробленого у Потсдамському 

університеті; розміщений на http://tocsy.agnld.uni-postdam/de [2]. 

У результаті проведеного дослідження були виявлені два типи 

валютних криз. Перший має місце коли центральний банк проводить жорстку 

монетарну політику, але через суттєву переоцінку обмінного курсу, 

економічних проблем та спекулятивних атак, він більше не в змозі 

підтримувати фіксований курс. У даному випадку настає девальвація. 

http://www.oanda.com/currency/%20historical-rates
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Валютний курс стає гнучким, а після кризового періоду переходить до 

нормального вільно-плаваючого режиму функціонування. 

Другий тип валютної кризи виникає коли центральний банк проводить 

вільно-плаваючий режим функціонування ринку та іноді підтримує його 

інтервенціями чи варіюванням облікової ставки, але через переоцінку курсу та 

спекулятивні атаки, валюта може втратити суттєву частину своєї вартості  за 

короткий період часу. 

Далі застосуємо рекурентний кількісний аналіз для виявлення впливу 

кризи 2007-2010 років на валютний ринок. Для цього візьмемо пару євро/долар 

з 20.09.2006 по 01.07.2011 року. 

Ми можемо назвати дану кризу валютною кризою нового покоління. 

Вона не має феномену девальвації та має чітку структуру фаз функціонування 

ринку, яка нагадує фондову [1]. Релаксація в даному випадку не входить до 

кризового періоду, так як відображає відновлення до попереднього режиму 

нормального функціонування. 

Дослідження валютних криз методом рекурентного кількісного аналізу 

дало змогу виділити три їх різні типи та показали, що RQA може бути 

використаний для ефективного аналізу криз валютних ринків. Подальші 

дослідження будуть проводитись у розрізі розробки інструменту 

прогнозування даних явищ. 
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Актуальним і важливим питанням є аналіз роботи банків з метою 

інтегральної оцінки показників їх діяльності і побудови об‘єктивних 

рейтингових оцінок. 

Існує ряд методів, які використовуються вченими і практиками для 

аналізу роботи банків. У більшості випадків ці методи дозволяють робити 

досить якісні, точні висновки, проте, слід зазначити, що ці методи базуються 

на аналізі формалізованої інформації, як правило ця інформація торкається 

банківської звітності. При цьому використовують експертні оцінки, в 

результаті застосування яких проводиться систематизація і робиться 

підсумковий висновок по рейтингу банку. 

У роботі пропонується підхід до оцінювання рейтингу банку на основі 

експертного підходу з використанням вагових коефіцієнтів, які визначаються 

на основі експертних суджень з урахуванням компетентності експертів. 

Нормовані значення балів по вазі критеріїв згідно із поглядом експертів 

пропонується визначати залежністю (1): 
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де i,jx – значення балів по вазі i-го критерію ( n,1i  ), що проставлені j-м 

експертом ( m,1j  ); 

n – кількість критеріїв, що розглядаються; 

m – кількість експертів, що приймають участь в опитуванні. 

Таким чином, суперпозиція норм у вигляді середнього арифметичного (1) 

враховує як суб‘єктивну оцінку окремо взятого j-го експерту так і колективну 
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об‘єктивну оцінку всіх m експертів. 

Обробка результатів відбувається з урахуванням показників 

компетентності експертів. Компетентність j-го експерта Kj визначається 

структурою аргументів, що стали йому підставою для відповіді, а також 

ступенем знайомства із питанням, що розглядається, та має вигляд: 

)za(5.0K jjj  ,                                           (2) 

де aj – коефіцієнт аргументованості j-го експерта; 

zj – коефіцієнт ступеню знайомства j-го експерта із питанням, що 

розглядається, який визначається нормованим значенням оцінки, що 

проставлена j-му експерту керівником. 

Усереднені нормовані значення балів по вазі критеріїв відповідно до 

думки експертів з урахуванням компетентності експертів розраховуються по 

формулі: 
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Нормування значень фінансових показників діяльності банків доцільно 

проводити через використання норм векторів-стовпців матриці показників Р: 
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де i,sp  – чисельне значення i-го критерію ( n,1i  ) по s-му банку ( b,1s  ); 

n – кількість критеріїв, що розглядаються; 

b – кількість банків, що досліджуються. 

Сумарний оцінювальний показник рейтингу банку визначається як: 
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Результати дозволяють проаналізувати позицію конкретного банку 

щодо решти досліджуваних банків, щоб встановити тактичні і стратегічні 

напрями його розвитку. 
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Революційні трансформації економічних і соціальних структур у ХХ ст. 

підвели світ до формування принципово нового глобального світового порядку. 

Особливістю загального процесу глобалізації є формування системи глобального 

менеджменту, що витісняє традиційні національно-локальні системи.  

Дослідженнями у сфері глобального менеджменту займаються Білоус О., 

Вебер А., Соколенко С., Шепелев М., Голов С., Малюга Н., Петрук О., Жук В. 

Шавкун І. та інші. Однак ролі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 

удосконаленні моделі глобального менеджменту приділялася недостатня увага. 

Метою дослідження є виявлення перспектив глобального менеджменту, та 

визначення ролі ІКТ в його удосконаленні. 

Система глобального менеджменту заснована на рівності щодо розподілу 

ресурсів планети і на соціальному та культурному відродженні локальної 

спільноти. Його завданням є встановлення мережі фінансових, управлінських, 

виробничо-технологічних зв‘язків через транснаціональні корпорації [1]. 

Глобальне управління за своєю природою є політичним і стратегічним 

менеджментом. До його функцій належить реалізація усесвітніх стратегічних 

рішень та контроль за їх втіленням [2]. Сучасне співтовариство має бути здатним 

до об‘єднання зусиль з планування та управління заради безпеки й розвитку всіх 

людей. Цьому зокрема перешкоджає система силового глобального менеджменту, 

що сьогодні вже існує і містить такі складові системи, як глобалізм (економічний 

глобальний менеджмент), мондіалізм (політичний глобальний менеджмент), 

елітаризм (соціальний глобальний менеджмент) [3]. 

Процес глобалізації характеризується революційним розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [4]. Розвиток технічних 

можливостей поширення інформації (Інтернет, електронна пошта, мобільні 

телефони тощо) зумовив виникнення ІКТ – сукупності методів, виробничих 
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процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих в цілісну систему з метою 

збору, обробки, збереження та використання інформації. Це, у свою чергу, 

створило передумови для формування інформаційного суспільства [5]. 

За умов інформаційного суспільства, менеджмент набуває низку 

характерних ознак [5]. По-перше, інформація розцінюється і використовується як 

стратегічний ресурс менеджменту. Відбувається формування інформаційного 

сектора економіки, з‘являються нові моделі бізнесу. Передусім, це виникнення 

віртуальної економіки, проявами якої є різні форми електронної комерції. 

По-друге, на ефективність менеджменту починає впливати зміна форм 

конкуренції. Виникає конкуренція за швидкістю зміни бізнес-моделей і продуктів. 

Тому, інформаційні технології починають визначати розвиток бізнесу.  

По-третє, в умовах глобалізації менеджмент має справу з організаціями, 

підрозділи яких є по всьому світу. Використання інформаційних технологій для 

комунікацій стає передумовою забезпечення ефективного менеджменту. 

По-четверте, менеджмент набуває нових конфігурацій за умов 

інтернаціоналізації, що спричиняє розподіл праці на рівні менеджерських функцій 

за межами організації.  

По-п‘яте, ускладнення завдань менеджменту в інформаційному суспільстві 

зумовлено зростаючою невизначеністю бізнес-середовища. Тому компаніям 

доводиться розвиватися у області декількох технологій, що підсилює складність, 

комплексність технологій і виробництва [5]. 

Зміна ролі інформації призвела до того, що вона стала стратегічним 

ресурсом менеджменту. Тепер інформаційні системи повинні породжувати 

вироби і послуги, засновані на інформації для забезпечення конкурентних 

переваг. 
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Анотація. Проаналізовано появу новітньої тенденції соціального 

протесту, спрямованої проти банків, її наслідки та можливості розв‘язання 

ситуації.  

Ключові слова: фінансова криза, банки, соціальний протест, 

тенденції, дестабілізація. 

Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому світі 

створення наднаціональних і транскордонних економічних інститутів, 

призвело до відчуження сотень мільйонів громадян від участі у прийнятті 

важливих економічних рішень та зробило їх вразливими до кризових явищ 

на світовому фінансовому ринку. Наслідком цього процесу стала поява 

масового організованого міжнародного руху протесту вкладників банків. 

Аналіз останніх публікацій зарубіжної преси засвідчує, що 

глобалізація фінансових ринків та формування єдиної світової економіки, 

не лише сприяють економічному зростанню, лібералізації торгівлі, руху 

капіталу та соціальній мобільності, але й створюють ряд суттєвих 

суспільних проблем, які неможливо вирішити на національному рівні. 

Державні інститути, покликані забезпечувати економічну безпеку та 

регулювати суспільні відносини, в нових умовах виявилися 

неспроможними до повноцінного виконання своїх функцій. Неякісна 

робота регулятора зробила можливим виникнення світової фінансової 
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кризи 2008-2010 років та, за оцінками ряду провідних фінансових 

аналітиків, робить можливим виникнення у найближчі роки нової, ще 

більш потужної кризи. Закриття банків та втрата вкладниками своїх 

заощаджень, банкрутство навіть потужних підприємств, що користувалися 

державною підтримкою, різке збільшення безробіття, викликали масові 

соціальні протести у США та ЄС. 

Оскільки генератором кризових явищ є фінансовий ринок і проблеми 

в банківській системі, в суспільній свідомості багатьох громадян країн 

Заходу, саме банки стали сприйматися як головні винуватці економічних 

негараздів. Новою формою соціального протесту та прагнення «покарати» 

банки за їх діяльність, стала поява у країнах ЄС та США в 2008 та наступні 

роки низки громадських організацій та діячів (StopBank, Antibanks та ін.), 

що закликають вкладників до масових одночасних акцій по зняттю вкладів 

у банках, скоординованому одночасному блокуванню у міжнародному 

масштабі діяльності бірж та інших акціях громадянської непокори [1]. За 

допомогою засобів масової інформації та соціальних мереж поширюються 

інформаційні матеріали, спрямовані на дискредитацію банків, як суспільно 

корисних установ [2]. Хоча діяльність таких громадських організацій та 

активістів ще не становить великої загрози для діяльності банківського 

сектору економіки, разом з тим вона демонструє тенденцію до активного 

зростання [3], набуття більш організованого міжнародного характеру і 

потенційно є небезпечною для стабільності банківської системи та 

правопорядку [4]. Водночас проблема не може бути вирішена суто 

адміністративно-поліційними або політичними засобами на національному 

рівні, оскільки її породжують глобальні економічні процеси та низький 

рівень економічних знань в суспільстві. 

Висновок. Виникнення міжнародного антибанківського руху, 

набуття ним дедалі більших масштабів та організованості є новою 

проблемою, яка потребує дослідження та реагування. Необхідні заходи, 

спрямовані не лише на попередження світової фінансової та банківської 
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кризи, а й подолання відчуження між суспільством і банками, забезпечення 

суспільної згоди.  
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На сучасному етапі суспільного розвитку проблема якості підготовки 

майбутніх фахівців набула нового звучання. Якість освіти сьогодні 

розглядається як найважливіший фактор стійкого розвитку країни, її 

технологічної, економічної, інформаційної і моральної безпеки. Протягом 

останніх років гостро стоять суперечності між соціальними замовленнями, 

що пов‘язані з професійною підготовкою студентів економічних 

спеціальностей, та практикою, що відбиває відрив професійного навчання 

від практики господарської діяльності вітчизняних суб‘єктів 

господарювання. 

Оскільки потреби ринку праці вимагають докорінної перебудови 

структури навчального процесу, важливо організувати такі педагогічні 

умови навчального процесу, щоб ці компоненти взаємодіяли, і процес 

засвоєння теоретичної інформації відбувався паралельно з практичною 

діяльністю. 

http://bankrun2010.com/
http://www.zerohedge.com/article/guest-post-world-without-banks
http://antibanks.takethesquare.net/
http://news.online.ua/362576/
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Кваліфікаційна підготовка майбутніх фахівців неможлива без 

відпрацювання вмінь і навичок в умовах практичної діяльності. Отримані 

теоретичні знання в процесі проходження практик поглиблюються і 

втілюють характер практичної необхідності. В ході практики студенту 

надається можливість реалізувати професійні функції в обсягу, до якого він 

був підготовлений за весь попередній період навчання у вищому 

навчальному закладі.  

Для студентів Харківського інституту банківської справи 

Університету банківської справи НБУ передбачено три види практик 

(навчально-ознайомча, навчальна, виробнича) за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр» і три (наукова, педагогічна та переддипломна) – для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 

Навчально-ознайомча практика є складовою частиною процесу 

підготовки майбутніх економістів та спрямована на забезпечення 

безперервної і послідовної практичної підготовки студентів протягом І та ІІ 

років навчання, формування  навичок виконання фахових завдань і керівної 

роботи на робочих місцях у майбутньому. Це сприяє безперервності та 

послідовності її проведення при одержанні необхідного обсягу практичних 

знань і умінь відповідно до різних кваліфікаційних рівнів (бакалавр та 

магістр) для забезпечення професійної діяльності на посадах низового 

адміністративно-управлінського персоналу різних лінійних та 

функціональних підрозділів підприємств, формування навичок виконання 

функцій фахової і керівної роботи.  

Удосконалення кваліфікації та майстерності майбутніх економістів, 

сприяння розвитку їх ділової компетентності відбувається також через 

впровадження в економічну освіту тренінгових технологій навчання. 

Тренінг як форма поглибленої практичної підготовки студентів 

використовується на всіх етапах навчального процесу Інституту. 

Запроваджена система послідовно-логічного тренінгу, починаючи з міні-

тренінгів по окремих дисциплінах, організація міжпредметних тренінгів та 

комплексний підприємницький тренінг на матеріалах змодельованих фірм 
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та банків, дозволяє студентам оволодіти сучасними методами та прийомами 

прийняття управлінських рішень. Завдяки тренінгу студенти набувають 

навички розв‘язання не тільки традиційних завдань, а й інноваційних 

завдань, що пов‘язані з розробкою і впровадженням нових проектів, 

спрямованих на удосконалення діяльності банків та підприємств з 

урахуванням існуючого стану зовнішнього та внутрішнього середовища,  в 

яких вони працюють. 

Саме тренінгові технології навчання є методичною основою 

організації навчальної практики студентів ІІІ курсу. Додатково з метою 

придбання практичних навичок у використанні новітніх інформаційних 

технологій для вирішення завдань передбачено використання спеціальних 

програмних продуктів. 

Для студентів IV курсу передбачена виробнича практика. 

Результатом якої є набуття достатнього рівня практичної підготовки для 

виконання фахових завдань, що відповідають вимогам освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Фінанси і кредит» 

та «Облік і аудит». 

Особливість організації навчального процесу підготовки магістрів 

полягає в організації поглибленої практичної підготовки на різних базах 

практики. Це сприяє розвитку у студентів здатності до самоорганізації і 

самостійного вивчення навчального матеріалу та виконання індивідуальних 

завдань, підвищенню мотивації студентів до навчання, розширенню 

можливостей для розкриття творчого мислення і здібностей студентів. Такі 

зміни в організації роботи магістрів дають можливість студентам своєчасно 

отримати реальні дані з баз практики та використовувати їх при виконанні 

курсових робіт, індивідуальних завдань, науково-дослідних та дипломних 

робіт. Саме поглиблена практична підготовка дає можливість поєднати 

наукові інтереси магістрів з темою їх дипломної роботи. 

Отримані знання дозволяють випускникам Інституту працювати 

кваліфікованими економістами та здійснювати ефективне управління на 

будь-якому рівні фінансово-кредитної сфери економіки. Одним з вагомих, 
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на наш погляд, показників ефективності практичної підготовки є рівень 

працевлаштування випускників ХІБС УБС НБУ. На сьогодні ми маємо 

100% працевлаштування наших магістрів останніх років навчання, які 

успішно працюють у банківських установах та страхових компаніях, на 

підприємствах малого та середнього бізнесу, в аудиторських фірмах, 

податкових інспекціях.  

Вважаємо, що особливостями підготовки студентів освітньо-

кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» з точки зору практичної 

підготовки є оволодіння уміннями інноваційного характеру, навичками 

творчої та управлінської діяльності, а також надбання широкого 

практичного досвіду їх застосування та впровадження нових знань для 

розв‘язання проблемних професійних завдань у відповідній сфері 

підприємницької діяльності. Це дозволить забезпечити послідовну 

реалізацію компетентнісного підходу у формуванні змісту навчання. 
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Интенсивная интеграция многих социокультурных явлений 

современности в единый коммуникативный комплекс 

постиндустриального общества способствует научному исследованию и 

осознанию таких массовых по своей сущности феноменов как реклама и 
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мода, которые всецело образуют единый символично-знаковый 

конгломерат мира вещей и людей. 

В настоящее время существует некий символический парадокс в 

рекламном дискурсе. С одной стоны, символ стремиться быть понятым 

определенной общностью людей и стать ценностным ориентиром для этой 

общности, а с другой – он обладает потенциалом тайны, обращается к 

каждому конкретному человеку и ориентирован на индивидуальное 

понимание, расшифровку, воздействие.  

Как и рекламный дискурс, дискурс моды, присутствуя в социально-

культурных коммуникациях, действуя как конгломерат «социального 

символизма» в рамках которого происходит выработка и использование 

знаков социального положения, регулирующих многие виды общения. В 

предметах моды мы имеем дело не с утилитарными или эстетическими 

ценностями как таковыми, а с социальными, выполняющими функции 

регуляции отношений между людьми.  

Дискур моды можно сравниться с дискурсом логографического 

письма, где каждому слову характерно определенное изображение. 

Возникает система, так называемых, детерминантов – дополнительных 

означающих. Как текст, дискурс моды – вертикально и горизонтально 

расчлененная структура, является антропоморфным пространством. Его 

рельеф, глубина, пространство и временная темпоральность – сущностные 

модусы человеческой телесности, именно эти составляющие обретают 

метричность и эквивалентны человеческому телу.  

И реклама, и мода в полной мере довольствуются миром 

«симулякров», следов означающих и принимающих их образность. Так, 

основными априорными представлениями, которые в настоящее время 

принимаются и «навязываются» без обсуждения современными модными 

журналами и красочной оптимистичной рекламным продуктом, является: 

красота, здоровье и карьера. Успешность и социальная значимость 

современного человека во многом зависит от материальных благ, 

которые способны подчеркнуть престижность и социальный статус. 
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Такой рекламный образ можно заимствовать, использовать, употреблять, 

повторять, воспроизводить как надежную систему апробированных, 

«авторитетных» приемов, форм, эффектов.  

Главная проблематика такой тенденции современного общества 

состоит в том, чтобы научиться по-новому относиться к собственному 

телу, адекватно оценивать модные каноны и идеалы, которые 

навязываются извне, понимая, что именно человек может изменить в 

себе, а что не в его власти.  

Реклама как коммуникационное общение становится дискурсом 

только тогда, когда возникает аффект «со-бытия», сочувствие, 

выявляется властная функция слова и власть речи, что связано с 

суггестией и эмоциями, координируется «надинормационная» связь, 

которая порождается комплексом эстетических и этических реалий.  

 
 

УДК 336.71  
 

Вплив мотиваційних факторів на поведінку клієнта банку 
 

 

Марина Михайлівна ГУЗЬ 

старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки 

ДВНЗ «Української академії банківської справи НБУ», 

кандидат економічних наук 

В умовах висококонкурентного ринку банківських послуг, для 

фінансових установ набуває актуальність питання залучення нових та 

утримання існуючих клієнтів. Для досягнення зазначеної мети, банківські 

установи готові використовувати будь-які альтернативні методи 

заохочення клієнтів, на основі яких формують маркетингову 

комунікаційну стратегію.  

Аналізуючи концепції та моделі управління маркетинговими 

комунікаціями, що базуються на клієнторієнтованому підході, зроблені 

висновки що для успішного функціонування комунікацій між банком і  

споживачами його послуг необхідно знати мотивацію останніх. Процес 
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поведінки клієнта в залежності від мотивуючих факторів та прийняття їм 

рішення щодо банківської установи розглянуто на рисунку 1.  

 
У групі раціональних мотивів найбільш суттєву роль відіграє 

економічний мотив. Важливими також є мотиви надійності і гарантій, які 

спрямовані на мінімізацію можливих ризиків та мотиви зручності і 

додаткових переваг, які проявляються у рівні якості банківських послуг, 

сервісу обслуговування, банківських технологій тощо. 

Серед емоційних мотивів у першу чергу виділяють мотив значимості 

та самореалізації, зміст якого полягає у цілком природному бажанні клієнта 

бути визнаним у своєму оточенні, підвищити свій соціальний статус і імідж. 

Вибір клієнтами окремих банківських продуктів або їхньої участі у певних 

програмах банку може бути обумовлений мотивами свободи, що полягає у 

прагненні отримати певний рівень захисту від можливих негативних 

обставин у майбутньому, патріотизму, кохання та іншими емоційними 

мотивами.  

Мотивуючі фактори середовища маркетингу 

 Економічні 

 Політичні 

 Технологічні 

 Соціальні 

 Культурні 

 

Фактори зовнішнього 

середовища 

 

 Економія та прибуток.  

 Еластичність послуг. 

 Якість послуг. 

 Швидкість їх надання. 

 Безпека (конфеденційнысть  інформації). 

 Гарантія. 

 Зручність розташування. 

 Репутація банку та філії. 

 Рівень технічного забезпечення та автоматизації. 

 Особиста користь.  

 Бажання отримати 

прибуток. 

  Естетичне та 

фізичне задоволення. 

Раціональні мотиви 

 
Емоціональні мотиви 

 

Фактори прямого впливу 

Потреби клієнта 

Процес прийняття рішення про звернення до банку 

Рис.1. Вплив мотиваційних факторів на поведінку клієнта банку 

Зона впливу 

управління 
 

Реакція  клієнта 

 Вибір послуги 

 Вибір банку 

 Вибір часу звернення до банку 

 Визначення кількості куплених продуктів (послуг) 

 Визначення частоти купівлі банківських продуктів 
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Наразі, більшість учених, які займалися вивченням питань мотивації, 

дійшли висновку, що емоційні мотиви у переважній більшості випадків 

перевищують раціональні. Тому у взаємовідносинах з клієнтами, особливо 

фізичними особами, першочергове значення має врахування їх емоційного 

стану та факторів психологічного порядку, а саме: переконання, 

сприйняття, ставлення до них. Зазначені мотиви необхідно враховувати при 

розробці комунікаційних звернень та керуватися ними при виборі 

інструментів маркетингових комунікацій банку. 

Відзначимо, що сфера управління банка має можливість впливати на 

клієнта завдяки: прямому впливу на раціональні мотиви і 

опосередкованому на емоційні, формуванню потреби клієнта та впливу на 

процес прийняття ним рішення шляхом застосування інструментів 

маркетингових комунікацій банку. 

Фактори зовнішнього середовища, які суттєво впливають на 

поведінку споживача, залишаються неконтрольованими банком. Ці фактори 

мають бути завжди враховані в повсякденній діяльності установи. 

Отже, процес мотивації необхідно розглядати як комплексне 

багаторівневе явище, яке включає мотивацію всіх учасників комунікації та 

всього маркетингового середовища банку. Не можна обмежуватись 

простим визначенням існуючих мотивів споживача. Мета маркетингових 

комунікацій банку – це розвиток таких програм комунікації, які б або 

підсилювали існуючі поведінкові установки споживача у відношенні до 

банківських послуг, або впливали на його поведінку в майбутньому.  
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УДК 130.2 
 

Моральний базис корпоративної культури 

Марія Йосипівна ДМИТРЕНКО 

завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат філософських наук, доцент 
 

При погляді на ділове спілкування у рамках корпоративної культури 

як на різновид «продуктивної комунікації» (поняття введене К.-О. Апелем) 

стає очевидним вплив глобалізаційних тенденцій на сучасний стиль 

відносин між її учасниками. Така «продуктивна», тобто спрямована на 

вирішення нагальних соціальних (економічних, політичних тощо) питань 

комунікація можлива на основі «макроетика» – системи моральних 

цінностей і норм, що могла б бути загальної для людей, які належать до 

різних соціальних страт і культур. Така система відносин, що базуються на 

міжкультурному дискурсі, у першу чергу припускає визнання цінності 

достоїнства особистості, що й знаходить своє відбиття в численних 

домовленостях відносно прав людини, зафіксованих у правових документах 

ООН. Але у ракурсі корпоративної культури моральний компонент 

переважає правовий. Мораль у корпоративній культурі присутня 

комплементарно та є конвенціальною. Вона визначає стійкі форми 

поведінки, розповсюджені в сфері виробничих відносин та визнається 

більш ефективним засобом, упорядкування спільної діяльності людей, ніж 

суто правові, формальні правила. 

Пошук можливих стратегій впровадження моральних норм та правил, 

що спрямовані на досягнення успіху, у корпоративну культуру є одним з 

пріоритетних напрямків сучасної бізнес-етики. К. Хоман і Ф. Бломе-Дрез 

називають тих, хто активно займається цією проблемою, «моральними 

новаторами» [1, с.295]. Ціль їхньої діяльності полягає в здійсненні нових 

комбінацій виробничих факторів. Там, де раніше мниме протиріччя моралі 

та економіки визначало думки та діяльність, ці  піонери-підприємці 

відкривають нові можливості гармонізації моральних та економічних 
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цільових величин. У концепції підприємницької діяльності необхідно 

враховувати цю суттєву ознаку підприємств. Для підприємств важливим є 

не обмеження можливостей, а, навпаки, їхній розвиток та 

використовування, тобто сприяння ситуації легітимного використання 

принципу прибутку. 

Також суттєвим виявляється те, що дай процес відбувається в ситуації  

невизначеності – чи будуть морально мотивовані інновації мати успіх, 

може стати ясним тільки на ринку. Але в будь-якому випадку суспільна 

легітимація та визнання стали для підприємств настільки важливими, що в 

їхні життєві, довгострокові інтереси молить доведення та винесений на 

суспільний суд моральних цінностей у формі індивідуальних та 

колективних самообов‘язків. У зв‘язку з цією причиною підприємства 

розробляють та встановлюють навіть внутрішні норми поведінки, які 

виходять за рамки законних обов‘язків, та контролюють їхнє виконання. На 

практиці такі зусилля окрім забезпечення ринкового потенціалу 

переслідують ціль отримати репутацію благонадійності та викликати 

довіру, створивши таким чином позитивний імідж фірми. 

Також важлива така сторона проблеми впровадження стратегії 

політики порядку, як створення комфортного загального поля діяльності 

поверх галузевих домовленостей або професійних етик. Новий порядок 

може бути впроваджений, на думку К. Хомана та Ф. Бломе-Дреза, за 

допомогою кодексів, в яких визначаються загальні норми та засади 

ділового спілкування, Але у більшості випадків ці правила та принцип не 

формулюються явно, скоріше можна казати про те, що вони певним чином 

зафіксовані в повзункових стереотипах, які стали загальноприйнятими у 

сфері ділового спілкування [І, с.296-297]. В основі цих стереотипів лежать 

принципи, які довели свою ефективність – толерантність, компромісність, 

повага, чесність, відповідальність тощо. В якості, обов‘язкових усталених 

форм комунікації використовуються вербальні та невербальні поведінкові 

стереотипи: мова тіла, дистанціювання, одяг, перебування у специфічному 
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предметно-речовому середовищі. За допомогою цих усталених форм 

поведінки конструюється певна корпоративна культура. 
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Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат педагогічних наук 
 

У сучасних умовах глобалізації суспільства, зростання 

багатонаціонального співробітництва відбувається процес формування 

фахівця нового типу, здатного досягати взаєморозуміння у діалозі культур 

ділового світу. Соціальне замовлення суспільства на рівень професійної 

майстерності сучасного випускника вищого немовного навчального закладу 

вимагає оновлення змісту навчання студентів професійного іншомовного 

спілкування. 

Зміст навчання складає одну з найважливіших проблем теорії 

навчання. Саме тому він перебував і перебуває в центрі уваги як дидактиків 

(Л. Я. Зоріна, В. В. Краєвський, О. П. Лещинський, О. С. Падалка, О. Я. 

Савченко, М. Н. Скаткін, В. С. Цетлін, Г. С. Щукіна), так і методистів (М. З. 

Біболєтова, І. Л. Бім, М. Л. Вайсбурд, О. І. Вишневський, Н. І. Гез, О. О. 

Миролюбов, В. Г. Редько, В. М. Плахотник, С. П. Шатілов). Сучасні 

вітчизняні та зарубіжні науковці розглядають його не як статичну 

категорію, а як таку, що постійно розвивається і значною мірою залежить 

від соціального замовлення. 
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Компонентний склад змісту навчання професійного іншомовного 

спілкування продовжує бути предметом наукових суперечок і дискусій. Під 

час дослідження проблеми змісту на рівні дисципліни «Іноземна мова для 

професійного спілкування» з‘ясовано, що його компонентами є сфери 

спілкування, теми, ситуації; мовний, мовленнєвий, країнознавчий та 

лінгвокраїнознавчий матеріал; знання, навички та вміння спілкування. 

У ході вивчення та узагальнення дидактичної літератури, нормативних 

документів про вищу освіту в Україні виявлено, що випускник вищого 

немовного навчального закладу повинен:  

1) володіти широким спектром культурологічних знань, які забезпечують 

можливість орієнтуватись у соціокультурних маркерах; 

2) уміти розпізнавати та розуміти різницю між сприйняттям іншої 

культури та культури свого народу; 

3) уміти прогнозувати можливі культурологічні перешкоди в умовах 

міжкультурного професійного спілкування і знаходити шляхи їх 

усунення; 

4) розглядати свою країну в аспекті перетину культур; 

5) демонструвати культурну толерантність; 

6) бути підготовленим до культурної адаптації. 

Як засвідчує власний педагогічний досвід, залучення майбутніх 

фахівців до професійних фрагментів іншомовної картини світу суттєво 

обмежене відсутністю в їхній картині світу багатьох стереотипних ситуацій 

спілкування, дискурсивних стратегій, професійних концептів, властивих 

соціуму країни, мова якої вивчається. Багато труднощів під час навчання 

іншомовного спілкування викликають такі ситуації ділової комунікації, як 

налагодження особистих контактів, працевлаштування, написання ділових 

листів, розмови по телефону, проведення зустрічей, переговорів, поїздка у 

відрядження та ін. Ця обставина змушує звернути особливу увагу на 

формування у студентів вищих немовних навчальних закладів професійної 

іншомовної культурологічної компетентності. За її наявності студенти, 

спілкуючись з носіями мови чи читаючи автентичні тексти, не будуть 
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піддаватися фрустрації, неприємному здивуванню чи переживати 

культурний шок. 

Таким чином, культурологічне спрямування змісту навчання 

професійного іншомовного спілкування відтворює взаємозв‘язок мови і 

культури і вимагає включення культурологічних предметів і явищ в усі 

компоненти змісту навчання іноземних мов. Культурологічна 

спрямованість занять, насичення змісту навчальної роботи інформацією про 

історію, побут і культуру народу – носія мови, що вивчається, сприяє 

підвищенню особистої зацікавленості студентів комунікативною 

навчальною діяльністю і на цій основі підвищенню її результативності. 

 

 

УДК 338.1/ 2:1 

Регулятивний потенціал етичних цінностей бізнесу 

Микола Павлович ІЩЕНКО 

зав. каф. державного управління і соціально-політичних наук 

Черкаського національного університету Ім. богдана 

Хмельницького, доктор філософських наук, професор 

Іван Іванович РУДЕНКО 

зав. кафедри філософії та суспільних наук 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат філософських наук, доцент 
 

Більшість експертів вважають, що однією з причин нинішньої кризи є 

проблеми в американській економіці, котрі виникли внаслідок стрімкого 

скорочення заощаджень, зростання обсягів порівняно дешевих кредитів та 

неадекватного споживання.  

У кінці 2007 р. на початку 2008 р. більшість пересічних 

домогосподарств США вимушені були припинити споживання товарів та 

послуг за стандартами минулих років. А Федеральна резервна система 

США, яка сприяла отриманню дешевих кредитів, припинила їх видачу 

банкам, а кредитну ставку підвищила у 5 разів. А це, в свою чергу, 

спричинило банкрутство банків, а найбільш могутні, світового рівня банки 

Бір Стернс, Мерріл Лінч енд компані, Валінгтон Мітчел були скуплені за 
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безцінь банками Джой Морган та Банк оф Америка, власники яких 

практично керують Федеральною резервною системою США і друкуванням 

доларів для всього світу. Саме дії цих інституцій і є головними чинниками 

фінансової кризи, яка призвела до обвалів ринків і стрімкого падіння 

індексів на фондових біржах. Очевидно, світова спільнота нині має дуже 

серйозну фінансову проблему, і це повинно стати уроком для банківської 

системи світу і України.Тож постає питання про моральність дій творців 

кризи. Таким чином, ще одним чинником сучасної кризи, про яку мало 

говорять і пишуть, є етична проблема. 

Надзвичайна експансивність руйнацій саме в українській економіці 

обумовлює більш детальне дослідження кризової ситуації початку третього 

тисячоліття. Тому здійснити спробу діагнозу природи й характеру 

останньої кризи, і тим самим дати відповіді на питання, які турбують 

кожного пересічного українця, і є метою цієї статті. 

Ще у 1905 р. Максом Вебером неспростовно доведено, що політико-

економічні стосунки у суспільстві визначаються його моральним 

статусом.[1] 

Саме звідси, з морального занепаду – політична криза, неефективність 

усіх гілок влади. Політична неспроможність і криміналізація влади 

призвела до нищення потужних виробництв і втечі у «тінь» тих, які 

залишилися, до подальшого загострення економічної кризи. Як правило, в 

умовах кризи починає активно проявляться аморальність, притаманна, на 

жаль, значній частині представників сучасного бізнесу і банківської 

системи. У той же час ринкова економіка не може існувати без економічної 

етики, високої економічної культури. 

Як бачимо, зазначена ситуація у світі по-новому ставить проблему 

соціальної відповідальності в економіці та бізнесі. А це вже проблема 

етики. Отже, фінансово-економічна криза інформаційного суспільства є 

насамперед етичною кризою, тому й розв‘язання її слід шукати саме в 

етичній площині. Але і сама економіка має рухатися назустріч етиці, тобто 

виходити за межі суто економічних категорій. Тому подолання економічної 
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кризи є насамперед проблемою ціннісно-нормативної переорієнтації 

глобального господарства. Це стосується подолання засадового для 

новоєвропейської доби  концепту «homo economicus», абсолютизація якого 

досягла свого апогею у другій половині ХХ століття. 

Отже, економіка потребує морального патронування, як і будь-яка 

інша царина людської активності. Щоразу частіше дієвою настановою стає 

принцип «Хороший бізнес – етичний бізнес». 

Для подолання економічної та політичної криз в Україні на наш 

погляд, необхідно: сформувати у суспільстві стійку економічну та високу 

моральну культуру; подолати морально-політичний розкол суспільства, 

об‘єднати його навколо суспільно очікуваних ідей та лідерів, які зможуть 

втілити ці ідеї у життя; перетворити «правосуддя» із обслуги «грошових 

мішків», корумпованих владних структур та криміналітету у знаряддя 

дотримання інтересів суспільства – знаряддя його розвитку; побудувати і 

впровадити систему виховання підростаючих поколінь у працелюбності, 

моральності і національній духовності – патріотизмі. 

Список використаних джерел 

1. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. –К.: Основи, 1999. – 261с. 
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кандидат педагогічних наук 
 

Готовність фахівця банківської справи до застосування 

інформаційних технологій  у професійній діяльності – складний системний 

психологічний феномен, що визначає його професійну компетентність в 

галузі використання комп‘ютерної техніки й інформаційних технологій (ІТ) 

для вирішення професійних завдань, який структурується в єдності 
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фундаментальних знань з інформатики й умінь користуватися 

інформаційно-комунікаційними технологіями з позитивним прагненням до 

розширення знань у цій галузі, переконанням у неможливості професійного 

успіху без цих знань і досвіду їх практичного застосування, соціально-

професійною самосвідомістю [1]. 

У складі готовності до використання ІТ у професійній діяльності ми 

виділяємо чотири компоненти: мотиваційний, теоретичний, практичний, 

креативний. 

Готовність до використання інформаційних технологій є 

потенційним станом особистості, сформованим мотивацією до 

використання інформаційних технологій як до природного і необхідного 

засобу вирішення завдань інформаційно-комп‘ютерної діяльності, що 

регулюється оцінкою результативності самої діяльності з інформаційними 

технологіями [2]. 

Нами визначено такі критерії мотиваційної готовності до 

використання інформаційних технологій: 

1. Усвідомлене прийняття цінностей професійної діяльності 

фахівців банківської справи. 

2. Потреба в пізнанні процесів і явищ навколишнього світу. 

3. Потреба в оволодінні знаннями, пізнавальними вміннями й 

способами пізнання інформаційних технологій для застосування їх у 

професійній діяльності.  

4. Прагнення до професійного успіху, самоствердження як 

професіонала й досягнення мети, прагнення до самовираження й 

самовизначення. 

5. Розуміння ролі інформатики та інформаційних технологій у 

досягненні професійних успіхів у фінансово-кредитній діяльності, 

забезпеченні її безпеки. 

Запровадження в навчальний процес ВНЗ банківського профілю 

трирівневої підготовки з інформаційних технологій, навчально-

ознайомлювальної, навчальної та виробничої практик, застосування 
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методики використання інформаційних технологій позитивно вплинули на 

формування готовності студентів до використання інформаційних 

технологій у навчальній і професійній діяльності, зокрема її мотиваційного 

компонента. 

У ході дослідження ми виявили, що зміни, які відбуваються в одному 

компоненті готовності, спричиняють зміни в інших: Зростання рівня знань 

студентів з інформатики, набуття практичних умінь і навичок роботи з 

банківськими інформаційними технологіями, оволодіння різноманітними 

техніками, прийомами використання ІТ у вирішенні складних професійно-

орієнтованих завдань забезпечило, відповідно, зростання мотивації до 

використання ІТ у навчальній і професійній діяльності. 

Такі результати експериментального дослідження спонукають до 

висновку, що формування і гармонійна взаємодія мотиваційного, 

теоретичного, практичного та креативного компонентів готовності до 

використання ІТ є запорукою швидкої адаптації студентів до діяльності в 

умовах інформатизації фінансово-кредитної системи та професійного 

розвитку їх особистості. 
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Методичні проблеми самостійної роботи студентів 
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В умовах зміни парадигми освіти згідно вимог Болонської декларації 

все більшої актуальності набуває проблема самостійної роботи студентів та 

ролі викладача щодо її організації. 
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Самостійна робота студентів є одним із засобів оволодіння 

навчальним матеріалом як в аудиторний, так і в позааудиторний час. Під 

самостійною роботою студентів розуміють різні види індивідуальної та 

колективної навчальної діяльності студентів з керуючою та організуючою 

роллю викладача. Відповідно до державних освітніх стандартів, самостійна 

робота становить нині не менше 50% навчального часу.  

3міст самостійної роботи студентів визначається навчальною 

програмою, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота 

забезпечується системою навчально-методичних засобів (конспектами 

лекцій, підручниками, навчальними та методичними посібниками, 

науковою і періодичною літературою, збірниками вправ, задач і тестів 

тощо). Саме викладач визначає коло тих питань, які передбачаються для 

самостійного вивчення, а також, що саме необхідно зробити студенту в 

процесі самостійної роботи (наприклад, вивчити і законспектувати, 

порівняти і співставити, проаналізувати, вказати спільні риси та відмінності 

певних економічних явищ та процесів тощо). 

Однак проблема організації самостійної роботи студентів, особливо в 

аудиторний час, в педагогічній науці вивчена недостатньо. Самостійна 

робота студентів в умовах трансформації освіти вимагає чіткого 

планування, інформаційно-методичного забезпечення, застосування 

інтегративно-диференційного підходу щодо визначення форм самостійної 

роботи та її контролю, а також узгодження з цілями навчання та виховання. 

Ця загальна методична проблема є особливо актуальною в процесі 

вивчення економічних дисциплін, основним призначенням яких є 

формування економічного мислення людини, тобто здатності орієнтуватися 

в складних соціально-економічних явищах і процесах перехідної економіки. 

Важливою умовою самостійної роботи студентів є визначення затрат 

часу та нормування завдань з метою її оптимізації. Методичні матеріали 

для самостійної роботи повинні передбачати можливість проведення 

самоконтролю з боку студентів у вигляді запитань, тестів, задач, вправ 

тощо. Великого значення в процесі організації самостійної роботи набуває 

 



365 

 

передбачення відповідних форм її контролю (усне опитування, письмові 

поточні, модульні та екзаменаційні роботи тощо).  

Необхідною умовою самостійної роботи студентів є вміння 

конспектувати, працювати з підручниками і посібниками, самостійно 

знаходити відповіді на конкретні питання. Однак досвід свідчить про те, що 

значна частина студентів не володіє такими вміннями і навичками. Як 

правило, першокурсники не мають досвіду роботи в бібліотеці, не вміють 

працювати з навчальною літературою, в них відсутня систематичність і 

послідовність навчання. Цьому сприяє і занижена самооцінка, і 

невпевненість у своїх силах. І тому самостійна робота часто є 

неефективною і не досягає своєї мети. Саме викладачі економічних 

дисциплін, зокрема політичної економії, одними з перших відчувають цю 

проблему і залучаються до процесу прищеплення студентам раціональних 

прийомів і методів навчання.  

В умовах відсутності у студентів психологічної готовності до 

самостійної роботи, невміння самоорганізації та розподілу свого часу, у 

викладачів виникає проблема формування у студентів мотивації до 

самостійної роботи та розуміння її значущості серед інших форм навчання. 

Нині самостійна робота повинна розглядатися як основна форма 

навчальної діяльності студента і за своєю суттю має бути формою 

самоосвіти. Таким чином вона має не тільки навчальне, а й особистісне та 

суспільне значення. Отже методичні проблеми організації самостійної 

роботи студентів вимагають особливої уваги викладацького складу вищих 

навчальних закладів. 
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Особливості організації самостійної роботи студентів 

нелінгвістичного вузу при вивченні професійної іноземної 

мови 

Алла Миколаївна ЛИМАРЬ 

асистент кафедри іноземних мов 

Київського національного університету технологій та дизайну 

факультету ринкових інформаційних  

та інноваційних технологій (м. Черкаси) 
 

Специфіка вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах 

нелінгвістичного напряму полягає в тому, що з одного боку дисципліна не є 

профільною, а з іншого без знання іноземної мови не можна говорити  про 

формування фахівця високого рівня. Останнім часом спостерігаються 

тенденції до скорочення обсягу аудиторних занять і збільшення кількості 

годин на самостійне вивчення учбового матеріалу. Тому самостійна робота 

студентів набуває пріоритетності, однак і викладач має бути активно 

задіяний в цьому процесі. 

Головною метою функціонування вищого навчального закладу є 

створення у студентів певної системи знань, що є базою для формування 

особистості фахівця. Зрозуміло, що багажу знань, одержаних в університеті 

на все життя не вистачить і людина має навчатися протягом усього свого 

життя. Навики «ціложиттєвого навчання» мають бути сформовані у вузі 

шляхом організації самостійної роботи, що передбачає, навчання студента 

здобувати та аналізувати інформацію, здатність генерувати нове, іншими 

словами – відкрити перспективи для подальшого розвитку та адаптації до 

змін умов професійної діяльності. Оскільки від умінь постійно 

розширювати, модернізувати і модифікувати свої знання та вміння 

залежатиме його цінність як фахівця. 

Педагогічна наука розглядає самостійну роботу, як важливий фактор 

засвоєння матеріалу та трактує її як роботу студентів (учнів), що 

планується при методичному керівництві викладача, але виконується 

завдання без його безпосередньої участі.  
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В навчальних планах українських вузів співвідношення часу, який 

відводиться на аудиторну і самостійну роботу складає 1/3. Таке 

співвідношення базується на великому дидактичному потенціалі цього виду 

навчальної діяльності студентів. Самостійна робота допомагає: 

– поглибити і розширити знання студентів; 

– сформувати у студентів інтерес до пізнавальної діяльності; 

– оволодіти прийомами процесу пізнання та розвинути у студентів 

пізнавальні здібності; 

З таких позицій така форма організації навчального процесу стає 

головним резервом підвищення ефективності підготовки спеціалістів. 

Так, при організації самостійної роботи в процесі вивчення іноземної 

мови студентам нелінгвістичного вузу, викладач повинен поставити 

завдання і окреслити форму представлення результатів виконання роботи.  

Так, наприклад, самостійна робота студентів, які навчаються за 

напрямом «Комп‘ютерна інженерія» організовується наступним чином, 

студенти отримують завдання знайти автентичний текст професійного 

(технічного) характеру на задану тематику (без посилання на 

інформаційний ресурс) з подальшим його опрацюванням (читання та 

переклад), а представлення результатів відбувається у вигляді презентації з 

подальшим обговоренням на аудиторних заняттях. За такої організації 

перевірки викладачем виконання самостійної роботи, студенти мають 

можливість коментувати та оцінювати дії один одного, тобто 

представляючи на загал певний матеріал, презентуючи ту чи іншу думку 

студент несе відповідальність за якість та адекватність результатів 

виконаного завдання не лише перед собою, а й перед своїми колегами-

студентами. 

Однак, слід зауважити, що для успішної організації самостійної 

роботи, її ефективності викладач зобов‘язаний перевірити та оцінити 

результати роботи студента, виконаної самостійно. Лише за такої умови 

буде досягнута мета цієї форми організації навчання. 
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В такому контексті, на нашу думку, навчання іноземних мов містить 

дві складові, перша полягає у представленні і засвоєнні певних знань, інша 

– у формуванні мовних умінь. 

 

 

УДК [336.782:336.717.061]:177 

Сравнительный анализ банковского кредитования и 

ростовщичества через призму христианско-этических 

норм 

Татьяна Владимировна МАЗЫЛО 
доцент кафедры международной экономики 

ГВУЗ «Украинская академия банковского дела НБУ», 

кандидат экономических наук, доцент 

Дмитрий Анатольевич ЛУКИН 

директор филиала ПАО «Проминвестбанк», 

кандидат экономических наук, доцент 
 

Мировой финансовый кризис, охвативший все отрасли экономики, 

привел к значительному социальному напряжению. Упреки банкирам в 

стремлении нажиться за чужой счет подкреплялись цитатами из 

Священного писания, где указано, что давать деньги в рост – это грех: ибо 

«если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и 

не налагай на него роста» (Исход, 22; 25); «… и взаймы давайте, не ожидая 

ничего; и будет вам награда великая...» (Новый Завет, От Луки, 6; 35). 

Банковскую деятельность стали все чаще сравнивать с ростовщической. 

Однако, по нашему мнению, при всей внешней схожести – платной ссуды – 

ростовщичество и кредитование имеют серьезные различия. 

  Ростовщическая ссуда и банковский кредит отличаются друг от 

друга по целевому назначению денежных средств. Если в первом случае 

деньги используются как покупательное средство для удовлетворения 

насущных текущих потребительских нужд, тогда как во втором – на 

создание или развитие бизнеса, реализацию инвестиционных проектов и 

пр., что, в конечном итоге, ведет к развитию экономики в целом.  
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 Осуждение ростовщичества христианством основывается на том, что 

ростовщичество есть непосредственное и прямое нанесение ущерба 

ближнему. Ростовщик, зная, как правило, о заведомо стесненных условиях 

заемщика, устанавливал непомерно высокий процент. Например, в Др. 

Греции в 4 в. до н.э. он составлял до 570% годовых, а иногда доходил и до 

9000%. [1, с.508]). На Руси существовал термин «лихва» – избыток, 

корыстные, «вымогательные барыши» при денежных оборотах, незаконные 

ростовщичьи проценты [2, с.371]. Именно получение лихвы, сверхвысоких 

процентов осуждается Церковью как грех, и притом тяжкий. В отличие от 

этого, кредитные организации, устанавливают публичные ставки на займы, 

регулируемые рынком. Например, уже с появлением первых банков в г. 

Генуя к 1600 г. процент стал «предельно низким» (1,2% годовых) [3, с.577]. 

  Зачастую целью выдачи ростовщических ссуд являлось личное 

порабощение (закабаление) заемщика. У коммерческих банков совершенно 

иные цели, их интересует только наращивание денежного капитала, а 

отнюдь не личная зависимость заемщика, ни его залоговое имущество и пр. 

Хотя в период финансового кризиса многие заемщики восприняли 

требование банков по возврату кредитов именно как кабалу.  

 Ростовщичество является формой паразитического 

предпринимательства, поскольку не требует никакой работы и 

квалификации от самого ростовщика. Деятельность же банковского 

служащего – это высококвалифицированный труд по управлению 

денежными ресурсами, находящимися в распоряжении у банка.  

  В большинстве стран ростовщичество осуждается как аморальный 

вид деятельности, запрещено законодательно, и даже уголовно наказуемо 

(например, в Германии, Иране, Пакистане и др.). Кредитование же, 

напротив, это лицензионная деятельность, регламентированная 

специальными законодательными актами и осуществляемая под 

государственным надзором. 

Очевидно, что банковская система, по своей сути, построена не для 

нанесения ущерба ближнему, а для обслуживания интересов экономики и 
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отдельных граждан. Банковский бизнес православной церковью не 

возбраняется. Однако он становится нравственно сомнительным, когда в 

качестве цели ставит «лихву», отклоняясь от своего изначального 

призвания.  
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Традиційно у суспільній свідомості питання моральності та 

моральної поведінки були і залишаються предметом розгляду релігії. 

Закономірність цього явища обумовлена виникненням релігійної культури 

не тільки як певної форми світогляду, а й як відповідної форми організації 

людського співжиття. Гуманістична переорієнтація суспільної свідомості в 

умовах демократизації сучасного життя сприяє значному зростанню 

інтересу до релігії та її культурних надбань, знімаючи при цьому штучні 

перепони, що відокремлюють віруючу особу від релігійних цінностей. 

На кожному історичному щаблі виробляються певні сталі системи 

принципів поведінки, спілкування та норм співжиття, які вважаються для 

даної доби обов‘язковими, або ж допустимими. Теоретичні та практичні 

проблеми формування культури спілкування сьогодні потребують вивчення 

http://www.zip.org.ua/2009/11/money-lender/
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та впровадження в подальше життя з урахуванням ідей гуманістичної 

етики. 

Христянська етика, виступаючи як невід‘ємна складова частина 

світогляду, пояснює духовно-моральний світ особистості, впливаючи на 

його становлення, обґрунтовує мету практичної діяльності через 

формування ідей та уявлень про добро і зло, у вигляді ідеалів, моральних 

принципів та норм поведінки, у вченні про призначення людини і сенс її 

життя. Саме у християнському віровченні уперше постає питання про 

індивідуальну відповідальність людини перед вищим моральним Каноном, 

а етичні цінності християнства сприяють закріпленню культурно-

моральних принципів поведінки, духовному збагаченню особистості, 

становленню гуманістично орієнтованої свідомості, яка виступає 

оберігачем та носієм загальнолюдських принципів та норм морального 

життя. Християнська етика пропагує чесне та сумлінне ставлення до праці, 

яка є виразом творчої суті людини, сприяє її самопізнанню та 

самовдосконаленню. 

Особливістю професійного спілкування, яке формується в умовах 

конкурентної діяльності, є отримання  результату шляхом переваги над 

іншими учасниками цього процесу. Запорукою успішної економічної 

діяльності є довготривалі партнерські відносини, налагодження яких 

неможливе без попередніх переговорів та угод, без усвідомлення моральної 

відповідальності за свої дії. Тому саме ділове спілкування передбачає 

дотримання партнерами правил та норм поведінки, які сприяють зміцненню 

довіри, подальшому розвитку співпраці, запобігають невиконанню ними 

своїх зобов‘язань, обману.  

Розвиток капіталістичних відносин змінює співвідношення між 

етичними нормами та поведінкою людини в практичній діяльності, між 

обов‘язком людини та її  ставленням до справи. Останнім часом моральні 

цінності у професійній сфері змінилися, адже індивідуальні інтереси стали 

вищими над суспільними. Дисбаланс індивідуального та суспільного блага 

не може сприяти успішній професійній діяльності, адже будь-яка 
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економічна діяльність не зможе повною мірою забезпечити реалізацію 

наукових проектів щодо трансформації людського існування без моральної 

мети.  

Дедалі зрозумілішим та очевиднішим стає той факт, що культура 

спілкування постає як важливий інструмент управління господарством, а 

відтак і запорукою успішного ведення бізнесу. При цьому моральний 

аспект ділового спілкування набуває особливого значення, а реалізація 

загальнолюдських моральних цінностей у конкретних професіях 

виражається у ставленні до об‘єкта праці, до колег, партнерів, суспільства в 

цілому.  

Християнська мораль впродовж століть залишається основою для 

гармонійних економічних відносин, «оборонною фортецею», запорукою 

безпеки високоморальної підприємницької діяльності на шляху вульгарно 

інтерпретованого бізнесу і просто хижацьких дій в економічному житті 

капіталістичного суспільства, а християнська церква – наймогутнішою 

цивілізацією віри [1]. 
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В умовах активної глобалізації та розвитку міжнародних зв‘язків 

України у різних сферах діяльності зростає інтерес до вивчення іноземних 

мов. Входження України у Болонський процес свідчить, що майбутнім 

спеціалістам відкриваються перспективи здобувати професійну освіту або 

продовжувати її у європейських країнах, а це, зрозуміло, вимагає 
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належного володіння іноземною мовою. Знання мови – ознака освіченої 

людини і особливо важливий етап підготовки висококваліфікованого 

спеціаліста з будь-якої галузі. 

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти в Україні 

система неперервної мовної освіти має забезпечити можливість 

практичного володіння хоча б однією іноземною мовою (ІМ). Головна 

кінцева мета навчання ІМ студентів немовних спеціальностей передбачає 

забезпечення активного володіння випускниками немовних ВНЗ іноземною 

мовою як засобом формування та формулювання думок в галузі 

повсякденного спілкування і в галузі відповідної спеціальності [3, с.62]. 

Після закінчення школи найбільш розвиненим видом мовленнєвої 

діяльності студентів немовних спеціальностей є читання. Воно служить 

засобом задоволення пізнавальних потреб, а також основним джерелом 

отримання спеціалістами необхідної інформації із книжок, газет, журналів 

та Інтернету. За умов відсутності іншомовного оточення, читання – 

найдоступніший метод вивчення мови, який також сприяє засвоєнню інших 

аспектів мови. Основна увага цієї статті спрямована на розкриття 

психологічної сутності читання професійно орієнтованих текстів і умов 

успішного навчання студентів. 

Активне використання у навчальному процесі професійно 

орієнтованих текстів збільшує інтерес студентів до вивчення іноземної 

мови. Професійно орієнтоване читання – ефективний метод отримання 

додаткових знань з обраної професії, а також один із шляхів використання 

набутих знань у професійній діяльності. В процесі читання згідно з 

класифікацією психолога З. І. Кличнікової, відбувається подвійне 

синхронне перетворення 1) оптично сприйнятого тексту на систему мовних 

значень і 2) системи мовних значень у смисловий зміст тексту [2, с.34]. 

Відповідно, таке перетворення здійснюється за двома основними 

напрямками: технікою читання та осмисленням читання. 

Розглядаючи психологічні умови успішного навчання техніки 

читання, варто наголосити, що воно пов‘язане не лише із відтворенням 
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іноземних букв, словосполучень і слів, а й з формуванням здатності 

студента виокремлювати з тексту наголошені слова, синтагми, і, 

спираючись на це, забезпечувати необхідне інтонаційне оформлення 

речень. На етапі первинного читання паралельно починається навчання 

студентів усвідомленого читання. Наявність навичок техніки іншомовного 

читання дає змогу студентові зосередити свою увагу на виявленні, 

уточненні значень прочитаних слів, словосполучень, на встановлення 

смислових зв‘язків між ними [1, с.86]. 

Цілком слушна думка Ф. В. Рожкової, яка вважає, що в професійних 

навчальних закладах принцип професійної спрямованості навчання має 

бути провідним методичним принципом, який потрібно враховувати і 

реалізовувати у процесі вивчення іноземної мови [4, с.23]. Потрібно 

наголосити, що саме в процесі навчання читання професійно орієнтованих 

текстів реалізується професійно пізнавальна спрямованість навчання 

іноземної мови. Це свідчить про те, що для студентів немовних 

спеціальностей читання фахових джерел іноземною мовою має бути 

засобом отримання необхідної інформації і застосування її у спілкуванні із 

спеціалістами своєї галузі, для збагачення фахової компетентності та 

професійного вдосконалення. 

Опанування фаховою термінологією іноземної мови також має 

вагоме значення у читанні професійно орієнтованих текстів. У процесі 

роботи, спрямованої на формування фахової термінологічної 

компетентності, викладач допомагає студентам визначити і зрозуміти 

основні значення професійної термінології, підготувати і забезпечити повне 

розуміння інформації. 

Н. К. Скляренко зазначає, що успішно навчити іноземної мови 

можливо лише на основі обґрунтованої системи вправ. Успішність 

реалізації навчання читання залежить не лише від відбору професійно 

орієнтованих текстів, але й від правильно підібраних вправ, послідовності 

їх застосування на різних етапах навчальної діяльності. Ефективність 

процесу навчання читання може бути забезпечена завдяки професійно 
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орієнтованим текстам, а його кінцевий результат – методично 

обґрунтованій системі вправ [5, с.28]. 

Отже, варто підсумувати: читання професійно орієнтованих текстів 

вважається не тільки ефективним засобом отримання знання з обраної 

спеціальності, а й використання набутих знань у професійній діяльності, 

крім того, забезпечує, якісну підготовку майбутніх спеціалістів до 

продуктивного обговорення предмета спілкування за спеціальністю, 

розвитку іншомовних мовленнєвих умінь на професійну тематику. 
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Проведение учебных практических занятий в банках по специальным 

банковским дисциплинам становится все более проблематичным. Для 

решения данной проблемы необходимо использование такой технологии 

профессионального обучения, которая сочетает прогрессивные 

традиционные формы и средства обучения, а также новые методы.  
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  Новые педагогические технологии с использованием компьютерных 

программ способствуют активизации процесса обучения, формированию 

творческих способностей студентов путем развития у них 

самостоятельности, способностей поиска информации в различных 

источниках, кроме того, позволяют проводить учебные практические 

занятия ни в банках, а в аудиториях. 

  Необходимость интегрированного обучения вызвана, прежде всего, 

дифференциацией и специализацией наук. Интегрированный урок – это 

одновременное проведение занятий двумя и более преподавателями 

нескольких дисциплин по пересекающимся, а иногда и одинаковым темам с 

одной группой студентов. Урок может проводить один педагог, но готовят 

его несколько преподавателей. На уроке можно решать такие задачи, как 

использование межпредметных связей; использование приемов и методов 

развивающего обучения (проблемные вопросы, поиск общих и 

отличительных особенностей данного учебного материала в различных 

учебных дисциплинах, выработка самостоятельного или коллективного 

решения и другие вопросы).  

Проведение интегрированных уроков требует огромной подготовки, 

как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов; 

хронологической увязки изучаемых тем по предметам; умения студентов 

использовать изученный материал по различным учебным дисциплинам, 

увязать его в единое целое, а также осуществлять поиск общих и 

отличительных особенностей. Кроме того, интегрированные уроки в форме 

практических занятий с использованием компьютера должны быть 

обеспечены специальными прикладными программами. Работа на уроке с 

компьютером создает значительные возможности для индивидуального 

обучения, что очень важно для всестороннего развития личности; позволяет 

каждому студенту работать в собственном темпе в соответствии с их 

физиологическими и психологическими особенностями; в то же время 

возможен и коллективный труд при выполнении практических заданий; на 

практических занятиях по специальным банковским  дисциплинам  
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использование компьютера позволяет создать имитируемое рабочее место 

банковского работника того или иного отдела. 

С точки зрения подготовки и проведения эти уроки имеют ряд 

особенностей и условий: 

- психологическая совместимость преподавателей, которые готовят урок, 

умение найти стилевое единство ведения урока, умение вовремя уйти в 

«тень», дать возможность коллеге самостоятельно провести определенные 

этапы работы; 

- всемерная помощь коллеге в ходе урока (использование технических 

средств, раздаточного материала т.д.); 

- студенты не должны ощущать, что в данный момент проводится урок по 

нескольким предметам, т.е. должен быть целостный замысел в проведения 

занятия. 

Выпускники высших учебных заведений должны решать 

производственные задачи самостоятельно, компетентно. Для этого 

необходимо студентов научить работать со специальной литературой, 

обобщать материал, анализировать полученные результаты, делать выводы, 

принимать необходимые решения, планировать и многое другое. От уровня 

этих умений зависит возможность человека осознанно, грамотно 

действовать в производственных и жизненных ситуациях. 
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Дослідження впливу емоцій на ефективність навчального процесу 

набуває особливого значення на сучасному етапi реформування системи 

освіти України. Модернізація освітнього процесу зумовлена двома 

основними причинами. По-перше, це приведення системи освіти у 
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відповідність із ринковими перетвореннями суспільства. По-друге, 

узгодження вітчизняної освітньої системи з прийнятими у Європі й світі 

освітніми стандартами. Соціальна ситуація орієнтує сучасну освіту на 

підготовку активної, творчої особистості з розвиненою інтелектуальною і 

емоційно-вольовою сферами. Зміни, які відбуваються в суспільстві 

останніми роками, демократизація соціальних інститутів призвели до 

необхідності переорієнтації системи освіти на суб‘єкт-суб‘єктну модель [3, 

с.5]. 

Емоційний компонент посідає важливе місце у структурі освіти 

вищого навчального закладу. І. Ільїнський вважає, що освіта – це «процес 

керівництва залученням молодих поколінь до тих форм відчуття, мислення 

і поведінки, цінностей і звичок, які характерні для суспільства на заданому 

етапі розвитку» [1, с.165]. У самому понятті «освіта» закладено єдність 

інтелекту й емоцій. Складність і багатогранність функціонування сучасного 

суспільства як динамічного соціального організму, зростання його 

системних змін обумовлюють гостру потребу розвитку потенціалу 

емоційного інтелекту особистості задля її ефективної соціальної адаптації 

та успішної самореалізації. Високий емоційний інтелект допомагає 

збалансувати емоції і розум, відчути внутрішню свободу та 

відповідальність за себе, усвідомити власні потреби і мотиви поведінки, 

рівновагу, а також скорегувати стратегію власного життя. Американський 

дослідник Д. Гоулмен довів, що EQ (коефіцієнт емоційності) набагато 

більше впливає на потенціал життєвого успіху особистості (80%), ніж 

загальний інтелект, вимірюваний тестом IQ (20%) . 

Які б умови та детермінанти не визначали життя та діяльність людини 

– внутрішньо, психологічно, дієвими вони стають лише тоді, коли їм 

вдається проникнути у сферу її емоційних відносин і закріпитися в ній. 

Емоції справляють вплив на всі сфери людського життя, в тому числі і на 

навчання. Емоції і почуття виконують в процесі навчання низку 

взаєпов‘язаних функцій: оцінювально-відображувальну, регулятивну, 

спонукальну тощо. Однією з важливих умов, за яких виникає і розвивається 
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інтерес до навчання, підвищується активність слухачів, є яскравість, 

емоційність навчального матеріалу, схвильованість, захопленість самого 

педагога. Це справляє величезний вплив на слухачів, їхнє ставлення до 

предмета та викладача. Емоційна дія – один із найсильніших засобів 

заохочення слухачів до навчання. Краса, освіченість, емоційна напруга 

матеріалу, що вивчається, через вміле викладання передаються слухачам, 

заохочують їх. «Мистецтво навчання – це мистецтво пробуджувати в юних 

душах допитливість ... Щоб перетравити знання, треба ковтати їх з 

аппетитом» – пише А. Франс [2, с.6]. 

Відомий педагог-новатор В. Ф. Шаталов використовує цілий спектр 

емоційних прийомів, які сприяють поліпшенню сприйняття матеріалу 

слухачами, поглибленню його розуміння й запам‘ятовування. Емоційні 

прийоми як одна з форм викладання навчального матеріалу, прояву 

власного ставлення до нього, виявлення логічних та образних аспектів 

наукової проблеми дають ефект , на думку вченого, лише в атмосфері 

добра, любові, поваги до особистості учня. Розглянемо окремі практичні 

емоційні прийоми, які можна застосовувати в процесі викладання. 

1. Якщо студенти вже досить добре знайомі з предметом розмови, то у 

такому випадку доцільніше починати з головного і відмовитись від 

розтягнутого вступу чи відступу. 

2. Під час читання лекції варто використовувати несподівану та 

невідому інформацію, а також об‘ємні, рельєфні форми її викладу. На 

початку лекції ефективним може стати яскравий, образний приклад. 

3. Для підтримання правоти власної думки слід посилатись на 

авторитет науки та досвід історичний, політичний, життєвий, 

викладацький. 

4. Інколи доречним виявляється гумор, смішний факт і навіть анекдот, 

який має безпосереднє відношення до серйозної теми лекції або поточної 

роботи студентів. Якщо викладач прагне, щоб його думки були усвідомлені 

слухачами і добре запам‘яталися, недоцільно у такому разі висловлюватись 

лише за допомогою штампованих фраз, висловів, позбавлених усякої 
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привабливості. Вміння не «засушувати» свою мову: вживати смішні, 

парадоксальні приклади, розбавляти розповіді веселим жартом, цікавими 

історіями, дасть слухачам можливість помислити й перепочити. 

5. Слід враховувати індивідуальні особливості сприймання окремих 

слухачів: точність, швидкість, повноту, емоційність, уміння відбирати, 

аналізувати, використовувати інформацію. Перше враження студента від 

навчальної інформації (явище імпринтингу) надовго залишається в його 

свідомості. Тому важливо, щоб воно було правильним. Суттєву роль при 

цьому відіграє візуальне представлення навчальної інформації. 

Ефективність засвоєння знань залежить від мотивації, розвитку 

емоційної сфери, самостійної і творчої ініціативи студентів. Підвищенню 

емоційності навчання сприяє використання спеціальних дидактичних 

методів (демонстрації, використання технічних засобів навчання, 

змістовність матеріалу), показових прикладів, фактів, створення 

проблемних ситуацій. 
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С развитием рыночной экономики в странах СНГ с 90-х годов XX века 

значительно возрос интерес к теоретическим проблемам интерпретации 

одного из его главных ее феноменов феномену предпринимательства. 

Несмотря на то, что социогуманитарное знание и заключило его в поле 

своих научных исследований (Хомин О., Лантух И. и др.), тем не менее в 
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нем присутствует в основном экономический анализ, в то время как 

философский только еще обозначается. Последнее и побудило обратиться к 

классическим научно-теоретическим постулатам с целью уточнения 

характерных признаков предпринимательства для обнаружения его 

функций и значения в современном проблемном поле философии, 

Й. Шумпетер, австрийский экономист, развивая свою теорию в первой 

половине XX века, направил свое внимание непосредственно на 

предпринимательство как на сложный и неоднозначный социальный 

феномен и охарактеризовал его отличительные особенности, В своих 

размышлениях экономист исходил из того, что социальные факты являются 

результатом совокупной человеческой деятельности, а экономические - 

соответственно экономической. Последнюю следует понимать как такую, 

целью, которой выступает приобретение различного рода благ. Основным 

механизмом такого приобретения служит производство. 

Предпринимательство относится К такому производству, где 

беспредельно господствуют целесообразность и комбинаторика [1, с.71]. 

Причем, предпринимательство связано с созданием комбинаций не только в 

экономической, но и в других сферах общества и жизнедеятельности 

человека, Развивая эту мысль Й. Шумпетера, следует уточнить, что 

предпринимательство в данном его значений связано с непосредственным 

производством благ в отроком смысле, куда включается не только создание 

материальной базы, но и расширение интеллектуального ресурса, 

распространение новых коммуникативных практик, приумножение других 

социальных фактов, входящих в аксиосферу общества. 

Предпринимательство отличается тем, что процесс развития новых 

комбинаций неизбежно превалирует над старыми – «валовый доход здесь 

превышает общи доход», – утверждает Й. Шумпетер [1, с.276]. 

При сравнении производства с предпринимательством, ученый 

обнаружил, что предпринимательство не определяемый во времени акт и 

его становление происходит постепенно, где и реализует себя переход к 

новым и более оригинальным комбинациям. Последнее как раз и отличает 
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предпринимательство от труда и от профессии. Предпринимательство –

уточняет Й. Шумпетер, – есть осуществление новых комбинаций, а также, 

то, что эти комбинации воплощаются, а предпринимателем называется 

хозяйственный субъект, функцией которого является как раз 

осуществление новых комбинаций [1, с.170]. 

В своем труде по теории экономического развития Й. Шумпетер 

касается определения места предпринимателей в социальной структуре 

общества. Ученый утверждает, что предприниматели выделяются в 

отдельную группу и это ничего не имеет общего с традиционным 

представлением о классах и классовой борьбе. Осуществляя свои функции, 

«предпринимательство в состоянии наложить на эпоху свой отпечаток, 

сформировать свой стиль жизни, особую систему моральных и 

эстетических ценностей» [1, с.171]. 
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Реалізація засад Болонської угоди обумовлює активний розвиток 

програм академічної мобільності, а відтак, підвищення ролі комунікативної 

компетенції, якості освіти, знань в галузі країнознавства. 

Поняття комунікативної компетенції багатоаспектна та включає 

декілька субкомпетенцій [1-2] таких як лінгвістична, соціолінгвістична, 

соціокультурна та про граматична, яка в свою чергу, включають 

дискурсивну та функціональну (стратегічну) компетенції. Структура 

комунікативної компетенції нагадує структуру людського досвіду, в якому 

можливо виокремити сфери, які корелюють з відповідними складовими 
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комунікативної компетенції. Лінгвістичний досвід – лінгвістична 

компетенція, культурно-фонові знання – соціолінгвістична, соціокультурна 

компетенції і т.д. 

Лінгвістична компетенція складається з лексичного, граматичного, 

фонологічного та семантичного аспектів, кожен з яких має певні стратегії 

використання. 

Соціолінгвістична компетенція, яка лежить в основі 

соціосемантичного підходу до аналізу тексту, передбачає вміння 

розпізнавати різні варіанти використання міфу в іноземному тексті в 

залежності від статі, віку, соціального статусу автора або героїв, часу і 

місця подій, а також вміння аналізувати вокабуляр з точки зору його 

соціальної та локальної стратифікації. 

Прагматична компетенція для об‘єднання елементів комунікативної 

компетенції вбирає в себе дискурсивну та функціональну компетенції. 

Соціокультурна та соціолінгвістична компетенції включають знання 

про різні культурно-специфічні способи категоризації та класифікації 

об‘єктів і явищ дійсності, вміння аналізувати вокабуляр з точки зору його 

соціальної і локальної стратифікації. 

Функціональна компетенція дозволяє здійснювати різні дії на основі 

отриманої з тексту (повідомлення) інформації в залежності від окресленої 

мети та завдань. 

Детальний опис компетенції та вмінь, які їх складають, дозволяє 

визначити точки перетину різних компетенцій як всередині однієї підгрупи 

так і між складовими різних підгруп, які входять до складу комунікативної 

компетенції. 

При розробці занять у тої чи іншої теми, передбачених навчально-

освітньою програмою підготовки банківських працівників, необхідно 

сформувати в якості цілей конкретні вміння, які можуть бути досягнуті в 

рамках одного заняття або циклу занять. 

Практика вивчення іноземних мов засвідчує, що компетентно-

орієнтований підхід є одним із найефективніших для досягнення основних 
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цілей професіональної підготовки фінансистів, їх готовності до активної 

участі в програмах академічної мобільності. 
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Головною перевагою високорозвинутої країни є людський потенціал, 

який багато в чому визначається освітою. Сьогодні в нашій країні тільки 

закладаються засади цілісної стратегії розвитку освіти, яка б визначала 

цільові орієнтири держави в цій сфері, а відтак більш прозоро висвітлювала 

питання механізмів та обсягів її фінансування. Міждисциплінарна природа 

освітніх стандартів свідчить про те, що, як і будь-яка інша соціальна 

проблема, проблема освіти вимагає розуміння у світлі найрізноманітніших 

дисциплін і підходів.  

Соціальні стандарти освіти можуть включати: економічні і фінансові 

показники; організаційні і інституційні умови функціонування системи 

освіти в Україні; політичні і законодавчі основи, які забезпечують 

здійснення освітніх реформ і діяльність сфери освіти; соціально-

психологічні стандарти. Основними елементами соціального стандарту 

освіти виступають доступність, безоплатність та якість навчання.   

В умовах інтеграції України до освітнього простору Європи 

відповідним стандартом доступності має стати освітня та професійна 

мобільність. Доступність вищої освіти полягає у створенні державою 

відповідних умов для їх функціонування і розвитку, за яких особа змогла б 

реалізувати своє право на здобуття вищої освіти на основі конкурсного 

відбору, з урахуванням своїх здібностей та інтересів у вільному виборі типу 
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вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності, профілю 

навчання.  

Для забезпечення якісної освіти, її однакової доступності для всіх 

громадян необхідна інституційна перебудова системи освіти на основі 

ефективної взаємодії освіти з ринком праці. Економіка завтрашнього дня - 

це інноваційна економіка знань, інвестиційних проектів і наукомістких 

технологій. 

Проблема негнучкості та інерційності системи освіти багато в чому 

пов’язана з проблемою дефіциту викладацьких і управлінських кадрів 

необхідної кваліфікації. Через низький рівень заробітної платні державна 

система освіти стає все менш привабливою сферою професійної діяльності. 

Слабка сприйнятливість традиційної системи освіти до зовнішніх 

запитів і дефіцит кваліфікованих кадрів є наслідком невідповідності діючих 

у цій сфері механізмів державного управління завданням створення 

сприятливих умов для розвитку системи освіти.  

Основною стратегічною метою соціального стандарту освіти є 

забезпечення умов для задоволення потреб громадян, суспільства і ринку 

праці в якісній освіті шляхом створення нових інституційних механізмів 

регулювання у сфері освіти, оновлення структури і змісту освіти, розвитку 

фундаментальності і практичної спрямованості освітніх програм, 

формування системи безперервної освіти.  

Розв’язання стратегічного завдання вдосконалення економічних 

механізмів у сфері освіти має забезпечуватися шляхом реалізації 

програмних заходів щодо наступних напрямів: впровадження моделі 

фінансування освітніх організацій всіх рівнів освіти; впровадження 

механізмів, які сприятимуть розвитку економічної самостійності освітніх 

організацій; реалізація комплексу заходів щодо підвищення інвестиційної 

привабливості освіти.  

На основі аналізу стану складових соціального стандарту освіти, 

досягнення яких можливе за рахунок оптимізації кількості та 

організаційних форм навчальних закладів з розширенням можливостей 
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освітньої, наукової та просвітньої діяльності пропонується низка цільових 

орієнтирів, а саме: вдосконалення змісту і технологій освіти; розвиток 

системи забезпечення якості освітніх послуг; підвищення ефективності 

управління у сфері освіти; вдосконалення економічних механізмів у сфері 

освіти. Їх.   
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У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній 

лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. До термінологічної 

лексики належать усі слова, що об‘єднуються в мові під загальною назвою 

терміни. 

Тема дослідження – з‘ясування особливостей перекладу економічних 

термінів з англійської мови українською. У цьому полягає новизна даної 

дослідницької роботи.  

Термін – емоційне нейтральне слово чи словосполучення, яке 

вживається для точного вираження понять та назв предметів. При передачі 

науково-технічної та економічної літератури з англійської мови на 

українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки 

чому виявляється значення слова [1, с.58]. Термін являє собою слово, що 

характеризується не лише стильовою співвіднесеністю, а й певною 
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замкненістю в системі лексики на означення понять якоїсь окресленої 

галузі знань [2, с.155]. 

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою 

лексичного еквівалента. Еквівалент – стала лексична відповідність, яка 

повністю співпадає із значенням іншомовного слова-терміна. Хоча деякі 

термінознаки справді однозначні і не мають жодних інших значень ні в якій 

іншій сфері і завжди перекладаються абсолютним еквівалентом. 

Наприклад, такі терміни як: «economics», «money», «market» мають точні 

відповідники в українській мові: «економіка», «гроші», «ринок», які легко 

знайти у загальних словниках, не звертаючись навіть до фахових. 

Одним з найпростіших лексичних способів перекладу економічного 

терміна є метод транскодування. Транскодування – це політерна чи 

пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту 

мови перекладу. 

Терміни також підлягають іншому лексичному прийому перекладу – 

калькуванню – передача не звукового, а комбінаторного складу слова, коли 

складові частини слова (морфеми) чи фраземи (лексеми) перекладаються 

відповідними елементами мови перекладу. Приклад: multiple accredit – 

множинне акредитування. 

Найбільш розповсюдженим лексичним прийомом перекладу 

економічних термінів є описовий спосіб передачі значення термінознака. 

Приклад: account – несплачена боргова вимога; to indorse – ставити підпис 

на звороті документа. 

До вищезгаданих трансформаційних прийомів, що застосовуються 

при перекладі фахових термінів, можна віднести конкретизацію та 

генералізацію.  

Конкретизація – процес, при якому одиниця  більш широкого 

конкретологічного змісту передається в мові перекладу одиницею 

конкретного змісту [2, с.409]. 
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Генералізація вихідного значення має місце в тих випадках, коли 

міра інформаційної упорядкованості вихідної одиниці вища за міру 

упорядкованості одиниці, що відповідає їй за змістом у мові перекладу.  

Ще одним лексико-граматичним прийомом перекладу сучасних 

економічних термінологічних одиниць є метод компресії. Компресія – це 

більш компактне викладення думок завдяки опущенню зайвих елементів та 

позамовного контексту. 

Безперечно, переклад термінів – дуже відповідальне завдання для 

перекладача, яке потребує високого ступеня володіння ним обома мовами, 

багатогранного сприйняття мовної картини світу, а також відмінних знань 

тієї галузі науки або техніки, якої власне стосується переклад. Отже, 

адекватний переклад фахової термінолексики набуває особливо важливого 

значення для успішного становлення та нормалізації української фінансово-

економічної термінології у відповідності до міжнародних стандартів. 
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Найбільшого розвитку дослідницькі університети досягли у 

розвинених країнах світу, де на освіту та наукові розробки виділяються 

значні кошти, особливо у США, де навіть існує спеціальний рейтинг 

дослідницьких університетів. До лідерів належать відомі університети: 

Колумбійський, Массачусетський (Політехнічний), Стенфордський, 

Пенсільванський, Гарвардський та Єльський. У 2008 році середня вартість 

досліджень кожного із вказаних ВНЗ склала в середньому 600 тисяч дол. 
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США [1]. Яскравим прикладом дослідницького університету в Європі є 

Единбурзький університет (Великобританія), який на даний час займається 

розвитком двох технопарків. Перший, під назвою BioQuarter, є цілим 

комплексом, розміщеним на території у 100 акрів (більше 40 гектарів), що 

працює над біомедичними дослідженнями. Другий, Edinburgh Technopole, 

займає 126 акрів (більше 50 гектарів) та займається розробкою новітніх 

технологій. Технопарки відкриті для бізнесу як уже діючого, так і 

новоствореного. Останнім винаходом стала революційна технологія 

бездротової передачі даних, винайдена професором Гаральдом Хаасом за 

допомогою світлодіодних ламп [2]. 

Але на нашу думку, показовим є приклад Австралії, де сім 

університетів з різних куточків країни об’єдналися у мережу під назвою 

Innovative Research Universities (Університети інноваційних досліджень). 

Завдяки об’єднанню ресурсів (кадрового потенціалу, інтелектуальних 

розробок, лабораторно-технічної бази) досягається можливість створення 

якісного інноваційного продукту та співпраці з підприємствами по всій 

країні. Також таке об’єднання дозволило вести конструктивний діалог з 

урядом та іншими владними установами [3].  

В Україні прикладом діяльності дослідницького університету може 

бути Науковий парк «Київська політехніка», що займається розробкою 

систем та технологій у таких напрямках, як нанотехнології, 

мікроелектроніка, телекомунікація, комп’ютерні технології, охорона 

навколишнього середовища, ресурсозбереження, енергозабезпечення, 

хімічні технології промислового призначення, технічні комплексні системи. 

Крім того, парк надає послуги з підготовки матеріалів на оформлення прав 

інтелектуальної власності та складання договорів [4].  

Процес об’єднання ВНЗ на регіональній основі активно 

обговорюється в Закарпатському регіоні, де було підтримано ідею 

об’єднання чотирьох навчальних закладів: Ужгородського національного 

університету, Закарпатського державного університету, Мукачівського 

державного університету та Закарпатського художнього інституту [5]. 
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На нашу думку, подібна співпраця ВНЗ Львівщини також мала б ряд 

переваг, а саме: 

1. Можливість спільного використання ресурсів (проведення спільних 

досліджень, використання матеріально-технічної бази тощо). 

2. Завершення циклу продукту. Створена в технічному ВНЗ технологія 

за допомогою розробки бізнес-плану, маркетингових досліджень, 

менеджменту та юридичних консультацій гуманітарного університету може 

бути швидше та ефективніше доставлена до кінцевого споживача (бізнесу). 

3. Здатність ефективніше відстоювати свої інтереси перед владними 

установами. 

4. Врахування конкретних регіональних особливостей та використання 

їх переваг для розробки інновацій. 
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Професійне спілкування виступає: як система взаємовідносин, що 

регулюється безліччю вимог, зафіксованих у правилах та вказівках, 

більшість з яких не є офіційно узаконеними, Нормативна система 

професійного та ділового спілкування закріплюється та репродукується 

шляхом стереотипності дій, наочності та практики. 

Система вимог до зовнішнього боку поведінки у будь-якій сфері життя 

людини передбачає наявність комунікативної компетенції, яка визначається 
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лінгвістами як здатність до побудови, розуміння й правильного 

використання типів тексту, зумовлена, нормами мовного етикету в 

конкретному язиковому колективі й умінням ураховувати специфіку 

конкретної ситуації [1, с.3]. Компетентність у сфері ділового спілкування. 

безпосередньо пов‘язана з успіхом або неуспіхом у будь-якій справі. 

Стосовно менеджерів, підприємців, організаторів виробництва, людей, 

зайнятих у сфері управління, можна зауважити, що комунікативна 

компетентність для представників цих професій представляє одну з 

найважливіших частіш професійного іміджу. 

У якості обов‘язкових стійких форм комунікації в діловому 

спілкуванні присутні вербальні стереотипи. Вони є особливим засобом 

збереження й транслювання морально-цінного, сприяють створенню 

ділової атмосфери. Особливим чином організована лінгвосфера, сприяє 

успішному рішенню соціально-значущих питань. Досягається такий ефект 

відповідним добором слів, граматичних конструкцій, синтаксису, 

стандартизацією цілих блоків ділового тексту. У діловій розмові уникають 

вульгаризмів, банальних висловів, сленгу, неологізмів. Увічливість і 

чемність у діловому спілкуванні підтримується стійкими мовними 

формулами, або стандартизованими словосполученнями, що висловлень, 

іносказань, іноземних або вузькопрофесійних термінів може викликати 

негативну реакцію а тому не є бажаним [2, с.13]. 

Стандартизація мови в діловому спілкуванні, (не стосується як усного, 

так і. письмового його різновидів) розглядаються як ефективний засіб 

скорочення невиправданої інформаційної надлишковості зa рахунок 

економії мовних засобів. Перевага стандартизованих мовних зворотів 

полягає, також у тому, що вони вимагають мінімального напруження при 

сприйманні та пришвидшують процес спілкування, даючи змогу не 

вибачати зусиль на пошуки відповідних форм, вислову. Такі стереотипні 

звороти відзначаються інформативною місткістю, адже вони сигналізують 

про зміст у найзагальнішій формі, зрозумілій для всіх і перевіреній 

тривалою практикою: щоб швидко, грамотно і точно відобразити певний 
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виробничий момент чи якусь ситуацію, потрібні, готові, широко відомі 

словесні формули. Ці формули виступають і сприймаються як сигнали 

певного типу інформації. 

Стереотипні вислове як явище писемного мовлення виникають у 

результаті однотипності неодноразово повторюваних виробничих ситуацій 

та утворюють своєрідний «каркас змісту». При цьому стандартизація 

ділової мови не є «канонізацією» або «узаконенням» певних конкретних 

висловів, це стандартизація моделі узагальненого зразка такого вислову. Як 

правило, це певний тип речення з чітко визначеним порядком слів, 

розміщенням групи підмета і групи присудка, головного і підрядного 

речення, який найкраще й найповніше може охопити рад схожих ситуацій 

[2, с.116]. 

У переговірних стратегіях широке поширене використання евфемізмів 

і різні психологічні прийоми, що дозволяють пробити спілкування більш 

результативним, а також регламентуються теми розмови. В цілому 

вербальні стереотипи ділового спілкування спрямовані на впорядкування 

відносин та досягнення однозначного порозуміння між членами 

комунікації, вона надає діловому стилю таких рис, як підкреслена 

антіметафоричність, точність, стислість, коректність.  
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