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УДК336.1 

ДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ 

Анастасія Алека 

Науковий керівник: 

Ткаченко Н.В., д.е.н., професор 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Банківська система відіграє ключову роль у фінансово-кредитній системі 

держави. Постійна дія зовнішніх та внутрішніх факторів має вагомий вплив на 

розвиток банківського сектора. Це вносить у діяльність банків нові проблеми, 

вирішення яких багато в чому залежить від рівня їх фінансової стійкості. 

Однак, в умовах сьогодення постає проблематика трактування фінансової 

стійкості банку, що часто помилково ототожнюється зі стабільним розвитком 

та надійністю банківської установи. 

Проблемам фінансової стійкості банків присвячені наукові праці багатьох 

зарубіжних вчених, зокрема: Е. Дж. Долана, Р. Дж. Кемпбелла, Р.Л. Міллера, 

П.С. Роуза, Дж. Ф. Сінкі. Даним аспектам приділяли увагу й такі вітчизняні 

науковці як В.В. Вітлінський, О.В. Дзюблюк, О.Д. Заруба, О.В. Крухмаль, 

В.І. Міщенко, А.М. Мороз, Л.О. Примостка, А.А. Пересада, М.І. Савлук та інші. 

Однак, досі у спеціальній літературі немає чіткого визначення та однозначного 

обґрунтування поняття фінансової стійкості банку. 

Метою є узагальнення існуючих в економічній науці поглядів щодо 

трактування фінансової стійкості банку. 

Перш ніж почати розгляд поняття «фінансової стійкості» банку необхідно 

дослідити основні теоретичні аспекти поняття «стійкості». 

Досить часто під поняттям «стійкість» розуміють здатність об’єкта 

управління зберігати певні властивості та характеристики незмінними, навіть за 

умови несприятливого зовнішнього середовища [1, c.807]. 

Однак, на нашу думку, таке твердження слід доповнити тим, що стійкість 

передбачає здатність зберігати певні властивості, функціональне призначення 
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незмінним, незважаючи на можливі ризики, вплив як зовнішніх факторів так і 

внутрішніх змін чи потрясінь. 

Огляд наукових підходів щодо функціонування банків дає змогу 

зазначити, що такі дефініції як «надійність», «стабільність», «стійкість» часто 

або ототожнюють, або розглядають одну через іншу. З огляду на це, постає 

необхідність визначення  та уточнення підходів до трактування цих понять. 

З економічної точки зору фінансову надійність характеризують як 

здатність швидко реагувати у випадку настання несприятливих фінансових 

ситуацій за умови стабільності інших факторів (економічна ситуація в країні, 

грошово-кредитна політика держави, відсутність різких змін у нормативно-

правових актах) [2, c.107]. 

Проте, зважаючи на специфіку діяльності банків, надійність слід 

розглядати не лише як кількісну характеристику його діяльності, а здебільшого 

– як його суб’єктивну оцінку з боку клієнтів, партнерів та працівників, 

упевненість даних суб’єктів у тому, що банк виконає всі зобов’язання [3, c.28].  

Поняття «стабільність» та «стійкість» – також близькі між собою і 

безумовно взаємопов’язані, проте не тотожні. На думку О. В. Крухмаль, 

стабільність і стійкість, як характеристики якості, – досить близькі поняття. 

Проте, стійкість є поняттям, що звернене не на статику, а на рух, розвиток. 

Стійкість як основа розвитку базується на стабільності, здатності протистояти 

внутрішньому та зовнішньому впливу [4, с.46]. 

На відміну від поняття «стійкість», яке застосовують до складних 

динамічних систем, які весь час перебувають під впливом непередбачуваних 

факторів і функціонують за певної невизначеності, поняття «стабільність» 

свідчить про сталість, незмінність і не передбачає динамічного руху. 

Враховуючи той факт, що банк функціонує в умовах постійних, часом 

незапланованих змін економіки, його можна вважати динамічною системою, 

що здатна до поступального розвитку і постійного відтворення. Зазначене 

обумовлює необхідність застосування при характеристиці банку категорії 

«стабільний розвиток», а не «стабільність» [3, c.29]. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

9 

 

Таким чином, стійкість є фундаментальною характеристикою, що дає 

змогу банку забезпечувати життєздатність та стабільний розвиток відповідно до 

обраної стратегії в умовах конкуренції, незважаючи на вплив екзогенних та 

ендогенних факторів. 

Проведений аналіз підходів до трактування поняття «фінансова стійкість» 

дозволяє зазначити, що дана дефініція не приймається лише з погляду 

відповідності конкретному стану, якого він має досягти після певних 

трансформацій. Фінансова стійкість банку – це інтегральна динамічна 

характеристика, що передбачає сталий розвиток банку в обраному 

стратегічному напрямі та його здатність в стислі терміни повернутися до 

рівноважного (або близького до нього) фінансового стану після виходу з нього 

під впливом несприятливих чинників.  
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В Україні визначення малого підприємства та суб’єктів малого 

підприємництва дають такі законодавчі та нормативні акти, як Господарський 

кодекс України (глава 7, стаття 63) [1], Податковий кодекс України (розділ 14, 

стаття 291) [2] та Закон України «Про державну підтримку малого 

підприємництва» [3]. Не зважаючи на велику кількість робіт, пов’язаних з 

дослідженням понять «малий бізнес» та «середній бізнес», слід зазначити, що 

сьогодні відсутня єдність поглядів та однозначне законодавче трактування цих 

поняття. Для визначення відповідних категорій підприємств у названих вище 

нормативно-правових актах використовують два критерії: середньоспискову 

чисельність працюючих та обсяг виручки (валового доходу) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за рік. Узагальнення та порівняння критеріїв, 

за якими суб’єктів підприємництва відносять до малих підприємств наведені в 

таблиці 1. 

У загальному середній і малий бізнес – це підприємницька діяльність, яка 

здійснюється господарюючими суб’єктами (юридичними особами та 

індивідуальними підприємцями) за певних умов (за критеріями), встановлених 

законами або уповноваженими органами. Для середнього та малого 

підприємництва характерний високий економічний ризик, оскільки їх 

«життєвий цикл» зазвичай коротший, ніж у великих компаній. Це пов’язано, 

перш за все, з тим, що великі підприємства залучають необхідні фінансові 

ресурси головним чином на фінансовому ринку, зокрема, через фондові біржі, а 

малі та середні підприємства орієнтуються на порівняно невеликі кредити 

банків, власні кошти і «неформальний» ринок капіталів (гроші друзів, родичів 
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тощо). Таким чином, основною проблемою, що заважає розвитку середнього та 

малого бізнесу, є нестача ліквідних коштів. Цей факт зумовлює виникнення 

потреби в кредитних ресурсах, а, отже, об’єктивно передбачає побудову 

відносин з банками у сфері кредитування. 

Таблиця 1 

Критеріїв віднесення до малих підприємств і суб’єктів малого підприємництва 

згідно із законодавчими актами 

Найменування 

нормативно-правового 

акта 

Критерій згідно з нормативно-правовим актом 

Обсяг доходу за рік Чисельність працюючих 

Господарський кодекс (для 

малих підприємств) 

обсяг валового доходу від 

реалізації продукції (робіт, 

послуг) за звітний 

(фінансовий) рік не 

перевищує 70 млн грн 

середньооблікова чисельність 

працюючих за звітний 

(фінансовий) рік не перевищує 

50 осіб 

Податковий кодекс (для 

малих підприємств) 
обсяг доходу не перевищує 

20 млн грн 

середньооблікова кількість 

працівників не перевищує 50 

осіб 

ЗУ «Про державну 

підтримку малого 

підприємництва» (для 

юридичних осіб) 

обсяг річного валового 

доходу не перевищує 0 млн 

грн 

середньооблікова чисельність 

працюючих за звітний період 

(календарний рік) не 

перевищує 50 осіб 

 

Для цілей кредитування слід розглянути характерні особливості малих і 

середніх підприємств, серед яких наступні: нетривала історія функціонування 

таких підприємств; власники підприємства, як правило, є і його керівниками; 

бізнес зв’язки підприємств є слабко розвинутими; керівництво не завжди 

володіє достатнім досвідом і кваліфікацією; рівень конкурентоспроможності 

таких підприємств низький; досвід взаємодії з банківськими установами з 

приводу кредитування, як правило, відсутній; у підприємств середнього і 

малого бізнесу відсутні великі обсяги власного майна. 

Зазначені вище особливості підприємств малого і середнього бізнесу 

визначають їх найменшу ступінь «стійкості» і, відповідно, досить високий 

рівень кредитного ризику позичальника. Тому, важливим моментом при 

дослідженні механізму кредитування підприємств середнього і малого бізнесу є 

розгляд особливостей їх кредитних потреб. Дослідник В.В. Заболоцька при 
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визначенні змісту економічної основи кредитних відносин виділяє наступні 

особливості середнього і малого бізнесу [4]: 

1) необхідність отримання в кредит порівняно невеликих сум, що 

обумовлено незначним масштабом діяльності підприємств середнього і малого 

бізнесу, розміром активів і капіталу, а також значною кількістю потенційних 

позичальників з числа підприємців сфери середнього і малого бізнесу, що 

передбачає чітку розробку стандартизованих процедур розгляду заявок. 

Підприємства середнього і малого бізнесу мають потребу перш за все у 

короткострокових кредитах, так як частка основних засобів в загальному обсязі 

виробничих фондів незначна або більша їх частина знаходиться в оренді, що не 

дозволяє таким підприємницьким структурам скористатися заставою при 

отриманні кредиту; 

2) повну внутрішню інформаційну забезпеченість, пов’язану із 

застосуванням спрощеної форми ведення бухгалтерського обліку і звітності, що 

не дозволяє підприємства малого і середнього бізнесу адекватно оцінити свій 

фінансовий стан і надати достовірну фінансову інформацію в банківську 

установу, що призводить до зниження ймовірності отримання кредиту; 

3) досить високу частку розрахунків готівкою, складності з 

підтвердженням джерела доходів підприємств середнього і малого бізнесу в 

зв’язку з використанням не зовсім легальних схем розрахунків з метою 

оптимізації оподаткування. 

Однак, у сучасних умовах, потреба у фінансових ресурсах для розвитку 

зростає, що робить сектор малого і середнього бізнесу доволі привабливим для 

банків. 

Список використаних джерел 

1. Господарський кодекс України : від 16.01.2003 № 436-IV зі змінами та 

доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436— 15 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436—%2015


ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

13 

 

2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний 

ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=35&nreg= 2755-17. 

3. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» : вiд 

19.10.2000 № 2063-III зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2063-14. 

4. Заболоцкая В.В. Экономические основы кредитования предприятий малого 

бизнеса / В.В.Заболоцкая // Финансы и кредит, №27 (459) – 2011. – С. 63-71. 

 

 

УДК 1:316.4 

ФЕНОМЕН ГРОШЕЙ У ФІЛОСОФІЇ М. ФРІДМЕНА 

Олена Артеменко 

Науковий керівник: 

Юрченко Л.І., д.філос.н., професор 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Харківський навчально-науковий інститут 

Гроші належать до низки дуже загадкових феноменів, виникнення яких 

цікавило людство вже в стародавні часи. До теперішнього часу створено безліч 

концепцій сутності грошей. Однак єдиний підхід до пояснення феномена 

грошей чітко не вироблений через міждисциплінарні розрізненості.  

Глобальна світова криза перманентно висуває стимулом для дискусії 

реформування світової грошової системи та фінансового порядку. М. Фрідмен 

розглядав гроші як винайдену наукову конструкцію і як форму багатства, що 

відрізняється абсолютною ліквідністю. Учений розділив гроші на товарні та 

фідуціарні, а кількісну теорію грошей представив у вигляді теорії грошового 

попиту, що враховує фактор часу [1]. 

Пізнання суті феномену грошей припускає використання різних методів 

пізнання, накопичених філософією: чуттєвого, рефлексивного, досвідного, 

суб’єктивного, об’єктивного, раціонального, ірраціонального, аналітичного, 

синтетичного, формально-логічного, діалектичного та ін. Сенс методологічного 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=35&nreg
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2063-14
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плюралізму в тому, щоб отримати нове знання про гроші, про які, як багатьом 

здається, і так дуже давно все відомо.  

М. Фрідмен зробив спробу відродити значення грошей, грошової маси і 

грошового обігу в економічних процесах. Він виходить з того, що між рухом 

грошей і динамікою валового національного продукту існує досить тісний 

кореляційний зв’язок. Прискорення чи уповільнення темпів зростання грошової 

маси позначається на розвитку ділової активності, циклічних коливаннях 

виробництва. Саме М. Фрідмен відіграв основну роль у формуванні й 

утвердженні монетаристської доктрини [3]. Розглядаючи гроші одним із 

можливих активів, монетаристи надали кількісній теорії загальну форму й, 

одночасно, зробили крок до примирення кількісної теорії з кейнсіанською щодо 

надання переваг ліквідності. 

Зміна процентної ставки, на думку монетаристів, не здатна істотно 

впливати на процес заміщення грошей негрошовими активами. На відміну від 

пропозиції грошей попит на них відносно стабільний. На нього впливають 

доходи, рівень цін (зміна купівельної спроможності грошей) та величина 

процентних ставок. Монетаризм використовує «портфельний підхід» до 

грошей, розглядаючи їх одним із видів капітальних активів. Величина попиту 

на гроші є результатом оптимізації співвідношення дохідності різних 

альтернативних форм багатства і залежить від існуючих або очікуваних 

відносних цін різних активів. Згідно з неокласичною теорією виробництва, 

якщо граничні доходи на всі можливі форми активів зрівнюються, досягається 

оптимум. У тому випадку, коли величина граничних доходів неоднакова, 

економічні агенти змінюють структуру багатства шляхом збільшення частки 

активів, здатних принести більший дохід, або за рахунок скорочення менш 

прибуткових об’єктів вкладення. 

Таким чином, монетаристський варіант кількісної теорії грошей 

зводиться до таких положень: 

 кількісна теорія є передусім теорією попиту на гроші, вона не є теорією 

виробництва, грошового доходу або рівня цін; 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 для економічних агентів – власників багатства гроші є одним із видів 

активів, формою володіння багатством; 

 аналіз попиту на гроші з боку економічних агентів формально ідентичний 

аналізу попиту на споживчі товари; 

 очікування зміни цін визнаються фактором, що діє на обсяг касових 

грошових резервів та інших фінансових активів, які знаходяться у 

розпорядженні економічних агентів. 

М. Фрідмен – прихильник кількісної теорії грошей, відповідно до якої 

рівень товарних цін і вартість грошей пояснюються кількістю платіжних 

засобів у обігу. Він вважав за необхідне збільшення грошової маси рівномірним 

процесом, коли постійний очікуваний темп зростання грошової маси є більш 

істотним моментом, ніж знання точної величини цього темпу [2]. 

Отже, в основу концепції сучасного монетаризму й заснованої на ній 

політиці регулювання економіки покладено теоретичне положення 

М. Фрідмена: гроші є головною центральною сферою економічної системи, що 

визначає її стан і розвиток. М. Фрідмен відбив це положення короткою фразою 

– «Money matter» («Гроші (грошовий фактор) мають значення»), попит на гроші 

має постійну тенденцію до зростання, тому що визначається схильністю 

індивідуальних осіб до заощаджень [4]. Виходячи з цього, для досягнення 

стійкого економічного зростання необхідно забезпечити постійне збільшення 

грошей в обігу. Як результат, виникає розрив між грошовим попитом та 

пропозицією, що викликає циклічні коливання у відтворювальному процесі, 

який носить короткочасний характер. Приватне підприємництво має внутрішню 

властивість відновлювати економічну рівновагу за відносно короткий проміжок 

часу. В умовах економічної кризи приватне господарство «саморегулюється» і 

повертається до піднесення й повної зайнятості. 
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На сьогодні актуальною проблемою іпотечного кредитування в Україні є 

неповернення іпотечних кредитів, а також високий рівень їх валютизації. Тому, 

необхідним є пошук шляхів вирішення проблем, пов’язаних з оптимізацією 

рівня якості сформованого банками іпотечного портфелю. 

Незважаючи на те, що кількість проблемних кредитів скоротилася, 

порівняно з початком 2015 року, рівень неповернення валютних іпотечних 

кредитів все ще має місце. Тому, в разі неспроможності виконання 

іпотекодавцем кредитних зобов’язань банки можуть забезпечити виконання 

вимог трьома основними способами. 

1) Реалізація іпотекодержателем права звернення стягнення на предмет 

іпотеки. Відповідно до норм чинного законодавства, в разі порушення 

іпотекодавцем обов’язків, встановлених іпотечним договором, 

іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного 

зобов’язання, а в разі його невиконання – звернути стягнення на предмет 

іпотеки [1].  
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Кредитор має право звернути стягнення на предмет іпотеки шляхом 

вчинення виконавчого напису нотаріусом, але цей процес є достатньо довгим і 

зменшує можливість задовольнити грошові вимоги кредитора в повному обсязі. 

Також кредитор має право задовольнити свої вимоги шляхом укладення 

договору купівлі-продажу стосовно предмета іпотеки між іпотекодавцем і 

третьою особою, якщо це передбачено за згодою сторін у договорі іпотеки.  

2) Реалізація процедури реструктуризації валютних іпотечних кредитів.  

За участю Національного банку України було розроблено та впроваджено 

Меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації кредитів, наданих 

фізичним особам в іноземній валюті, який передбачає реалізацію основних його 

положень щодо організації діяльності на кредитному ринку тих банківських 

установ, які мають найбільшу частку кредитів, наданих фізичним особам в 

іноземній валюті, та передбачає реструктуризацію іпотечних кредитів в 

іноземній валюті, залишок за основною частиною яких не перевищує 2,5 млн 

грн за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим НБУ 

станом на 1 січня 2015 року. 

Положення Меморандуму про реструктуризацію валютних кредитів 

передбачають необхідність впровадження конкретних заходів щодо вирішення 

проблем, викликаних посиленою кредитною позицією, вираженою в іноземній 

валюті, на умовах відсутності посилення ризику втрат для вкладників, не 

передбачають застосування механізму залучення бюджетних коштів та 

сприяють досягненню домовленості між усіма зацікавленими учасниками [2]. 

Проте, слід зауважити, що Меморандум про реструктуризацію валютних 

кредитів підписали не всі банки, а також не уточнено кінцеві вимоги щодо їх 

реструктуризації.  

3) Продаж іпотечних кредитів на умовах факторингу. Набуття права 

власності на предмет іпотеки за умови укладання договору факторингу за 

основним зобов’язанням здійснюється за таким механізмом: договір 

відступлення права грошової вимоги за кредитним договором (факторинг); 

повідомлення боржника про зміну сторони у кредитному договорі; отримання 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

18 

 

від старого кредитора іпотечного договору, доданих до нього документів та 

листа – підтвердження щодо заміни сторони в іпотечному договору у зв’язку з 

укладенням договору факторингу; звернення до нотаріуса задля укладення 

договору про відступлення прав за іпотечним договором (старий кредитор та 

новий кредитор) та його державної реєстрації; повідомлення боржника про 

відступлення прав вимоги за іпотечним договором [3]. 

Однак, на сьогодні, задоволення вимог іпотечного кредитора шляхом 

продажу іпотечних кредитів на умовах факторингу є досить стриманим і не 

набуло широкого розвитку. 

Отже, високий рівень валютизації іпотечних кредитів та погіршення 

фінансового стану потенційних позичальників стримують розвиток іпотечного 

ринку та унеможливлюють впровадження нових кредитних програм. 

Для стабільного розвитку іпотечного кредитування в Україні необхідно 

забезпечення розвиток нормативно-законодавчої бази щодо регулювання 

спірних питань валютного кредитування як фізичних, так і юридичних осіб; 

стабільність цін та обмінного курсу національної валюти; уповільнення 

інфляційних коливань; стимулювання житлового кредитування окремим 

верствам суспільства шляхом рефінансування кредитів з боку державних 

органів. Для цього в країні повинні працювати державні програми будівництва 

та кредитування житла. А також, створення умов для зниження процентних 

ставок за депозитами, створить можливість для здешевлення ресурсної бази 

банків для фінансування процесу іпотечного кредитування. 
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Мале підприємництво є важливим сектором економіки, що сприяє 

насиченості ринку товарами та послугами, створенню нових робочих місць, 

зменшенню безробіття. Активний розвиток малих підприємств сприяє 

залученню до підприємницької діяльності значної кількості здібних, 

комунікабельних людей, кращому використанню всіх матеріальних та 

суспільних ресурсів, інтенсивнішому розвитку національного господарства, 

зростанню національного багатства та добробуту населення. Малі підприємства 

у ринковій економіці є провідним сектором, що визначає темпи економічного 

зростання, структуру та якість валового національного продукту. 

Метою дослідження є аналіз основних показників функціонування малих 

підприємств в Україні в цілому та Черкаській області зокрема. 

За даними Державної служби статистики України у 2014 р. частка малих 

підприємств в Україні становила 95,2 %, середніх – 4,7 % та великих – 0,1 %. 

Протягом 2010-2014 рр. ці показники не зазнали кардинальних змін. Кількість 

суб’єктів малого підприємництва України за 2014 рік становить 324598 

одиниць, що на 49211 (або на 14,53 %) підприємств менше, ніж за звітний 

період минулого року. Протягом 2010-2014 рр. кількість малих підприємств 

зменшилася на 32643 одиниць (або на 9,13 %) (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1 Динаміка кількості малих підприємств в Україні 
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Згідно даних Державної служби статистики України в 2014 р. у 

Черкаській області було зареєстровано 7686 малих підприємств, що на 259 

підприємств (або на 3,36 %) більше порівняно з 2013 роком. Протягом 2010-

2014 рр. цей показник демонстрував стійку тенденцію до зростання, кількість 

малих підприємств зросла на 951 (або на 12,37 %) одиниць (рис. 2) [1]. 

 

Рис. 2 Динаміка кількості малих підприємств у Черкаській області 

 

Важливим показником ефективної діяльності будь-якого підприємства є 

прибуток. Досліджуючи показники прибутковості малих підприємств, можна 

зазначити, що протягом періоду аналізу як в Україні в цілому, так і в 

Черкаській області зокрема вони мали позитивну тенденцію до зростання. Так, 

у 2014 р. у Черкаській області питома вага малих підприємств, що отримали 

прибуток становила 72,6 %, що перевершило показник попереднього року на 

2,9 %. А за весь період дослідження питома вага малих підприємств, які 

отримали прибуток зросла на 11,9 %. Що стосується загальнодержавного рівня, 

то у 2014 р. питома вага малих підприємств, що отримали прибуток становила 

66,5 %, що на 0,5 % більше ніж у попередньому році, а за досліджуваний період 

2010-2014 рр. цей показник зріс на 10,6 % (рис. 3). 

 

Рис. 3 Питома вага малих підприємств, що одержали прибуток в Україні 

та Черкаській області, % 
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Отже, провівши дослідження показників кількості та питомої ваги 

прибуткових малих підприємств в Україні в цілому та в Черкаській області 

зокрема було встановлено, що показник кількості малих підприємств в Україні 

має тенденцію до зменшення, тоді як у Черкаській області цей показник 

постійно зростав. Питома вага підприємств, що отримали прибуток як на 

Черкащині, так і в цілому у державі постійно зростала, однак у Черкаській 

області цей показник є значно більшим. У 2014 р. питома вага малих 

підприємств, що одержали прибуток у Черкаській області була на 6,1 п.п. 

більшою, ніж по Україні в цілому. 

Стає очевидним, що на Черкащині створені сприятливі умови для 

відкриття та ведення малого бізнесу. Розташована у географічному центрі 

України, Черкаська область є важливим економічним та транспортним центром 

країни, що стало важливим поштовхом до розвитку малого підприємництва, 

проте не основним. Суттєва підтримка з боку органів місцевого 

самоврядування дозволила навіть у кризові роки збільшувати, а не зменшувати 

кількість малих підприємств, крім того криза практично не вплинула на 

зростання питомої ваги вага малих підприємств, що одержали прибуток. 

Таким чином, незважаючи на значну кількість проблем діяльності малих 

підприємств в Україні, здійснене дослідження свідчить про можливі 

перспективи розвитку малого підприємництва з урахуванням досвіду провідних 

країн. Аналіз діяльності малих підприємств Черкаської області показав, що 

питома вага прибуткових підприємств є вищою, ніж в Україні в цілому, що 

свідчить про більш ефективне їх функціонування на території даного регіону. 

Для пожвавлення активності малих підприємств в Україні необхідно здійснення 

наступних заходів: подальше удосконалення законодавства, створення умов для 

отримання пільгового кредитування, зменшення податкового навантаження, 

проведення тренінгів щодо ведення малого бізнесу, створення бізнес-центрів та 

бізнес-інкубаторів, реалізація програм підтримки малого підприємництва як на 

державному, так і місцевому рівнях. 
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Активна підприємницька діяльність в аграрній сфері України значною 

мірою впливає на розвиток економіки України. Однак, найбільш складними 

відносинами в аграрному секторі економіки в ринкових умовах є кредитні 

відносини. Кризові явища зумовили зниження рівня фінансової стійкості 

більшості аграрних підприємств, у зв’язку з чим зменшилася кількість надійних 

та платоспроможних позичальників. Саме тому, проблематика кредитування 

сільськогосподарських підприємств залишається актуальною. 

Метою дослідження є аналіз банківського інвестиційного кредитування 

аграрних підприємств. 

Кредитування аграрного сектора має свою специфіку, яка визначається 

залежністю відтворювального процесу в галузі від природних умов. А це 

зумовлює, по-перше, чітку періодизацію процесу виробництва та 

унеможливлює перерви в ньому, що викликає потребу в забезпеченні надання 

кредитів для товаровиробників галузі в чітко визначений час і в повному обсязі; 

по-друге, уповільнений оборот капіталу потребує збільшення термінів 

залучення кредитних ресурсів та зниження плати за кредит; по-третє, 

нееквівалентність обміну та низький рівень прибутковості 
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сільськогосподарського виробництва, потребують зниження плати за кредит; 

по-четверте, низький рівень технічної оснащеності виробництва при високому 

рівні зносу техніки та використанні застарілої технології вимагає значного 

обсягу кредитного забезпечення інвестиційного характеру; по-п’яте, 

підвищений рівень ризикованості галузі потребує застосування адекватного 

рівня страхового захисту [1]. 

Так, за оперативною інформацією Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, в 2015 році станом на 01.09.2015, збільшився обсяг 

капітальних інвестицій в сільське господарство за перше півріччя 15-го року, 

порівняно з аналогічним періодом 14-го року, з 8,6 млрд грн до 9,4 млрд грн 

(+825 млн грн). Водночас, за 8 місяців 2015 року збільшилася частка експорту 

продукції АПК на 7,7 % до 35,7 %, порівняно з аналогічним періодом 2014 року 

[2]. Ці дані дають змогу зрозуміти, що агропромисловий комплекс має 

тенденцію до росту і великий потенціал. Тому, більшості банкам слід 

активізувати кредитну інвестиційну кредитну діяльність в АПК. 

Кредитування аграрної галузі в даний час є в пріоритетах розвитку 

банківського кредитування. Українські банки стали більш зацікавлені 

кредитуванням сільгоспвиробників. Фінансування підприємств АПК становить 

приблизно четверту частину всіх доступних ресурсів. При цьому, найбільш 

затребуваним фінансовими продуктами для підприємств аграрного сектору є: 

сезонні кредити, на вирощування культур, інвестиції на придбання 

сільськогосподарських активів, кредити для агробізнесу, фінансовий лізинг. 

Найбільш активно кредитують сільськогосподарські підприємства такі банки, 

як Райффайзен Банк Аваль, Креді Агриколь Банк, ПриватБанк, Укрексімбанк. 

За окремими програмами кредитування агробізнесу на ринок вийшли такі 

банки як Кредит Дніпро та ПУМБ.  

Вважаємо, що досить ефективним може бути використання державних 

коштів не для прямого надання суб’єктам господарювання, а для надання  

гарантій тим сільськогосподарським підприємствам, що презентують 

перспективи ефективної діяльності на ринку. Це дозволить частково вирішити 
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таку проблему, як високі відсоткові ставки, та ризиковість самого бізнесу. 

Сучасні проблеми кредитування значно ускладнилися у зв’язку з фінансово-

економічною кризою. Поряд із традиційними проблемами аграрного сектора та 

некредитоспроможністю сільськогосподарських товаровиробників виступають 

ще й криза банківської системи, що спричинила значне подорожчання 

позичкових коштів, та економічна криза, яка охопила всі галузі економіки, 

позбавивши Державний бюджет країни частини джерел надходження грошових 

коштів. У цих умовах розв’язати проблему кредитування аграрного сектора 

можна лише шляхом відновлення економічної стабільності, як основної умови 

стабілізації фінансової та банківської систем країни. А це, у свою чергу, 

можливе за умови активної участі держави в проведенні активної політики 

підтримки всіх учасників механізму кредитування: сільськогосподарських 

товаровиробників, банків, лізингових компаній. Головний інструмент цієї 

політики – посилене кредитування вітчизняних виробників за рахунок 

створення механізму цільового використання дешевого рефінансування банків 

виключно для кредитування реального сектора економіки. 

До основних напрямів формування повноцінної системи кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників належать внесення змін нормативно-

правової бази у сфері кредитування АПК, які полягають у наступному: 

1) законодавче врегулювання прав і обов’язків учасників кредитного процесу; 

2) забезпечення належної державної підтримки у сфері пільгового 

кредитування. 
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За сучасних умов інновації або інноваційні процеси у тій чи іншій мірі 

властиві кожному підприємству. Інновації – новостворені (застосовані) і (або) 

вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва 

і (або) соціальної сфери [1]. Виходячи з цього, можна сказати, що інноваційний 

процес являє собою сукупність науково-технічних, технологічних і 

організаційних змін, що відбуваються у процесі реалізації інновацій. 

У цілому інноваційний процес можна розглядати як комплекс 

послідовних дій, унаслідок яких новація розвивається від ідеї до конкретного 

продукту і поширюється під час практичного використання. Ефективність 

інноваційного процесу визначається лише після впровадження інновації, коли 

з’ясовується, у якій мірі вона задовольняє потреби ринку. Важливе значення 

при цьому має інструмент моделювання. Модель інноваційного процесу дає 

змогу виділити в інноваційній діяльності окремі складові, відкриваючи тим 

самим можливість наскрізного планування інновації за стадіями, з урахуванням 

кон’юнктурних змін. 

В основі інноваційного процесу лежить створення, упровадження та 

поширення інновацій, необхідними властивостями яких є науково-технічна 

новизна, практичне їх застосування та комерційна реалізованість з метою 

задоволення нових суспільних потреб. Світ нововведень не обмежується тільки 

технікою і технологіями, удосконалення або зміна систем управління та 

організації процесів виробництва теж здійснюються через уведення інновацій. 
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Нові організаційні структури, методи розробки управлінських рішень, форми 

стимулювання розробляються науковцями-спеціалістами, освоюються і 

впроваджуються так само, як і нові прилади, технологічні лінії чи обладнання. 

Розрізняють три види інноваційного процесу [2, с.49]: 

- простий внутрішньоорганізаційний – передбачає створення і 

використання нововведення у рамках однієї організації, нововведення при 

цьому не набирає безпосередньо товарної форми; 

- простий міжорганізаційний – нововведення стають предметом 

купівлі-продажу в стосунках між виробниками та споживачами; 

- розширений – виявляється з появою нових виробників 

нововведення, порушуючи монополію виробника – піонера, що сприяє через 

конкуренцію удосконаленню властивостей нововведення. 

Управління інноваційними процесами передбачає управління 

підприємством, яке базується на його науково-технічному потенціалі, здійснює 

аналіз, моделювання ситуацій, на підставі чого проводить регулювання і 

своєчасні зміни на підприємстві, що відповідають стану зовнішнього та 

внутрішнього середовищ, що в сукупності дозволяє підприємству вижити та 

досягнути своєї мети в довгостроковій перспективі. 

Управління інноваційною діяльністю охоплює стратегічні та оперативні 

аспекти і має бути, з одного боку, націлене на створення або оперативне 

залучення інновацій, які забезпечуватимуть збереження і зміцнення ринкових 

позицій підприємства у тривалій перспективі, а з іншого – на систематичну й 

цілеспрямовану діяльність із вдосконалення існуючих технологій, прийомів і 

способів виконання роботи, завдяки яким життя інновацій подовжується 

[2, с.56]. 

Стратегічне управління націлене на реалізацію масштабних інноваційних 

проектів та визначає основні напрями в науково-технічної і виробничої 

діяльності підприємства у сферах розроблення та впровадження нової 

продукції, залучення у виробничу діяльність нових ресурсів і технологій, 

освоєння нових методів організації виробництва. 
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Оперативне управління інноваційною діяльністю підприємства полягає у 

складанні календарних планів-графіків виконання робіт і контролюванні їх 

виконання; вивченні економічних, організаційно-управлінських, соціально-

психологічних факторів, що впливають на здатність фірми здійснювати 

інноваційну діяльність; розробленні ефективних форм організації інноваційної 

діяльності. Воно передбачає розроблення системи стимулювання з метою 

заохочення ініціативи, участі в інноваційних змінах, обговоренні проблем, що 

виникають у процесів провадження інновації тощо. 

Розробка та впровадження управлінських інновацій має велике значення 

не тільки в діяльності вітчизняних підприємств, на сьогоднішній день серед 

розвинених країн немає такої, де держава тими чи іншими методами не 

прагнула б сприяти інноваційному процесу. Аналізуючи державну політику 

розвинених країн щодо підтримки інновацій за ступенем державного 

регулювання, можна виділити два полюси. На одному знаходяться США та 

Велика Британія, де держава найменше втручається в економіку, зокрема й в 

інноваційну діяльність, на іншому – Франція та Японія, в яких держава 

найбільш активно підтримує інноваційний процес всіма можливими методами. 

Отже, дослідження даної теми є актуальним для сьогодення та 

майбутнього, адже саме управління інноваційним процесом стає ключовим 

чинником для виживання підприємства у конкурентному середовищі. 
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Актуальність. Результатом діяльності будь-якого підприємства є випуск 

готової продукції, виконання робіт або надання послуг. Адже саме завдяки 

цьому вони і отримують свій основний прибуток. І від якості обліку готової 

продукції залежить правильне визначення фінансового результату діяльності 

підприємства 

Мета. На сьогоднішній день організація обліку сільськогосподарської 

продукції є складним процесом. Його складність полягає в необхідності 

обґрунтування визначення поняття готової продукції і відповідно строків 

закінчення виробничого потенціалу. Ці проблеми організації обліку є 

актуальними і потребують кардинального вирішення, адже поліпшення 

організації обліку готової продукції є основним способом досягнення 

соціальної та економічної ефективності діяльності підприємства. 

Результати. Методологічні основи формування в бухгалтерському 

обліку інформації про готову сільськогосподарську продукцію визначають 

декілька П(С)БО.  

Так, згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

9 «Запаси», готовою вважається продукція, що виготовлена на підприємстві, в 

установі, та призначена для продажу і відповідає технічним та якісним 

характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим 

актом [1]. 

Беручи до уваги галузеву специфіку функціонування 

сільськогосподарських підприємств потрібно розглянути визначення готової 

продукції яке подається в спеціально розробленому для підприємств які 
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здійснюють сільськогосподарську діяльність Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». За його п.4 

Сільськогосподарська продукція – актив, одержаний у результаті 

відокремлення від біологічного активу,призначений для продажу,переробки або 

внутрішньгосподарського споживання [2]. Але дане визначення є не зовсім 

коректним, адже іноді одержання сільськогосподарської продукції ніяк не 

впливає  на сам біологічний актив скажімо, при одержанні молока від корів, а 

буває, коли сільськогосподарська продукція – це результат знищення 

біологічного активу наприклад, отримання м’яса після забою тварин. Для 

порівняння розглянемо визначення з МСБО 41 «Сільське господарство» 

Сільськогосподарська продукція – це зібраний врожай біоактивів підприємства, 

врожай – процес відокремлення продукції від біоактиву або припинення 

життєвих процесів біоактивну [3]. Як бачимо визначення більш коректне й 

правдиве. 

Судячи з вище приведеного матеріалу, досліджувана категорія 

трактується з різних точок зору. Тому, це поняття потребує уточнення з 

погляду системності визначення та практичного використання. 

Так, готова продукція, на нашу думку, це частина запасів і 

сільськогосподарської продукції виготовлена підприємством , або одержана у 

результаті відокремлення від біологічного активу, зібраний врожай або 

припинення життєвих процесів біоактиву, яка призначена для подальшого 

продажу,внутрішнього використання і відповідає технічним та якісним 

характеристикам (рис. 1) 

Важливо при організації обліку готової продукції правильно визначити її 

характер. Продукцію групують: 

- за формою (уречевлена, результати виконаних робіт чи наданих послуг); 

- ступенем готовності (готова продукція, напівфабрикати та незавершене 

виробництво); 

- технологічною складністю (проста, складна). 
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Рис. 1 Авторське визначення категорії «Готова продукція» 

 

Крім того, складна за класифікаційною складністю готова продукція, як 

результат виробничої діяльності, може мати вигляд основної, супутньої та 

побічної продукції [4]. 

Готова продукція становить основну частину товарної продукції 

підприємства. Але окрім основної продукції на підприємстві одержують 

побічну, яка виникає при виробництві основної та, може приносити додатковий 

прибуток за умов наявності попиту, для контролю за  додатковими грошовими 

надходженнями необхідний більш деталізований облік готової продукції, а саме 

введення нових субрахунків за видами готової продукції. Для цього слід 

використовувати субрахунки 271 «Основна сільськогосподарська продукція » 

та 272 «Супутня сільськогосподарська продукція», а також 273 «Побічна 

сільськогосподарська продукція».  

Висновки. Отже, різноманіття підходів до сутності готової продукції 

зумовлене відмінними тлумаченнями у діючих П(С)БО та інших нормативних 

П(С)БО 9 П(С)БО 30 МСБО 41 

Готова продукція - 

виготовлена на 

підприємстві, в установі, та 

призначена для продажу і 

відповідає технічним та 

якісним характеристикам, 

передбаченим договором 

або іншим нормативно 

правовим актом 

Сільськогосподарська 

продукція – актив, 

одержаний у результаті 

відокремлення від 

біологічного активу, 

призначений для 

продажу, переробки або 

внутрішньогосподарськ

ого споживання 

Сільськогосподарська 

продукція - це зібраний 

врожай біоактивів 

підприємства, врожай - 

процес відокремлення 

продукції від біоактиву 

або припинення 

життєвих процесів 

біоактивну. 

Готова продукція – це частина запасів та сільськогосподарської продукції 

виготовлена підприємством , або одержана у результаті відокремлення від 

біологічного активу, зібраний врожай або припинення життєвих процесів біоактиву, 

яка призначена для подальшого продажу,внутрішнього використання і відповідає 

технічним та якісним характеристикам. 
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документів. Приведене авторське визначення, на нашу думку, вплине на 

удосконалення методичного підходу до бухгалтерського обліку готової 

продукції. Також було розглянуто класифікацію готової продукції за ступенем 

складності й виявлено три види складної продукції: основна, супутня та побічна 

ведення більш деталізованого обліку готової продукції є найбільш доцільним 

засобом її обліку. 
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На сьогодні інвестиційна діяльність, як і інвестиції перебувають на 

низькому рівні розвитку, і є недооціненими в ролі основної рушійної сили 

розквіту української економіки. Особливу роль в активізації інвестиційної 

діяльності призначена банкам, адже вони виступають посередниками в 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
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акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів. Номінальний обсяг 

банківських кредитів зростає, хоча це є недостатнім для підвищення 

інвестиційно-інноваційного сегменту ринку. 

В умовах ринкового середовища, що швидко змінюється, великого 

значення набуває виважена інвестиційна політика, яка потребує від банків 

пристосування як до зовнішнього, так і до внутрішнього середовища. 

Економіка України відчуває велику нестачу інвестиційних ресурсів, що 

викликане низькою активністю суб’єктів господарювання. Так як, одним з 

джерел фінансування інвестиційної діяльності виступають банківські кредити, 

то банки, в першу чергу, зацікавленні в залученні нових клієнтів та збільшенні 

свого кредитного потенціалу. Суб’єкти господарювання, у свою чергу, 

отримані кредити направляють на фінансування інвестиційної діяльності, тим 

самим збільшуючи ефективність виробництва та доходи своїх підприємств. 

Банки України на ринку кредитування інноваційних процесів можуть 

виступати як у якості посередників, так і в якості безпосередніх учасників 

кредитування. Основними джерелами фінансового забезпечення інвестиційної  

діяльності є: власні кошти підприємств і організацій (56 %), кредити банків 

(20 %), власні кошти населення (15 %) [1]. 

Причиною нестачі банківських інвестиційних коштів для кредитування 

інноваційних проектів є відсутність підтримки вітчизняних інвесторів, які 

зацікавлені в інноваційному піднесенні нашої держави. В Україні банківській 

системі притаманна диверсифікація капіталу, що негативно впливає на 

розвиток інвестиційного кредитування інноваційної діяльності. Такий вплив 

представимо проаналізувавши банківські кредити, надані не фінансовим 

корпораціям за цільовим спрямуванням (табл. 1). 

Розглядаючи дані можна зробити висновок, що протягом 2011-2016 рр. 

спостерігалися позитивні тенденції в зростанні обсягів ВВП і банківського 

кредитування, проте вони значно відставали від докризових показників. 

Кредити вітчизняних банків надходили в основному на фінансування поточної 

діяльності суб’єктів господарювання і не мали інвестиційної спрямованості. 
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Станом на січень 2016 року кредити, спрямовані на фінансування поточної 

діяльності, сягнули 679599 млн грн, тоді як кредити на інвестиційну діяльність 

склали лише 128609 млн грн, що являє собою негативну тенденцію. 

Таблиця 1 

Банківські кредити, надані не фінансовим корпораціям, за цільовим 

спрямуванням, млн грн 

Період Усього 

Кредити в 

поточну 

діяльність 

Кредити на 

придбання, 

будівництво та 

реконструкцію 

нерухомості 

Інші кредити в 

інвестиційну 

діяльність 

Усього 

кредитів на 

інвестиційну 

діяльність 

2011 575 545 484 243 10 318 80 985 91 303 

2012 605 425 516 320 7 467 81 638 89 105 

2013 691 903 555 142 13 026 123 735 136 761 

2014 778 841 625 750 15 548 137 543 153 091 

2015 

грудень 
787 795 659 984 12 986 114 825 127 811 

2016 

січень 
808 208 679 599 13 444 115 165 128 609 

Джерело: складено за кредитно-грошовою статистикою НБУ [2] 

Проблема недостатнього рівня інвестиційного кредитування зумовлена 

різними факторами, зокрема, велика ризикованість інвестиційного 

кредитування змушує банки збільшувати відсоткові ставки, але не всі клієнти 

погоджуються на такі умови кредитування. Також проблемним є нарощення 

обсягу довгострокових депозитів, необхідного для забезпечення належної 

ресурсної бази для фінансування інвестиційного кредитування, адже впливає 

фактор недовіри населення до банківської системи. Важливим 

макроекономічним фактором виступає політична та економічна стабільність 

держави, стан нормативно-правового забезпечення, що на даному етапі 

розвитку негативно впливає на створення сприятливих умов розвитку 

інвестиційного кредитування і самої інноваційної діяльності в цілому. 

Задля того, щоб українська економіка мала подальший розвиток  за 

інноваційним сценарієм, потрібно активізувати банківське інвестиційне 

кредитування інноваційної діяльності. Необхідно впроваджувати нові бізнес-

моделі діяльності, які б забезпечили зростання конкурентоспроможності банку 
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у сфері інвестиційного кредитування, залучати вітчизняних інвесторів, які, в 

першу чергу, зацікавлені в розквіті економіки. 
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Управління активами в сьогоденні займає визначальну позицію. Будь-яке 

підприємство на всіх етапах формування та стабілізації має розглядати оборотні 

активи першочергово з усіма ризиками, так як підтримання активів є 

стратегічно важливим чинником майнового стану. Система управління 

оборотними активами набуває великого значення та актуальності. Значною 

мірою це стосується інноваційного впровадження підходів, методів та 

мінімізації ризиків. 

Значний внесок у дослідженні поняття «оборотні активи» та їх 

класифікації зробили такі вітчизняні і зарубіжні науковці, як І.В. Алєксєєв, 

О.І. Нич, Л.О. Бетехтіна, В.П. Бечко, О.С. Бондаренко, М.Д. Білик, 

О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Д.Л. Ящук та інші. Загальні методологічні та 
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теоретичні питання ризикології розглянуті в роботах І.А. Бланка, 

В.В. Вітлінського, Л.О. Примостки. 

Серед сучасних і зарубіжних учених та науковців, визначення «оборотні 

активи» можна зустріти й інші інтерпретації цього поняття, такі як: «оборотний 

капітал», «оборотні засоби», «оборотні кошти», «оборотні гроші» та ін.  

Оборотні активи – це складова частина економічних ресурсів 

підприємства. За рахунок оборотного капіталу на підприємстві формується 

велика кількість елементів активів. Іншими словами оборотні активи – це 

активи які знаходяться в постійному обігу на всіх етапах операційного циклу 

підприємства. До оборотних активів можна віднести: грошові кошти, цінні 

папери, сировину та матеріали.  

Для ефективного управління активами підприємств потрібно: 

 адекватна інформаційна база, яка має бути достатньою та достовірною 

для детального аналіз; 

 забезпечення єдиних методологічних принципів до організації та 

ведення обліку окремих складових активів, зобов’язань та капіталу; 

 ефективність управлінських рішень забезпечує прозорість 

інформаційної бази, яка набуває особливого значення в періоди економічної 

кризи, корупції та нестабільності економіки [1]. 

Основні ризики та наслідки в управлінні оборотними активами: 

 ризик втрат особливо в умовах дії інфляційних факторів призводить 

до зменшення капіталу підприємства; 

 недостатність грошових коштів може призвести до перебоїв у 

виробничому процесі, невиконання зобов’язань, втрат можливого прибутку; 

недостатність виробничих запасів спричинює перебої у виробництві, зайві 

витрати, недоотримання реалізаційного доходу; 

 наявність зайвих оборотних активів спричинює зайві витрати на 

фінансування, іммобілізацію фінансових ресурсів, недоотримання частини 

доходу і прибутку [2]. 
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Ризики управління активами характеризуються спроможністю 

підприємства погасити заборгованість, що утворилась у результаті формування 

активів. Чинниками закладення рівня ризику в управління активами 

визначається великою сукупністю передумов, причин та наслідків як 

функціонування підприємства [3]. 

Для мінімізації ризиків з боку фінансової спроможності, можна підвищити 

конкурентоспроможність підприємства за рахунок введення таких шляхів: 

 забезпечення максимальної доходності капіталу, при 

передбачуваному рівні фінансового ризику; 

 ефективний розподіл капіталу за видами діяльності; 

 формування оптимальних обсягів капіталу та фіксованого резерву.  

Таким чином, щоб підприємство було конкурентоспроможним на ринку 

праці, найважливішим аспектом є виробництво, склад і використання активів. В 

умовах ринкової економіки управління оборотними активами є одним з 

основних факторів виробництва на всіх етапах. Основними напрямками 

зниження ризиків в управлінні оборотними активами є: скорочення 

матеріальних запасів на складах за рахунок зниження наднормативних запасів 

матеріалів, палива, інструменту, внаслідок поліпшення постачання, за рахунок 

зниження норм витрат матеріалів на одиницю продукції; зменшення тривалості 

циклу виробництва основної продукції за рахунок застосування нової техніки і 

технології, підвищення продуктивності праці, норм витрат ресурсів; 

скорочення залишків нереалізованої продукції через прискорення реалізації, 

підвищення ефективності роботи служби маркетингу, удосконалення 

розрахунків, поліпшення комплектності постачань;  підвищення ритмічності 

виробництва внаслідок рівномірності випуску і відвантаження продукції, 

удосконалення планування і організації виробництва; розвиток концентрації, 

спеціалізації і кооперування; удосконалення асортименту продукції і 

підвищення якості виробів. 
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Проектне фінансування є загальновизнаним механізмом ефективної 

реалізації складних інфраструктурних проектів. В Україні даний механізм ще 

не отримав належного впровадження, а сьогоднішній глибокий економічний 

спад та дефіцит державних коштів є додатковим чинником відтермінування 

його практичного використання. Однак, враховуючи високу значимість 

проектного фінансування в аспекті стимулювання економічного зростання 

важливим є вивчення останніх світових тенденцій щодо розвитку та 

використання даного механізму.  

Варто відмітити, що впродовж семи років з початку кризи існували 

фактори, які уповільнювали розвиток проектного фінансування такі як обвал 

цін на сировинні матеріали, нестабільність кредитоспроможності певних 

держав та політичні заворушення в деяких регіонах світу. Незважаючи на 

досить складне середовище, у 2015 році відбулася консолідація ключових 
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тенденцій ринку. Експортні кредитні агентства і розвинені фінансові установи 

відіграли ключову роль у структуруванні досвіду щодо укладення угод з 

проектного фінансуванню. Поряд із традиційними методами кредитування на 

ринку проектного фінансування більш широкого використання набувають 

проектні облігації.  

Згідно даних Thompson Reuters’ Global Project Finance Review за 9 місяців 

2014 року, проектне фінансування в світі склало 178 млрд дол., що на 17,9 % 

більше порівняно з 2013 роком. Найбільш активними ринками були 

європейський, африканський та ринок Близького Сходу незважаючи на 

скорочення в 1,3 %. В Європі воно відбулося за рахунок обмеження державних 

витрат багатьох країн. У табл. 1, представлено динаміку світового тренду щодо 

розвитку проектного фінансування за 2010 та 2014 рр.  

Таблиця 1 

Динаміка розвитку проектного фінансування у розрізі секторів та регіонів 

світу за 2010 та 2014 рр. 

Сектор 2010 2014 Регіони світу 2010 2014 

Держава 37% 34% Західна Європа 27% 35% 

Інфраструктура 16% 23% Північна Америка 32% 28% 

Нафта та газ 11% 10% Азія 15% 14% 

Медіа 15% 14% Африка та Близький 

Схід 

3% 3% 

Гірничо та метало видобувний 

сектори 

10% 8% Латинська Америка 14% 11% 

Інше 3% 3% Океанія 6% 6% 

Хімічне виробництво 5% 4% Східна Європа 3% 3% 

Джерело: Trends In Global Project Finance [3]. 

Як було зазначено вище, основними учасниками проектного фінансування 

э експортні кредитні агентства та розвинені фінансові установи, які активно 

беруть участь у фінансуванні великомасштабних енергетичних та 

інфраструктурних проектів. Наприклад, мультимілярдна програма Інтерсіті 

Експрес у Великобританії за участю Банку Японії з міжнародного 

співробітництва або проект з освоєння сонячної енергії під назвою 
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Нур Уарзазат (Марокко), який фінансується декількома фінансовими 

установами і міжнародними організаціями. 

Уряди також розвивають фінансові продукти для підтримки 

життєздатності інфраструктурних та енергетичних проектів. Дані інструменти, 

як правило, виступають в ролі підтримки прямим кредитуванням або через 

боргові гарантії, які допомагають обраним проектам. Наприклад, Казначейство 

Великобританії бере участь у фінансуванні проекту атомної електростанції 

«Хінклі-Поінт С». Інші проекти стосуються ядерних трубопроводів – Horizon’s 

Wylfa і NuGen’s Moorside, – для реалізації яких очікується залучення державної 

підтримки відповідно до національних пріоритетів щодо генерації низького 

рівня вуглецю [2]. 

У свою чергу, США зацікавлений у фінансуванні інфраструктурних, 

зокрема транспортних, та енергетичних проектів. На ринку проектного 

фінансування важливе місце посідають міжнародні банки. Так, зокрема, в 2015 

році, японські банки активізувалися на даному ринку. Китайські банки вже 

управляють великим портфелем проектів, розширюючи свою співпрацю з 

європейськими проектами (наприклад, проекту атомної електростанції Хінклі-

Поінт С). Загалом, міжнародні банки, ознайомившись з посткризовими 

вимогами щодо достатності капіталу, стали більш лояльними до нових 

проектів, ніж в кризовий період. У деяких країнах, таких як Туреччина та 

Китай, стійкі місцеві комерційні банки маючи достатню ліквідність, необхідну 

для фінансування великомасштабних енергетичних та інфраструктурних 

проектів, представляють додаткові можливості для спонсорів [2]. 

В аспекті фінансових інструментів, які використовуються для реалізації 

проектного фінансування, варто відмітити розвиток ринку проектних облігацій, 

особливо в Північній Америці та Європі. Розгортання угод проектних облігацій 

особливо помітно в Європі, залучаються пенсійні фонди, страхові та компанії з 

управління активами. У свою чергу, на африканських та інших ринках, що 

розвиваються, підвищується рівень інвестування з фондів і інших фінансових 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

40 

 

інвесторів, особливо зростає приватний капітал японських та китайських 

інвесторів.  

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що ринок 

проектного фінансування знаходиться в процесі швидкої зміни, проте учасники 

даного ринку шукають способи пристосування до нової динаміки в результаті 

світової фінансової кризи. Глобальний тренд розвитку передбачає збільшення 

можливостей щодо пошуку інвесторів, які будуть готові фінансувати проекти і 

розширювати проектні портфелі. 
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В умовах сучасної нестійкості економіки питання результативного 

управління в банківській сфері постають виключно гостро. При обмеженому 

доступі банків до ресурсів і зростанні ризиків при розміщенні активів успішно 

здійснювати своє функціонування зможуть лише ті банки, які зуміють 
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впровадити підходи, що підвищують наукову обґрунтованість прийняття 

рішень. Однак ефективність банківського менеджменту залишається 

невисокою. 

Забезпечення стабільного і стійкого функціонування банку неможливо 

без ефективного управління його активами. Низький рівень якості активів, що 

формують структуру портфелю банківської установи, зменшує її капітал та є 

основною причиною появи банкрутства. У зв’язку з цим проблема забезпечення 

оптимальної структури і високої якості портфеля активів банку стає особливо 

актуальною, оскільки її вирішення дозволить не лише запобігти появі кризових 

тенденцій в його розвитку, а й сприятиме підвищенню ефективності 

функціонування банку в цілому. 

У цьому аспекті слід зазначити, що для побудови ефективної системи 

управління проблемними активами на рівні комерційних банків необхідно в 

першу чергу визначитися з термінологічним вмістом основного поняття 

«проблемні активи», оскільки без формування чіткого понятійного апарату 

доволі ускладненою є побудова цілісної теоретичної системи з управління 

проблемними активами банківського установи. 

Переважна частка проблемних активів формується внаслідок проведення 

банками активних операцій, зміст яких полягає у розміщенні власних та 

залучених коштів з метою отримання прибутку і забезпечення діяльності. Але 

їх відсоток незначний порівняно з проблемними активами, що виникли 

внаслідок неповернення виданих банком кредитів або через неповернення 

коштів, які були вкладені в операції з цінними паперами. 

Проблеми активи можуть стати внаслідок проведення банком таких 

активних операцій: видача різних видів кредитів, в тому числі лізингові і 

факторингові операції; операції з придбання цінних паперів; депозитні операції 

банку з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках 

тощо. 

У таблиці 1 представлено погляди науковців щодо змісту поняття 

«проблемний актив банку». 
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Таблиця 1 

Теоретичні підходи до розуміння змісту поняття «проблений актив 

банку» 

Автор Визначення 

А.Р. Тушницький 

[1, с.254] 

це активи банку, з якими виникли проблеми при їх поверненні в 

певний термін, і реалізація механізмів для їх повернення несе 

додаткові витрати для банку, тобто погіршує його фінансовий 

результат. 

М.Ю. Алексєєв 

[2, с.19] 

сума простроченої заборгованості за виданими кредитами, 

вкладеннями в корпоративні та банківські облігації і пайові цінні 

папери, а також врахованими векселями кредитних організацій і 

корпоративного сектора з урахуванням нерезидентів. 

В. Сирота 

[3, с.207] 

кредитні кошти і вкладення в фінансові інструменти, які не генерують 

грошові надходження в банк в запланованому обсязі або 

спостерігається значне зниження їх балансової вартості через 

несприятливої ринкової кон’юнктури. 

Л. Дудинець  

[4, с. 32] 

банківські активи, за якими є сумніви щодо їх повернення, а також 

існує вірогідність не отримати економічну вигоду від їх розміщення 

або використання. 

Представлені визначення мають як позитивні так і негативні моменти. 

Окремі з них не враховують структуру проблемних активів, інші містять 

обмежений перелік критеріїв за якими актив відноситься до проблемного, 

наприклад лише прострочення платежів за договором та підвищення 

ймовірності настання негативного фінансового результату. Деякі автори поза 

увагою залишають причини з яких актив переходить у категорію проблемних. 

А деякі з них, взагалі, відводять велике значення суб’єктивному судженню 

щодо ймовірності повернення активу чи отримання доходу від його розміщення 

і використання. 

Основними причинами появи проблемних активів в балансах банківських 

установ фахівці називають: 

– недоліки в нагляді за банками і банківською системою та регулюванні 

банківської діяльності; 

– низька якість банківського менеджменту; 

– здебільшого ринкова мотивація при видачі кредитів; 

– загальне погіршення економічної ситуації та фінансова нестабільність; 

– спад виробництва та скорочення ВВП; 
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– зниження платоспроможності позичальників. 

Перманентні фінансові кризи, що зумовили появу в українських банках 

значної частки проблемних активів, дозволили напрацювати певний досвід, 

побудувати на його основі свою стратегію, виробити конкретні методи 

управління портфелем проблемних активів.  
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Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є 

адекватна банківська система, від чіткої і злагодженої роботи якої залежить 
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стан розрахунків, безперервність товарного і грошового обігу, гнучкість і 

еластичність грошової системи, міцність національної валюти, розвиток 

реального сектора економіки. Реалії сьогодення вказують на те, що загальне 

соціально-економічне і політичне становище України призвело до нестійкості 

фінансового ринку, що породило процес банкрутства банків.  

Ситуація ускладнюється тим, що зростаюча неспроможність банків 

здійснювати платежі, надавати довгострокові кредити для розвитку реального 

капіталу негативно позначилась на платоспроможності підприємств і 

спровокувала подальший спад виробництва. Посилюються зазначені негативні 

тенденції під впливом світової фінансової та внутрішньої економічної кризи, 

коли в умовах економічного спаду банківська система функціонує відособлено 

від виробничої та торговельної сфер і, таким чином, не виконує належного, з 

точки зору суспільного поділу праці, функціонального призначення і 

навантаження. Хвиля кризових явищ, що охопили економіку, викликала 

потребу в поглибленні економічних досліджень у сфері пізнання основних 

закономірностей стабільності.  

Стабільність банківської системи характеризує здатність протистояти 

перешкодам у її функціонуванні з метою виконання у подальшому ролі 

фінансового посередника в економіці, є основою для прийняття раціональних 

рішень у сфері капіталовкладень на мікрорівні для ефективної діяльності 

економічних агентів [1]. 

Банківська система України функціонує у певному взаємозв’язку з 

економічною системою. До базових умов стабільності на макрорівні слід 

віднести, передусім, стабільність економіки. Оцінюючи стабільність економіки, 

мають на увазі загальну макроекономічну стабільність (стійке зростання 

виробництва і зайнятості, контрольований рівень інфляції та ін.). Підтримка 

економіки у стабільному стані належить до першочергових завдань, які ставить 

перед собою уряд будь-якої країни. При цьому в даному аспекті не остання 

роль відводиться її центральному банку. 
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Банківська система належить до складних систем зі зворотним зв’язком, і 

це дозволяє визнати, що вона може чинити вплив на стабільність економіки, 

насамперед, через механізм пропозиції грошей. Проте слід зазначити, що 

можливості такого впливу мають певні межі. Зокрема, якщо НБУ зосередить 

свою увагу на одній зі змінних, наприклад, обмінному курсі національної 

валюти, то його можливості ефективно впливати на інші, такі як інфляція, 

відсоткові ставки значно знижуються. Іншою базовою умовою стабільності 

банківської системи на макрорівні є наявність ринкової інфраструктури [2]. 

Стосовно банківської системи виділимо наступні елементи ринкової 

інфраструктури: законодавство, фінансові ринки і властиву їм організаційну 

інфраструктуру. Правові основи ринкової інфраструктури мають бути 

підкріплені відповідною організаційною структурою. У даному контексті 

особливо виділимо, перш за все, адекватну судову систему з неупередженим 

розглядом і невідворотним застосуванням закону. Ці умови стабільності 

банківської системи можна сформулювати як правила формування підґрунтя 

або як достатню правову основу функціонування економічної і банківської 

систем. Важливою характеристикою ринкової інфраструктури слід визнати 

наявність розвинутих фінансових ринків, на яких виявляється попит і 

пропозиція на різні фінансові активи. На фінансових ринках формуються 

ресурси, які залучаються до економічного обороту, перш за все, їх основними 

операторами – банками та НБУ. Ринок фінансових ресурсів об’єднує 

кредитний, валютний і ринок інструментів власності. У свою чергу, фінансовий 

ринок складається з грошового ринку і ринку інструментів позики або ринку 

цінних паперів. 

Таким чином, до умов стабільності банківської системи, що формуються 

у зовнішньому середовищі, належать: макроекономічна стабільність і ринкова 

інфраструктура. Серед зовнішніх чинників стабільності окремою позицією 

виділяють стабілізаційну політику, спрямовану на дотримання економічних 

меж кредитування потреб держави, формування умов обігу та управління 

грошовими активами. Здатність елементів банківської системи підтримувати 
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стабільність, а наглядового органу – НБУ – створити умови щодо забезпечення  

стабільності, є важливою складовою підтримки банківської системи. 
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Протягом останніх років проблема неплатежів і зростання податкових 

боргових зобов’язань у суб’єктів господарювання стала невід’ємним атрибутом 

економіки України. Податковий вексель є не тільки зручною формою 

розрахунків з бюджетом, але і видом комерційного кредиту, так як оплата по 

векселю відбувається не відразу, а через певний час, на протязі якого сума по 

векселю знаходиться в розпорядженні векселедателя [2]. Податковий вексель – 

це письмове безумовне грошове зобов’язання платника податку сплатити до 

бюджету відповідну суму коштів у порядку та терміни, визначені 

законодавством, що підтверджується комерційними банками шляхом авалю, 

який видається платником на відстрочення сплати, що справляється при імпорті 

товарів на митну територію України [4].  

Для відображення операцій з обліку податкових векселів призначений 

рахунок 621 «Короткострокові векселі, видані у національній валюті». Залежно 

від категорій податкових векселів, їх відображення в бухгалтерському обліку 
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відбувається по-різному. Використання сучасних інформаційних технологій з 

обліку податкових векселів передбачають дотримання уніфікованого алгоритму 

відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та 

вимагають адаптації із врахуванням можливостей програмного забезпечення 

обліку на кожному підприємстві. У таблиці 1 відображено оптимальний, на наш 

погляд, у плані дотримання законодавства порядок обліку операцій з 

податковим векселем на рахунках бухгалтерського обліку [4]. 

Таблиця 1 

Відображення в обліку операцій з використанням податкового векселя 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Rредит 

1 Виставлений податковий вексель митному органу 377 

643 

621 

377 

Вексель 1-ї категорії проплачений у місяці поставки або в наступному періоді до настання 

терміну його погашення 

2 Сума зобов’язань по податковому векселю сплачена в бюджет 

(вексель погашений)* 

621 311 

3 Відображена сума зобовєязань по векселю в складі 

податкового кредиту (в момент перерахування грошових 

коштів у бюджет) 

641 643 

Вексель 2-ї категорії : 

4 Відображена сума зобов’язань по векселю в складі податкових 

зобов’язань 

621 641 

5 Відображена сума зобов’язань по векселю в складі 

податкового кредиту (в наступному періоді після погашення 

векселя) 

641 643 

При наявності бюджетного відшкодування оп. 2-5. не проводяться, а натомість записи 

мають такий вигляд: 

6 Погашені зобов’язання по податковому векселю бюджетним 

відшкодуванням 

621 641/бюдж

відшкод. 

7 Відображена сума зобов’язань по векселю в складі 

податкового кредиту 

641 643 

* сума зобов’язань по векселю не включається у склад податкових зобов’язань, а 

погашається шляхом перерахування коштів у бюджет. При перерахуванні грошових коштів 

у бюджет в платіжних дорученнях вказується код оплати – 109 і номер податкового 

векселя. 

Разом із тим, слід також виділити деякі проблемні аспекти оподаткування 

операцій з використанням податкового векселя: 

 Неоднозначність тлумачення деяких положень пунктів Податкового 

кодексу України (зокрема положень пунктів 189.7 та 189.8 статті 189 ПК 
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України зумовила термінологічну недосконалість вказаних норм ПКУ: замість 

визначення передачі векселя в такому випадку як постачання іншого 

особливого товару, законодавство розглядає його передачу як забезпечення 

зобов’язання) [1]. 

 Порядок оподаткування операцій, у яких в якості компенсації за товар 

передається вексель, буде залежати від того, хто був векселедавцем такого 

векселя: сам покупець чи третя особа. Якщо векселедавцем векселя буде сам 

покупець, то операція з видачі ним векселя буде оподатковуватись за 

правилами п. 153.4 ст. 153 ПК України, як операція з борговими вимогами та 

зобов’язаннями [1]. Податкові векселі підтверджують зобов’язання 

векселедавця про сплату в установлений строк зазначених у векселі сум 

податків і зборів (термін оплати до 30 днів з дня його подання митному органу), 

а не товарів (робіт і послуг). Тому, якщо крім критерію терміновості при 

визнанні поточних зобов’язань за векселями слід враховувати критерій 

операційності (видів діяльності) [4]. 

 Прибуток за кожною окремою операцією з податковим векселем  

розраховується як позитивна різниця між доходом від такого відчуження та 

сумою витрат у зв’язку з придбанням таких цінних паперів за винятком 

операцій з торгівлі борговими цінними паперами, у яких сума доходу від 

відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів і 

оподаткування яких здійснюється відповідно до пункту 137.18 цього Кодексу 

та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму 

сплачених процентів продавцю, нарахованих згідно з умовами випуску таких 

цінних паперів [1]. 

 У разі передачі податкового векселя, виданого третіми особами, покупець 

повинен на дату переходу продавцеві права власності на такий вексель 

визначити в окремому обліку фінансовий результат (прибуток або збиток) від 

зазначеної операції, який розраховується як позитивна або від’ємна різниця між 

доходом від відчуження векселя у розрізі вартості товару, за який він 
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передається, та сумою витрат, яка визнається у розмірі вартості товарів (робіт, 

послуг), у рахунок оплати яких було видано вексель третіми особами. 

 При оподаткуванні векселедавця у випадку ліквідації першого 

векселедержателя, якщо підприємство-кредитор ліквідовано без визнання 

правонаступництва, то господарське зобов’язання щодо погашення векселів, 

отримувачем яких він є, припиняється, і відповідно, сума зобов’язання за 

векселем визнається безповоротною фінансовою допомогою на користь 

векселедавця. Однак, така позиція не відповідає положенням вексельного 

законодавства [3]. 

Вирішення розглянутих проблемних аспектів оподаткування операцій при 

використанні податкових векселів розширить можливості їх використання у 

практиці розрахунків платників податків та митних і податкових органів 

України.  
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Ткаченко Н.В. д.е.н., професор 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

У сучасних економічних умовах більшість підприємств стикаються з 

багатьма проблемами, які ускладнюють їх фінансове становище, адже значна 

частина прибутку має інфляційний характер, ускладнюється ситуація з 

платоспроможністю. Нинішній стан економіки вимагає від підприємств 

підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та 

послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, 

ефективних форм господарювання і управління виробництвом, ініціативи і т. д. 

Однією з характеристик стабільного стану підприємства є його фінансова 

стійкість.  

Проблему оцінки фінансової стійкості підприємства досліджувало безліч 

вчених-економістів як вітчизняних, так і зарубіжних, зокрема це Савицька Г.В., 

Поддєрьогін А.М., Філімоненков О.С., Кривицька О.Р., Грабовецький Б.Є., 

Бланк І.А., Базілінська О.Я. разом із тим, розмаїття підходів до вирішення 

зазначеної проблеми пояснюється відсутністю однозначного трактування 

самого поняття «фінансова стійкість підприємства». 

У широкому значенні стійкість свідчить про спроможність об’єкта, 

системи виконувати свої функції незважаючи на вплив ендогенних і екзогенних 

факторів. Таким чином, поняття «стійкість» є близьким за значенням до понять 

стабільності, постійності, сталості, надійності. Така етимологічна спорідненість 

зазначених понять призводить до їх ототожнення, що ускладнює розмежування 

таких економічних термінів, як «фінансова стійкість», «фінансова 

стабільність», «фінансова надійність» [1, с.104]. 
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Фінансова стійкість – одна з найважливіших характеристик оцінки 

фінансового стану підприємства, яка визначає ефективне фінансове управління 

підприємством.  

В економічній літературі існують різні тлумачення фінансової стійкості 

підприємства. Так, Кривицька О.Р. розглядає фінансову стабільність як 

результат формування достатнього для розвитку підприємства обсягу прибутку, 

що є визначальною ознакою його економічної незалежності [2, с.138]. 

Науковець Грабовецький Б.Є. стверджує, що «фінансова стійкість – це надійно 

гарантована платоспроможність, рівновага між власними та залученими 

засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і партнерів, 

довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої 

величини прибутку, який би забезпечив самофінансування» [3]. У свою чергу, 

Філімоненко О.С. визначає фінансову стійкість, як стан підприємства, при 

якому розмір його майна (активів) достатній для погашення зобов’язань, тобто 

підприємство є платоспроможним [4, с.344]. Але це трактування є досить 

вузьким, тому не повністю розкриває дане поняття. Савицька Г.В. визначає 

фінансову стійкість підприємства як здатність суб’єкта господарювання 

функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у 

мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його 

платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій 

перспективі в межах допустимого рівня ризику [5]. Бланк І.А. головну суть 

фінансової стійкості визначає як характеристику стабільності фінансового 

стану підприємства, що забезпечується високою часткою власного капіталу в 

загальній сумі фінансових ресурсів, які використовуються [6]. 

В економічному словнику Азрилиян А.Н. [7, с.987] визначив фінансову 

стійкість, як комплексне поняття, яке володіє зовнішніми формами прояву, 

формується в процесі господарської діяльності і знаходиться під впливом 

різних факторів. У економічній літературі існує ще багато різних підходів до 

трактування «фінансової стійкості». Коробов М.Я. зазначає, що фінансова 

стійкість – це стійкий фінансовий стан підприємства. Відповідно, для того, щоб 
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виявити ступінь фінансової стійкості підприємства необхідно проаналізувати 

всі показники його фінансового стану 8, с.276. Івахненко В.М. вважає, що 

фінансова стійкість відображає збалансованість засобів та джерел їх 

формування, доходів і витрат, грошових і товарних потоків, оцінюється на 

підставі співвідношення власного і залученого капіталу підприємства, темпів 

нагромадження власних засобів внаслідок господарської діяльності, 

співвідношення довгострокових і поточних зобов’язань, достатності 

забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами 9, с.173. 

Тютюнник Ю.М трактує фінансову стійкість як здатність підприємства 

функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу активів і пасивів у мінливому 

економічному середовищі, що гарантує його платоспроможність та 

інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого 

рівня ризику [10, с.351]. Гапак Н.М. формулює таке визначення: фінансова 

стійкість підприємства – здатність підприємства здійснювати основну й інші 

види діяльності безперебійно, не зважаючи на ризики й зміни в середовищі 

бізнесу, які можуть відбуватися в процесі господарської діяльності 

підприємства [11, c.192]. 

Таким чином, розгляд багатьох підходів вітчизняних і зарубіжних 

науковців до визначення фінансової стійкості дає змогу визначити, що 

фінансова стійкість розглядається у вузькому значенні як спроможність 

підприємства за рахунок власних коштів забезпечувати діяльність або запаси та 

витрати, а у широкому значенні – як складова загальної стійкості підприємства 

й особливий фінансовий стан. 

Список використаних джерел 

1. Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи 

/ Н. В. Ткаченко // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 104-121. 

2. Кривицька О.Р. Планування прибутку підприємства при визначенні 

стратегії його розвитку / О.Р. Кривицька // Фінанси України. – 2005. – № 3. 

– С. 138-143.  

3. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз. – 2009 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

53 

 

http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/ekonomichniy_analiz_-

_grabovetskiy_bye. 

4. Філімоненков О.С. Фінанси підприємства: навч. посіб. / О.С. Фiлiмоненков. 

– К. : Кондор, 2005. – 400 с. 

5. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. – К. : Знання, 

2005. – 662 с. 

6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс. – К. : Ника-Центр; 

Эльга, 2001. – 528 с. 

7. Азрилиян А.Н., Азрилиян О.М., Калашникова Е.В. и др. Большой 

экономический словарь : 8 тыс. терминов, – М. : Институт новой 

экономики, 2002, – 1280 с. 

8. Коробов М.Я., Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : 

Навчальний посібник. – Київ : «Знання», 2000. 

9. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : навч. посіб. – Київ : Знання-

Прес, 2000. – 208 с.  

10. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Ю.М.Тютюнник. – К. : 

Знання, 2012. – 815 с. 

11. Гапак Н.М. Особливості визначення фінансової стійкості 

підприємства [Електронний ресурс] / Н.М. Гапак, С.А. Капштан // Науковий 

вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2014. – Вип. 1. – 

С. 191-196. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_1_39. 
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На сучасному рівні розвитку банківських продуктів, все більшої 

актуальності набувають послуги іпотечного кредитування. Питання 

покращення житлових умов є одним із найгостріших для значної кількості 

громадян в Україні. Існуючі темпи житлового будівництва в державі недостатні 

для вирішення цієї проблеми. Тому становлення іпотечного ринку в Україні є 

однією з найбільш важливих проблем, що потребують невідкладного 

розв’язання. Україна відстає від західних країн у сфері іпотечного 

http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/ekonomichniy_analiz_-_grabovetskiy_bye
http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/ekonomichniy_analiz_-_grabovetskiy_bye
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кредитування, що негативно позначається на темпах її розвитку, розв’язанні 

соціально-економічних проблем. 

Метою аналізу є дослідження проблем іпотечного кредитування та 

перспектив розвитку ринку житлового іпотечного кредитування в Україні. 

Вагомий внесок у вирішення проблем іпотечного кредитування зробили 

зарубіжні дослідники такі як Д. Джонсон, Р. Страйк, М. Шнайдерман, та відомі 

українські дослідники Т. Андрушків, В. Мироненко, О. Погрібний, 

В. Омельчук, Л. Свистун, але враховуючи, що в Україні іпотечне кредитування 

не набуло широкого розповсюдження, його проблематика потребує подальших 

наукових досліджень та практичного застосування. 

Згідно ст. 1 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з 

консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», іпотечне 

кредитування – правовідносини, що виникають з приводу набуття права вимоги 

іпотечного боргу за право чинами та іншими документами. [1] 

На сьогодні в Україні ринок іпотечного кредитування розвивається 

складно і неоднозначно. 

Складність проблеми іпотечного кредитування полягає у тому, що воно 

може бути як причиною покращення інвестиційного клімату країни, так і 

чинником глибокої кризи. Незважаючи на те, що іпотечне кредитування – це 

сфера довгострокового вкладення капіталу або його інвестування, проте такий 

кредит не завжди має інвестиційну природу, що ускладнює функціонування 

іпотечного ринку за складовими його сегментів. [2, с.38] 

Також іпотечне кредитування впливає на ризики банківської діяльності, а 

тому вимагає від персоналу комерційних банків спеціальних знань і високої 

фахової кваліфікації. Особливого значення цей фактор набуває через 

необхідність правильної оцінки кредитоспроможності позичальника, а також 

вартості нерухомого майна. 

Основними проблемами житлового іпотечного кредитування в Україні є: 

1) відсутність гарантійних фондів іпотечного страхування; 
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2) нерозвиненість інфраструктури ринку житла і житлового 

будівництва; 

3) недосконалість правової бази; 

4) недовіра населення до українських банків та побоювання щодо 

втрати свого житла у разі банкрутства банка-кредитора; 

5) досить жорсткі умови надання іпотечних кредитів, особливо щодо 

першого внеску близько 30-50% вартості житла та високі ставки за цими 

кредитами. 

 На основі вивчення зарубіжного досвіду організації іпотечних відносин 

для вдосконалення механізму житлового іпотечного кредитування в Україні 

запропоновано: [3, с.16] 

 удосконалення і розвиток законодавчої бази; 

 запровадження диференційованих відсоткових ставок за іпотечними 

кредитами;  

 розвиток системи страхування іпотечних кредитів: 

 створення сприятливіших умов для доступу до капіталу широкого 

кола покупців нерухомості; 

Іпотека як вид кредитування житлового будівництва передбачає 

запровадження комплексу законодавчих і нормативних актів, які мають 

забезпечити системне правове регулювання кредитних відносин, що виникають 

у цих випадках. Нормативно-законодавче забезпечення іпотечного 

кредитування в Україні стане можливим на основі прийняття нових Цивільного 

і Житлового кодексів, нової редакції Земельного кодексу. 

В Україні іпотечне кредитування житлового будівництва може успішно 

функціонувати також за умови державної підтримки. Йдеться, насамперед, про 

державні гарантії іпотечних зобов’язань, фінансові компенсації іпотечним 

банкам частини плати за користування позикою тощо. Державна підтримка 

іпотечного кредитування робитиме позику більш доступною для широких 

верств населення, навіть з невисокими доходами. [4, с.70] 
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Отже, формування системи іпотечного житлового кредитування є одним 

із пріоритетних напрямків житлової політики соціально-орієнтованої держави. 

Концепція розвитку системи іпотечного житлового кредитування повинна 

передбачати створення цілісної системи цього виду кредитування, яка б 

передбачала надання громадянам довгострокових житлових іпотечних кредитів 

комерційними банками та іншими кредиторами  
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На сучасному етапі розвитку суспільства важливе значення надається 

освіті та її вдосконаленню. Усі розвинені країни пов’язують своє майбутнє з 
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освітою тому, що вона є найважливішим чинником економічного та 

соціального прогресу. У процесі здобуття освіти, студенти отримують багато 

нової інформації, яку для ефективного засвоєння необхідно вміти 

систематизувати, аналізувати, виділяти головне. Для досягнення найкращого її 

засвоєння необхідно впроваджувати нові методики та технології навчання, 

розвивати творчий підхід, самостійне та критичне мислення у студентів. 

У наш час технологія формування та розвитку критичного мислення 

вважається однією з інноваційних педагогічних технологій. В Україні вперше 

проблема розвитку критичного мислення була піднята харківським 

дослідником О. Тягло. У свою чергу, С. Терно зазначав, що життєво 

необхідною здатністю людини майбутнього стане саме вміння критично 

мислити. У західній педагогіці одними з основоположників напряму «критичне 

мислення» вважають Д. Зіглера, К. Мередит, Дж. Стіла, Ч. Темпла, 

Д. Халперна, Л. Хелла та ін. Вони стверджують, що критичне мислення – це 

підхід до такого розвитку мислення, за якого особливу увагу приділяють 

умінню сформулювати самостійні твердження або думки та ґрунтовно їх 

аргументувати [1, с.84].  

Визначення критичного мислення з точки зору деяких науковців дещо 

різняться, але, проаналізувавши їх, робимо висновок, що критичне мислення – 

це уміння піддавати інформацію та ідеї сумніву; перевірка ідей про можливість 

їх застосування в житті; уміння творчо підходити до вирішення життєвих задач; 

здатність самостійно знайти та використати потрібну інформацію в процесі 

прийняття рішень. 

Сьогодні Україна знаходиться в процесі інтеграції в світовий простір тому, 

необхідність вивчення іноземних мов із кожним роком збільшується. На 

заняттях із іноземної мови викладачі повинні не тільки давати знання, а й 

розвивати інтелектуальні, творчі здібності своїх студентів, їх уміння самостійно 

працювати з різними джерелами інформації, критично мислити [3, с.105]. 

Мета вивчення іноземної мови полягає у формуванні комунікативної, 

лінгвістичної, соціокультурної та полікультурної компетенцій студентів, які 
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допоможуть їм стати ефективними користувачами мови в різних ситуаціях 

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування; 

допоможуть долучитися до культури народів – носіїв цієї мови; розширити 

світогляд, загальну ерудицію; сприятимуть формуванню світогляду на основі 

загальнолюдських цінностей та розвитку особистості; сприятимуть розвитку 

толерантного ставлення до представників різних культур, мов, релігійних 

уподобань; розвитку здатності студентів до самооцінки і самовдосконалення, 

що допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх 

подальшого професійного вдосконалення протягом усього життя; формуванні 

уміння використовувати знання для розв’язання конкретних проблем [2, с.137]. 

Згідно з методикою розвитку критичного мислення, заняття з іноземної 

мови можуть проходити за наступною схемою: 

1. Актуалізація: фаза заняття, впродовж якої студентам пропонують згадати 

все, що вони вже знають з теми (мозкова атака, читання у парах, у групах, 

дискусія у групах та ін.). 

2. Усвідомлення змісту: фаза уроку, впродовж якої студенти опановують 

інформацію та усвідомлюють її значення в результаті своєї конструктивної 

діяльності (понятійна таблиця, багатовимірне опитування, метод групового 

навчання тощо). Викладач дає змогу студентам самостійно працювати над 

задачею, надає консультації з окремих питань та допомогу відстаючим. 

3. Рефлексія: фаза уроку, протягом якої студенти роблять огляд ідей та 

понять, значення яких вже є зрозумілим; студенти запитують, 

інтерпретують, застосовують, сперечаються, змінюють та розширюють 

набуті знання (дискусія в парах, групах, графічні організатори та ін.) 

[3, с.105]. 

Згідно з цією схемою, студенти працюють здебільшого в групах, у 

результаті чого отримують певний досвід та вміння, зокрема: розвивається 

уміння слухати та співпрацювати з іншими; оволодіння способами взаємодії з 

людьми; вміння спілкуватися як усно, так і письмово; толерантне ставлення до 

протилежних думок; визнання та врахування своїх помилок. 
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Отже, розвиток освіти є найважливішим чинником економічного та 

соціального прогресу, тому вагоме значення потрібно надавати розробці нових 

технологій та методик навчання для розвитку у студентів самостійного та 

критичного мислення, здатності не тільки сприймати інформацію, а й піддавати 

її сумніву, систематизувати, виділяти головне та генерувати власні ідеї. Щодо 

розвитку критичного мислення на заняттях з іноземної мови, потрібно 

дотримуватись схеми розвитку заняття, основою якої є робота в групах, яка 

допомагає студентам розвивати вміння та здатність діяти в соціумі з 

урахуванням позиції інших. 
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В умовах сучасних ринкових відносин діяльність більшості суб’єктів 

підприємницької діяльності націлена на виробництво готової продукції з метою 

її подальшої реалізації та розподілу отриманих коштів. Такі обставини ведення 

бізнесу вимагають посиленого аналізу та контролю руху готової продукції, 
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вдосконалення системи організації їх обліку з моменту закупівлі запасів до 

етапу реалізації виробу, послуги чи роботи, що пройшли всі стадії 

технологічної обробки на підприємстві і відповідають затвердженим 

стандартам або умовам договору.  

Проблеми обліку готової продукції зустрічаються на кожному етапі її 

виробництва. Однією з таких проблем є розбіжність фактичної вартості 

реалізованої продукції та її облікової вартості після формування калькуляції, з 

метою достовірного визначення отриманих доходів і понесених витрат по 

кожному виду реалізованої продукції. [1] 

Згідно П(с)БО 9 «Запаси» готова продукція оцінюється за первісною 

вартістю, що визначається з П(С)БО 16 «Витрати». П(С)БО 16 «Витрати» 

передбачає два поняття собівартості готової продукції: виробнича собівартість 

продукції та собівартість реалізованої продукції. У разі продажу готової 

продукції оцінка її вартості залежить від облікової політики підприємства, в 

частині оцінки запасів при їх вибутті, при відображенні продажу готової 

продукції в бухгалтерському обліку підприємство може застосовувати два 

метода оцінки: за фактичною собівартістю – оцінка, що прийнята 

підприємством згідно з обліковою політикою (відображається за дебетом 

рахунку 901) та обліковою оцінкою, що визначається за домовленістю сторін 

(відображається за кредитом рахунку 701). В такому разі виникає необхідність 

вести відокремлений облік відхилень фактичної виробничої собівартості від їх 

вартості в договірних чи оптових цінах підприємства. [2] 

Для покращення обліку готової продукції та усунення втрат, крадіжок, 

різного роду помилок, розбіжностей даних бухгалтерського обліку доцільним є 

введення мікропроцесорної техніки, спроможної ідентифікувати окрему 

одиницю готової продукції, це дає змогу отримати інформацію про всі операції 

в момент та в місці їх здійснення. Даний метод автоматизації обліку є новою 

інтерпретацією звичайної паперової форми ведення обліку. Оскільки первинна 

документація (накладні, акти, відомості випуску продукції) являється основою 

ведення обліку готової продукції. На багатьох підприємствах комп’ютеризація 
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обліку реалізації готової продукції застосовується без узагальнюючих 

документів, що є черговим недоліком. З метою ефективного оперативного 

контролю реалізованої продукції, надходженням виручки, вирішення проблем 

виробничої собівартості, кожній юридичній та фізичній особі необхідно 

складати реєстр на підставі документів з продажу і формувати його відповідно 

до кожного виду продукції, напрямку реалізації, покупцями та замовниками. [4] 

Відсутність ефективної системи застосування управлінського обліку є 

однією із проблем завищеної собівартості продукції. На підприємстві мало 

уваги приділяється удосконаленню методів планування, обліку, калькулювання 

і аналізу собівартості продукції. Помітну увагу необхідно приділити 

плануванню скорочення собівартості продукції по техніко-економічним 

факторам, що дозволять визначити вплив на затрати заходів по підвищенню 

науково-технічного рівня. При цьому особливу увагу приділити пошуку 

можливостей оперативного виявлення відхилень від діючих норм. Саме з 

метою передбачення формування собівартості готової продукції потрібно 

складати плани стосовно випуску готової продукції. Вдосконалення на 

підприємстві управлінського обліку, який би дозволив планувати випуск 

готової продукції, а саме розробляти плани є головним шляхом вирішення 

даної проблеми. [3] 

Не залишається без уваги проблема в обліку готової продукції стосовно 

плати за отриману продукцію, виконані роботи та надані послуги. Кожне 

підприємство стикалося з несвоєчасною сплатою коштів за відвантажену 

продукцію, що тягне за собою дебіторську заборгованість та неможливість 

використання даних коштів, для виготовлення і реалізації нової продукції. Дана 

проблема є яскравим прикладом парадоксу бухгалтерського обліку, суть в тому, 

що нарахований дохід може бути списаний на фінансові результати, і 

співставлятися з витратами понесеними для отримання цього доходу, але по 

факту доходу немає. Тому найзручнішим вирішення є використання 

акредитивної форми розрахунків, або ж попередньої оплати за продукцію, 
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обидві форми безготівкових розрахунків найбільш безпечні й унеможливлюють 

виникнення безнадійної дебіторської заборгованості. [5] 

Отже, процес руху готової продукції залишається актуальною темою для 

вирішення та удосконалення методів, способів обліку й розрахунків готової 

продукції. Деталізацію рахунків варто здійснювати, максимально 

відображаючи інформаційну систему управління реалізації продукції, 

уникаючи розбіжностей облікових записів в системі рахунків. Використання 

надійних форми ведення розрахунків з покупцями є гарантом надходження 

коштів. Застосування автоматизованого обліку та формування регістрів 

документів реалізованої продукції слугує належній системі організації, ведення 

обліку. 
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На сьогодні в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні, 

найбільшу увагу слід приділяти функціонуванню та регулюванню підприємств. 

Особливої уваги слід приділити питанням, пов’язаним з забезпеченням 

виживання підприємства в таких напружених умовах, основною передумовою 

якого є стабілізація фінансового стану з метою створення сприятливих 

можливостей для поступового впевненого розвитку підприємств та 

забезпечення їх економічного зростання. Запорукою такого виживання 

підприємства є його фінансова стабільність. 

Якщо підприємство стабільне, то воно є конкурентоспроможним і 

привабливим для інвесторів. Фінансово стабільне підприємство має змогу 

вільно маневрувати грошовими коштами та ефективно їх використовувати, 

забезпечувати безперервний процес реалізації товарів та створювати всі умови 

для розширення свого виробництва. 

Вивченню різних аспектів фінансової стабільності підприємства 

присвятили свої роботи багато зарубіжних і вітчизняних вчених економістів: 

Н. Вовченко, О. Барановський, Б. Пшик, О. Павловська, Г. Савицька, 

А. Шеремет, В. Плис, М. Абрютіна та багато ін. 

Наразі поняття фінансова стабільність визначається лише на 

загальнотеоретичних засадах, без конкретного визначення її сутності та 

чинників впливу. Також на сьогодні не розроблена єдина методологія оцінки 

фінансової стабільності підприємства. 

Поняття «фінансова стабільність» бере свій початок у практичних 

проблемах, пов’язаних з виникненням і подоланням фінансових криз, з якими 
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уряди і центральні банки практично усіх країн зіштовхувалися в різні історичні 

періоди [1, с.8]. 

Визначити поняття фінансової стабільності намагались як теоретики, так і 

практики-економісти. Також над пошуком прийнятного визначення працювали 

представники управлінських, академічних і ділових кіл різних країн, 

об’єднаних за допомогою мережі Інтернет у групу фінансової стабільності, яка 

заснована і координується професором Ф. Девісом. Однак єдиного у 

міжнародному масштабі визначення поняття «фінансова стабільність» не існує 

[2, с.92]. 

Т.Л. Керанчук дає визначення, що фінансова стабільність – це можливість 

підприємства до збереження ним абсолютної або нормальної фінансової 

стійкості при контрольованій фінансовій рівновазі та одночасно – здатність до 

стійкого економічного росту при врахуванні найбільш значущих зовнішніх 

факторів [3, с.85]. 

А от Е. Крокет стверджує, що фінансова стабільність – це відсутність 

нестабільності. Під нестабільністю розуміється ситуація, в якій функціонування 

економіки потенційно погіршується коливаннями цін фінансових активів або 

фінансових інститутів виконувати свої договірні зобов’язання [4, с.611]. 

Фінансова стабільність – це неоднозначна категорія, тому її треба 

розглядати як: економічний процесі як економічну категорію . 

Якщо розглядати фінансову стабільність як економічний процес, то можна 

дати таке визначення: фінансова стабілізація – це такі економічні відносини, які 

відображають процес створення на підприємстві ефективної структури 

капіталу, використання якого забезпечує мінімальні витрати по 

обслуговуванню та максимальний прибуток при цьому. Фінансова стабільність 

як економічний процес органічно і чітко пов’язана з дією оперативних, 

тактичних та стратегічних внутрішніх механізмів фінансової стійкості 

підприємства [5]. 

Щодо фінансової стабільність як економічної категорії, то це більш 

широке поняття, воно охоплює сукупність факторів, що забезпечують 
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підприємству збереження ним абсолютної або нормальної фінансової стійкості 

за контрольованої фінансової рівноваги та здатність до сталого економічного 

зростання завдяки найбільш значущим зовнішнім факторам [6]. 

Отже, робимо висновки, що фінансова стабільність підприємства є однією 

з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства в умовах 

ринкової економіки, запорукою його виживання та основою стабільного стану. 

Від фінансової стабільності напряму залежать як особисті економічні інтереси 

підприємства, так і інтереси партнерів по фінансовій та іншій економічній 

діяльності, економічний потенціал та конкурентоспроможність підприємства. 
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У сучасних умовах однією з актуальних проблем є проблема розвитку 

іпотечного житлового кредитування. Варто зазначити, що ринок іпотечного 

житлового кредитування є найбільш розвинутим на іпотечному ринку. Він 

сьогодні у більшості країн з ринковою економікою відіграє ключову роль у 

забезпеченні соціально-економічного розвитку. На ринку іпотечного житлового 

кредитування існує пропозиція досить диверсифікованої асортиментної 

структури кредитного продукту, спроможного задовольнити широкий 

контингент його потенційних споживачів. Зростання конкуренції в цьому 

сегменті фінансового ринку сприяє посиленню такої диверсифікації, що в 

перспективі має позитивно позначитися на рівні доступності банківських 

іпотечних продуктів для дедалі ширших верств населення [1]. 

Іпотечне житлове кредитування в Україні зазнало активного розвитку 

починаючи з 2001 року, на що позитивно вплинула низка факторів 

загальноекономічного характеру: низькі темпи інфляції, збільшення рівня 

доходів населення, активізація діяльності банківських установ на ринку 

кредитування фізичних осіб, стабільність національної валюти. Особливого 

значення для розвитку іпотечного житлового кредитування набули також 

заходи, спрямовані на формування нормативно правової платформи для 

взаємодії учасників ринку іпотечного житлового кредитування. Так, з 2003 року 

введено в дію ряд спеціальних нормативних документів, закладених в основу 

формування інституційної структури аналізованого ринку. Важливим є факт 

створення Державної іпотечної установи, головними призначенням якої є 
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професійне сприяння формуванню процесу належного забезпечення банків -

кредиторів фінансовими ресурсами. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняний ринок іпотечного житлового 

кредитування має ряд характерних особливостей функціонування, що виникли 

в результаті впливу наявних в минулому потрясінь: загострення проблеми з 

постачанням джерел фінансування іпотечного житлового кредитування, 

скорочення пропозиції іпотечних програм на ринку, зниження вартості 

предмета забезпечення кредитного зобов’язання, ускладнення процесу 

реалізації параметрів реструктуризації валютних іпотечних кредитів. 

Аналіз показників діяльності банків на ринку житлового іпотечного 

кредитування доводить наявність відчутної концентрації сукупного іпотечного 

портфелю внаслідок кредитної діяльності декількох банків. Так, 2/3 іпотечного 

ринку обслуговують банки, які мають розгалужену філіальну сітку і розвинуті 

корпоративні зв’язки з будівельними організаціями. Станом на 01.01.2015 року 

сформовано таку структуру іпотечного портфеля в розрізі операторів: 

АТ «Ощадбанк» – 13 % ринку, АТ «Укрексімбанк» – 10 %, ПАТ «Надра» – 7 %, 

ПАТ АКБ «Аркада» – 6 %, ПАТ КБ «Правекс-Банк» – 5 %, ПАТ КБ 

«ПриватБанк» – 4 %, UniСredit Bank – 3 %, Райффайзен Банк Аваль – 3 %, що 

становить 59 % від усього ринку [2].  

Напрями розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні слід 

розглядати з двох боків. З одного – це державна підтримка, яка сприятиме: 

створенню системи стандартизації ринку, рефінансуванню первинних 

кредиторів, страхуванню ризиків для усіх учасників іпотечного ринку (від 

інвестора до позичальника). З другого – розробка банком-кредитором власної 

стратегії діяльності на іпотечному ринку, покликаної оптимізувати джерела 

ресурсного забезпечення, рівень дохідності іпотечних кредитів та методи 

управління ризиками, притаманними іпотечному кредитуванню. З огляду на це, 

доцільною вважаємо реалізацію таких заходів: 

1. Оптимізація відсоткових ставок за іпотечними житловими кредитами за 

рахунок підтримки житлових програм з боку державних органів. Відтворення 
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масового попиту на іпотечні кредити можливе, лише коли ставка за кредитом 

досягне рівня 11-12 % річних у гривні. Таких умов можна досягти лише при 

наявності у банків довгострокових ресурсів у національній валюті під 6-8 % 

річних [3]. 

2. Оптимізація терміну надання іпотечних кредитів з урахуванням рівня 

кредитної спроможності позичальника. 

3. Створення організаційної інфраструктури, здатної охопити ріелтерські та 

страхові компанії і на договірних засадах з банком забезпечити пошук 

клієнтів для іпотечного житлового кредитування та страхування іпотечних 

кредитів. 

4. Удосконалення законодавчо-нормативної бази щодо регулювання відносин 

іпотечного житлового кредитування. 

Перспективи розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні 

залежать від економічного зростання, стабільності цін, удосконалення 

фінансово-кредитної системи та ринку нерухомості. Іпотечне житлове 

кредитування – це надійний і вивірений спосіб залучення приватних інвестицій 

вітчизняних інвесторів. Лише надійні гарантії, зокрема застава нерухомості та 

емісія на її основі іпотечних цінних паперів, дозволять мобілізувати в значних 

масштабах заощадження населення і спрямовувати їх на інвестування 

перспективних секторів економіки. 
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Відносини Україна – ЄС динамічно розвиваються з моменту здобуття 

країною незалежності, низка підписаних угод свідчить про неабиякий інтерес 

обох сторін до співробітництва. Але інтеграційні процеси самі по собі є досить 

складними. Особливу увагу привертають можливі наслідки для економіки 

України, які є досить неоднозначними. 

Членство України в ЄС створить країні можливості для покращення стану 

економіки. Для того, щоб Україна стала членом ЄС, вона повинна мати високі 

макроекономічні показники, досить розвинений ринок, демонструвати 

тенденції до економічного зростання, що саме по собі принесе Україні уже 

позитивні результати. 

Ставши членом ЄС, Україна отримає нові ринки збуту, це сприятиме 

збільшенню експорту і, як наслідок, збільшенню обсягів виробництва, а отже і 

створенню нових робочих місць. Зростання імпорту також матиме свої 

переваги – підвищення конкуренції, зниження цін та підвищення якості товарів 

[1]. 

Однак не слід забувати, що за умови використання застарілих технологій 

і устаткування українські промислові та продовольчі товари не 

конкурентоспроможні на європейському ринку. Крім того, Євросоюзом 

висуваються досить високі вимоги до якості товарів та послуг, дотримання яких 

на даному етапі розвитку економіки для України практично неможливо. Тому 

без докорінних змін та оновлення технології замість розвитку внутрішнього 

виробництва Україна ризикує стати постачальником дешевої сировини та 

споживачем дорогих європейських товарів кінцевого споживання. 
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Не варто забувати про соціальні перспективи, що передбачають 

ефективний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для 

вільного пересування населення, тобто шенгенська зона, яка передбачає вільне 

пересування осіб у межах ЄС, забезпечення високого рівня життя населення та 

інше. 

Політичні вигоди – будучи членом ЄС, Україна буде залучена до Спільної 

європейської політики безпеки та оборони (СЄПБО), яка гарантуватиме Україні 

державний суверенітет та територіальну недоторканість. 

Політичні недоліки несуть із собою часткову втрату суверенітету та 

підпорядкування територій органам ЄС, невизначеність стратегії розвитку, що 

також не дуже добре вплине на економічний стан, оскільки між країнами ЄС 

існує в деякій мірі висока конкуренція в деяких галузях, тому потрібно буде 

переорієнтовуватись на менш конкурентні галузі [2]. 

Незважаючи на досить привабливу перспективу забезпечення розвитку 

малого та середнього бізнесу і впровадження стандартів ЄС у виробництві не 

слід забувати, що внаслідок переходу на європейський рівень цін і квотування 

певних рівнів товарів деякі галузі не витримають конкурентної боротьби. Ще 

однією позитивною перспективою вступу до ЄС можна розглядати вирішення 

проблеми безробіття внаслідок можливості легально отримувати роботу за 

кордоном. Але слід пам’ятати, що в економічно розвинених країнах, перш за 

все, виникає попит на кваліфікованих працівників, значна частина яких 

подасться за рубіж у пошуках гідного рівня оплати праці. А це означає, що в 

Україні спостерігатиметься нестача кваліфікованих спеціалістів на фоні 

існуючої демографічної кризи [3]. 

Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не гармонізоване до 

європейських стандартів українське законодавство. Повинна здійснитись 

адаптація українського законодавства із європейським, це має здійснюватись за 

рахунок реформування української правової системи та поступове приведення 

її у відповідність із європейськими стандартами. Ця адаптація повинна охопити 

приблизно всі сфери права, такі як: приватне, митне, трудове, фінансове, 
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податкове законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, охорону 

праці, життя та здоров’я, навколишнього середовища та багато іншого. Але на 

даному етапі для України здійснення таких заходів є неможливими [4]. 

Без сумніву, наслідком європейської інтеграції для України стануть 

покращення та модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і 

новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

товаровиробника, вільний рух у середині інтеграційного об’єднання 

кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, факторів виробництва. 

Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до 

високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту 

населення. 
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У процесі функціонування у підприємств виникають відносини з 

контрагентами, які зумовлюють виникнення зобов’язань, що істотно впливає на 

фінансовий стан підприємства. Під час своєї діяльності підприємства купують 

матеріальні цінності, оплачують виконані роботи і надані послуги.  

Від величини кредиторської заборгованості підприємства залежить його 

фінансова стійкість, незалежність та платоспроможність. Тому одним із 

пріоритетних напрямів удосконалення управління підприємством є контроль 

обліку необхідної інформації про стан розрахунків, що формується в системі 

бухгалтерського обліку та її надання зацікавленим особам. 

Питання обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками 

розглядали такі вчені, як М.Ф. Огійчук, О.М. Петрик, В.В. Зотов, С.Ф. Голов, 

О.М. Шапошнікова, В.В. Мушинський, В.Ф. Палій, В.О. Шевчук та інші. 

В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації щодо зобов’язань та її розкриття у фінансовій звітності визначені 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» [1]. 

Облік розрахунків на підприємствах має бути чітко контрольований. 

Причому не тільки на кінцеві звітні дати, що забезпечується засобами 

фінансового обліку, а й у будь-який момент за потреби управління. Отже, 

виникає потреба поглиблення інформативності обліку за цими об’єктами. 

Ефективність контролю господарської діяльності, зокрема, операцій щодо 

розрахунків з постачальниками підприємства та фактів їх зміни залежить від 

раціональної його організації та чітко сформованої методики, яка передбачає 

наявність послідовного переліку етапів, методів та прийомів контролю та 
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відповідного пакету розроблених робочих документів контролера для 

проведення внутрішньогосподарського контролю обраного об’єкта. 

Контроль процесу постачання розпочинається із оцінки потенційного 

постачальника та якості сировини, матеріалів, устаткування, енергоносіїв, 

інших ресурсів і послуг, що купуються підприємством. Після підписання 

договорів контролером перевіряється факт виконання договірних відносин та 

розрахункової дисципліни. 

Одним із найважливіших завдань ефективної організації системи 

внутрішнього контролю операцій із забезпечення виконання договірних 

зобов’язань на підприємствах є регламентування його здійснення, тобто 

закріплення відповідного порядку виконання контролю у відповідних наказах 

або положеннях та формування системи внутрішніх розпорядчих документів: 

– положенні про облікову політику, в частині в регулювання 

особливостей облікового відображення виконання та зміни зобов’язань 

підприємства; 

–  положенні про договірну роботу; 

– графіку документообігу, фіксація руху первинних облікових документів 

і відстеження виконання розрахунків із постачальниками та підрядниками 

підприємства; 

– положенні про службу внутрішнього контролю, розкриття та 

закріплення функціональних обов’язків обраних суб’єктів контролю за 

підконтрольним об’єктом; 

– посадових інструкціях працівників [2]. 

Для раціональної організації внутрішнього контролю необхідно взяти за 

основу організацію бухгалтерського обліку з коригувати на особливості 

контролю. 

- структуру процесу бухгалтерського контролю узгодити із структурою 

облікового процесу, його етапами і ділянками обліку;  

- об’єкти бухгалтерського контролю співпадають з однойменними 

ділянками обліку, а отже при здійснення їх контролю необхідно враховувати 
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особливості цих ділянок, насамперед виду документообігу і порядку його 

формування;  

- відмітку щодо здійсненого бухгалтерського контролю здійснювати на 

носіях облікової інформації;  

- бухгалтерський контроль виконувати одночасно та синхронно із 

здійсненням облікового процесу. 

Отже, відповідна організація внутрішнього контролю сприятиме 

систематизації і вдосконаленню методики бухгалтерського контролю 

розрахунків з постачальниками та підрядниками. 
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Постановка проблеми. Ефективне використання ресурсів є одним із 

ключових факторів трансформаційних процесів. 

Необхідність підвищення прибутковості підприємств при збереженні 

конкурентоспроможності виробництва примушує керівництво суб’єктів 

господарської діяльності започатковувати новітні методи мотивації та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
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стимулювання праці. Велике значення має мотивація  працівників на пошук 

нових, більш ефективних рішень задля досягнення позитивних результатів. 

Мета. Визначення способів і методів мотивації персоналу підприємств в 

умовах перехідної економіки з урахуванням досвіду провідних світових країн. 

Викладення основного матеріалу. Мотивація є управлінський процес, 

який забезпечує процес спонукання працівників до дій, які спрямовані на 

досягнення особистих цілей або цілей організації. Основними завданнями 

мотивації є перш за все: формування в кожного найманого працівника 

розуміння місця та ролі в процесі виробництва; формування в керівників усіх 

рівнів менеджменту демократичних принципів до управління виробничим 

персоналом з огляду використання суспільної мотивації; психологічна 

підготовка менеджерів усіх рівнів до комунікабельного спілкування з 

найманими працівниками [1, с.56].  

Для того, щоб розглянути можливості впровадження вітчизняним 

менеджментом систем мотивації персоналу, проаналізуємо передовий 

зарубіжний досвід. Хоча підкреслимо, що й у вітчизняній управлінській науці є 

вагомі доробки з дослідження мотивації персоналу таких учених як Н. Газенко, 

В. Галенко, М. Магура, В. Маслова, В. Наумова.  

За кордоном проблему мотивації персоналу розуміють набагато ширше, 

ніж в Україні. У нашій країні прийнято вважати, що людина працює виключно 

заради грошей. Крім фінансової сторони, за кордоном помітна роль відводиться 

нематеріальним способам мотивації. Менеджери західної Європи прийшли до 

висновку про те, що співробітники – головна цінність компанії, їх потрібно 

нагороджувати за високі результати праці, в тому числі нематеріально, адже від 

працездатності колективу залежить успіх діяльності підприємства.  

Запровадження методів мотивації персоналу залежить від історико-

економічних особливостей країн. Так, основними складовими мотивації праці в 

Японії є: система довічного найму; неформальні міжособистісні стосунки; 

колективізм у роботі; корпоративна філософія. Система стимулювання праці 

порівняно з іншими промислово розвиненими країнами в Японії вельми гнучка. 
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Традиційно вона будується з урахуванням трьох факторів: професійної 

майстерності, віку і стажу роботи [2].  

Американська модель мотивації праці побудована на всебічному 

заохоченні підприємницької активності, збагаченні найбільш активної частини 

населення. 

Модель базується на соціально-культурних особливостях нації – масовій 

орієнтації на досягнення особистого успіху кожного. В основі системи 

мотивації праці в США оплата праці. Основні переваги, виявлені в процесі 

впровадження оплати праці в залежності від рівня кваліфікації такі: зростання 

задоволеності працею, усунення проміжних рівнів управління, скорочення 

загальної чисельності персоналу, в основному за рахунок робітників і майстрів 

[2].  

Німецька модель мотивації праці виходить з того, що в її центрі 

перебуває людина зі своїми інтересами як вільна особистість, яка знає свою 

відповідальність перед суспільством. Заробітна плата є основним джерелом 

доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу 

більшості населення [3].  

Щодо України, то сьогодні на багатьох підприємствах застосовуються 

лише окремі елементи системи мотивації. Така система не має комплексного 

характеру, оскільки традиційно ці елементи не поєднані один з одним і 

використовуються окремо. Ще одним недоліком такої системи мотивації є те, 

що вона має поточний, короткотерміновий характер, не націлена на майбутнє.  

Мотивація працівників сьогодні є дуже важливим елементом управління 

персоналом, тому для підвищення результатів діяльності, стимулювання 

робітників, досягнення головних цілей підприємства необхідно заохочувати 

працівників моральними та матеріальними методами. Морально працівників 

можна заохочувати шляхом нематеріального нагородження за високі 

досягнення, а саме: оприлюднення рейтингів робітників; занесення подяки до 

трудової книжки, прийняття рішення про підвищення заробітної плати; 
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покращення умов праці; обґрунтування фінансування страхових послуг і 

лікування, покращення умов робочого місця.  

Висновки. Отже, ефективне управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємств значною мірою залежить від використання вміло 

налагодженого мотиваційного механізму. Створення ефективної системи 

мотивації неможливе без розвинутої системи матеріального та морального 

заохочення. Тому поряд із системою гарантованої заробітної плати обов’язково 

повинна використовуватися система додаткового матеріального та морального 

заохочення, що ефективно мотивуватиме працівників на досягнення необхідних 

підприємству результатів. 
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В умовах євроінтеграції перед системою управління страховою компанією 

існує широке коло нових завдань, пов’язаних з визначенням ефективної 
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стратегії і тактики страхової діяльності. Підвищення ролі управління витратами 

в сучасних умовах зумовлене необхідністю досягнення оптимального рівня 

витрат зі створення та надання послуг, від якого залежить позитивний 

фінансовий результат та успішне закріплення позицій страхової компанії на 

ринку страхування в Україні. 

На даному етапі розвитку страхування в Україні значно зростає складність 

прийняття правильних управлінських рішень, які дають страховикам змогу 

ефективно розвиватись, бути прибутковими і конкурентоспроможними. Для 

здійснення ефективного розвитку страхової діяльності, необхідна чітка, 

зрозуміла та єдина нормативно-правова основа, на якій буде ґрунтуватися її 

підприємницька діяльність. Серед науковців існують різні точки зору про 

рівень нормативно-законодавчої та методичної бази обліку страхових компаній 

в Україні [1, 2].  

Внаслідок євроінтеграції суб’єкти господарювання переглядають основні 

завдання та принципи їх функціонування на ринках. Не є виключенням і 

страхові компанії, до яких зросли вимоги в організації обліку шляхом 

обов’язкового застосування норм МСФЗ [3]. Страховики постали перед низкою 

питань, пов’язаних з недосконалою нормативно-правовою базою. 

Витрати страхової компанії пов’язані зі специфічним характером її 

діяльності. По-перше, це витрати на проведення страхових операцій, що 

складають собівартість страхової послуги, а, по-друге, – це витрати, що 

супроводжують одержання доходів від інвестиційної та фінансової діяльності. 

Основна частина витрат страховика належить до страхових витрат.  

Бухгалтерський облік страхової компанії об’єднує в собі облік 

господарських операцій, характерних для кожного суб’єкта підприємництва, та 

облік операцій, пов’язаних зі страхуванням, перестрахуванням, інвестиційною 

діяльністю. Облік діяльності страхових компаній в Україні свідчить про те, що 

на сьогодні не розроблена єдина система обліку господарської діяльності 

страховиків, а діючі нормативно-методичні документи з обліку не враховують 

всіх аспектів страхової діяльності. Тому одні й ті самі господарські операції 
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відображаються за різними методиками. Невпорядкованість бухгалтерського 

обліку в страхуванні призводить до викривлення інформації щодо сформованої 

собівартості послуг, а в підсумку – фінансового результату. 

Процес управління витратами в страхових компаніях має на меті виявити, 

як саме сформувалася собівартість послуг, які чинники мали на неї позитивний, 

а які – негативний вплив, також він  має бути направлений на прогнозування 

можливої величини витрат, максимально точне передбачення їх рівня та 

оперативне втручання у діяльність компанії в разі виявлення відхилень від 

наперед визначеного фінансового стану. Така обліково-аналітична інформація є 

одним з основних ресурсів управління ефективністю роботи страхової компанії, 

оскільки саме вона дозволяє:  

– встановлювати стратегічні завдання діяльності страхової компанії та 

використовувати можливості, які при цьому відкриваються;  

– приймати своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення; 

– координувати дії розрізнених підрозділів, спрямовуючи їх зусилля на 

досягнення поставлених цілей.  

Для ефективного управління витратами страховика потрібно дві умови – 

точну оцінку ситуації, що склалася, і вибір можливих і найбільш ефективних 

комбінацій управлінських рішень. Точна оцінка ситуації ґрунтується на основі 

нормативно-правової та методичної бази обліку господарських операцій 

страхової діяльності, яка повинна бути чітка, зрозуміла та єдина, на якій буде 

ґрунтуватися  її підприємницька діяльність. 

Для забезпечення ефективної організації облікового процесу в страхових 

організаціях розробляється облікова політика, яка об’єднує в собі принципи та 

вимоги відповідно до національних та міжнародних стандартів.  

Для виважених управлінських рішень та забезпечення користувачів 

обліковою інформацією потрібно ефективно організувати єдину систему обліку 

страхових компаній. Кінцевою метою обліку є допомога керівництву у 

досягненні стратегічної мети підприємства і тому єдина система обліку в 

Україні є необхідною для ефективного функціонування страхових компаній, а 
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також реального відображення фінансового стану страховиків. Встановлення 

оптимального співвідношення між доходами та витратами страхових компаній 

є необхідною передумовою для забезпечення безперервності процесу 

страхування, платоспроможності страхових компаній та фінансової 

стабільності страховика. Правильний вибір тактики та стратегії управління 

витратами є важливим фактором для досягнення планового фінансового 

результату страхової компанії. 
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системи. Наразі правові та економічні засади організації та проведення 

інвестиційної діяльності в Україні, а також гарантії рівного захисту прав, 

інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності, що здійснюються в формі 

капітальних вкладень, незалежно від форм власності, визначає Закон України 

«Про інвестиційну діяльність», який трактує інвестиційну діяльність як 

сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації 

інвестицій [1]. 

Відповідно до законодавства, інвестиції – це усі види майнових та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та 

інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або 

досягається соціальний ефект. Матеріальним втіленням інвестицій є рухоме та 

нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, сукупність 

технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді 

технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для 

організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-

хау»), права користування землею, водою, ресурсами,  будинками, спорудами, 

обладнанням, а також інші майнові права тощо. 

Найбільш загальним і поширеним у ринковій економіці вважається 

розуміння інвестицій як процесу вкладення коштів в будь-якій формі для 

отримання доходу або будь-якого іншого ефекту. Дослідники спільні в тому, 

що інвестиційна діяльність є сукупністю практичних дій інвесторів та інших 

учасників щодо вкладання коштів із метою отримання прибутку і / або 

досягнення іншого корисного ефекту.  

Здійснення інвестиційної діяльності неможливе без наявності у суб’єкта 

господарювання (підприємства, банка, страхової компанії, домогосподарства) 

інвестиційних ресурсів, під якими автори «Фінансового словника» розуміють 

усі види грошових та інших активів суб’єкта, які можуть бути використані ним 

для здійснення інвестиційної діяльності [2]. На думку О. Ворсовського, 

інвестиційні ресурси – грошові кошти та цінні папери, які за певних внутрішніх 
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та зовнішніх факторів інвестиційного середовища використовуються або 

можуть бути використані для досягнення цілей інвестиційної діяльності [3]. 

У своєму визначенні інвестиційних ресурсів Д. Старик розкриває 

напрями та цілі вкладень інвестиційних цінностей – це можуть бути виробнича, 

підприємницька та інша діяльність з метою організації виробництва продукції, 

робіт і послуг та отримання прибутку або інших кінцевих результатів (охорона 

природи, підвищення якості життя тощо) і підсумовує, що в загальному це 

економічні ресурси, що вкладені на тривалий період з метою отримання чистої 

вигоди в майбутньому [4, с.5-8]. 

За своєю природою комерційні банки одночасно виступають 

інституційними інвесторами і фінансовими посередниками, тому здійснення 

банками інвестиційної діяльності є проявом і реалізацією притаманних їм 

функцій (мобілізаційної, акумуляційної, трансформаційної, інвестиційної, 

функції мінімізації ризиків та ін.). Інвестиційна діяльність банківської установи 

– «це діяльність банку метою, якої є отримання прибутку та інших вигод 

шляхом проведення інвестиційних банківських операцій, а також надання 

інвестиційних та інших банківських послуг клієнтам, конкретним втіленням 

яких є створення і реалізація інвестиційного банківського продукту різної 

складності і наповнення» [5]. Таким чином банки виступають суб’єктами 

інвестиційної діяльності (інвестори), а об’єктами такої діяльності слугують 

новостворювані і модернізовані основні і оборотні кошти, цінні папери, цільові 

грошові вклади, науково-технічна продукція, інші об’єкти власності. Тобто, під 

інвестиціями банків розуміють вкладення коштів у цінні папери з ініціативи 

самих банків на термін отримання доходу (прибутку). До банківських 

інвестицій зазвичай відносять цінні папери з терміном погашення більше 

одного року. Банки, купуючи ті чи інші види цінних паперів прагнуть досягти 

певних цілей, до основних з яких відносяться: безпека вкладень, їх 

прибутковість, зростання та ліквідність вкладень. 

Виділяють такі етапи здійснення банком інвестиційної діяльності: етап 

прийняття рішення про інвестування, визначення цілей, формування напрямів 
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інвестування; етап безпосереднього інвестування – укладання різноманітних 

договорів, що передбачають виконання робіт та/чи надання послуг, ліцензійні 

чи інші цивільно-правові угоди – результатом цього етапу є створення об’єкта 

інвестиційної діяльності, і заключний етап – етап експлуатації створеного 

об’єкта інвестиційної діяльності. 

З врахування наведеного вище, під інвестиційною діяльністю банківської 

установи слід розуміти діяльність, в процесі якої банк виступає в якості 

інвестора, вкладаючи власні ресурси на термін у створення, придбання 

реальних або покупку фінансових активів для отримання доходів, прямих або 

непрямих.  
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Підприємства поштового зв’язку, не зважаючи на їх соціальну 

орієнтованість і державну підтримку, достатньо гостро відчувають вплив і 

наслідки ринкових відносин, складність трансформаційних процесів  

національної економіки. Це викликає необхідність їх гнучкої адаптації та 

оперативного реагування на зміни означених вище факторів, постійного 

підвищення конкурентоспроможності для подальшого розвитку на основі 

оптимального використання внутрішнього потенціалу. 

Проблемні питання конкурентоспроможності підприємства розглядають у 

своїх наукових працях такі зарубіжні та вітчизняні економісти, як 

Л.Л. Антонюк, Г.Л. Азоев, І. Ансофф, Л.В. Балабанова, І.А. Бланк, 

З.М. Борисенко, А.С. Гальчинський, О.І. Драган, Ю.Б. Іванов, А.В. Костін, 

Ф. Котлер, Ламбен Жан-Жак, А.А. Мазаракі, С.Ф. Покропивний, М. Портер, 

К.К. Прахалад, Дж. Робинсон, А. Смит, Р.А. Фатхутдинов, Г. Хамел, 

Е. Чемберлін, Л.Ф. Чумак, Й. Шумпетер та багато інших. Але питання 

конкурентоспроможності підприємств саме поштового зв’язку потребує 

детальнішого дослідження та розроблення нових підходів до його розуміння. 

Метою роботи є дослідження теоретико-методологічних засад 

конкурентоспроможності підприємств, вивчення особливостей забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств поштового зв’язку. 

Теоретичні засади трансформації економічних теорій та 

конкурентоспроможності підприємства, а також аналіз поглядів на визначення 

поняття «конкурентоспроможність підприємства» достатньо повно висвітлено в 

роботі Я.Д. Качмарик [1, с.17-19]. Погоджуємось з думкою автора, що: 
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«конкурентоспроможність підприємства, враховуючи трансформаційність 

поглядів, є головним стимулом прогресу, мотиваційним механізмом, джерелом 

ефективного розвитку соціально-економічного клімату господарської системи в 

цілому» [1, с.23]. 

Головними операторами вітчизняного ринку послуг поштового зв’язку є 

державні поштові структури. Проте структура ринку змінюється – зростає 

кількість його учасників за рахунок виходу на нього недержавних операторів 

поштового зв’язку («Нова пошта», «Интайм» та інші), для яких немає 

серйозних бар’єрів, однак немає і стимулів до розвитку діяльності. На сьогодні 

цей ринок перебуває в стані розвитку. Зародження конкуренції сприяє 

демонополізації, розширенню дієвості ринкових механізмів ціноутворення на 

поштові послуги, звуженню меж державного регулювання, а також 

формуванню стимулів до освоєння нових видів поштових послуг. 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку поштового 

зв’язку потребує вивчення факторів, що впливають на відношення покупців до 

підприємства та її продукції і як результат – зміна частки продукції 

підприємства на ринку. З точки зору Л.Ф. Чумак, усі фактори 

конкурентоспроможності умовно поділяє на зовнішні й внутрішні [2]. На думку 

О.І. Драган, до внутрішніх факторів слід віднести: застосування інноваційних 

технологій у виробництві; наявність доступу до якісних і дешевих ресурсів; 

підходи до управління підприємством; потенційні можливості підприємства; 

ступінь задоволення потреб споживача [3]. 

Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності на ринку 

поштових послуг в Україні, на нашу думку, є: пошук нових підходів до 

стратегічного менеджменту; забезпечення єдності розвитку і оновлення 

техніки, технології, управління; застосування сучасних методів дослідження й 

розробок (програмно-цільове планування, теорія прийняття рішень тощо); 

розгляд взаємозв’язків функцій управління будь-яким процесом на всіх стадіях 

життєвого циклу об’єкта; формування системи заходів із забезпечення 
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конкурентоспроможності різних товарів та послуг; цінова політика стосовно 

конкурентоздатності продукції. 

На думку Я.Д. Качмарик, «структурна побудова системи забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства є відображенням розробки і реалізації 

концепції організаційно-економічного механізму ефективного використання 

власних конкурентних переваг» [1, с.54]. Побудова механізму забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства поштового зв’язку за системно-

цільовим підходом повинна передбачити наявність і розвиток таких його 

підсистем: кадрової, майнової, товарної, організаційної. Кожна з підсистем 

передбачає забезпечення ефективного формування і використання трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів, є об’єктом вимірювання та містить цільові 

параметри, які використовуються для стратегічного планування розвитку 

підприємства. При цьому обов’язковим є врахування невизначеності та 

мінливості економічного середовища. 

Отже, для формування конкурентних переваг та прийняття ефективних 

управлінських рішень підприємствам поштового зв’язку необхідно будувати 

механізм забезпечення конкурентоспроможності, який враховує всю сукупність 

чинників, що вплинули чи потенційно можуть вплинути на її формування, 

дозволяє діагностувати рівень конкурентоспроможності, формувати стратегічні 

цілі конкурентної поведінки та розробляти конкурентну стратегію 

підприємства. 
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У сучасних умовах господарювання, результатом господарської 

діяльності будь-якого  підприємства є наявність дебіторської заборгованості, 

зростання якої призводить до зниження ліквідності активів підприємства, що 

спричиняє погіршення фінансового стану суб’єкта господарювання. Ринкові 

умови господарювання сприяють виходу відносин між підприємствами на 

якісно новий рівень, водночас ускладнюючи боргові відносини між ними. 

Важливим елементом для забезпечення стійкої платоспроможності 

підприємства є ефективне управління і контроль розміром дебіторської 

заборгованості. Проте, зусиль винятково самих підприємств в цьому питанні 

недостатньо, тому задля того, щоб оптимізувати облік дебіторської 

заборгованості необхідно розв’язати цілу низку проблем теоретичного, 

практичного і  нормативно-правового характеру. 

Дослідженням проблем обліку дебіторської заборгованості приділялось 

багато уваги в працях таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як: Б.І. Валуєв, 

К.С. Сурніна, Е.Є.Хендріксен, Т.О. Євлаш, О.В. Лишиленко, В.В. Сопко, 

Н.П. Матицина, В.Г. Лінник, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Назарук, Ю. Я. Литвин та 

багато інших.  

В Україні облік дебіторської заборгованості регулюється П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість», а у міжнародній практиці немає єдиного 

стандарту обліку, тому питання щодо обліку дебіторської заборгованості 

регулюються кількома міжнародними стандартами, серед яких: МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 39 

«Фінансові інструменти: визнання та оцінка».  



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

88 

 

Передусім потрібно визначити, що розуміється під терміном дебіторська 

заборгованість. Відповідно до ПСБО 10 – це сума заборгованості дебіторів 

підприємства на певну дату [1]. При цьому, у названих міжнародних стандартах 

не дається чіткого визначення поняття дебіторської заборгованості. Пункт 9 

МСБО 39 зазначає: «позики та дебіторська заборгованість – це непохідні 

фінансові активи з фіксованими платежами, які підлягають визначенню та не 

мають котирування на активному ринку» [2]. Дане тлумачення поняття 

дебіторської заборгованості є ширшим порівняно з тлумаченнями, наведеними 

у національних стандартах. 

Розглянувши нормативно-правові джерела можна виокремити ряд 

проблем в обліку дебіторської заборгованості: 

1) Розбіжності та несумісності обліку дебіторської заборгованості між 

змістом П(С)БО 10 і положеннями МСБО; 

2) Недосконалість системи контролю за рівнем дебіторської 

заборгованості; 

3) Відсутня єдина облікова класифікація, не передбачено чiткого 

розмежування рiзниx видів дебіторської заборгованості;  

4) Непристосованість методів визначення резерву сумнівних боргів до 

обліку на підприємствах. 

Відповідно до П (С)БО 10 дебіторська заборгованість визначається 

активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх 

економічних вигод і її сума може бути достовірно визначена. На нашу думку, 

існують певні проблематичні моменти і протиріччя, щодо віднесення 

дебіторської заборгованості до складу активу, адже виникає питання, яка 

ступінь ймовірності отримання підприємством економічних вимог у 

майбутньому буде критичною. 

Зміна обсягів дебіторської заборгованості на підприємстві може свідчити, 

як про позитивні так і негативні тенденції. Збільшення дебіторської 

заборгованості в структурі активів є причиною уповільнення платіжного обігу і 

може спричинити неплатоспроможність підприємства. З іншого боку, 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

89 

 

зменшення дебіторської заборгованості може свідчити про скорочення 

відносин із партнерами, внаслідок чого відбувається нагромадження 

виготовленої продукції на складі. Для оптимізації і мінімізації обсягів 

дебіторської заборгованості пропонуємо створити календар оплати дебіторської 

заборгованості на підприємствах, що дозволить відслідковувати рух оплати 

покупців, а також оперативно реагувати на прострочену дебіторську 

заборгованість і здійснювати постійний моніторинг потенційних дебіторів на 

підприємстві. 

Отже, можна зробити висновок, що організація обліку дебіторської 

заборгованості на підприємстві має велике значення, оскільки створює 

передумови для швидкого зростання фінансових можливостей підприємства і 

дозволяє усунути виникаючі ризики неплатоспроможності, що сприяло б 

прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій з дебіторами. 
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Постановка проблеми. Одним із джерел збагачення банківської лексики 

являються чужомовні запозичення. Це пов’язано з тим, що банківська система 

провідних країн формувалась раніше, ніж банківська система України. Зокрема, 

більшість термінів, що використовуються у банківській лексиці вони є 

запозиченими. 

Метою даного дослідження є аналіз джерел походження сучасної 

банківської термінології. 

Виклад основного матеріалу. Запозичення (англ. borrowing, фр. emprunt, 

нім. Entlehnung, ісп. Prestamo) – це звернення до лексичного фонду інших мов 

для вираження нових понять, подальшої диференціації тих, що є і позначення 

невідомих досі предметів [2].  

Існує багато класифікацій запозичень з урахуванням різних аспектів 

їхнього розгляду. Найбільш очевидною є класифікація, в основу якої покладені 

причини запозичення. Кількість таких причин настільки велика, що можна 

розподілити на дві великі групи: екстралінгвістичні (позамовні) і 

внутрішньолінгвістичні (власне мовні) причини.  

До екстралінгвістичних причин можна віднести:  

1) культурний, економічний, політичний вплив одного народу на інший;  

2) наявність усних і письмових контактів країн з різними мовами;  

3) підвищення інтересу до вивчення тієї або іншої мови;  

4) авторитарність мови; 

5) історично обумовлене захоплення певних соціальних шарів культурою 

чужої країни;  
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6) умови мовної культури соціальних шарів, що приймають нове слово.  

До внутрішньолінгвістичних причин відносять:  

1) відсутність у рідній мові еквівалентного слова для нового предмета або 

поняття: engl. displаy - das Display, engl. management - das Management; 

2) тенденція до використання одного запозиченого слова замість звороту, 

який описується: як приклад можна привести: engl. clearing, нім. das Clearing, 

укр. кліринг – система безготівкових розрахунків, що грунтується на 

зарахуванні банками взаємних платіжних вимог сторін;  

3) прагнення до підвищення і збереження комунікативної чіткості 

лексичних одиниць, яке виражається у вилученні полісемії або омонімії в 

запозиченій мові, наприклад: engl. factoring – dt.: das Factoring – укр. факторинг 

– різновид торгово-комісійної операції, поєднаної з кредитуванням оборотного 

капіталу клієнта;  

4) необхідність у деталізації відповідного значення, розмежуванні його 

смислових відтінків шляхом прикріплення їх до різних слів; 

5) відсутність у рідній мові можливості утворення новоутворень від наявних 

у даній мові корінних слів, у той час як від запозичених синонімів вони 

можливі. 

Варто розглянути походження ключового терміну bank в англійській 

мові. Термін bank (банк) спочатку означав лавку міняйла [1].  

Словник дає декілька значень слова bank як терміну: установа для 

отримання і надання грошей в борг, установа для випуску грошей,будинок, в 

якому розміщена така установа.  

Таким чином, існуюче значення цього терміну виникло шляхом 

метонімічного переносу за функцією (проведення грошових операцій) і за 

місцем (там, де вони здійснюються).  

Дефініція вказаного терміну, як основного, зовсім інша: банки це 

підприємства, що торгують позичковим капіталом. Лише в такому значенні, яке 

відображає сутність економічної категорії «банк», цей термін входить до ядра 

економічної лексики. 
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Значна кількість англійських запозичень активно використовується у 

банківській сфері. Така термінологія майже не має питомих еквівалентів в 

українській мові, пор.: англ. broker – укр. брокер, англ. valuation – укр. 

вальвація, англ. inflation – укр. інфляція, англ. audit – укр. аудит. 

Певний масив новітньої банківської термінології функціонує в 

українській мові у двох варіантах – у вигляді кальок з оригіналу та їхніх 

українських еквівалентів. Одночасно можна зустріти вживання дилер і 

посередник (dealer), дефолт і невиконання грошових зобов’язань (default), 

дисконт і знижка (discount), офіс-менеджер і керівник офісу (office manager), 

траст і довірче товариство (trust). Але більшість англомовних бізнесових 

термінів не мають чіткого відповідника в українській мові і тому подаються у 

словниках у вигляді транслітерації з оригіналу з  їх подальшим тлумаченням 

або дефініцією [3]. 

Висновок. Отже, англомовні запозичення, є досить важливими при 

визначенні банківської лексики. Поява і збільшення кількості міжнародних 

елементів у словниковому складі мови сприяє ефективнішому використанню 

мови в процесах міжнародного обміну інформацією, особливо у банківській 

сфері. 
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Бухгалтерський облік сільськогосподарських підприємств особливий тим, 

що більша частина їх операцій пов’язана з відображенням біологічних активів, 

під якими в П(С)БО 30 «Біологічні активи» розуміється – тварина або рослина, 

яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську 

продукцію або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб 

економічні вигоди [1]. 

Біологічні активи як засоби виробництва сільськогосподарської продукції 

відіграють важливу соціально-економічну роль у забезпеченні розвитку 

економіки в цілому та аграрного сектора зокрема. Тому розробка та 

впровадження стандарту, який регулює облік лише активів сільського 

господарства, є актуальними й обгрунтованими. Разом із тим, як свідчить 

практика, запроваджені П(С)БО 30 «Біологічні активи» нові методологічні 

засади бухгалтерського обліку викликали численні труднощі облікової роботи 

та не набули поширення у сільськогосподарських підприємствах країни. Однією 

з причин цього є недостатнє наукове дослідження та відсутність практичних 

роз’яснень щодо застосування окремих положень стандарту. 

Виходячи з цього, однією з найбільш суттєвих проблем в обліку 

біологічних активів є їх оцінка за справедливою вартістю. 

Питання обліку та оцінки біологічних активів розглядали у своїх працях, 

Г.Г. Кирейцев, В.М. Пархоменко, Л.К. Сук, В.М. Жук, В.Г. Лінник, 

Л.І. Лавріненко, М.Ф. Огійчук та інші. Проте неузгодженість та розбіжності в 

застосуванні справедливої вартості для оцінки активів на 

сільськогосподарському підприємстві вимагають подальшого розгляду. 
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Основною метою дослідження є визначення проблем у використанні 

справедливої вартості для оцінки біологічних активів на підприємствах. 

Згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи» справедлива вартість біологічних 

активів ґрунтується на цінах активного ринку. У зв’язку із відсутністю 

активного ринку підприємство може самостійно встановити рівень ціни, за 

якою сільськогосподарська продукція буде відображена в бухгалтерському 

обліку. Інакше кажучи, ціна може бути максимальною або мінімальною не 

тільки від обрання ринку, на якому може бути продана сільськогосподарська 

продукція, але й з урахуванням потреби покращення витрат для інших цілей.  

На сьогоднішній день можемо спостерігати, що більшість підприємств с/г 

виробництва при веденні обліку біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції не користуються таким методом оцінки як, справедлива вартість. Це 

зумовлено такими проблемами як: нестабільність державної політики щодо 

формування державних закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, 

відсутність методичного забезпечення механізму формування справедливої 

вартості даних об’єктів обліку, недоступність даних щодо вартості біологічних 

активів та сільськогосподарської продукції на активному ринку, тощо. 

Складність за справедливою вартістю оцінки при первісному визнанню 

продукції рослинництва зумовлена з-за таких причин: 

- протягом збирання урожаю, будуть змінюватись ринкові ціни; 

-  складно, або й навіть неможливо визначити рівень якості продукції такої 

як пшениця та соняшник у момент їх первісного визнання. 

Також при визначенні справедливої вартості біологічних активів 

рослинництва основною причиною складності є досить велика залежність від 

природно-кліматичних умов, які спрогнозувати для визначення справедливої 

вартості досить важко. 

При первісному визнанню продукції тваринництва виникають складнощі 

такі, як наприклад: 

- на приплід тварин, приріст окремих її видів відсутні реалізаційні ціни; 
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-  відбувається коливання цін на сільськогосподарську продукцію протягом 

року; 

- за технологією оцінки молодняка тварин неможливо визначити 

ефективність реалізації тварин із тривалим виробничим циклом, зокрема, 

великої рогатої худоби, свиней тощо, оскільки виручку від реалізації необхідно 

порівнювати з оцінкою тварин при останньому зважуванні за справедливою 

вартістю, визначеною за діючими цінами. 

Складною є оцінка тварин, що не підлягає тривалому зберіганню, адже на 

таку продукцію ціни активного ринку взагалі відсутні. Тому, тут вигідно 

застосовувати ціни за договором. 

Отже, за результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, 

що застосування справедливої вартості в оцінці біологічних активів на 

сільськогосподарських підприємствах є досить складним процесом, що 

зумовлений рядом проблем, які потребують негайного вирішення. 
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Постановка проблеми. Для успішного функціонування будь-якого 

виробництва або компанії, незалежно від типу послуг чи товарів, які вона 

надає, необхідні ефективно працюючі і кваліфіковані кадри, грамотні і здатні 

керувати виробничим процесом управлінці. Однак, навіть якщо вдалося 
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сформувати колектив зі справжніх професіоналів, не слід забувати про те, що 

персонал потрібно постійно мотивувати.  

Мотивація співробітників займає одне з центральних місць в управлінні 

персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їхньої 

поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей організації, по суті, є 

головним завданням керівництва персоналом. 

Мета. Визначити особливості процесу формування мотивації трудової 

діяльності на підприємствах та розробити основні напрямки і практичні 

рекомендації щодо створення мотиваційного механізму, його ефективного 

розвитку, який би відповідав пріоритетам формування соціально-орієнтованої 

ринкової економіки. 

Викладення основного матеріалу. Мотивація являє собою сили, що існують 

усередині або поза людиною і збуджують у ній ентузіазм і завзятість під час 

виконання певних дій. Вона впливає на працівників та їхню продуктивність, і 

частина роботи менеджера якраз і полягає в тому, щоб спрямувати мотивацію 

на досягнення цілей організації [1, с.49]. 

Найважливіший для виробництва ресурс походжає сьогодні в черевиках і 

щодня залишає робоче місце рівно о п’ятій годині. В результаті лідерство і 

вміння керувати людьми стають ключем до конкурентної переваги. Це те, що 

виділить вас з маси. Те, як ви залучаєте, утримуєте і мотивуєте ваших 

співробітників, важливіше технологій. Те, як ви керуєте компанією і 

направляєте дії людей, будучи їх лідером, визначає вашу відмінність. Це 

забезпечує вашу унікальність. 

Практика останніх десятиліть показує, що максимально повне 

використання людських ресурсів організації - одне з найважливіших переваг, 

що дозволяють підприємствам займати лідируючі позиції на ринку. Такі 

компанії, як «ІБМ», «Хюлетт-Паккард», «Макдональдс», «Інтел», процвітають 

за рахунок послідовного включення персоналу увирішення проблем 

організацій, дотримуючись принципу: «Результат дає людина», розглядаючи 

співробітників організації як головне джерело досягнень в області якості і 
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продуктивності. Існує чотири основні фактора [2, с.36], на яких тримається 

мотиваційний процес, та які дають можливість істотно підвищити 

продуктивність праці найманого персоналу: 

1. Для різних категорій персоналу, для різних підрозділів, для різних 

напрямків повинні існувати різні системи мотивування.  

2. Перед персоналом повинні ставити чіткі, зрозумілі та досяжні цілі. 

Співробітник повинен уявляти, як він може дістатися до «морквини». 

3. Цілі, які ставляться перед персоналом, повинні постійно змінюватися. 

Це дає можливість постійно відкривати нові методи роботи та приховані 

резерви. 

4. Змінна частина зарплати повинна бути відчутною для співробітника.  

Однією з типових помилок керівників є віра в те, що замість системи 

стимулювання можна ввести високу заробітну плату, і тоді співробітник буде 

триматися за робоче місце, продуктивно працювати і не красти. Однак 

статистика показує, що «відв’язана» від нормування велика зарплата частіше 

розслабляє співробітників, ніж стимулює. Без підрахунку щомісячної 

результативності велика ймовірність помилки в оцінці якості роботи.  

Одним із дієвих методів боротьби з непродуктивною працею є чітке 

унормування робіт, прогресивна оплата за продуктивність, постійний контроль 

і введення так званої мінімальної результативності, нижче якої заробітна плата 

падає досить суттєво. 

З огляду на висновки авторитетних вчених у сфері менеджменту, в 

ефективній системі мотивації праці персоналу повинно бути три ключові 

компонента: матеріальне стимулювання, нематеріальне стимулювання і 

соціальна політика. 

При цьому акцентуємо увагу на необхідності розвитку персоналу та 

фундаменті корпоративної культури. Наприклад, запровадити на підприємствах 

свята, мотивуючі заходи, заходи спрямовані на формування почуття «сімейної 

єдності» працівника з компанією. Зокрема, запровадження таких заходів: 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

98 

 

- «День народження фірми» – виїзд співробітників на активний 

відпочинок, разом з офіційним підбиттям підсумків роботи керівництвом фірми 

за поточний період та визначенням перспектив. 

- «День нового співробітника» – відзначається раз на рік, де в 

неформальній обстановці керівники організації окреслюють історію створення 

та розвитку фірми, вручають новим співробітникам сувеніри з фірмовою 

символікою. 

- «Дошка визнання», на якій розміщуються фотографії нових 

співробітників з їх розповідями про себе, а також фотографії номінантів 

«Кращий за професією».  

- Розсилка листів подяки в кінці року – від імені керівництва тощо. 

Підкреслимо, що задоволеність роботою – це результат співвідношення 

мотивуючих і підтримуючих факторів. До останніх належать: гроші; умови і 

інструменти роботи, безпека, надійність. Мотивуючими факторами для 

працівника є його визнання, зростання, досягнення, відповідальність і 

повноваження. Якщо обидві групи факторів відсутні, робота стає неможливою з 

точки зору ефективності та самореалізації. У випадку, коли присутні лише 

підтримуючі фактори, задоволеність від роботи є вагомою, але не 

оптимальною. Коли присутні обидві групи факторів, робота приносить 

працівникові максимальну задоволеність, а отже, як наслідок, і підвищення 

продуктивності праці. 

Висновки. Отже, важливою особливістю сучасного управління є 

підвищення ролі функції «мотивації» та застосування різноманітних форм 

стимулювання праці. Потрібно наголосити, що сучасні економічні умови 

потребують розвитку і впровадження індивідуального підходу до управління 

персоналом організації чи компанії з ціллю забезпечення ефективної 

управлінської діяльності та покращення економічної ситуації на підприємстві 

загалом. Важливим є розуміння, перш за все, актуальних потреб персоналу, 

визначення яких можливе за умов володіння менеджером з персоналу знаннями 

психологічних факторів мотивації. Головними елементами ефективного 
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керівництва є здібності та навички індивідуальної роботи. Для цього потрібно 

знати та розуміти,що є важливим для кожного учасника спільної діяльності, 

розібратися у різноманітності інтересів, мотивів і потреб особистості. 

Необхідно не тільки знати загальні закономірності регулювання групової та 

індивідуальної поведінки, а й уміти пізнавати психологічні особливості 

поведінки індивіда. 
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За останні роки питання запровадження інституту державно-приватного 

партнерства стало одним із головних пріоритетів урядових стратегічних 

програм розвитку, індикатором успішної взаємодії бізнесу та структур 

державної влади, альтернативним способом відновлення та модернізації 

національної економіки. Державно-приватне партнерство (ДПП) – це складний 

як з організаційної, так і з фінансової та правової точки зору інститут. Він 

включає в себе багатосторонні домовленості, розподіл ризиків, аналіз 

комерційних перспектив та індивідуальні схеми фінансування та юридичного 

втілення. [3] 

http://www.ozon.ru/person/959272/
http://www.e-reading.club/bookreader.php/48364/Nordstrem%2C_Ridderstrale_-_Biznes_v_stile_fank._Kapital_plyashet_pod_dudku_talanta.html
http://www.ozon.ru/person/959272/
http://www.ozon.ru/person/959280/
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В Україні протягом тривалого часу формуються правові засади для 

розвитку окремих форм державно-приватного підприємництва. Нормативно-

правовими актами, що регулюють цю сферу інтересів, є: Конституція України, 

Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, а також закони 

України «Про державно-приватне партнерство», «Про угоди щодо розподілу 

продукції» від «Про концесії». 

Крім законів, окремі питання розвитку ДПП регулюються постановами та 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, положеннями та наказами 

органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. Загалом, лише на загальнодержавному рівні 

налічується кілька десятків нормативних актів, що безпосередньо регулюють 

питання ДПП. 

Але, прийняття спеціального закону не є запорукою чи обов’язковою 

умовою запуску успішної програми ДПП. Це підтверджується і на прикладі 

України, де після прийняття спеціального закону про ДПП пройшло вже 

декілька років, а якихось якісних змін у політиці держави у цьому напрямку чи 

законодавстві, необхідному для зрушення питання з мертвої точки, так і не 

відбулося. Незважаючи на це, а також на те, що положення чинного закону 

України «Про державно-приватне партнерство» не повністю відповідають 

світовим стандартам, багато зацікавлених сторін (особливо іноземних) 

вважають цей закон важливим концептуальним документом, важелем для 

запуску пілотних проектів ДПП. Слід, ще раз наголосити, що наявність закону 

про ДПП не є автоматичною гарантією адекватного правового регулювання у 

цій галузі. Всі нормативно-правові акти, які тим чи іншим чином стосуються 

державно-приватного партнерства, повинні бути доопрацьовані (наприклад, 

законодавство, що регулює земельні відносини, будівництво доріг та інших 

об’єктів нерухомості, державні закупівлі). Окрім зрозумілості та ефективності 

законодавства, до світових стандартів нормативно-правового регулювання у 

галузі ДПП належить також правова регламентація координаційного механізму 
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всередині державного (публічного) сектору з усіх аспектів ДПП у різних 

галузях та на різних рівнях державного управління. 

На даному етапі успіх глобальних реформ у сфері ДПП в Україні 

малоймовірний, однак покрокові поліпшення можуть спрацювати. Для 

досягнення успіху в розвитку ДПП необхідно працювати з усіма зацікавленими 

сторонами. Незалежно від підходу, важливо створити зрозуміле та стабільне 

правове середовище та забезпечити, що б до всіх проектів ДПП 

застосовувалися однакові правила. Для розвитку державно-приватного 

партнерства у нашій державі було б дуже корисним, якби серед українських 

чиновників з’явилася впливова особа, яка б чітко розуміла, що таке ДПП 

відповідно до міжнародних стандартів, була переконана, що це запорука 

модернізації української інфраструктури без значних видатків державного 

бюджету, а також послідовно сприяла запровадженню успішної програми ДПП 

в Україні незалежно від можливих змін політичних пріоритетів. 

Отже,в Україні, подібно до багатьох держав із недостатнім правовим 

регулюванням ДПП, прогалини в законодавстві можуть бути виправлені в 

окремих контрактах. Відповідно, якщо Україна зацікавлена у проектах ДПП, і 

державний партнер дійсно прагне їх здійснити, є шанс успішного запуску та 

імплементації такого проекту навіть в умовах існуючої правової та політичної 

ситуації. 
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Управління «проблемними» кредитами – один із найбільш важливих 

аспектів банківської практики. Від правильності вибору методу роботи з 

«проблемними» кредитами залежить не тільки успішність вирішення окремої 

конфліктної ситуації, а й стабільність і репутація самого банку. 

Вітчизняна система управління проблемними кредитами функціонує 

відносно короткий період часу і не встигла виробити методичний і 

організаційний досвід, який можна порівняти із зарубіжними. Наявні розробки 

були сформовані в умовах планової економіки, які не повною мірою 

враховують комерційний аспект кредитного процесу. Це обумовлює 

необхідність дослідження інструментарію управління проблемними кредитами 

банківських установ, що наразі існує у вітчизняній банківській практиці. 

У даний час не визначено чітких критеріїв віднесення кредиту до 

проблемного як і загальноприйнятого тлумачення поняття «проблемний 

кредит». Тому, перш за все слід з’ясувати зміст який вкладають поняття 

«проблемний кредит» уповноваженні органи нагляду за банківською 

діяльністю. Так, відповідно до тлумачення Базельського комітету банківського 

нагляду, проблемний кредит – це кредитний продукт, за яким мають місце 

суттєві порушення термінів виконання зобов’язань перед банком, значне 

погіршення фінансового стану боржника, а також погіршення його якості чи 

втрата забезпечення за ним [1]. За визначенням Міжнародного валютного 

фонду, проблемний кредит – це зобов’язання повне погашення якого сумнівне 

внаслідок неадекватного фінансового стану боржника чи забезпечення за даним 

зобов’язанням, а також спостерігається прострочка сплати основного боргу 
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і/або відсотків за ним понад 90 днів [2]. За підходом, що використовується 

Федеральною резервною системою США, проблемний кредит – це кредит чи 

позика, що не приносять доходів, тобто відсоткові платежі і/або виплати 

відсотків, затримка за якими складає понад 90 днів [3]. 

Відповідно до [4] Національний банк України характеризує кредит як 

проблемний якщо заборгованість за ним не погашена в термін (строк), 

встановлений кредитним договором. Загальні критерії віднесення 

заборгованості до категорії проблемної встановлюються Національним банком 

України. Визначення якості позики здійснюється шляхом професійного 

судження на основі комбінації трьох класифікаційних критеріїв: фінансовий 

стан позичальника, забезпеченість кредиту і якість обслуговування боргу. 

Фінансовий стан позичальника оцінюється банком на основі з методики, 

затвердженої внутрішніми документами на основі рекомендацій НБУ. Крім 

того, кожним банком розробляється власне групування кредитів за ступенем 

проблемності. це обумовлює відсутність уніфікованого підходу до виділення і 

класифікації проблемних кредитів.  

Серед причин, що зумовлюють появу проблемних кредитів можна 

віднести наступні: 

– нестабільний, кризовий стан економіки в цілому; 

– неспроможність позичальника або тимчасове погіршення його 

фінансового стану; 

– неефективна робота банку щодо попередження появи проблемних 

кредитів тощо ; 

– несплата чергового платежу за кредитом або несплата нарахованих 

відсотків (у випадках, коли клієнт забув або з будь-якої причини не встиг 

оплатити борг); 

– отримання банком судового рішення про дострокове стягнення з клієнта 

повного розрахунку за кредитним договором; 

– технічні помилки, пов’язані з перерахуванням коштів в рахунок сплати 

кредиту або в процесі нарахування кредиту і відсотків по ньому. 
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Система управління проблемними кредитами, яка використовуються 

українськими банками, є недостатньо ефективною, про що свідчить зростання 

обсягів проблемної кредитної заборгованості банківської системи України. Це 

обумовлено тим, що вітчизняні банки займаються цією роботою переважно 

самостійно, в той час як вона є для них непрофільної. Неефективність також 

пояснюється зовнішніми і внутрішніми факторами.  

До чинників зовнішнього середовища експерти відносять недосконалість 

нормативно-правової бази; недоліки в нагляді та регулюванні банківської 

системи; відсутність єдиного наукового підходу та методичного забезпечення; 

соціальна і політична нестабільність у країні та світі; низький рівень фінансової 

грамотності населення країни. Чинниками внутрішньобанківського середовища 

є: організаційна структура банківської установи; системно-технологічні 

чинники; низька ефективність банківського менеджменту, зокрема, ризик-

менеджменту; людський фактор. Наслідками впливу цих чинників є порушення 

принципу платності і терміновості кредитування, які в підсумку впливають на 

загальний стратегічний розвиток банківських установ. 

Таким чином, єдиного підходу до віднесення кредиту до проблемного не 

існує, як не існує і загальноприйнятого механізму управління проблемною 

кредитною заборгованістю Тому будь-які із механізмів та інструментів, що 

використовуються вітчизняними банками можуть продемонструвати свою 

ефективність лише в контексті конкретної ситуації. 
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В умовах сьогодення вдосконалення виробництва не можливе без 

виготовлення конкурентоспроможної продукції та її реалізації на ринку. 

Одночасно, однією з умов реалізації виробничого процесу є наявність 

достатньої кількості виробничих запасів, які є важливою складовою активів 

підприємства. Так, з одного боку, отримані виробничі запаси забезпечують 

стабільність і ефективність діяльності підприємства та гарантують його 

економічну безпеку, а з іншого – виробничі запаси потребують великих 

грошових витрат. Тому від організації їх обліку та аналізу залежить 

правильність визначення прибутку підприємства, його фінансовий стан, 

домінуючого місця на ринку та в цілому продуктивність роботи підприємства. 

Окремі питання обліку виробничих запасів висвітлені в працях 

вітчизняних вчених, а саме: Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., 

Жилкіна Л.В, Лінник В.Г., Рудницький В.С., Ткаченко Н.М., Рибалко О.М., 

Болдуєва О.В., та інші. 

Метою дослідження є вивчення проблем обліку виробничих запасів на 

підприємствах у сучасних умовах господарювання. 
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Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», запаси – це активи, які утримуються для 

подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають 

у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, 

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт 

та надання послуг, а також управління підприємством [1]. 

У практичній діяльності, механізм обліку використання виробничих 

запасів є трудомісткою ділянкою, саме тому на більшості сучасних підприємств 

їм не приділяються значної уваги, що в свою чергу призводить до великих 

втрат запасів.  

Можна виділити такі негативні моменти щодо обліку виробничих запасів, 

а саме: 

- проблеми розрахунку справедливої вартості запасів, що полягає у 

застосуванні підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на 

неподібні активи; 

- низький рівень результативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємств;  

- незадовільний рівень контролю та ефективного регулювання процесів 

формування запасів;  

- обмеженість контролю використання виробничих запасів; 

- дублювання записів у бухгалтерських документах, що призводить до 

зростання затрат часу при складанні первинних документів, особливо 

дублювання інформації щодо руху запасів у картці складського обліку 

матеріалів і лімітно-забірній картці; 

- відсутність систематичного поєднання усіх видів обліку підприємства з 

метою забезпечення керівництва підприємства управлінською інформацією. 

Вирішення цих проблем потребує модернізації система отримання 

інформації про виробничі запаси, використання неформальних для вітчизняної 

облікової практики підходів для продуктивного їх використання та покращення 

результатів діяльності підприємства. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

107 

 

Саме тому можна виокремити наступні шляхи вирішення проблем ведення 

обліку виробничих запасів на підприємствах: підвищення ефективності 

інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств, 

яке забезпечується впровадженням інформаційних технологій обробки 

економічної інформації, покращення автоматизації облікової роботи в 

управлінні виробничими запасами та використання вигідних методів 

здійснення інвентаризації виробничих запасів, гармонізація механізмів 

бухгалтерського і податкового обліку виробничих запасів, підтвердження 

системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології 

виробництва, організація обліково-контрольних процедур руху запасів 

підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, 

заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів).  

Таким чином, виконання наведених вище шляхів поліпшення обліку 

запасів підприємством зумовить підвищення прибутковості та фінансово-

економічної діяльності. Вирішення сукупності всіх спірних питань обліково-

аналітичного управління виробничими запасами є важливим для більшості 

сучасних підприємств і потребує наступних досліджень. 
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Сучасний розвиток банківської системи України характеризується 

значною кількістю фінансово-кредитних установ, участю іноземних гравців на 

вітчизняному банківському ринку, а як наслідок – посилення конкуренції в 

банківському секторі. Таким чином, українські банки вимушені застосовувати 

нові фінансові інструменти для забезпечення стійкості, більш гнучкого 

реагування на можливі ризики, а також для підтримання активної діяльності і 

подальшого ефективного розвитку. Тому дослідження проблем, пов’язаних з 

інноваційною діяльністю банків, є актуальним. 

Мета роботи полягає в системному дослідженні теоретичних і практичних 

аспектів використання сучасних інновацій в банках та визначення проблем їх 

впровадження. 

Інновації в банківській сфері – це результат практичної реалізації нових 

ідей, знань та стороннього досвіду, націлений на створення нових та 

удосконалення існуючих продуктів та технологій з метою отримання 

додаткових доходів та конкурентних переваг.  

Інновації дозволяють досягти визначеного позитивного економічного або 

стратегічного ефекту (приріст клієнтської бази банку, збільшення частки ринку, 

скорочення витрат на проведення  операцій тощо). Характерним для інновацій є 

те, що клієнт є активним учасником інноваційного процесу в банківській сфері . 

Сучасні банківські інновації класифікують за такими ознаками [2]: 

1) продуктові інновації (онлайн-продукти, платіжні картки та сервіси для 

карток, способи і методи дистрибуції банківських продуктів, електронні 

платіжні інструменти, платіжні міні-термінали);  
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2) канали обслуговування (багатоканальне обслуговування, віддалений 

банкінг, соціальні мережі, філії як екосистеми для роботи з клієнтами, 

адаптивна архітектура каналів);  

3) технологічні інновації (цифрові технології, мережеві технології, СRM- 

технології, автоматизація та самообслуговування, багатофункціональні 

технології);  

4) інституційні зміни (вдосконалення банківського законодавства, 

оптимізація філійної мережі, інтернетизація та віртуалізація, оптимізація 

бізнес-процесів, організаційно-економічні інновації); 

5) регулювання та управління (корпоративне та стратегічне управління, 

централізація управління, системи раннього попередження, управління 

капіталом, виведення з ринку);  

6) платіжні системи (використання віртуальних валют, оверсайт, 

упередження шахрайства, системи прискорених переказів, клірингові системи);  

7) ринкові інновації (everyday banking; програми лояльності, лідерство на 

ринку, безпека банківської діяльності, маркетингові інновації та інші). 

Лідером серед банків у введенні інновацій в Україні є ПриватБанк. Він 

першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу 

«Приват24» та GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережі своїх 

банкоматів і POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів 

мобільного зв’язку та IP-телефонів.  

Крім ПриватБанку інновації активно впроваджують ОТП Банк, 

Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль та ін.. 

Серед головних проблем, які стримують розвитку інновацій банківської 

діяльності в Україні можна виділити: 

По-перше, нестача вільних грошових коштів банку для фінансування 

заходів стосовно розробки та впровадження передових продуктів і технологій, 

так як інноваційна активність пов’язана з великими витратами, а також існує 

ризик одержання збитків. 
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По-друге, нові банківські технології в Україні знаходяться на початковій 

стадії їх використання, і лише небагато банків активно займаються їх 

впровадженням. 

По-третє, в умовах фінансової кризи, набагато знизилася довіра українців 

до фінансових інститутів, у тому числі і банків. Банки вимушені скорочувати 

свої обороти через небажання людей інвестувати свої кошти. 

Для розвитку інноваційної діяльності, спрямованої на успішне 

функціонування банку необхідно керуватися наступними заходами: створення 

стимулів для виявлення тенденцій та виокремлення ідей, що потенційно є 

передумовами для інновацій; оптимізація рівнів управління (в бік скорочення) з 

метою прискорення циклу будь-якого інноваційного процесу; мінімізація 

строків розробки та впровадження банківських продуктів не шляхом 

скорочення числа стадій інноваційного процесу, а шляхом координування 

декількох процесів, що проходять паралельно; орієнтування всієї інноваційної 

діяльності банку на споживача продуктів з можливістю контролю за першими 

кроками впровадження інновацій [1]. 

Досягнення таких напрямів дозволить розвинути в Україні цілком 

конкурентоспроможний ринок фінансових послуг і його найбільшу складову – 

ринок банківських послуг, що слугуватиме стимулом і каталізатором 

інноваційного розвитку економіки загалом. 
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Кількість та розмах шахрайства в періоди економічних бумів 

пояснюється тим, що жадібність постійно попереду доходності, виглядає так, 

буцімто підвищення достатку тільки посилює відчуття жадібності [1, с.328]. На 

нашу думку, фінансове шахрайство – явище універсальне для «поганих» і для 

«сприятливих» часів та обставин функціонування комерційного банку. Не існує 

ідеального середовища функціонування комерційного банку, яке повністю 

виключало б злочини в сфері економічних, в т.ч. фінансових відносин. Якщо у 

людини виникає бажання вкрасти, то нічого із цим не можна зробити – як 

влучно зазначає Пратт Лестер [2, с.5]. Більш того, фінансове шахрайство, як 

елемент ризику банківської діяльності, стримує розвиток банківської системи 

України, про що відмічають Т.С.Смовженко, О.М.Тридід, В.Я. Вовк [3, с.20]. 

Тому, з метою попередження фінансового шахрайства в комерційному банку, 

важливим є з’ясування того, що обумовлює  це явище.  

Детермінацію фінансового шахрайства в комерційному банку можливо 

представити у вигляді алгоритму, який передбачає формування конструкції 

фінансового шахрайства в результаті збігу особистісних якостей, зовнішніх та 

внутрішніх факторів та організаційних особливостей комерційного банку 

(рис. 1).  

Особистісні якості являються ключовим елементом, який уможливлює 

фінансове шахрайство. Внутрішні та зовнішні фактори можуть привертати, 

провокувати та сприяти в здійсненні фінансового шахрайства. Разом із 

особистісними якостями, можуть існувати і інші фактори, які сприяють у його 

здійсненні. Організаційні особливості комерційного банку можуть виступати 

привертаючими, провокуючими, сприяючими та моделюючими, тобто 

визначають модельні особливості фінансового шахрайства.  
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У межах алгоритму детермінації, суб’єкт, який наділений необхідними 

для здійснення фінансового шахрайства якостями, під впливом внутрішніх чи 

зовнішніх факторів, чи виключно із власних міркувань, може на базі 

організаційних особливостей комерційного банку, конструювати та 

реалізовувати недобросовісну діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Алгоритм детермінації фінансового шахрайства в комерційному банку 

Дослідження причин фінансового шахрайства має важливе значення з 

точки зору його виявлення в комерційному банку та організації відповідної 

боротьби. Не зважаючи на утаємниченість намірів фінансового шахрайства, 

його причини можуть бути визначеними та слугувати опорою при 

попередженні не тільки фінансового шахрайства, а й іншої недобросовісної 

діяльності в комерційному банку.  

Причини фінансового шахрайства в комерційному банку полягають у 

наявності 3-х передумов (можливість здійснення, наявність повноважень із 

забезпечення укриття та впевненість у здатності уникнути відповідальності) та 

3-х мотивів (здатність здійснення, обґрунтування та бажання (матеріальне, 

моральне)). 

Зовнішні фактори слід розглядати як характеристики середовища 

функціонування комерційного банку, які не залежать від нього. Зовнішні 

фактори характеризуються: політико-територіальним станом держави, станом 
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економічного макросередовища, станом банківської системи та доступу до 

фінансових ресурсів, нормативно-правовим регулюванням банківської 

діяльності, особливостями фіскальної політики держави, лояльністю до 

економічної і фінансової злочинності, охопленням корупцією, економічною 

культурою, у т.ч. у сфері фінансової діяльності тощо. 

Внутрішні фактори слід розглядати як неформальну взаємодію в 

комерційному банку. Основними внутрішніми факторами, які можуть 

призвести до здійснення фінансового шахрайства в комерційному банку, є 

наступні: якість управління фінансовою діяльністю, характеристики 

фінансового стану, поточний етап життєвого циклу, система забезпечення 

фінансової безпеки та рівень професійної підготовки банківського персоналу, 

наявність конфліктів менеджменту та власників, високий рівень інсайдерських 

операцій, лояльність до незаконної/недобросовісної діяльності, відсутність 

процедур виявлення, попередження та запобігання фінансовому шахрайству, 

вразливість технологічного та програмного забезпечення, недотримання 

фінансових вимог банківської діяльності, корпоративний клімат та атмосфера в 

колективі, наявність конфлікту інтересів і міжособистісних конфліктів тощо.  

У комерційному банку, як цілісній господарській системі, під дією 

факторів внутрішніх загроз, наряду із зовнішніми факторами, створюється 

підґрунтя для усього спектру фінансового шахрайства.  

Організаційні особливості визначаються загальною формальною 

організацією функціонування комерційного банку, його структурою та іншими 

формальними відносинами, які направлені на здійснення банківських операцій 

та надання послуг, загального адміністрування, тобто характеризують всю 

формальну сторону функціонування комерційного банку. 

Отже, детермінанти фінансового шахрайства дозволяють розширити 

підґрунтя організації боротьби із ним у комерційному банку. 
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За умов низького інвестиційного потенціалу держави, недостатнього рівня 

розвитку фінансового ринку, обмежених можливостей підприємств самостійно 

фінансувати інвестиційні проекти роль банківської системи в активізації 

інвестиційної діяльності посилюється. Саме тому необхідно оцінити сучасний 

стан банківського інвестиційного кредитування в Україні з метою визначення 

перспектив подальшого розвитку банківського інвестування.  

Дослідженням різних аспектів кредитно-інвестиційної діяльності банків 

займались такі науковці, як Т.Б. Стечишин, В.В. Корнєєва, Н.Г. Маслак, 

Н.В. Рогожнікова, О.М. Івко, П.В. Матвієнко, О.І. Воробйова та ін. 

Метою даної роботи виступає дослідження сучасного стану кредитно-

інвестиційної діяльності банків в Україні та розробка напрямків удосконалення 

і розвитку інвестиційного кредитування банків. 
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Завдання полягає в аналізі кредитно-інвестиційної діяльності банків 

України в сучасних реаліях і розробці напрямків удосконалення інвестиційного 

кредитування банків. 

У сучасних умовах інвестиційна політика банків набуває все більшого 

значення для розвитку вітчизняної банківської системи та економіки країни в 

цілому. Основним показником, який дозволяє більш повно охарактеризувати 

діяльність банків у сфері інвестиційного кредитування, виступає кредитно-

інвестиційний портфель. 

Джерелами формування кредитно-інвестиційного портфеля банків 

виступають як власні, так і позикові та залучені фінансові ресурси, що 

передбачає зміну його обсягів пропорційно масштабам розвитку банківської 

сфери [1]. 

У період з 2010 по 2013 рік відбувався поступовий спад обсягів кредитно-

інвестиційного портфеля банків України з 635,43 млдр грн до 594,5 млрд грн 

відповідно. Дана ситуація свідчить про спад інвестиційної активності 

банківських установ у зазначений період.  

Але починаючи з 2013 по 2015 рік відбувається стрімке зростання обсягів 

портфеля з 594,5 млрд грн до 753,12 млрд грн відповідно, що свідчить про 

позитивні тенденції у веденні банками інвестиційного бізнесу [Розраховано за 

даними: 2]. 

Основною складовою кредитно-інвестиційного портфеля банків України є 

саме кредити, надані фізичним та юридичним особам (у тому числі й 

інвестиційного характеру).  

Характеризуючи структуру наданих банками кредитів резидентам у розрізі 

секторів економіки, слід зазначити, що протягом 2015 року відбулося 

збільшення кредитів, наданих суб’єктам господарювання. Станом на 

01.10.2015 р. їх частка становила 82 %, залишки за ними становили 748,5 млрд 

грн і збільшилися порівняно з 2014 роком 5,5 %, що зумовлено поліпшенням 

фінансового стану суб’єктів господарювання. 
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Щодо структури кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, за 

строками погашення, то частка довгострокових кредитів терміном понад 

5 років, які найбільше відповідають характеру інвестиційних кредитів, 

становила 14,1 % у жовтні 2015 році, порівняно з 13,4 % у жовтні 2014 року. 

Аналіз структури кредитів за їх цільовим використанням нефінансовими 

корпораціями свідчить, що частка кредитів на придбання, будівництво та 

реконструкцію нерухомості за останні роки знизилась від 6,4 % у 2014 році до 

5,2 % у 2015 році [Розраховано за даними: 3]. 

З проведеного аналізу, можна сказати, що банківський інвестиційний 

бізнес отримав певні позитивні зрушення, про що свідчить значна його 

популярність серед населення України. В цілому стан інвестиційної діяльності 

є задовільним, проте існують певні проблеми, які гальмують інвестиційні 

процеси. 

Для усунення цих недоліків необхідно розробити напрямки, що дозволять 

банкам приймати всебічну участь в інвестиційних процесах та стабілізували їх 

інвестиційну діяльність. Такими напрямками є: 

1) удосконалення законодавчо-правової бази інвестиційної діяльності 

банків; 

2) проведення узгодженої грошово-кредитної та валютної політик урядом і 

НБУ, контроль інфляційних процесів, збалансування державних фінансів, 

зменшення дефіциту платіжного балансу; 

3) підвищення обсягів банківського капіталу, зокрема шляхом злиття чи 

приєднання банків, залучення банками довгострокових ресурсів; 

4) розробка моделі участі банків в інвестиційній діяльності. 

Звичайно ж ці рекомендації повністю не вирішать проблем, пов’язаних із 

банківськими інвестиціями, але вони є рушійними у сфері вдосконалення 

банківського інвестиційного бізнесу. 
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В умовах несприятливого макроекономічного середовища реальний 

сектор національної економіки відчуває значну напруженість, про що свідчать 

спад економічної активності, зниження ефективності та рентабельності 

діяльності суб’єктів господарювання, зростання збитків і частки простроченої 

кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, а також частки 

простроченої заборгованості за банківськими кредитами. Для вирішення 

проблеми оздоровлення вітчизняних підприємств необхідним є врегулювання 

проблемної заборгованості, відновлення довіри до банківської системи та 

пожвавлення кредитування. З огляду на ситуацію у реальному секторі 

економіки, банківська система України зазнала серйозних впливів і увійшла в 

період системної нестабільності, що, безумовно, відобразилось на її фінансових 

результатах та інституційній структурі. За таких обставин гостро постає 

питання щодо фінансової стійкості банківської системи, в тому числі банків з 

державною участю. Серед факторів, які формують фінансову стійкість, вагоме 

значення має забезпечення ліквідності. Зараз банківська система України 

характеризується профіцитом ліквідності, проте ця ліквідність є 

http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=8005&Itemid=69
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=8005&Itemid=69
http://www.bank.gov.ua/files/3.3-Loans.xls
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короткостроковою. Слід ураховувати, що банківська ліквідність знаходиться 

під впливом глобалізаційних та інтеграційних економічних процесів, 

трансформаційних процесів національної економіки, модернізації вітчизняної 

банківської системи та зростання її соціальної ролі, рівня використання 

фінансових інновацій, інших факторів фінансового середовища, які визначають 

ризики ліквідності. Це вказує на необхідність активного застосування 

інструментів управління ліквідністю у комплексі інструментів грошово-

кредитної політики Національного банку України. 

Проблемним питанням забезпечення ліквідності банківської системи та 

банків присвячено наукові публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників, 

зокрема Г.М. Азаренкової, О.І. Барановського, С.В. Безвух, Г.М. Білоглазової, 

О.Д. Вовчак, А.М. Герасимович, О.В. Дзюблюк, Л.М. Кіндрацької, 

О.А. Криклій, В.І. Колесникова, О.І. Лаврушина, Р.Л. Міллера, В.І. Міщенка, 

А.М. Мороза, П.С. Роуз, М.І. Савлука, І.В. Сало, Дж. Сінкі, В.С. Стельмаха, 

Дж. К.ван Хорна та інші. Але, незважаючи на значну кількість наукових 

досліджень і публікацій, присвячених проблемам забезпечення ліквідності, 

недостатня розробленість ряду теоретичних і практичних питань забезпечення 

ліквідності банків з державною участю обумовило вибір теми дослідження. 

Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів до сутності 

поняття «ліквідність банка» та «забезпечення ліквідності», визначення системи 

факторів, функцій, принципів механізму забезпечення ліквідності вітчизняних 

банків з державною участю для підвищення рівня їх фінансової стійкості в 

умовах нестабільності національної економіки.  

На думку В.І. Міщенка, «ліквідність банку – спроможність своєчасно й у 

повному обсязі виконувати всі свої грошові зобов’язання та забезпечити 

розвиток банку на основі проведення та нарощення обсягів його операцій 

відповідно до стратегії розвитку банку» [1, с.11]. Ліквідність є багаторівневою 

системою категорій, яка об’єднує поняття: 1) ліквідність банківської системи; 

2) ліквідність банку; 3) ліквідність балансу банку (ліквідність активів, 

ліквідність пасивів); 4) ліквідність окремих фінансових інструментів тощо 
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[2, с.19]. Враховуючи неоднозначність підходів до трактування цих понять, 

достатньо повне їх узагальнення надає С.В. Безвух [3]. Для розуміння сутності 

поняття ліквідності необхідно визначити її основні функції, що мають 

зовнішній і внутрішній характер. Так, до внутрішніх відносяться стратегічна, 

трансформаційна та організаційно-управлінська функції ліквідності банку, до 

зовнішніх – стабілізаційна, оптимізації ризиків, забезпечення 

конкурентоспроможності. Реалізація функцій ліквідності здійснюється через 

механізм її забезпечення. Забезпечення ліквідності – це динамічний процес 

скоординованих управлінських дій і фінансових операцій НБУ і банківських 

установ для своєчасного і повного виконання останніми своїх зобов’язань.  

Заходи щодо забезпечення ліквідності банку орієнтовані на основну мету 

– максимізацію отримання прибутку зваженого на ризик втрати фінансової 

стійкості. На рівні банку передбачається використання різних інструментів і 

методів, розподіл функцій управління та здійснення контролю забезпечення 

ліквідності. Вітчизняні банки повинні дотримуватись встановлених НБУ 

нормативів ліквідності. Так, аналіз показників ліквідності та рентабельності 

активів банків з державною участю свідчить про спроби знаходити компроміс 

між ліквідністю та прибутковістю, незадовільний менеджмент, зниження 

рентабельності діяльності та загрози їх банкрутства в майбутньому.  

Механізм забезпечення ліквідності повинен відповідати принципам 

банківської діяльності, управління ризиком ліквідності, які визначені 

Базельським комітетом з банківського нагляду, системного підходу та іншим 

[4]. Але, поряд із цим, важливим для вітчизняних банків з державною участю є 

принцип економічної самостійності та відповідальності за забезпечення 

ліквідності. Практика діяльності держави з управління своєю часткою в 

акціонерному капіталі банків фактично є здійсненням безпосереднього 

контролю за діяльністю таких банків, що обмежує комерційну незалежність, 

негативно позначається на вартості активів, створює ризик можливого 

політичного чи адміністративного впливу. Принцип стандартизації та 

універсалізації оцінювання банківської ліквідності для банків з державною 
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участю обумовлює єдність підходів до порівняння рівня та стратегії розвитку 

ліквідності незалежно від масштабу діяльності за всіма рівнями управління від 

оперативного до стратегічного. Наступним є принцип побудови взаємовідносин 

з цільовими клієнтськими сегментами за ринковими критеріями, які 

задовольняють повний обсяг їх потреб у фінансових послугах, тим самим 

максимізуючи доходи банків. У рамках реалізації нової стратегії розвитку для 

банків з державною участю цей принцип означає максимальну орієнтацію на 

розвиток певних сегментів економіки (енергетика, агропромисловий комплекс, 

інфраструктура), а саме компаній мікро, малого, середнього та великого 

бізнесу, експортно-орієнтованих підприємств. При цьому потребують змін 

бізнес-моделі банків з метою досягнення найвищої ефективності та 

максимальної комерційної орієнтації. Принцип збереження цілісної системи 

управління ліквідністю за всіма рівнями та елементами розподіленої 

корпоративної структури. Це передбачає накопичення, аналітичну обробку, 

розкриття та надання достовірної, об’єктивної та своєчасної інформації щодо 

рівня ліквідності, ризики банків, структурі та обсягах активів і пасивів тощо. 

Отже, в умовах стратегічного реформування державного банківського 

сектору, при переході до незалежного комерційного корпоративного 

управління, важливим є підвищення фінансової стійкості банків з державною 

участю та ефективності управління ліквідністю. Останнє потребує розробку і 

впровадження нової системи забезпечення ліквідності на засадах провесно-

орієнтованого та системно-функціонального підходів.  
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Для української банківської системи проблема формування та 

функціонування системи ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності є 

досить новою і тому доцільність дослідження шляхів її вирішення не викликає 

сумніву. Хвиля банкрутств фінансово-кредитних установ порушили проблему 

надійності, довіри до банків та ефективності їхньої роботи. Актуальність 

дослідження посилюється наслідками глобальної фінансово-економічної кризи 

та нераціональною економічною політикою держави в умовах посилення 

дестабілізації фінансової сфери. 

Ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банків значною мірою 

залежить від рівня організації ризик-менеджменту, який передбачає аналіз і 

оцінку всіх видів ризику для кожного з об’єктів вкладення коштів. Зважаючи на 

те, що спеціалізація, структура та умови діяльності банків є різними, не існує 

єдиної системи управління ризиками, прийнятної для всіх банків. 

Користуючись законодавчими нормативними документами та рекомендаціями, 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36992
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кожна банківська установа розробляє свою власну систему управління 

ризиками, відповідно до своїх потреб і обставин [1]. 

Дослідженню проблеми ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності 

банків приділили значну увагу у свої працях багато вітчизняних дослідників 

таких,як Л. Примостка, А. Тимків, Т.Баланська, Р. Лавров та ін. 

Система ризик-менеджменту інвестиційної діяльності включає в себе: 

мету,функції, принципи, задачі, методи, етапи проведення. Мета системи 

ризик-менеджменту комерційного банку полягає у тому, щоб зібрати та 

систематизувати достатньо інформації для здійснення якісного управління його 

поточною діяльністю, для прогнозування динаміки ризиків та участь у розробці 

стратегічних і тактичних планів банку. 

Реалізація функцій ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку 

передбачає проведення таких заходів: 

1) на аналітичному рівні – ідентифікацію ризику, виявлення факторів, які 

впливають на його виникнення та розвиток, прогнозування наслідків; 

2) на прогнозному рівні – визначення можливих втрат і премії за ризик; 

3) на оперативному рівні – мінімізацію або обмеження ризиків шляхом 

застосування відповідних методів управління; 

4) на управлінському рівні – здійснення постійного контролю за рівнем 

ризиків із використанням механізму зворотного зв’язку [2]. 

Принципами ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку є: 

принцип плановості інвестиційних ризиків; принцип можливості впливу на 

рівень інвестиційних ризиків; принцип максимальної об’єктивності та 

неупередженості аналітичної оцінки інвестиційних ризиків банку; принцип 

доцільності методів мінімізації інвестиційних ризиків; принцип гармонійності 

інвестиційного ризик-менеджменту та інвестиційної політики банку. 

Задачами ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку є: 

виявлення джерел та факторів ризиків, що несуть загрозу недоотримання 

прибутку від інвестиційної діяльності банку; комплексна аналітична оцінка 

інвестиційних банківських ризиків; вибір та застосування найбільш прийнятних 
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методів мінімізації інвестиційних ризиків банку; моніторинг інвестиційних 

ризиків протягом усього інвестиційного циклу [3]. 

У інвестиційній діяльності банку важливим є розробка концепції 

оптимізації рівня інвестиційного банківського ризику, тобто утвердження 

алгоритму ідентифікації, вибір методів аналізу, оцінки та мінімізації. На основі 

цього здійснюється формування внутрішніх положень банку та додаткових 

інструкцій. 

Основними діями ризик-менеджерів банку у процесі оптимізації рівня 

інвестиційного ризику є: повне неприйняття інвестиційного ризику і відмова 

від інвестицій; часткове сприйняття інвестиційного ризику через відмову від 

певних напрямків в інвестиційній діяльності банку у зв’язку із надмірною їх 

ризиковістю; повне сприйняття інвестиційного ризику, що веде за собою вибір 

та застосування доцільних та можливих методів його мінімізації [3]. 

Основними етапами проведення ризик-менеджменту в інвестиційній 

діяльності банку є: планування управління ризиками (процес визначення 

порядку виконання дій з управління ризиками в рамках проекту); якісний аналіз 

ризиків (ранжування ризиків за ступенем їхньої пріоритетності для подальшого 

аналізу та управління ними шляхом оцінки; кількісний аналіз ризиків; 

реагування на ризики; моніторинг та контроль ризиків. 

Існує чотири типові методи впливу на ризики, що здатні негативно 

позначитися на досягненні цілей банківської кредитно-інвестиційної діяльності, 

а саме – ухилення, передача, зниження та прийняття.  

Отже, в умовах фінансової нестабільності у банківській сфері інтеграція 

ризик-менеджменту в загальну систему управління банком є нагальною 

потребою. Банківський бізнес – це компроміс між ризиком і доходом, 

отриманим від банківської діяльності. У цьому контексті, мета банку полягає у 

тому, щоб вчасно виявити та оцінити ризики і, враховуючи їхній можливий 

вплив, прийняти адекватні рішення щодо управління ними. 
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У сучасних умовах, коли фінансово-економічна сфера країни знаходиться 

в стані кризи, багато суб’єктів господарювання зіткнулись із проблемою 

неплатоспроможності, неефективним управлінням грошовими потоками. 

Факторинг вважається ефективним методом вирішення цих проблем. Згідно з 

законом України «Про банки і банківську діяльність» факторинг – це 

придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за 

поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання 

таких вимог та прийом платежів [1]. 

Головною метою здійснення банками факторингових операцій є 

своєчасне інкасування боргів для скорочення втрат, підвищення ліквідності та 
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зменшення фінансового ризику для клієнтів.  За надання факторингових послуг 

банк отримує комісійну та процентну винагороди [2].  

Реальна вартість банківського факторингу зазвичай більша, ніж 

класичного кредитування, у середньому на 5-10 %. В реаліях вітчизняної 

практики кредитування вартість факторингових операцій може перевищувати 

40–60%. 

Аналіз статистичної інформації засвідчує, що кількість компаній, які 

надають факторингові послуги значно збільшились з 2013 по 2015 рік, що 

вказує на збільшення популярності факторингу і обсягів факторингових 

операцій.  Так, загальна сума укладених факторингових договорів в 2013 році 

становила 4807,7 млн грн, при кількості 64383 договорів. У 2014 році загальна 

сума укладених договорів досягла пікової точки за останні 3 роки і становила 

14288,9 млн грн, а в 2015 році – 11561,3 млн грн, при цьому зменшившись за 

2015 рік на 2727,6 млн грн. Середня сума одного договору в 2014 становила 

1,1 млн грн, а в 2015 році – 1,2 млн грн. 

В Україні факторингові операції застосовують для різних видів 

діяльності. Зокрема, найбільш популярною вважається сфера послуг, 

будівництво, харчова промисловість. У 2015 році збільшились договори в сфері 

транспорту, що на 47 млн грн більше, ніж у 2014 році. За 2014 рік загальна сума 

факторингових операцій України становить 1035 млн євро, з них 1021 млн євро 

– факторинг внутрішній, а також 14 млн євро – міжнародний факторинг [3]. 

Сьогодні в Україні факторингові операції здійснює низка банків. Серед 

них варто виділити такі як: АТ «Райффайзенбанк Аваль», ПАТ «UniCredit 

Bank», ПАТ «ПУМБ», АТ «Банк Південний», АТ «Укрексімбанк», 

ПАТ «ПриватБанк» та інші. При цьому АТ «Райффайзен банк Аваль», 

ПАТ «UniCredit Bank», АТ «Укрексімбанк» проводять близько 60 % 

факторингових операцій.  

Негативною рисою розвитку факторингових послуг в Україні є велика 

частка перевідступлення боргу, недостатнє висвітлення статистичних даних про 

проведення факторингових операцій банками. Відслідкувати обсяги 
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факторингу, що пропонують банківські установи, є практично неможливим, 

адже обсяги цієї діяльності не оприлюднюються перед вищими державними 

органами, на відміну від факторингової операційної діяльності фінансових 

компаній.  

Для того, щоб активізувати розвиток факторингу в Україні, необхідно 

розпочати з удосконалення законодавчої бази, зокрема: 

- розробити Закон «Про факторинг і факторингову діяльність»; 

- ввести в Україні курс «Фінансова грамотність» для різних вікових 

категорій – від школярів і до пенсіонерів; 

- ведення статистичної звітності щодо здійснення факторингової 

діяльності, включення окремо в звіти дані з факторингу банківського сектору, 

що допоможе краще розуміти ситуацію, що складається у банків щодо 

впровадження факторингу та розробити рекомендації щодо удосконалення 

факторингу в банках; 

- розвивати зовнішню торгівлю в Україні, заключати більше 

договорів експорту продукції.   

- розробити єдину базу учасників факторингових операцій; 

- використовувати інноваційні технології в проведенні 

факторингових операцій, зокрема, оформлення договору факторингу в режимі 

онлайн, консультації по телефону, використання цифрового підпису, 

електронні перекази коштів, розробка спеціальних додатків для телефонів, що 

дозволить регулярно моніторити стан дебіторської заборгованості; 

- створити систему страхування дебіторської заборгованості.  

Факторинг сьогодні не займає системної ніші у фінансовому секторі 

України. Водночас цей напрямок є досить перспективним і вигідним, як для 

покупців, продавців товарів і послуг, так і для банківського сектору, оскільки 

він виступає ефективним способом управління дебіторською заборгованістю, 

мінімізації ризиків суб’єктів господарювання, збільшення доходів банків та 

закріплення їх позицій на ринку. 
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Розвиток інноваційної діяльності в країнах з перехідною економікою, до 

яких належить й Україна, відбувається в умовах обмеженості фінансування з 

боку держави, недостатнього рівня розвитку фінансового ринку та низької 

активності його учасників. За даних умов виникає необхідність пошуку 

додаткових джерел фінансування, і провідну роль в наданні інвестиційних 

ресурсів для даної галузі мають відігравати комерційні банки. 

Банківське кредитування є одним із найпоширеніших інструментів 

фінансування інноваційної діяльності, проте існують суттєві перешкоди, що 

стримують розвиток використання цього інструменту, серед яких варто 

виділити наступні: висока ризиковість даного виду діяльності, низький рівень 

концентрації банківського капіталу, економічна нестабільність в країні, 
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недосконале регулювання з боку держави та розбіжність критеріїв 

привабливості того чи іншого інноваційного проекту. Усунення 

вищезазначених проблем є вкрай важливим, оскільки банківський сектор 

впливає на реалізацію державної інноваційної та інвестиційної політики 

шляхом досягнення дієвості та сталого розвитку суб’єктів інноваційної 

діяльності за рахунок інвестиційного кредитування інноваційних проектів. 

Фінансування інновацій банки здійснюють, керуючись принципами 

функціонування «ризикових» фондів [1]: організацією часткового фінансування 

розробки; впровадженням на дослідному підприємстві перспективних науково-

технічних досягнень, а на цій основі в майбутньому – отриманням прибутку від 

загального володіння патентом на профінансовану банком розробку. 

Підприємства-реципієнти також отримують певні переваги: отримання 

акціонерами високого відсотка на вкладений капітал; можливість якісно 

вирішувати питання власного науково-технічного розвитку і отримувати 

прибуток від експлуатації власних нововведень; можливість отримати на 

пільгових умовах кредит для вирішення не тільки науково-технічних, а й 

виробничих завдань власного розвитку; банк забезпечує високий рівень 

інформованості акціонерів підприємства в інноваційній сфері, що дає 

можливість з більшою ефективністю планувати та здійснювати власні програми 

науково-технічного та соціально-економічного розвитку. 

На жаль, Україна ще не отримала статусу країни, привабливої для 

великих інвестицій. Більшість українських банків не зацікавлені у 

довгостроковому розміщенні капіталу, оскільки в цьому сегменті інвестування 

існує високий рівень ризику. Це пов’язано з тим, що тривалі терміни окупності 

інноваційних проектів роблять їх важко фінансованими з боку банків в ситуації, 

коли банки не мають у своєму розпорядженні відповідних по терміну джерел 

коштів. 

Для виправлення такої ситуації В.О. Матросова [1] пропонує банкам 

використовувати технологію «пакетування» довгострокового інноваційного 

проекту з короткостроковими комерційними проектами. Застосування такого 
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підходу до формування активів комерційного банку, на думку автора, може 

створити умови для «підживлення» довгострокових інвестицій доходами від 

реалізації короткострокових вкладень банку. 

Іншим напрямом вирішення проблеми може бути обрання найбільш 

пріоритетних інноваційних проектів, враховуючи такі орієнтири: пропозиція 

інноваційних проектів на ринку; проекти першочергового загальнодержавного 

значення; проекти, які стосуються нових галузей або пріоритетних секторів 

економіки; ступінь забезпеченості інноваційного проекту власними коштами та 

фінансовими ресурсами держави та ін. [2].  

На думку автора, ці орієнтири дозволять обґрунтувати доцільність 

проведення банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності 

та раціонально розподілити обмежені «довгі» інвестиційні ресурси банку. 

Ю.В. Ніколаєнко [3], спираючись на зарубіжний досвід, розглядає створення 

локальних інноваційних центрів (технологічних і наукових парків, 

технополісів, бізнес-інкубаторів, венчурних підприємств) як один із дієвих 

механізмів стимулювання науково-дослідної діяльності. Такі центри призначені 

акумулювати на обмеженій території необхідну інфраструктуру та створювати 

сприятливі умови для реалізації всіх стадій інноваційного процесу, що 

забезпечить переваги як для них самих, так і для банків-кредиторів та 

національної економіки в цілому. 

Таким чином, врахування банками зазначених пропозицій щодо 

активізації ними інвестування в інноваційну діяльність має забезпечити не 

лише отримання ними вигоди, а й реалізацію економічного та інноваційного 

потенціалів нашої держави. 
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У сучасних ринкових умовах досягнення високого рівня розвитку 

банківської системи є можливим через пошук і виконання заходів, що 

спрямовані на підвищення якості та ефективності процесу управління 

фінансовим результатом банків. В умовах жорсткої конкуренції та необхідності 

забезпечення економічного зростання будь-якої організаційної структури 

основним завданням менеджменту залишається удосконалення системи аналізу 

та оцінки фінансового результату, визначення впливу факторів формування 

прибутку з метою підвищення прибутковості та впровадження рекомендацій, 

основаних на результатах аналізу. Формування прибутку банку визначається 

специфікою його як комерційного підприємства, спектром операцій, а також 

діючою системою обліку та оподаткування [1, с.218]. 
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Проблемам формування прибутку банківської установи присвячено праці 

багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема В.В. Бочарова, 

О.В. Васюренка, І. Гіленка, О.Д. Заруби, О.І. Кириченка, С.М. Козьменка, Р. 

Котлера,  Н.Г. Маслак, Л.О. Примостки, Г.М. Чепелюк, Ф.І. Шпига, А. Ятченка.  

Однак незважаючи на вагомі досягнення подальші дослідження факторів 

впливу на формування фінансових результатів залишаються актуальними і 

потребують подальшого дослідження.  

Банківська діяльність – це комплекс взаємопов’язаних господарських 

процесів, які залежать від численних факторів. Фактори, що впливають на 

прибуток, можуть класифікуватися за різними ознаками. Виділяють зовнішні і 

внутрішні фактори. 

До внутрішніх відносяться фактори, які залежать від діяльності банку і 

характеризують різні сторони його роботи. Серед них можна виділити такі: 

1) якість управління персоналом (підвищення кваліфікації персоналу, 

поліпшення умов праці, добробуту працівників банку); 

2) якість маркетингової політики банку (організаційно-технічний рівень 

управління виробництвом і збутом банківських продуктів, 

конкурентоспроможність банківських продуктів, ефективність цінової політики 

банку, удосконалення банківських технологій); 

3) якість ризик-менеджменту в банку, у тому числі ефективність систем 

оцінки та мінімізації ризиків банку, зниження ризиків банківської діяльності 

шляхом збільшення обсягу і набору безризикових комісійних операцій; 

4) якість управління формуванням та використанням ресурсів банку, у 

тому числі таке формування пасивів та розподіл активів, які б забезпечували 

достатній ступінь надійності, ліквідності, рентабельності [2]. 

Серед внутрішніх факторів можна виділити групи екстенсивних та 

інтенсивних факторів. 

До екстенсивних належать фактори, які відображають обсяг ресурсів, 

наприклад, зміни обсягів ресурсної бази, кількості регіональних підрозділів або 

чисельності працівників, їх використання в часі (прискорення оборотності 
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одиниці ресурсів, зміна тривалості робочого дня), а також неефективне 

використання ресурсів (втрати через ризики, значні відволікання коштів у 

фонди та резерви). 

До інтенсивних відносяться фактори, що відображають ефективність 

використання ресурсів або сприяють цьому, наприклад, підвищення 

кваліфікації працівників, впровадження прогресивних технологій тощо. 

До зовнішніх факторів відносяться фактори, які не залежать від 

діяльності самого банку, хоча деякі з них можуть суттєво впливати на темпи 

зростання прибутку і рентабельності. 

Зовнішні фактори можна розділити на ринкові та адміністративні. До 

ринкових факторів відносяться фаза економічного розвитку країни, рівень 

конкуренції на ринку, попит i пропозиція на кредит, ціна на кредитні ресурси, 

рівень довіри населення до банківської системи та рівень їх доходів, структура 

ринку та ін. До адміністративних факторів належать державне регулювання, 

податкова система, фінансова та грошово-кредитна політика НБУ. 

Прибутковість банківських установ є одним із найважливіших 

індикаторів, які характеризують фінансові результати діяльності банків, є 

матеріальною основою їхнього подальшого функціонування та визначення 

рейтингу на банківському ринку [3]. 

Таким чином, на прибуток банків впливає ряд факторів, величину впливу 

яких не завжди можна виміряти кількісно. Внутрішні чинники є 

підконтрольними банку і впливають на його діяльність значно більше, ніж 

зовнішні. Зовнішні чинники не залежать від банку і ступінь їх впливу часто 

визначається якістю внутрішніх.  

Комплексне врахування усіх факторів банківської діяльності допомагає 

попередити низку проблем і вивести установу на якісно вищий рівень її 

функціонування і розвитку. 
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Проектне фінансування як різновид фінансування реальних інвестицій 

зарекомендувало себе як досить успішний спосіб залучення коштів у 

індустріально-розвинених країнах, проте для України це відносно новий 

банківський продукт. Тому пошук можливостей та шляхів вирішення проблем 

розвитку банківського проектного фінансування в Україні як фактора 

активізації інвестиційної діяльності банків є однією з найбільш актуальних 

проблем сучасної економіки України. 

Метою дослідження виступають проблеми та перспективи розвитку 

банківського проектного фінансування в Україні. 

На фінансових ринках розвинутих країн, поряд із власними коштами 

корпорації, набувають популярності такі методи організації фінансування 

інвестиційних проектів, як інвестиційне кредитування та проектне 

фінансування. 
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Попри широке застосування проектного фінансування у світі, його 

сутність трактують по-різному практики і науковці. Є бачення, що це  галузь 

фінансування інвестицій, яка забезпечує техніко-економічну ефективність 

діяльності підприємства і дає можливість генерувати достатні для цього 

грошові потоки. За іншим – це поєднання різних джерел та методів 

фінансування конкретного інвестиційного проекту з розподілом ризиків серед 

його учасників [3]. 

Узагальнено під проектним фінансуванням розуміють форму реалізації 

фінансово-кредитних відносин учасників з приводу організації та здійснення 

фінансування інвестиційного проекту з використанням різноманітних 

фінансових інструментів за умови, що джерелами погашення заборгованості 

виступають генеровані проектом грошові потоки, а забезпеченням боргу 

виступають активи учасників фінансування [2]. 

Банки є ключовою ланкою у сфері проектного фінансування, оскільки 

регулюють механізм взаємодії між підприємствами й інвесторами за 

допомогою ефективної політики мобілізації інвестицій у реальний сектор 

економіки. Банки не лише вкладають кошти в інвестиційний проект, але і 

стають безпосередніми його учасниками, шляхом придбання пакету акцій 

позичальника або вводячи до ради директорів свого представника. 

Головний пріоритет проектного фінансування полягає в його 

довгостроковому характері, адже позичальник може використовувати кошти 

тривалий термін у будь-якій валюті. Вагомою перевагою є і можливість 

комплексного підходу до вирішення задач щодо фінансування проекту: вигідні 

відсоткові ставки, індивідуальний графік погашення кредиту й можливість 

отримання пільгового періоду погашення заборгованості. 

Але, незважаючи на це, існує низка чинників, які стримують розвиток 

проектного фінансування в Україні. Одним із фундаментальних вважаємо 

політичну нестабільність та відсутність адекватної нормативно-правової бази 

для здійснення низки фінансових операцій, які активно застосовуються за 

кордоном.  
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Законодавчо-нормативним підґрунтям проектного фінансування в Україні 

є: Закон України «Про банки та банківську діяльність» та Постанова Правління 

Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок 

формування та використання банками України резервів для відшкодування 

можливих втрат за активними банківськими операціями». Крім того, існує низка 

рамкових законів, які містять окремі норми, що так чи інакше регулюють 

проектне фінансування. Перш за все, це законодавчі акти, які регулюють 

інвестиційну діяльність, а саме: Закони України «Про інвестиційну діяльність», 

«Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій в 

Україні», «Про інститути спільного інвестування», «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», «Про інноваційну діяльність». 

Основними гравцями на вітчизняному ринку банківських послуг, що 

здійснюють проектне фінансування, на сьогодні можна вважати 

ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ОТП Банк», 

ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «УкрСиббанк». Однак слід констатувати, що на 

сьогодні відсутня офіційна статистика Національного банку України відносно 

обсягів проектного фінансування. Банки не розголошують умови своєї участі в 

проектах, що свідчить про незрілість даного сегменту ринку банківських 

послуг, та, відповідно, негативно впливає на його розвиток [1]. 

Істотною проблемою є жорсткий порядок оподаткування довгострокових 

інвестиційних проектів, який передбачає сплату банком-інвестором податку в 

процесі інвестування, коли проект ще не дає віддачі, а лише витрачаються 

кошти. У податковому законодавстві доцільно було б передбачити механізми 

стимулювання банківського проектного фінансування об’єктів, що належать до 

державних пріоритетів.  
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На сьогоднішній день гостро стоїть проблема працевлаштування для 

випускників ВНЗ, коледжів, технікумів тощо. Український ринок праці 

потребує якісних спеціалістів із досвідом роботи, які здатні виконувати 

необхідні операції без додаткового навчання. Рівень «молодший бакалавр» та 

«бакалавр» недооцінюється на ринку, водночас як в європейських країнах чи 

США випускник-бакалавр може займати навіть керівні посади. Однак, в 

Україні навіть магістри інколи мають проходити перепідготовку або 

перенавчання перед вступом на посаду. Тому виникає питання: чи відповідає 

сучасна вища освіта в Україні тим потребам, які вимагає ринок праці? 

Мета роботи полягає в з’ясуванні основних проблем підготовки молодих 

спеціалістів вищої школи в Україні та їх конкурентоздатності на сучасному 

ринку праці. 

Якість нашої освіти з кожним роком не зростає, а падає, і даний процес, на 

жаль, невпинно продовжується. Багато дослідників пов’язують зниження якості 

освіти із рівнем виховання та бажанням дітей навчатися [1]. Тенденція до 
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зниження якості освіти також пов’язана з низькою соціальною престижністю 

педагогічної професії, застарілістю матеріально-технічної бази закладів освіти 

всіх рівнів та недостатніми темпами її модернізації. У той самий час на фоні 

падіння престижу загальної та професійно-технічної освіти, спостерігається 

тенденція до збільшення кількості молодих людей, що починають трудову 

діяльність із низьким рівнем освіти й не мають бажання продовжувати 

навчання. Також має місце тенденція щодо орієнтації багатьох ланок освіти на 

«потокове» відтворення спеціалістів без урахування вимог споживачів [2]. На 

сьогодні найвищий рівень безробіття спостерігається саме серед молоді. За 

результатами соціологічних досліджень 60 % українців не можуть знайти 

роботу за набутою спеціальністю, а 25 % − готові пожертвувати спеціальністю 

заради роботи [3]. 

Окрім того, в Україні має місце втрата деяких спеціальностей своєї 

престижності, зокрема, це стосується технічних та робітничих спеціальностей, 

що відзначається на браку спеціалістів галузей машинобудування, 

металургійній, будівельній галузях тощо. Водночас існує перенасиченість 

спеціалістів у сфері юриспруденції та економіки.  

Проте наріжним каменем всіх проблем є фінансування освіти. Саме 

недостатність фінансування більшості закладів вищої школи в Україні не дає 

потрібного результату в якості освіти та не задовольняє потреби роботодавців. 

Практично всі заклади освіти в Україні фінансуються з бюджету, обсягу якого 

недостатньо аби забезпечити всі заклади матеріально-технічним оснащенням та 

гарантувати перекваліфікацію педагогічного колективу, який грає одну із 

важливих ролей в процесі підготовки майбутніх кадрів. 

Для вирішення поставлених проблем слід звернути увагу на такі аспекти: 

− тісна співпраця суб’єктів господарювання та ВНЗ для контролю над 

якістю та відповідною кваліфікацією випускників; 

− зміцнення зв’язків між природничими, економічними, політичними і 

суспільними науками в рамках як міждисциплінарних, так і спеціалізованих 

досліджень; 
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− поліпшення матеріальної бази освітніх закладів з орієнтацією на сучасні 

освітні тенденції; 

− заохочення молоді до наукових досліджень та розробок, які могли б 

позитивно вплинути на розвиток освіти та вирішення соціально-економічних 

проблем; 

− сприяння розвитку системного, критичного та творчого мислення, де 

відбивалися б місцеві і глобальні проблеми. Все це є необхідною умовою для 

діяльності в інтересах соціально-економічного розвитку [4]. 

Отже, сучасна система вищої освіти є одним з найголовніших чинників 

зростання якості людського капіталу, генератором нових ідей, запорукою 

динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. Для того, щоб 

українська вища освіта по-справжньому ефективно виконувала поставлені 

перед нею важливі завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних 

світових тенденцій розвитку освіти у широкому соціально-економічному 

контексті. Модернізація вищої освіти в Україні вимагає подолання низки 

проблем, серед яких найбільш актуальними є: невідповідність структури 

підготовки спеціалістів реальним потребам економіки, зниження якості освіти,  

відірваність від наукових досліджень, повільні темпи інтеграції в європейський 

і світовий інтелектуальний простір. 
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В умовах ринкової економіки страхування життя являє собою один із 

ефективних механізмів забезпечення економічної і соціальної стабільності в 

суспільстві. Законодавець визначає страхування життя – як вид особистого 

страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату 

згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, 

якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої 

особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення 

застрахованою особою визначеного договором віку [1]. На нашу думку, 

законодавче трактування страхування життя не зовсім узгоджується з 

практикою його здіснення. Страхування життя є підгалуззю особистого 

страхування, а не просто видом, до якої відносять страхові продукти, які 

характеризується низкою спільних ознак, а саме довгостроковістю дії договорів 

(мінімальний термін може бути передбачено законодавчими актами), 

накопичувальністю страхової суми за рахунок внесків страхувальників та 

100 % збитковістю страхової суми тощо. 

Таким чином, специфічність, особливості та якісну відмінність 

страхування життя, в тому числі відсутність законодавчого визначення, 

http://old.niss.gov.ua/book/Osvita/7.pdf
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породжують безліч суперечливих суджень стосовно нього, а також відсутність 

єдиного підходу до визначення його сутності та класифікації, що і обумовлює 

актуальність дослідження даних питань. 

Існують певні організаційні особливості надання послуг зі страхування 

життя. Страхування життя за своїм фінансовим змістом набагато складніше 

страхування іншого, ніж страхування життя, оскільки відсутня можливість 

об’єктивно оцінити вартість людського життя і, відповідно, визначити розмір 

страхової суми (обсяг зобов’язань страховика), це, у свою чергу потребує 

виростання відповідного математичного апарату з метою оцінки теперішньої і 

майбутньої вартості зобов’язань страховика та страхувальників. 

На думку Н. Ткаченко страхування життя грунтується на таких 

принципах: страховий інтерес, участь у прибутку страховика та викуп 

страхового договору [2]. Е. Семьонова додає ще такі принципи – визначення 

страхової суми (неможливість обєктивної оцінки вартості життя застрахованої 

особи), відсутність принципу подвійного страхування та контрибуційних прав, 

а також виключення права страховика на суброгацію і регресс. 

В основу договорів страхування життя покладено поняття ризику. 

Більшість науковців спільні в думці, під ризиком за договорами страхування 

життя слід розуміти не смерть під час його дії, а саме невизначеність моменту її 

настання [3, 4]. Характерними ознаками ризику страхуванні життя є: 

імовірність померти в молодому віці або раніше середньої тривалості життя; 

імовірність померти або вижити протягом певного періоду; імовірність жити в 

старості, маючи тривале життя, що вимагає отримання регулярних доходів, не 

продовжуючи трудової діяльності. 

В. Комадовська пропонує класифікувати продукти зі страхування життя 

за такими ознаками [5]:  

– ризик, який буде застрахованим: основні ризики – смерті чи дожиття та 

додаткові ризики;  

– тип страхової виплати: разова виплата (страхування капіталів) чи 

ануїтет; 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

141 

 

– кількість застрахованих осіб: індивідуальне або колективне страхування 

життя; 

– період виникнення: традиційні та новітні; 

– за групами страхових продуктів. 

На нашу думку, представлена класифікаціє є доволі примітивною і не 

відображає усього розмаїття можливих варіантів страхового захисту життя. 

Такий стан речей вимагає подальших грунтовних досліджень теоретичних засад 

класифікації стахування життя. Накопичувальне страхування життя, на відміну 

від інших видів особистого страхування, є найбільш соціально значимим, 

оскільки передбачає можливість захисту від наслідків таких соціальних ризиків 

як старість, втрата годувальника, інвалідність, смерть тощо. Крім усього 

перерахованого вище,  накопичувальне страхування життя дозволяє створювати 

математичні резерви, які виступають джерелом довгострокових інвестицій для 

економіки країни. 

Таким чином, головним завданням, що стоїть перед страховим ринком 

України – це відновлення довіри громадян до довгострокового страхування 

життя як інституту соціально-економічного захисту. Держава повинна 

здійснювати кроки, що сприятимуть розвитку страхування життя, оскільки 

воно виступає безкоштовним джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів. 
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Сучасний стан української економіки характеризується розподілом 

основного податкового навантаження на виробників товарів і послуг, високими 

ставками податків і значною загальною кількістю їх видів. У зв’язку з 

критичним положенням держави, напередодні нового року Верховна Рада 

України прийняла кілька урядових законопроектів. Автори нормативних актів 

стверджують, що вони покликані поліпшити умови ведення бізнесу, підвищити 

ефективність використання ресурсів економіки і зменшити податкове 

навантаження на середній і малий бізнес.  

Найбільшу увагу депутати та Уряд вирішили приділити питанню 

лібералізації оподаткування, цим самим нібито врахували основні вимоги 

підприємців. Утім, якщо проаналізувати рішення влади, можна зазначити, що 

останнім від цього не стало легше. Та й податкової реформи в результаті не 

відбулося. 

Верховна Рада України 24 грудня проголосувала за зміни до Податкового 

кодексу. В першому читанні та в цілому проект Закону № 3688 «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» [3] 

набрав необхідну кількість голосів лише з третьої спроби і лише після перерви 

між голосуваннями, яку взяли провладні фракції для узгодження спірних 

моментів. Доопрацьований Кабміном законопроект усе ж таки враховує низку 
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норм, на яких наполягав Комітет ВРУ з питань оподаткування, а також 

підприємці. Так, наприклад харківські бізнесмени мітингували проти змін у 

системі оподаткування.  

Але, для того, щоб висвітлити особисте ставлення до інновацій у системі 

оподаткування, слід ознайомитись з рішенням влади.  

У 2016 році роботодавці сплачуватимуть до державної казни 22 % єдиного 

соціального внеску (ЄСВ), замість діючих сьогодні 36,7-49,7 %, а внесок у 

розмірі 2-1,6 %, який утримувався з працівника,скасовується. При цьому 

підвищується максимальна величина бази нарахування ЄСВ із 17 до 25 

мінімальних заробітних плат. Оскільки ЄСВ з кожного працівника сплачує 

роботодавець, то, як наслідок, вони тепер можуть підняти заробітні плати своїх 

працівників. Якщо, звичайно, захочуть. У будь-якому випадку, це єдине 

скорочення в новій редакції Податкового кодексу – в усіх інших випадках 

йдеться про збільшення і підняття податкового тягаря. [4] 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) стягуватиметься за єдиною 

базовою ставкою в розмірі 18 %. Нагадаємо, що раніше ставка встановлювалася 

в розмірі 15-20 % в залежності від суми доходу. Тобто, виходячи зі зазначених 

змін, бачимо, що ті, хто отримує більше, заплатять меншу суму податку, а у 

тих, в кого зарплата менше – податковий тягар зросте. [5] 

Найбільшу полеміку викликали зміни, що стосуються бізнесу і 

оподаткування аграріїв. Так, не було в Україні підприємця, якого б не 

хвилювала доля єдиного податку. Згідно з нормами Закону «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» [2, 3], зміни 

не торкнуться 1-ї та 2-ї груп платників податків. А ось до платників 3-ї групи з 

2016 року будуть входити лише підприємці з річним валовим доходом до 5 млн 

грн замість 20 млн грн, як зараз. Утім, на мою думку, реального ефекту для 

державного бюджету це не дасть, оскільки, за статистикою 2014 року, кількість 

платників з обігом навіть не 5 млн грн, а 3 млн грн, складає 0,05 % від усіх 

спрощенців. Ставка для 3-ї групи спрощенців збільшується на один процентний 
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пункт: для платників ПДВ – до 3 %, для решти – 5 %. Але навіть цей процент 

суттєво збільшує податкове навантаження. Більшість підприємців 

наголошують, що фактично вони не отримали податкової реформи, бо внесені 

зміни – це лише рихтування під певні параметри Держбюджету. Натомість 

залишились корупційні ризики, які аж ніяк не сприятимуть виходу бізнесу з 

тіні. 

Одним із найбільш спірних моментів теперішньої податкової реформи був 

спеціальний режим оподаткування ПДВ сільськогосподарських виробників. 

Кадри пікетів аграріїв під Верховною Радою облетіли всю Україну, тому до 

цього питання депутати підійшли зважено і до кодексу впровадили розподіл 

сум ПДВ у пропорції, яка залежить від виду продукції, що реалізовується 

сільгосппідприємством. 

Інші нововведення звелися до підняття акцизних ставок і різних видів 

податків. Наприклад, на 13 % підняли акцизи на пальне. Так, акциз на бензин 

тепер складає 228 євро за тонну (раніше було 198 євро), на дизельне паливо – 

113 євро за тонну, а на зріджений газ – 57 євро за тонну. [6] 

Ще одне цікаве і показове нововведення: нова редакція Податкового 

кодексу зачіпає і пенсіонерів. Раніше діяло положення, за яким податки 

платили лише ті пенсіонери, які продовжують працювати. Тепер же до них 

додалися і ті, в кого розмір пенсії перевищує три мінімальні зарплати (3990 

гривень). У цьому випадку пенсіонер буде вимушений сплачувати державі 

податок з пенсії у розмірі 15 %. 

Як висновок хочеться зазначити, що останнім часом в Україні часто 

говорили про повноцінну податкову реформу, обговорювалися різні проекти, 

збиралися комітети і круглі столи, але як виявилося ані уряд, ані депутати так і 

не змогли погодити між собою всі деталі реформи, тому від її проведення 

взагалі повністю відмовилися. Зате, знайшли вражаючу одностайність в питанні 

зміни податкових ставок і підвищенні акцизів. На жаль, закрадаються невеселі 

думки, що тепер податкова реформа в Україні буде відкладена в довгий ящик. 

На сьогодні, оцінити реальний економічний вплив прийнятих податкових змін 
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на надходження до державної казни дуже важко. Тож протягом 2016 року 

можна очікувати подальших законодавчих змін і до прийнятого Держбюджету. 
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Ліквідність банку є однією з найважливіших узагальнюючих якісних 

характеристик його діяльності. Під ліквідністю комерційного банку розуміється 

здатність банку задовольняти потребу клієнтів банку та кредиторів у 

фінансових ресурсах протягом операційного дня з прийнятним рівнем витрат. У 

той же час ліквідність банку характеризується як динамічний стан, який 
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складається поступово і складається під впливом різноманітних факторів і 

тенденцій. Ліквідність банку тісно пов’язана з ліквідністю балансу. З метою 

забезпечення ліквідності балансу банк зобов’язаний постійно підтримувати 

необхідний і достатній рівень коштів на кореспондентських рахунках, 

готівкових коштів в касі, активів, що швидко реалізуються, тобто здійснювати 

управління ліквідністю.  

Одним з найбільш важливих завдань управління будь-яким банком є 

забезпечення відповідного рівня ліквідності. Недостатній рівень ліквідності 

часто є першою ознакою наявності у банку серйозних фінансових проблем. 

Банк вважається ліквідним, якщо він має доступ до коштів, які можуть бути 

залучені за розумною ціною і саме в той момент, коли вони потрібні. Це 

означає, що банк або має в своєму розпорядженні необхідну суму ліквідних 

коштів, або може швидко їх отримати за допомогою позик чи продажу активів. 

Управління ліквідністю банківської установи спрямовано на уникнення та 

усунення як нестачі, так і надлишку ліквідності. Недостатня ліквідність може 

привести до неплатоспроможності банку, а надмірна може негативно вплинути 

на його прибутковість. 

У зв’язку з цим доцільно, на наш погляд, звернутися до визначення 

сутності такого поняття, як «ліквідність банку». Базельський комітет поняття 

«ліквідність» визначається як «... здатність банку фінансувати збільшення 

активів і виконувати зобов’язання в міру настання терміну їх погашення без 

прийняття при цьому неприйнятних збитків» [1]. 

Аналогічний сенс в поняття «ліквідність» вкладає і НБУ, визначаючи її як 

спроможність банку забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових 

зобов’язань, завдяки збалансованості між строками та сумами погашення 

розміщених активів і строками та сумами виконання зобов’язань, а також 

строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів. При цьому 

НБУ наголошує, що з метою підтримання ліквідності банк повинен мати 

певний резерв коштів для виконання непередбачених зобов’язань, які можуть 

бути обумовлені як змінами стану грошового ринку, так і фінансовим станом 
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клієнтів або банків-партнерів [2]. У даному визначені відсутня вимога щодо 

постійного збільшення обсягу активів – на противагу трактуванню ліквідності 

поданого Базельським комітетом. 

Як бачимо, представлені підходи до визначення ліквідності ґрунтуються 

на базовому принципі – необхідність виконувати банком свої зобов’язання при 

настанні термінів їх виконання.  

Відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків 

України [2] Національний банк України зобов’язує вітчизняні банки 

розраховувати такі нормативи ліквідності: миттєва ліквідність (Н4), поточна 

ліквідність (Н5) і короткострокова ліквідність (Н6).  

Банківські установи можуть самостійно розробляти керівництво з 

управління ліквідністю та ризиком втрати ліквідності. Під ризиком втрати 

ліквідності розуміють ризик виникнення збитків внаслідок нездатності банку 

повністю або частково забезпечити виконання своїх власних зобов’язань та / 

або клієнтських платежів через відсутність (у тому числі – тимчасову) 

необхідних фінансових ресурсів.  

Ризик ліквідності – це ризик того, що банк не зможе виконати свої 

зобов’язання за виплатами при настанні строку їх погашення у звичайних або 

непередбачених умовах. Ризик ліквідності включає неможливість управляти 

незапланованим скороченням або змінами в джерелах фінансування. Ризик 

ліквідності також виникає внаслідок нездатності ідентифікувати (виявити) або 

врахувати зміни кон’юнктури ринку, які впливають на здатність швидко 

реалізувати активи з мінімальною втратою їх вартості [3]. 

На думку Н. Тарасевич основна мета управління ліквідністю банківської 

установи полягає у досягненні достатнього рівня ліквідних активів та підтримці 

диверсифікованої ресурсної бази, а також дотриманні банківського 

законодавства та нормативно-правових актів щодо управління ризиком 

ліквідності [4]. 

Враховуючи наведене вище, можемо зробити висновок, що управління 

банківською ліквідністю є досить складним процесом, і від якості та 
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ефективності цього процесу залежить прибутковість і рентабельність 

банківської установи та її загальний фінансовий стан. 

Ліквідність має велике значення для всіх банків, так як саме від стану 

ліквідності банку залежить його здатність своєчасно проводити платежі, 

повертати кошти з депозитних вкладів, відповідати за іншими зобов’язаннями. 

Тобто стан ліквідності банку визначає його імідж. 
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попередження кризових явищ не сформувалась. Основними причинами 

останньої фінансової кризи вважають відхід від принципів товарно-грошових 

відносин, вичерпаність можливостей монетарної моделі управління 

економікою. Фінансова криза виникла внаслідок поглиблення протиріч між 

реальним і спекулятивним капіталом, розрив між якими постійно збільшується. 

Крім того, з початку XXI ст. зростають протиріччя у світовій фінансовій 

системі, проявами чого є зростання заборгованості багатьох країн світу, 

послаблення долара, що, у свою чергу, впливає на виникнення внутрішньо- і 

зовнішньополітичних конфліктів у різних країнах, які викликають загальну 

дестабілізацію міжнародних фінансів. Отже, виникає потреба аналізу діяльності 

міжнародних фінансових організацій та їх ролі в глобальному управлінні у 

зв’язку з наявністю у світовій економіці дисбалансів і проблем регулювання. 

Проблемним питанням фінансових криз, ролі міжнародних фінансових 

організацій у реалізації антикризових програм і забезпеченні фінансової 

стабільності, а також організації кредитно-інвестиційної діяльності за участю 

міжнародних фінансових організацій присвятили свої наукові праці зарубіжні 

та вітчизняні вчені, зокрема К. Албулеску, О. Барановській, Б. Бернанке, 

О. Васюренко, О. Вовчак, А. Грінспен, А. Єпіфанов, Р. Каган, Ч. Кіндлбергер, 

С. Козьменко, Л. Красавіна, М. Крупка, А. Кузнєцова, О. Лаврушін, 

І. Ларіонова, Т. Майорова, В. Міщенко, Ф. Мишкін, Ч. Морріс, С. Науменкова, 

Ф. Найт, Т. Смовженко, А. Тавасієв, Н. Шелудько, Г. Шиназі, Г. Фетісов  та ін.  

Метою дослідження є визначення ролі та функції найбільш важливих і 

впливових міжнародних фінансових інститутів у подоланні наслідків 

фінансових криз і дисбалансів національних економік, підтримки стабільності 

світової фінансової системи. 

Міжнародна фінансова організація (інститут) – організація, яка створена 

на основі міждержавних угод у сфері міжнародних фінансів, учасниками яких 

можуть бути держави і недержавні інститути [1]. 

Слід віддати належне Міжнародному валютному фонду (МВФ) і 

Світовому банку, як ключовим інструментам глобального фінансового 
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регулювання, роль яких полягає в координації, організаційному та 

аналітичному супроводі міжнародного регулювання, що на сьогодні є 

важливим для стабілізації світової фінансової системи. Крім того, роль цих 

інститутів полягала в лібералізації міжнародних економічних відносин і 

введенні країн, що розвиваються, в політичне поле неоліберальної парадигми за 

допомогою програм структурної перебудови національних економік. 

Поряд із цим, політика та рекомендації міжнародних фінансових 

організацій, зокрема МВФ і Світового банку, останнім часом є об’єктами 

постійної критики, де головною вимогою висловлюється необхідність 

реформування міжнародної фінансової системи, вдосконалення антикризових 

заходів. Досить неоднозначно оцінюється багатьма країнами світу діяльність 

цих організацій за програмами фінансової підтримки, зокрема, 

латиноамериканських країн, які пережили за два століття своєї історії багато 

фінансових криз порівняно з країнами інших регіонів. Слід підкреслити, що 

саме МВФ і Світовий банк розробили діагностичний інструмент для оцінки 

надійності фінансових систем цих країн, який дозволив виявити їх уразливості 

перед кризами, серед яких: неефективність пруденційного регулювання та 

нагляду, неефективність банківських інтервенцій і санації, невідповідність 

основним Базельським принципам, політика урядів по відношенню до 

державних банків, незадовільна структура державних фінансів, неадекватність 

методів бухгалтерського обліку, прав власності та корпоративного управління, 

неефективність судової системи, низька якість нормативної бази та рівень її 

виконання тощо [2, с.32]. Але, в той же час, політика МВФ у 

латиноамериканських країнах показала себе неефективною, а інколи навіть 

сприяла розвитку кризових явищ, наприклад в Аргентині [3]. Не відчули 

помітних позитивних зрушень від упровадження програм МВФ і Світового 

банку деякі африканські та азійські країни. Незважаючи на реформування 

фінансової системи, посилення монетарної політики, зменшення тиску 

урядових структур тощо, фінансова політика МВФ була визнана провальною, 

не спроможною стабілізувати ситуацію [4]. Багато критики викликає діяльність 
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МВФ і Світового банку в країнах, що розвиваються. Серед причин цього 

бачимо домінування в політиці цих організацій інтересів, у першу чергу, 

розвинутих країн Європи та США, їх прагнення реформувати національні 

фінансові системи на західний зразок, але багатьом країнам це вартує високої 

ціни. В обмін на фінансову підтримку обов’язковою вимогою є проведення 

комплексу реформ, які стосуються, перш за все, витрат у державному секторі, 

наслідком чого є зниження рівня життя населення, втрата довіри до інститутів 

державної влади та підвищення соціальної напруженості тощо. Прихована 

політична складова в діяльності МВФ і Світового банку полягає у використанні 

механізмів боргової залежності для економічного, політичного і психологічного 

тиску на уряди країн-позичальників, наслідком чого є втрата їх суверенітету.  

Остання світова фінансова криза підтвердила нездатність міжнародних 

фінансових організацій передбачити настання кризи і координувати зусилля 

щодо її подолання. Крім того, виявилась нездатність цих інститутів до адаптації 

нових реалій світової економічної архітектури, яка швидкими темпами 

змінюється. У свою чергу, міжнародні фінансові організації виступають з 

критикою урядів багатьох держав, які не виконують прийнятих зобов’язань і 

неефективно використовують грошові кошти, призначені для порятунку 

національних економік. 

Усе це підтверджує необхідність реформування та побудови нової 

фінансової архітектури міжнародних фінансових організацій для якісного 

оновлення світової економіки [5]. Реформування міжнародних фінансових 

інститутів повинно забезпечити формування: нових механізмів впливу на ринки 

спекулятивного капіталу; розробку чіткої антикризової стратегії; нових 

механізмів розв’язання криз ліквідності; достатнього обсягу ресурсів для 

здійснення своєї діяльності. Але вже кілька років поспіль спостерігається 

блокування пакету реформ МВФ Конгресом США. Тому цілком закономірним 

є позиція багатьох аналітиків, керівників держав щодо започаткування нових 

міжнародних фінансових організацій, зокрема недержавних, перевагою яких є 
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гнучкість, динамізм і швидкість реакції, адже відсутні формальні норми і 

процедури.  

Отже, роль міжнародних фінансових організацій є визначною в 

глобальному управлінні, але організація їх функціонування та діяльність 

повинна зазнати реформування для попередження та зменшення наслідків 

кризових явищ, забезпечення економічного зростання світової економічної 

системи та національних економік. 
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Із кожним роком все більше українців надають перевагу здачі одного з 

міжнародних іспитів: IELTS, FCE, CAE, TOEFL, на противагу українським – 

ДПА або вступним іспитам до магістратури чи аспірантури. 

Мета роботи полягає в дослідженні та порівнянні міжнародного іспиту 

IELTS з вітчизняним «аналогом» та обґрунтуванні необхідності впровадження 

першого в освітній процес для отримання об’єктивних результатів знань з 

іноземної мови. 

Відповідно до щорічного наказу Міністерства освіти «Про затвердження 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України», прийом до 

магістратури відбувається на конкурсній основі. Для конкурсного відбору осіб, 

які вступають для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як 

сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови 

та додаткових показників конкурсного відбору [1]. Структура іспиту в кожному 

університеті може частково відрізнятися, але його формат повинен базуватись 

на вимогах рівня володіння мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра 

і є загальним для студентів різних спеціальностей, і охоплювати всі види 

мовленнєвої діяльності.  

У «Київському Політехнічному інституті» іспит складається з двох 

частин – письмової роботи та усної відповіді. Письмова робота виконується 

60 хв. і включає наступні завдання: аудіювання, читання і розуміння тексту за 

фахом; письмовий переклад тексту та написання листа-заяви про прийняття на 

роботу. До усної відповіді відносяться: монологічне мовлення за однією з тем, 
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які вивчалися протягом курсу та діалогічне мовлення за цією темою з 

екзаменатором [2]. 

У «Львівському державному університеті фізичної культури» структура 

іспиту частково відрізняється. Іспит також складається з двох частин – 

письмової роботи та усної відповіді, але зміст іспиту інший. Письмова робота 

виконується 60 хв. і включає: переклад фахового тексту з англійської мови на 

українську та лексико-граматичний тест. До усної відповіді відноситься 

монологічне мовлення за однією з тем, які вивчалися протягом курсу «Іноземна 

мови» [3]. 

Варто зазначити, що завдання іспиту формуються відповідно до фаху 

вступника вченою радою кожного окремого вищого навчального закладу. Теми, 

які містяться в усній частині іспиту, формуються згідно з програмою бакалавра, 

яка попередньо вивчалась студентом.  

IELTS (від англ. International English Language Testing System) – 

міжнародна система тестування англійської мови, яка спільно керується 

Британською Радою, Кембриджським університетом та «IDP Education 

Australia».  Існує дві версії тесту: Academic та General Training. Academic IELTS 

– це перепустка до більшості закордонних ВНЗ світу. Тест складається з 

чотирьох модулів — Listening, Reading, Writing and Speaking.  

IELTS Listening – це система тестування навиків слухового сприйняття 

англійської мови. Listening складається із 40 запитань, які розділені на чотири 

секції по-принципу від простого до складного. Тематика діалогів чи монологів 

досить широка. IELTS – це міжнародний тест, тому у деяких завданнях  можуть 

звучати різні акценти: австралійський, британський, новозеландський та 

північноамериканський.  

Academic Reading – це система тренування навиків читання на 

англійській мові. Reading складається із 40 запитань, що розділені на 3 розділи. 

Уривки текстів беруться із газет, журналів та книг на загальні теми. Тексти та 

завдання стають більш складнішими по мірі їх проходження. Academic Writing 

– це система тестування навиків письмової англійської мови. Writing 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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складається з двох завдань. Перше завдання (не менше 150 слів) – опис 

діаграми, таблиці чи процесу. Друге завдання (не менше 250 слів) – есе на 

запропоновану тему, де кандидат висловлює власну думку та шляхи вирішення 

можливих проблем. IELTS Speaking – це тестування навиків розмовної 

англійської мови. Це інтерв’ю між екзаменатором (native speaker) та 

кандидатом.  

Таким чином, пройшовши всі етапи цього тесту, можна отримати 

об’єктивні, неупереджені та незалежні результати вмінь та навиків з англійської 

мови.  

Результати IELTS розраховуються за 9-бальною шкалою. Більшість 

європейських та північноамериканських вузів вимагають від вступників 6-7 

балів, що відповідає досить доброму володінню мовою [4]. Так, маючи 6 балів з 

IELTS ви можете вступити до найкращого італійського університету Cattolica 

del Sacro Cuore [5], або отримавши 6,5 балів, приєднатися до студентів 

голландського University of Groningen [6]. А, наприклад, в українському 

ВНЗ КНУ ім. Т. Шевченка вступний іспит до магістратури та аспірантури може 

бути замінений одним із міжнародних сертифікатів з англійської мови рівня B2 

[7]. 

Отже, порівнявши український та міжнародний тести з англійської мови, 

можна чітко окреслюється тотальну перевага другого над першим. Сертифікат 

IELTS відкриває кожному із нас дорогу не лише до вітчизняних, а й до великої 

кількості іноземних ВНЗ. 
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була підтверджена необхідність застосування екологічних податків і вона 

відповідала принципу «забруднювач платить». 

Директорат по податках і митних зборах Європейської комісії розділив 

екологічні податки на сім груп по сферах застосування: 

• Транспортні податки-пройдені кілометри, щорічний податок з 

власника, акцизи при купівлі нового або уживаного автомобіля; 

• Податок на шумову дію; 

• Енергетичні податки-на моторне і енергетичне паливо, на 

електроенергію; 

• Податки на викиди речовин,що призводять до глобальних 

змін(речовини, що руйнують озоновий шар і парникові гази); 

• Платежі за розміщення відходів (включають платежі за розміщення 

відходів на звалищах і їх переробку і податки на ряд спеціальних 

продуктів(упаковка,батареї,шини,мастильні масла і тому подібне); 

• Платежі за користування природними ресурсами; 

http://www.rug.nl/
http://www.ucscinternational.it/
http://www.ucscinternational.it/
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• Платежі за забруднення - емісії забруднюючих речовин в атмосферу і 

викиди у водні басейни вуглекислого газу і інших шкідливих речовин [1]. 

Основне призначення екологічних податків пом’якшити негативний 

вплив на навколишнє природне середовище, слугувати економічним стимулом 

до модернізації виробництва та використання новітніх технологій. Все більше 

країн використовують цей інструмент екологічної та економічної політики. 

Економічні методи регулювання природокористування, що 

використовується у світовій практиці, можна згрупувати в чотири типи: 

• екологічні податки, платежі і штрафи; 

• маркетабельні дозволи; 

• депозитні компенсації в компенсаційній системі; 

• субсидії. 

Найбільш широко у світі застосовуються екологічні податки, платежі та 

штрафи. 

Попри зрозумілість терміна «екоподаток» у зарубіжних країнах 

використовуються різноманітні форми його застосування. Зокрема, 

Мельник Л.Г. виділяє такі найхарактерніші форми екоподатку: громадянський 

екологічний податок (характерний Франції);екологічний податок на автомобілі 

(характерний ЄС, США, Канаді,Японії); екологічний податок на повітряний 

транспорт (характерний Канаді, США, Данії, Норвегії, Швеції); екологічний 

податок на конкретні групи товарів – мінеральні добрива, пластмасова 

тара,упаковка, розчинники, мастила тощо (характерний ЄС, 

Канаді);екологічний податок на паливо (характерний ЄС); комунальний 

податок та ін. [3, с.527-528]. 

Цікавою є частка екологічних податків, у відсотках до оподаткування у 

різних країнах: США – 3,2 %, Швейцарії – 4,7 %,Канаді – 4,5 %, Німеччині –

4,9 %, Франції – 5,4 %, Нідерландах – 5,5 %, Греції, Новій Зеландії – 6,1 %, 

Японії – 6,5 %, Фінляндії – 7,3 %, Іспанії – 7,5 %, Великобританії – 8,2 %, Італії 

– 9,0 %, Португалії – 11,5 %, Ірландії – 11,9 % [3, с. 528]. 
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Серед податкових інструментів, що застосовуються для вирішення 

проблем сталого розвитку регіонів у закордонних країнах, можна виділити такі: 

у США – екологічне оподаткування шкідливих виробництв, податкові пільги; 

Канаді – податки, обов’язкові ресурсні платежі, плата за забруднення, 

податковий кредит, податкові пільги; Великобританії – податки, прямі платежі 

за забруднення, ресурсні платежі; Швеції, Нідерландів, Франції та інших країн 

ЄС – прямі платежі за забруднення понад встановлені ліміти, податки, ресурсні 

платежі; Японії – екологічні податки; Китаю – ресурсні платежі, податки тощо 

[4]. 

Отже, екологічний податок – це обов’язковий платіж, що справляється з 

обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих 

речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів.  

Верховною Радою України було прийнято проект Закону «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» 

№ 3688. Основною зміною є підвищення ставок екологічного податку в 

середньому на 26 % у порівнянні з діючими нормами ПК України.  

Оскільки ставки екологічного податку в Україні є на порядок нижчими, 

ніж у розвинених країнах. А це не сприяє виконанню основних функцій 

податку: ні фіскальної, ані природоохоронної, ані стимулюючої. Фінансові 

надходження з екологічного податку є мізерними і відповідно платники не 

стимулюються до скорочення обсягів викидів.  

Необхідно зазначити, що з 1 січня 2016 року надходження від 

екологічного податку нараховуються у спеціальний фонд Державного бюджету 

України та місцевих бюджетів у визначених пропорціях, а не в загальний фонд 

бюджетів відповідного рівня. Вони спрямовуватимуться виключно на 

здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод 

сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, 

ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення 

навколишнього природного середовища на здоров’я населення. 
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Екологічний податок потребує кардинального реформування у частині 

посилення контролю за забруднювачами, а також зміни споживацької філософії 

щодо навколишнього природного середовища на філософію захисту та 

примноження. 
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Розвиток економіки безпосередньо залежить від стану банківської 

системи. Саме тому головним завданням є забезпечення стабільності та 

надійності банківських установ. Фінансова стійкість найбільш точно 

відображає тенденції та проблеми розвитку банківського сектору. Без стійкої та 

стабільно функціонуючої банківської системи неможливо розвивати економіку 

http://www.rusnauka.com/
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країни та вирішувати соціальні завдання. Належний рівень фінансової стійкості 

банків є відображенням їх високоефективного функціонування, достатнього 

нарощування фінансових ресурсів та раціонального управління ними. 

Комерційні банки обслуговують переважну частину грошових потоків в країні і 

приймають безпосередню участь у формуванні пропозиції грошей, негативні 

коливання в їх діяльності одразу впливатимуть на стан всіх економічних 

суб’єктів. Саме це обумовлює необхідність дослідження питання щодо 

оцінювання та забезпечення надійності банків. 

Фінансова стійкість банку – це інтегральна динамічна характеристика, що 

передбачає сталий розвиток банку в обраному стратегічному напрямі та його 

здатність в стислі терміни повернутися до рівноважного (або близького до 

нього) фінансового стану після виходу з нього під впливом несприятливих 

чинників [1]. 

Для визначення фінансової стійкості банку, особливо в кризових умовах, 

важливо адекватно відібрати ті показники та фактори, що найбільш критично 

можуть вплинути на діяльність банку. Важливо вчасно відреагувати на 

критичну міну як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, що впливають на 

фінансову стійкість банку, щоб мати можливість достовірно визначити цю 

інтегральну динамічну характеристику банківської установи. 

З точки зору Коваленко В.В. на зменшення рівня фінансової стійкості 

банків можуть впливати наступні фактори: високі ризики кредитування, що 

зумовлені неефективною структурою економіки; залежність банківської 

системи від фінансового стану підприємств-позичальників; зростання ризиків, 

пов’язаних із фондовим ринком і динамікою цін на окремих сегментах 

фінансового ринку; проблеми з поверненням зовнішніх запозичень; рівень 

капітальної бази банківської системи та незадовільна якість ресурсів; проблеми 

рефінансування банків; політичне втручання у діяльність банків [2]. 

Систематизуємо та поглибимо перелік зовнішніх факторів, що впливають 

на фінансову стійкість банків у сучасних умовах  [2; 3; 4; 5]: 
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– економічні (загальноекономічний стан країни; інвестиційний клімат; 

стан платіжного балансу країни; податкова політика; стан світової економіки); 

– фінансові (розвиток фінансового ринку; темпи інфляції; процентна 

політика НБУ;  кредитна політика НБУ; валютна політика НБУ; стан грошового 

ринку; величина валютних резервів НБУ); 

– соціальні (довіра до банківської системи; зручність та доступність  

банківських послуг; соціально-психологічне сприйняття цілей, методів, 

принципів і форм державного управління соціальною сферою банківської 

системи в Україні); 

–  політичні (ідеологічні погляди суспільства; рівень стабільності 

внутрішньої політичної ситуації у країні; стійкість чинного уряду); 

– правові (стабільність та ефективність чинного законодавства); 

– форс-мажорні (катастрофи природного та техногенного характеру, 

конфлікти воєнного характеру тощо). 

Узагальнимо перелік внутрішніх факторів, що впливають на фінансову 

стійкість банків у сучасних умовах  [2; 3; 4; 5]: 

– фінансово-економічні (структура власних коштів та адекватність 

капіталу банку; якість активів; стійкість ресурсної бази; прибутковість 

діяльності; якість управління ризиками; ліквідність банку); 

– організаційні (якість управління персоналом банку, ефективність 

роботи персоналу; можливість підвищення кваліфікації працівників банку; 

налагодження зав’язків з партнерами та клієнтами); 

– технологічні (розвиток новітніх банківських технологій; можливість 

надання інноваційних банківських послуг; сучасне технічне забезпечення дає 

можливість здійснювати оперативні аналітичні розрахунки та фінансові 

прогнози). 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене можна зробити висновки, що 

аналізуючи зазначені фактори можна виявити проблемні місця функціонування 

банку, вчасно прийняти рішення щодо усунення проблем, і, як наслідок, більш 

ефективно управляти  діяльністю банку. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

162 

 

Список використаних джерел 

1. Вольська С.П. Визначення фінансової стійкості банку [Електронний 

ресурс] / С.П. Вольська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 

2015. – Вип. 4. – С. 806-809. – Режим доступу  http://www.global-

national.in.ua/archive/4-2015/170.pdf. 

2. Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської 

системи: методологія і практика: монографія / В.В. Коваленко. – Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 228 с. 

3. Тимошенко О.П. Стійкість банківської системи України: теоретичний 

аспект / О.П. Тимошенко // Науковий вісник БДФА: Збірник наукових 

праць. Вип. 4 (13): Економічні науки. – Чернівці, БДФА, 2008. – С. 59-65. 

4. Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи 

запобігання : монографія / О.І. Барановський. – К. : КНТУ, 2009. – 754 с. 

5. Дзюблюк О.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного 

функціонування кредитної системи : монографія / О.В. Дзюблюк, 

Р.В. Михайлюк. – Тернопіль: Терно-граф, 2009. – 316 с.  

 

 

УДК 338.24 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СИСТЕМИ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Валерій Переузник 

Науковий керівник: 

Гунько В.І., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Актуальність теми дослідження. Аналіз сутності системи стратегічного 

управління розвитком підприємства на сучасному етапі розвитку України 

перебуває а стадії становлення. Тому особливої уваги потребує розвиток та 

впровадження концепцій систем стратегічного управління розвитком 

підприємства адаптованих до нашого бізнес-середовища з урахуванням аналізу 

й критичного осмислення закордонного досвіду в даній сфері досліджень.  
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Метою дослідження – визначення сутності та основних теоретичних 

підходів категорії системи стратегічного управління розвитком підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Термін «стратегія» (від грецької stratis – 

військо та ago – веду; мистецтво генерала) має військові корені, та означає 

планування та впровадження в життя політики держави з використанням усіх 

можливих засобів [1, с.8]. 

І. Ансофф визначав стратегію як спосіб установлення цілей для 

корпоративного, ділового і функціонального рівнів [2, с.32]. При розробці 

стратегії необхідно виділяти корпоративні, ділові і функціональні цілі з погляду 

їхнього різного впливу на процеси управління на підприємстві. 

Стратегія – це інструмент менеджерів різних рівнів для досягнення цілей 

фірми. Своєрідний підхід, що складається з п’яти визначень терміна 

«стратегія», запропонований у роботі Г. Мінцберга та ін. [3, с.67]. 

1. Стратегія – це план, керівництво, орієнтир чи напрямок розвитку, 

шлях із сьогодення в майбутнє. 

2. Стратегія – це принцип поведінки або слідування деякій моделі 

поведінки. 

3. Стратегія – це позиція, тобто розташування певних товарів на 

конкурентних ринках. Тут доречне визначення М. Портера: «Стратегія являє 

собою створення – за допомогою різноманітних дій – унікальної і цінної 

позиції». 

4. Стратегія – це перспектива, тобто основний спосіб дії організації, або, 

за висловом П. Друкера, «теорія бізнесу» даної організації. 

5. Стратегія – це вдалий прийом, особливий «маневр», що 

впроваджується з метою перехитрити суперника або конкурента. 

Отже, категорію «стратегія» можна визначити, як якісно визначений 

напрям розвитку підприємства, спрямований на закріплення її позицій, 

задоволення споживачів та досягнення поставлених цілей у довгостроковому 

періоді. Він розробляється для того, щоб визначити, в якому напрямі 
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розвиватиметься підприємство, та прийматиме рішення під час вибору способу 

дій [4, с.57].  

Вихідною ідеєю, що відображає сутність концепції стратегічного 

управління, є ідея необхідності врахування взаємозв’язку й взаємовпливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища при визначенні цілей підприємств. 

Стратегії управління в цьому випадку вистапатимуть як інструменти 

досягнення цілей, а для реалізації стратегій необхідно, щоб усе підприємство 

функціонувало у стратегічному режимі. 

Під стратегічним управлінням слід розуміти такий вид управління 

підприємством, який базується на людському потенціалі як основі організації, 

орієнтує виробничу діяльність на запити ринку, здійснює гнучке регулювання і 

своєчасні зміни в організації, що відповідають змінам навколишнього оточення 

і дозволяють отримати конкурентні переваги, що в сукупності допомагає 

організації вижити і досягти своєї мети в довгостроковому періоді [5, с.38]. 

У науковій літературі виділяють чотири базових типи стратегій 

підприємства: корпоративну, ділову, функціональну, операційну стратегію. Так, 

до корпоративної (портфельної) стратегії відносять встановлення інвестиційних 

пріоритетів і спрямування корпоративних ресурсів у найпривабливіші сфери 

діяльності; посилення конкурентних позицій у кожному виді бізнесу; створення 

та управління господарським портфелем структурних підрозділів (зміцнення 

ділових позицій). До ділової стратегії відносять: розробку заходів, підходів до 

формування конкурентних переваг; об’єднання стратегічних дій основних 

функціональних підрозділів. До функціональної стратегії відносять дії щодо 

підтримання ділової стратегії, досягнення цілей підрозділу. Операційна 

стратегія полягає у вирішенні проблем, пов’язаних із досягненням цілей 

підрозділу; у способах вирішення стратегічно важливих оперативних завдань 

(закупівля, управління запасами, ремонт, транспортування, реклама).  

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку стратегічне 

управління повинне стати основою і одночасно інструментом ефективного 

довгострокового розвитку підприємства будь-якої галузі, для вирішення 
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перспективних економічних завдань і досягнення соціально-економічної 

результативності.  
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Вдало обраний тип економічної поведінки дозволяє підприємству 

адаптуватися до нестійких умов зовнішнього середовища та ефективно 

функціонувати в умовах ринкової економіки. Проблеми раціональної 

організації витрат на оплату праці належать до числа найважливіших проблем, 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

166 

 

від успішного вирішення яких залежить своєчасна та якісна реструктуризація 

як окремих підприємств, так і економіки України в цілому. 

Заробітна плата є частиною доходу підприємства від реалізації продукції, 

надання послуг, розподіляється між членами трудового колективу і є одним із 

основних доходів громадян та найсильнішим мотиватором трудового 

потенціалу працівників. 

Згідно з Законом України «Про оплату праці» заробітна плата – це 

инагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за 

виконану ним роботу [1]. 

Проблема управління витратами на оплату праці полягає в зацікавленості 

власників скоротити витрати, що призведе до збільшення прибутків. Важливим 

показником для здійснення аналізу витрат та прийняття управлінських рішень є 

точка беззбитковості, яка характеризує діяльність підприємства при якому 

доходи дорівнюють витратам, а прибуток відповідно дорівнює нулю. Тому 

точка беззбитковості слугує межею, перевищення якої необхідне для 

нормального функціонування підприємства. Так як витрати на оплату праці є 

вагомою часткою для розрахунку даного показника, збільшення витрат 

призведе до підвищення продуктивності праці. Наслідком скорочення витрат на 

оплату праці стане недобросовісне виконання службових обов’язків, зниження 

мотивації працівників, послаблення трудової дисципліни, і нарешті відтік 

кваліфікованих кадрів. Тому існує необхідність пошуку оптимального рівня 

витрат, який задовольнить власника – у прибутковості підприємства і мотивує 

працівників до продуктивності праці й покращення кінцевих результатів 

діяльності підприємства. 

Вирішення проблем пов’язаних з витратами на оплату праці можливе 

шляхом: 

1) виключення випадків порівняння в оплаті праці, досягнення прямої 

залежності заробітної плати від індивідуальних кінцевих результатів праці; 
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2) оптимізація співвідношень в оплаті праці працівників різних категорій і 

професійно-кваліфікаційних груп із врахуванням складності виконуваних робіт, 

умов праці, дефіцитності певних видів робочої сили на ринку праці, а також 

впливу різних працівників на досягнення кінцевих результатів і 

конкурентоспроможності продукції. 

Вирішення проблем скорочення обсягів витрат на оплату праці може бути 

здійснено за рахунок зниження трудоємкості продукції, зростання 

продуктивності праці, що у свою чергу досягається шляхом механізації та 

автоматизації виробництва, систем обліку на підприємстві, розробки та 

застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміни та 

модернізації застарілого обладнання. 

В умовах жорсткої економії та економічної кризи зменшення витрат на 

оплату праці досягається шляхом скорочення чисельності персоналу, робочого 

часу, зменшення виплат, які прямо не стосуються виплат працівників (витрати 

на корпоративні заходи; представницькі витрати; витрати на освіту працівників 

тощо). 

Отже, реалізація перелічених напрямів вирішення проблем обліку витрат 

на оплату праці призведе до підвищення показників діяльності підприємства, 

стимулювання працівників до якісної та плідної праці, підвищення 

фондовіддачі, збільшення прибутків підприємства, удосконалення системи 

оплати праці. Але поряд із тим, вирішення даних проблем потребує зважених 

управлінських рішень від висококваліфікованих працівників за умови 

ефективної облікової політики підприємства та належних умов праці. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства 

англійська мова набуває статус мови міжнародного спілкування. З’ясовується, 

що випробувані і надійні, традиційні методики перестають задовольняти 

потреби більшості іноземців, які вивчають англійську мову. Саме в цей час 

вченими з різних країн розробляється комунікативний метод, основне завдання 

якого – організувати процес навчання іноземній мові, адекватний процесу 

реального спілкування.  

Метою написання даної роботи є дослідження комунікативного методу у 

вивчені іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. Основоположниками комунікативного 

методу стали британські лінгвісти Х. Стерн, М. Халлідей, Фірс та американські 

соціолінгвісти – Д. Хаймс, С. Савінгтон, М. Лавоб [1].  

Одним з основних прийомів комунікативного методу є імітація ситуацій з 

реального життя, покликаних стимулювати студентів до активного говоріння та 

відтворення реальних комунікативних ситуацій. При цьому дуже важливо, щоб 

теми були пов’язаними з повсякденним життям, проблемами студентів. 

На відміну від класичних методів, основу яких становить повторення і 

запам’ятовування, на заняттях, що проводяться по комунікативній методиці, хід 

уроку залежить від самих студентів - їх відповідей і реакції. Відтак спілкування 

відбувається осмислено, на доцільні теми. Незважаючи на те, що більшу 

частину занять займає удосконалення навичок розмовної мови, читанню і 

письму також приділяється значна увага.  



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

169 

 

Серед основних принципів навчання, які використовуються під час 

застосування комунікативного методу виділяються наступні:  

1) принцип мовленнєвої спрямованості полягає в тому, що шляхом до 

реалізації мовленнєвої практичної мети є практичне користування мовою у 

ситуаціях, що є максимально наближені до ситуацій реального спілкування;  

2) принцип індивідуалізації, тобто врахування індивідуально- 

психологічних особливостей студента, які впливають на успішність та 

результативність оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю; 

3) принцип автентичності означає, що під час навчання іноземній мові 

повинні бути використані автентичні матеріали, тобто, оригінальні, створені 

для навчальних цілей; 

4) принцип інтерактивності означає, що навчання відбувається 

переважно у групах, оскільки в умовах групової взаємодії між студентами 

утворюється спільний фонд інформації про досліджуваний предмет, яким вони 

користуються разом; 

5) принцип інтенсивного використання фонових знань студентів є 

надзвичайно актуальним у нефілологічному вищому навчальному закладі. 

Адже основне завдання тут, як вже зазначалося, навчити студентів працювати з 

текстами за їх спеціальністю, розуміти фахову термінологію. За вимогами 

комунікативної методики студенти повинні вміти не лише читати і перекладати 

текст за фахом, а й спілкуватися в межах даної тематики; 

6) принцип контекстуальної обумовленості означає, що мова та мовні 

засоби застосовуються в межах відповідного соціального контексту, тобто, 

ситуативно. Тільки ситуація та контекст дозволяють розпізнати і запам’ятати 

значення кожної лексичної одиниці, адже механічне заучування слів, 

граматичних форм, речень тощо не дозволяє запам’ятати їх надовго [2]. 

Висновок. Отже, при вивченні іноземної мови не потрібно обмежуватися 

лише традиційними методами, краще доповнювати їх більш новими 

методиками, такими як комунікативний метод. Це дасть більший ефект та 

результативність у процесі оволодіння  іноземною мовою. Проблема 
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використання комунікативного методу у вивченні іноземної мови потребує 

ґрунтовного аналізу і служить предметом подальших наукових досліджень.   
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Проблема управління ризиком у наш час стає актуальною для всіх 

економічних суб’єктів, особливо в умовах ринкової економіки. Фінансові 

ризики банківської установи відрізняються один від одного місцем і часом 

виникнення, сукупністю внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на їх 

рівень, і, отже, способом їх аналізу і методами вимірювання та зниження [1]. 

Питання управління банківськими ризиками досліджували в своїх працях 

О.В. Васюренко, В.В. Вітлінський, А.М. Герасимович, О.В. Дзюблюк, 

А.О. Єпіфанов, Г.Т. Карчева, А.М. Мороз, О.В. Пернарівський, Ю. Потійко, 

Л.О. Примостка, Т.О. Раєвська, Л.Ф. Романенко, М.І. Савлук, І.В. Сало, 

Р.І. Тиркало та інші. Проте не всі аспекти управління фінансовими ризиками 

достатньо досліджено, а деякі й досі залишаються дискусійними. 

Фінансові ризики – це ризики, що піддаються кількісній оцінці [2]. 

http://www.rusnauka.com/
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Спробу класифікувати фінансові ризики банківських установ зробили 

багато вітчизняних та зарубіжних вчених. 

 Основними елементами, покладеними в основу класифікації ризиків, є 

фактори виникнення, масштаби, можливість страхування, характер наслідків 

(ступінь допустимості), місце формування [3, с.12]. 

 Найбільш універсальну та оптимальну класифікацію фінансових ризиків 

запропонували фахівці Національного банку України. Згідно з постановою 

Правління НБУ до фінансових ризиків відносяться банківські  ризики, що 

піддаються кількісній оцінці, а саме: кредитний; операційно-технологічний; 

ринковий; валютний; ризик ліквідності; процентний [2]. 

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе 

зобов’язання виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший 

спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. Під час оцінки кредитного ризику 

доцільно розділяти індивідуальний та портфельний кредитний ризик. 

Ризик ліквідності – це наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання 

у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат (виникає через 

нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел 

фінансування та/або виконувати позабалансові зобов’язання). 

Процентний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень 

або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. 

Основними типами процентного ризику, на які наражається банк, є: 1) ризик 

зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю в строках погашення (для 

інструментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки величини 

ставки (для інструментів із змінною процентною ставкою) банківських активів, 

зобов’язань та позабалансових позицій; 2) ризик зміни кривої дохідності, який 

виникає через зміни в нахилі та формі кривої дохідності; 3) базисний ризик, 

який виникає через відсутність достатньо тісного зв’язку між коригуванням 

ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, усі інші 
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характеристики яких щодо переоцінки є однаковими; 4) ризик права вибору, 

який виникає у разі наявності права відмови від виконання угоди, яке прямим 

чи непрямим чином є в багатьох банківських активах, зобов’язаннях та 

позабалансових  портфелях. 

Ринковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів 

та товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в 

торговельному портфелі. 

Валютний – наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, 

який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на 

банківські метали. Валютний ризик можна поділити на: ризик трансакції; ризик 

перерахування з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик); економічний 

валютний ризик. 

Операційно-технологічний ризик – це потенційний ризик для існування 

банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи 

внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і 

процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, 

надійності, контрольованості і безперервності роботи цих технологій [2]. 

Щоб мінімізувати негативний вплив ризиків на діяльність та 

результативність банку, існує система управління банківськими ризиками. Для 

забезпечення власної ефективної діяльності банківським установам необхідно 

щоразу вдосконалювати свою систему управління банківськими ризиками, 

забезпечувати її адаптивність, запроваджувати систему попереджувального 

регулювання, заснованого на врахуванні ризиків та впровадженні заходів для їх 

нейтралізації. Правильне застосування на практиці методів управління 

ризиками сприятиме забезпеченню стабільності функціонування як окремого 

комерційного банку, так і банківської системи України в цілому. 
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Ринок цінних паперів як складова частина фінансового ринку забезпечує 

акумуляцію та ефективне розміщення заощаджень в економіці, інвестування її 

пріоритетних галузей та об`єктів. Оздоровлення економіки України значною 

мірою залежить від становлення та налагодженого функціонування ринку 

цінних паперів, регульованого державою та інтегрованого у світові фондові 

ринки. 

Дослідження показали, що за роки незалежності в Україні сформовані 

принципи функціонування ринку цінних паперів, прийнято пакет законодавчих 

актів, які регулюють діяльність учасників ринку, відбувся певний прогрес у 

сфері випуску, розміщення та обслуговування обігу цінних паперів. Показник 

обсягу залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового 

ринку станом на 01.04.2014 року становив 25,90 млрд грн. Порівняно з 

аналогічним періодом 2013 року обсяг залучених інвестицій в економіку 

України через інструменти фондового ринку збільшився на 8,37 млрд грн. У 
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2013 році зростання частки угод на ринку цінних паперів відбулося за акціями – 

з 3,64 % у 2012 році до 26,25 %, корпоративними облігаціями з 21,10 % у 2012 

році до 48,05 %, державними облігаціями – з 14,69 % у 2012 році до 47,94 %, 

при цьому за іншими видами цінних паперів спостерігаємо зовсім іншу 

ситуацію. За муніципальними облігаціями частка біржових угод скоротилася у 

3,4 раза – з 85,43 % у 2012 році до 25,0 % у 2013, що може свідчити про низьку 

якість цінних паперів органів місцевого самоврядування або ж про підвищення 

ціни на послуги організаторів торгівлі. У 2014 році відбулося деяке 

переформатування структури торгів на ринку цінних паперів – посилюється 

частка угод з акціями до 17,82 % з одночасним скороченням торгівельних угод 

за державними облігаціями – 29,51 %. [1] 

Однак ефективність функціонування сучасного ринку цінних паперів  є 

низькою, а результати його діяльності не задовольняють його основних 

учасників і суспільство в цілому. Вітчизняний фондовий ринок на сьогоднішній 

день ще не є спроможним для ефективного залучення коштів внутрішніх 

інвесторів та містить цілий ряд невирішених проблем, серед яких можна 

виділити:  

 недосконале та нестабільне законодавство,  

 низький технологічний рівень функціонування ринкової інфраструктури,  

 недостатність надійних фінансових інструментів,  

 нерозвиненість біржової торгівлі, низький рівень сучасних технологій 

біржової торгівлі; 

 низькі стандарти та ефективність корпоративного управління; 

 відсутність лояльних до інвесторів стандартів корпоративного 

управління, насамперед стосовно дивідендної політики; 

 інформаційна закритість ринку, недостатність та нерегулярність 

отримання фінансової інформації про діяльність емітентів; 

 дестабілізаційна ситуація на валютному ринку. 

Серйозним недоліком вітчизняного фондового ринку є недосконала 

структура перереєстрації прав власності. Здійснення купівлі-продажу акцій 
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повинно опосередковуватися електронною комунікаційною мережею, яка б 

забезпечувала швидкий доступ до реєстру. Необхідно встановити недорогу 

оплату послуг за перереєстрацію прав власності, створювати надійні 

об’єднання реєстраторів та депозитаріїв. Прозорість, надійність та доступність 

механізму зберігання та переходу прав власності має зробити український 

ринок цінних паперів більш привабливим для інвесторів. 

Ринок цінних паперів повинен стати потужним механізмом мобілізації, 

розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів, сприяти акумулюванню 

інвестиційних капіталів у виробничу та соціальну сфери. Подальший його 

ефективний розвиток насамперед потребує: 

- підвищення конкурентоспроможності шляхом розбудови інфраструктури 

фондового ринку, універсалізації діяльності фінансових установ, перетворення 

їх у стійкі, конкурентно- та інвестиційноспроможні інституції, що 

надаватимуть широкий перелік фінансових послуг; 

- удосконалення інфраструктури фондового ринку шляхом оптимізації 

структури Національної депозитарної системи та функцій її прямих учасників і 

створення ефективної системи організованих ринків; 

- розвиток інститутів спільного інвестування, страхових та пенсійних 

фондів з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів на 

ринку цінних паперів. [2]. 

Цілеспрямоване формування інфраструктури фондового ринку України 

можливе за умови централізованого вкладення засобів та організаційних зусиль 

у створення інтегрованої системи, яка б забезпечила систему електронної 

біржової торгівлі, систему реєстрації і перереєстрації прав власності. 

Висновки. На підставі викладеного можна зробити висновок, що стратегія 

подальшого розвитку ринку цінних паперів повинна бути серйозно скоригована 

у напрямку органічної прив’язки цілей відтворення та структурної перебудови 

економіки з продуманим розвитком фондового обігу. Цінні папери усіх 

емітентів – держави, акціонерних товариств – повинні забезпечити приплив 

грошових коштів у необхідні точки зростання. Державне регулювання 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

176 

 

фондового ринку України повинно здійснюватись на принципах гнучкої та 

ефективної системи регулювання, надійно діючого механізму обліку та 

контролю, запобігання і профілактики зловживань та злочинності на ринку 

цінних паперів. 
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Сучасні ринкові відносини, до яких прагне залучитися переважна 

кількість вітчизняних підприємств, все в більшій мірі концентрують увагу на 

конкурентних перевагах до господарських структур провідних країн світу. Ці 

конкурентні переваги зводяться до усвідомлення та реального втілення 

відповідної поведінки підприємств, що характеризується прагненням до 

постійного вдосконалення процесу поєднання факторів виробництва та 

управлінських рішень за допомогою зміни своєї свідомості, переорієнтації 

власної мотивації, спрямованості інтересів, ціннісних орієнтацій, відмінних від 

колишніх.  

Хоча питання інноваційного підприємства і досліджувалося провідними 

науковцями як вітчизняного, так і закордонного простору, слід зазначити, що 
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вдосконалення інноваційного змісту підприємницької діяльності завжди 

вимагає творчого ставлення у контексті з’ясування нових важелів та механізмів 

впливу на формування конкурентних переваг суб’єктів ринкового середовища.  

Інновації – головна передумова ринкової конкурентоспроможності 

підприємств в умовах економічної глобалізації. З іншого боку, підприємства є 

основними ланками економічного розвитку національних економік. [1, c.69] 

Серед вітчизняних науковців проблематиці забезпечення інноваційного 

розвитку економіки та підприємств присвячені праці Ю. Бажала, О. Лапко, 

Л. Федулової, В. Онікієнко та ін. Теоретичні засади управління інноваційним 

розвитком підприємств висвітлено в працях О. Кузьміна М. Стадник, 

С. Ілляшенка, В. Божкова, С. Онишко та інших видатних вітчизняних і 

закордонних вчених. Інституціональний аналіз інноваційного розвитку 

підприємств в Україні здійснено в дослідженнях В. Дементьєва, 

В. Вишневського.  

Формування умов для безперервного відновлення інноваційного процесу 

виступає найважливішою метою економічного розвитку сучасних країн, їх 

регіонів і підприємств. Разом з тим даному процесу перешкоджають: 

недостатня кількість великих і економічно значимих нововведень; велика 

тривалість циклу відтворення інновацій, починаючи із стадії розробки і 

закінчуючи освоєнням нововведень на виробництві; незначна доля підприємств 

і дослідників, що займаються інноваційною діяльністю; нечисленність 

розробок, що отримали широке розповсюдження на вітчизняному і світовому 

ринках і ряд інших. 

Пропонується розглядати та оцінювати інноваційну діяльність 

підприємства через так звану бінарну природу створюваного ним продукту 

(послуги), що, з одного боку, має конкурентний зміст, тобто напряму 

пов’язаний з певними формуваннями ринкової економіки, показниками і 

реально втіленими в товарі перевагами над іншим товаром-аналогом, а з 

іншого, – підвищує науково-технологічний рівень підприємства, зумовлюючи 
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інноваційні переваги соціально-інституціонального характеру, що і надалі 

змушують його до самовдосконалення. [3, c.228] 

Забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства можливо 

досягти, здійснивши для цього:  

 антимонопольне регулювання підприємницького середовища для 

забезпечення реструктуризації національних підприємств усіх форм 

власності. Реструктуризація має здійснюватися з метою збільшення 

інноваційного прибутку, зменшення витрат, підвищення частки 

заробітної плати в ціні інноваційного продукту та інших заходів, що 

досягаються державою інструментами податкової політики:  

 впровадження механізмів дієвої інноваційної мотивації на основі прямих і 

непрямих форм стимулювання з метою підвищення інноваційної 

складової вітчизняних товарів та послуг;  

 удосконалення економічних методів регулювання ринкової кон’юнктури 

для забезпечення пріоритетності формування та розвитку інноваційних 

підприємств;  

 усунення диспаритету між цінами на внутрішньому ринку України та 

світовими цінами на товари і послуги з метою попередження 

неналежного відшкодування вітчизняних ресурсів (праці, сировини, 

капіталу тощо);  

 забезпечення структурної перебудови вітчизняної економіки шляхом 

стимулювання ефективності інноваційного виробництва та підтримки 

наукоємних підприємств [2, c.23]. 

Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 

необхідно активізувати діяльність їхнього менеджменту та органів державної 

влади з нарощування конкурентних переваг інноваційного характеру (за 

рахунок розвинутих факторів). Це дозволить як підприємствам, так і державі 

Україна, інтегруватися (на вигідних умовах) у світове співтовариство та 

забезпечити належний рівень економічної безпеки й добробуту населення. 
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Вступ. Понад дві тисячі років гроші є головним засобом платежу, але 

лише століття тому вони стали предметом колекціонування. З набуттям 

Україною незалежності, перед нею повною мірою постав весь комплекс питань 

пов’язаних з організацією грошових операцій. Карбування власних монет – 

діяльність особлива, яка має не лише економічне, а й політичне значення. 

Випуск колекційних монет є справою загальнодержавною. Власними грошима 

Україна засвідчує перед світом свій суверенітет, демонструє історичний 

родовід, повагу до національних,  культурних і духовних цінностей. Українські 

монети впевнено завойовують своє місце на міжнародному нумізматичному 

ринку, забезпечуючи репрезентацію монетної політики держави, відтворення в 

символах та емблемах історії та культури нації, презентують світові технології 

виготовлення монет, є надійним засобом заощадження і вкладення грошей. 

Мета. Визначити доцільність карбування колекційних монет, встановити, 

яким чином було започатковано монетну справу в незалежній Україні.  



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

180 

 

Результати досліджень. Перший український монетний двір був 

створений 1 жовтня 1991 р. за ініціативою голови Комісії Верховної Ради 

України з питань економічної реформи і управління народним господарством 

В.М. Пилипчуком, який доручив директору Луганського верстатобудівного 

заводу Є.І. Новохатці «терміново опрацювати питання, пов’язані з випуском 

металевих монет». У тендері за право стати офіційним монетним двором 

незалежної України Луганський верстатобудівний завод (ЛВБЗ) здобув 

заслужену перемогу, обійшовши свого головного конкурента – сумське 

ЗАТ «Електрон». В грудні 1991 року Президія Верховної Ради України 

прийняла першу постанову про національну валюту, а в березні 1992 року ВРУ 

прийняла номінальний ряд – 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 і 50 копійок,  1 гривню. 

Коли ЛВБЗ виграв тендер, дизайн монет ще не був розроблений, але 

заводчани не гаяли часу. Досвідчені фахівці на чолі з головним інженером 

О. Богомазовим вивчили технологію виготовлення монет в Німеччині та 

Британії. Дизайн монет номіналом 1 і 50 копійок створили заводські гравер 

Н. Мітіна та інженер-технолог Т. Пономарьова. Карбування перших монет 

незалежної України, відбулося в Луганську 11 травня 1992 року. ЛВБЗ 

дісталося право карбувати 10-ти, 25-ти, 50-ти копійчані та одно гривневі 

монети з «жовтого металу» – латуні. «Білі», тобто сталеві, монети спочатку 

виготовляли в Італії. До 1997 року на монетному дворі Луганського 

верстатобудівного заводу були викарбувані всі основні, ходові, номінали 

сучасних українських монет [1]. 

Перша українська ювілейна монета була викарбувана на ЛВБЗ з 

нейзильберу в 1996 році. Вона мала назву «Монети України» та номінал 

2 гривні, на реверсі якої розміщенні зображення всіх українських монет. 

Спочатку українські пам’ятні та ювілейні монети карбувалися за кордоном. Але 

в 1998 році Національний банк України отримав власну виробничу базу з 

виготовлення монет масового обігу, пам’ятних і ювілейних монет, нагородної 

продукції. Після цього українські монети карбуються тільки в Києві [2]. 
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За 25 років НБУ введено в обіг 674 пам’ятні та ювілейні монети, 351 з 

яких створена з недорогоцінних металів. Їх класифікують на 32 серії, 31 з яких 

тематична. Щорічно НБУ проводить конкурс «Краща монета року». Серед 

найкращих монет викарбуваних НБУ можна відзначити ті, які здобували 

відзнаки на Міжнародному конкурсі пам’ятних монет «Монетне сузір’я». НБУ 

бере участь у цьому конкурсі починаючи з 2007 року. Монети-переможниці 

визначаються авторитетною конкурсною комісією, до складу якої входять 

представники європейських музеїв, комерційних банків, міжнародних 

нумізматичних товариств тощо. Так, переможницею конкурсу «Монетне сузір’я 

– 2010», визнано монету «Вечори на хуторі біля Диканьки» (автори ескізів – 

В.Таран, О. Харук, С. Харук; скульптори – В. Атаманчук, В. Дем’яненко). На 

П’ятому міжнародному конкурсі пам’ятних монет «Монетне сузір’я – 2011», 

срібна з позолотою монета «Острів Хортиця на Дніпрі – колиска українського 

козацтва» посіла почесне 3 місце (автори – художники В.Таран, О.Харук,  

С.Харук, скульптори – С.Іваненко,  В.Дем`яненко). «Найплодовитішим» для 

історії української нумізматики  став 2010 рік, коли  було введено в обіг 

39 видів (32 найменування) пам’ятних монет. Продовжено популярні тематичні 

серії «Видатні особистості України», «Знаки зодіаку», «Народні промисли та 

ремесла України», «Східний календар», «Славетні роди України», «Вищі 

навчальні заклади України», «Античні пам’ятки України». Пам’ятною монетою 

«Козацький човен» започатковано нову тематичну серію «Морська історія 

України» [3]. 

Висновок. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що випуск 

пам’ятних та ювілейних монет з історичною тематикою, які становлять основу 

сучасної вітчизняної нумізматики, стає помітним явищем культурного життя 

країни. Водночас монети карбуються в пам’яті народу, в його соціально-

економічних, суспільно-політичних, історико-культурних традиціях за рахунок 

різних засобів, які репрезентують  найдавніші традиції нації, славні сторінки та 

визначні події історії, а також сучасну політику держави, її головні цінності. 
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Колекційні монети представляють нашу державу на міжнародній арені, творять 

її культурний та політичний імідж.  
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Убытки предприятий в рамках традиций постсоветского экономического 

анализа рассматриваются как один из важнейших макроэкономических 

показателей, динамика которого постоянно отслеживается, а на основе 

выявленных тенденций формируются выводы, частично предопределяющие 

политику государственного регулирования. 

При этом необходимо учитывать, что «правила игры» в рамках 

национальных моделей регулирования экономики существенно отличаются, 

что и предопределяет создание институциональных особенностей 

формирования убытков предприятий в каждый конкретный момент времени в 

различных государствах. 

Убытки предприятий так же естественны для смешанной экономики, как 

и холестерин для человека. Однако существенное их увеличение, конечно же, 
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нежелательно. Чаще всего в нормальных условиях в постсоветских 

государствах убытки формируются на уровне госмонополий, вследствие их 

неэффективности, непрозрачности и широко применяемого регулирования цен 

на продукцию монополистов. 

Украина, как и многие постсоветские государства, инфицирована 

воздействием «вируса популизма» на экономику и до сих пор не смогла 

избавиться от многих рудиментов командно-административной экономики. 

Цены на многие продукты, монопольно поставляемые предприятиями 

независимо от формы собственности, искусственно занижены. При этом 

последние терпят убытки, покрываемые впоследствии из бюджета. Даже 

возникла и развивается целая система новых экономических отношений, 

связанных с торговлей за компенсацию убытков.  

В Украине убытки многих предприятий топливно-энергетического 

сектора, естественных монополий формируются часто вследствие решений, 

устанавливающих институциональные ограничения в различных сферах. Кроме 

этого существует достаточно внушительный перечень немонетарных льгот 

различным категориям населения, что приводит к формированию убытков 

предприятий, которые в последствие компенсируются из бюджета. 

В целом основные актуальные причины формирования убытков 

предприятий в Украине можно сгруппировать следующим образом: 

а) традиционные причины: 

- убытки как результат экономического развития независимо от стадий 

экономического цикла; 

- убытки вследствие экономического кризиса; 

 б) причины, связанные с институциональными особенностями 

организации финансово-экономических отношений, имеющими среднесрочную 

и долгосрочную природу возникновения:  

- «фиктивные» убытки: в условиях существования налога на прибыль, к тому 

же крайне сложного для администрирования при несоответствии финансового 
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и налогового учета, повышается мотивация к декларированию «фиктивных» 

убытков. Это же относится и к другим налогам; 

- убытки вследствие контроля государства над ценами: они характерны для 

предприятий, являющихся естественными монополиями. 

в) причины, связанные с актуальными институциональными 

особенностями организациия финансово-экономических отношений 

предприятий: 

- убытки вследствие «национализации» предприятий и военных действий. 

Например, самый большой в Европе «Авдеевский коксовим» вряд ли получает 

прибыль от постоянных обстрелов; 

- убытки предприятий из Крыма и зоны АТО, перерегистрировавшихся в 

других регионах Украины. Например, «Алчевский МК» переехал в 

Днепродзержинск, «Луганский тепловоз» в Северодонецк, Красноперекопский 

«УКснаб» в Винницу и т.п. У многих из них никакой деятельности, 

приносящей доход, не существует; 

- убытки предприятий, ориентированных на торговлю с Россией. В 2013 году 

доля России во внешнеторговом обороте Украины составляла 30%, это конечно 

не 42 % в 1992 году, но все равно показатель очень высокий. Хотя в основном 

это был импорт углеводородов, и сальдо торгового оборота было для Украины 

беспросветно отрицательным, тем не менее Россия была основным торговым 

партнером Украины. В 2014-2015 гг. оборот постоянно сокращался, 

потенциальный пакет обоюдных санкций с 1 января 2016 года может сделать 

его совсем незначительным по сравнению с 2013 г.; 

- убытки предприятий, подконтрольных бывшим представителям власти и 

крупного бизнеса, их финансирующих и поддерживающих, вследствие 

разрушения старых схем, отмены льгот, перезаключения договоров аренды и 

т.п.;  

- убытки предприятий-импортеров вследствие резкой девальвации 

национальной валюты, т.е. убытки от курсовых разниц. Иногда они прячутся от 

официальной статистики, в том числе и с разрешения властей, чтобы не 
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портить балансы и соответствовать предельным нормативам финустойчивости, 

т.е. убытки есть, но они до поры-времени не отражаются в официальной 

статистике; 

- убытки вследствие совместного действия указанных выше причин, что 

проявляется в достаточно серьезном изменении механизма функционирования 

национальной экономики, т.е. убытки от очередной трансформации 

экономической подсистемы. 
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Україна прямує до вступу в європейський економічний простір, що не 

можливо без відповідної системи ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності за міжнародними стандартами. Страхові компанії України, 

як суб’єкти небанківського сектору фінансового ринку, займають його вагому 

частину. З початку 2013 року страхові компанії зобов’язані складати свою 

звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Тобто, складаючи 

свою фінансову звітність за 2012 рік страхові компанії мали б визначати склад 

показників із застосуванням МСФЗ. 

Дослідженням фінансової звітності страхових компаній детально займали 

такі науковці, як В.Й.Плис, В.Д. Базилевич, О.О. Гамакова, О.О. Лаврова, 

М.В.Мних та інші. Зі змінами ринкового середовища все ще залишаються 

недостатньо дослідженими ряд питань пов’язаних з організацією переходу 

страхових компаній на складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами. В той момент, коли банківський сектор готувався до такого 
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переходу, то страхові компанії та інші небанківські фінансові установи не мали 

належного нормативного і методичного забезпечення стосовно даного процесу. 

Протягом двох років, при формуванні фінансової звітності за МСФЗ 

страховими компаніями досі немає достатнього нормативного забезпечення, а 

отже дана тема є актуальною на сьогодні.  

Бухгалтерський облік та звітність страхових компаній мають певні 

особливості, вони обумовлені специфікою страхових послуг та законодавством 

у цій сфері. У зв’язку з цим, при переході на МСФЗ страхові компанії повинні 

були врахувати особливості страхової діяльності та відобразити їх у обліковій 

політиці підприємства, відповідно до вимог МСФЗ. Склад фінансової звітності 

страхових компаній визначається вимогами Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-

XIV та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». Головною вимогою переліку 

фінансових показників є суттєвість та достовірність інформації, яку потрібно 

розкрити [1]. Проте з переходом на МСФЗ, що носять характер принципів, а не 

правил, та не місять жорсткої регламентації ведення обліку, зростає роль та 

значення облікової політики. 

У НП(с)БО 1 наведений рекомендований перелік показників звітності, які 

викладено чітко та структурно. А от у МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», 

МСФЗ 4 «Страхові контакти» та інших стандартах відсутній перелік та 

структура показників звітності. Виходячи зі специфіки діяльності страхових 

компаній, їхній баланс має розкривати основні аспекти фінансового стану 

компанії та відображати обсяги фінансових інструментів, у т. ч. коштів у 

банках, цінних паперів тощо, власного, резервного і залученого капіталу.  

Звіт про фінансові результати включає в себе інформацію про всі види 

доходів та витрат компанії за видами діяльності. Показники звіту ґрунтуються 

на даних бухгалтерського обліку та формуються із залишків або оборотів за 

відповідними рахунками. Формування показників звітності за міжнародними 

стандартами відбувається аналогічно, але методи оцінки активів і пасивів часто 
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застосовуються різні. Відповідно, при застосуванні МСФЗ, поряд із П(с)БО, 

можливе виникнення невідповідностей оцінок або викривлення представленої 

інформації. Тому оцінка активів та зобов’язань має вагоме значення [2].  

Таким чином, при застосуванні страховими компаніями України МСФЗ 

для складання звітності та НП(с)БО для цілей бухгалтерського обліку виникає 

ряд викривлень показників. Відбувається порушення як основних принципів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, так і концептуальної 

основи фінансової звітності. Тому для вирішення даних проблем 

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України було розроблено методичні рекомендації щодо застосування 

міжнародних стандартів фінансової звітності для страхових компаній в Україні, 

які призначені допомогти страховим компаніям України розробити власні 

облікові політики у відповідності до МСФЗ [3]. 

Отже, існує певна необхідність впровадження нормативно-правових 

забезпечень механізму переходу страховиків України до МСБО, з врахуванням 

особливостей фінансового ринку України. Формулювання таких ключових 

механізмів дозволить уникнути різниць в оцінках активів і пасивів страхових 

компаній при застосуванні МСФЗ.  

Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності 

страховими компаніями за МСФЗ дасть змогу об’єктивно оцінити результати 

діяльності і надати більш прозору та повну фінансову звітність страховиків, що 

сприятиме залученню додаткових капіталів. 
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Організація забезпечення громадян в старості є однією з основних функцій 

держави, що реалізується за допомогою не лише державного інституту, 

представленого Пенсійним фондом України, що безпосередньо бере участь у 

акумулюванні пенсійних внесків і виплати пенсій, але й недержавних форм 

організації пенсійного забезпечення. Підтримувати гідний і стабільний рівень 

життя в майбутньому допоможе участь у програмах недержавного пенсійного 

забезпечення. При переході до ринкової економіки виникла потреба пошуку 

адекватних їй форм соціального забезпечення. Ні в кого не виникає сумнівів 

щодо необхідності реформування соціальної сфери з метою приведення її 

механізмів у відповідність до нових умов. Особливе значення для нашої 

держави має розробка і впровадження нової концепції формування пенсійної 

системи, покликаної вирішити ряд проблем соціальної захищеності та гідного 

рівня життя пенсіонерів. 

Недержавне пенсійне забезпечення в усьому світі є одним з 

найважливіших елементів соціальних гарантій працівників, на рівні із 

заробітною платою, преміями і винагородою за період роботи тощо. Додаткове 

пенсійне страхування (забезпечення) є елементом пенсійної системи, що 

http://nfp.gov.ua/files/MSFZ/metod_msfz_l.pdf
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забезпечує доплату до пенсії за добровільних страхових внесків громадян і 

роботодавців та їх капіталізації. Основним компонентом вітчизняної пенсійної 

системи є обов’язкове пенсійне страхування. Однак найбільш перспективним 

елементом є добровільно пенсійне страхування. Основу додаткового 

пенсійного забезпечення являє недержавне пенсійне забезпечення. Значну і 

перспективну роль у функціонуванні такої системи займають НПФи. 

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

[1] недержавний пенсійний фонд (далі – НПФ) є юридичною особою, яка має 

статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), провадить 

діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь 

учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а 

також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у порядку, 

визначеному законодавством. Кожен НПФ працює згідно регламентованими 

законодавством правилами і є самостійною юридичною та фінансовою 

установою, яка, як правило, безпосередньо не пов’язана з державною системою 

пенсійного забезпечення населення. 

Недержавні пенсійні фонди  – це особливі фінансові інститути, створені 

для цілей пенсійного забезпечення. Соціально-економічну природу НПФ можна 

охарактеризувати з двох сторін: по-перше, НПФ є важливим соціальним 

інститутом, призначеним вирішувати завдання покращення матеріального 

стану непрацездатних членів суспільства. НПФ пропонують громадянам 

можливість мати більш високі доходи в старості, ніж той рівень, який 

спроможна забезпечити держава. По-друге, НПФ виступають в ролі 

специфічних інститутів фінансового посередництва, які акумулюють 

заощадження широких верств населення для здійснення довгострокових 

інвестицій. Невеликий розмір мінімальних пенсійних внесків при тривалому 

терміні пенсійних платежів дозволяє залучати заощадження осіб з невисокими 

доходами, а також грошові ресурси роботодавців. 

Обмежена ліквідність активів НПФ і тривалий термін більшості пенсійних 

схем дозволяє цієї інституції направляти акумульовані кошти на цілі 
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довгострокового інвестування, активно брати участь у фінансуванні програм з 

низькою прибутковістю, високою надійністю і тривалим терміном реалізації. 

Жоден інший фінансовий інститут не має конкурентних переваг перед НПФ на 

даному сегменті ринку довгострокових інвестицій, оскільки їх діяльність 

обмежена більш жорсткими нормативними вимогами ліквідності активів. 

Будучи некомерційною організацією, НПФ не має права розподіляти 

отримані доходи між своїми засновниками. Доходи НПФ спрямовуються 

виключно на певні цілі: поповнення пенсійних резервів; поповнення коштів 

пенсійних; покриття витрат, пов’язаних із забезпеченням проведення статутної 

діяльності НПФ; формування майна, призначеного для забезпечення статутної 

діяльності НПФ. 

Недержавне пенсійне забезпечення створює додатковий соціальний 

захист населення. Ступінь його розвитку багато в чому залежить від умов 

функціонування і здатності задовольняти суспільні інтереси системи 

державного пенсійного забезпечення. Розмір майбутніх пенсійних накопичень 

та умови їх отримання суттєво впливають на мотивацію працівників в 

теперішньому часі через механізм лояльності по відношенню до роботодавця і 

керівництва держави. 

Викладене свідчить про те, що НПФ як фінансові посередники виконують 

важливу соціально-економічну роль. Зокрема, ці фінансові інститути сприяють 

реалізації інтересів держави, бізнесу та громадян у напрямах пом’якшення 

економічних наслідків старіння населення для державних розподільчих 

пенсійних фондів; розширення кола осіб, які самостійно забезпечують себе 

додатковим доходом після виходу на пенсію; зацікавлення бізнесу у 

фінансуванні корпоративних пенсійних програм; регулювання зайнятості 

населення в межах галузей економіки; розвитку ринків капіталу; залучення 

довгострокових інвестицій до фінансування національних проектів і програм; 

інтеграції фінансових ринків до глобалізованого фінансового середовища тощо. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена, насамперед, тим фактом, що 

сучасний етап розвитку міжнародних відносин України в різноманітних 

сферах життєдіяльності вивів її на європейський і світовий простір. 

Потреби сьогодення сформували соціальне замовлення суспільства на 

підготовку компетентних фахівців різних галузей, готових до участі в діалозі 

культур як у побутовій так і у професійній сферах. 

Проблема професійно спрямованого навчання іншомовної мовленнєвої 

діяльності студентів немовних спеціальностей вищих закладів освіти посідає 

одне з провідних місць у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців 

(А.Ю. Богомолова, О.М. Лебедєв, Л.І. Морська, Л.П. Павлова, О.Г. Поляков, 

В.М. Топалова, В. Бенсон, А. Ватерс, К. Кеннеді, Б. Кофі, П. Стревенс та ін.). 

Однак, навчання професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців 

банківської сфери не було предметом спеціальних досліджень. 

Мета нашого дослідження полягає у аналізі сучасного стану процесу 

навчання професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців 

банківської сфери. 
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Як засвідчує практика, компетентний фахівець банківської сфери 

вирішує складні проблеми соціального, політичного, екологічного, 

економічного та міжнародного характеру. Саме тому вони повинні не лише 

вміти спілкуватися іноземною мовою, а й володіти навичками і вміннями 

професійного спілкування іноземною мовою, передусім ведення ділових 

усних та письмових переговорів англійською мовою. 

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні система 

неперервної мовної освіти має забезпечити можливість практичного 

володіння хоча б однією іноземною мовою [1]. Програма з англійської мови 

для професійного спілкування констатує, що мінімально прийнятний рівень 

володіння мовою для бакалавра є «незалежного користувача» (рівні В1 та 

В2).  

Існують різні підходи до проблеми забезпечення професійного 

спрямування процесу навчання іншомовного спілкування. Останнім часом 

усе більшого розповсюдження набув перспективніший підхід, пов’язаний з 

орієнтацією навчання на різні сфери спілкування з поступовим переходом до 

переважно професійної тематики. Він передбачає на початковому етапі 

навчання студентів уміння спілкуватись у соціально-побутовій, суспільній 

сферах комунікації, а на другому – головним чином у професійній, хоча 

методисти вважають за можливе і раціональне вже на початковому етапі 

готувати студентів до спілкування на професійні теми, включаючи в 

програму навчання спеціальної лексики, яка використовується в 

непрофесійних сферах комунікації [2, c.52]. 

Рекомендована Типова програма з англійської мови для спеціальних 

цілей передбачає формування у студентів вищих навчальних закладів 

професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна 

поведінка, що є специфічною для академічного і професійного середовища. 

Програма з іноземної мови для професійного спілкування реалізується 

шляхом досягнення таких цілей [3, с.6]: практичної (формувати у студентів 

загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для 
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забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному і 

професійному середовищі); освітньої (формувати у студентів загальні 

компетенції (декларативні знання, вміння й навички, компетенцію існування 

та вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності 

до самостійного навчання); пізнавальної (залучати студентів до таких 

академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр 

їхніх пізнавальних здібностей); розвиваючої (допомагати студентам у 

формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації 

(цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, 

а також їх позитивне ставлення до вивчення мови); соціальної (сприяти 

становленню критичного усвідомлення та вмінь спілкуватися і робити 

вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється); 

соціокультурної (досягати широкого розуміння важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином 

у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій). 

Отже, навчальна дисципліна «Іноземна мова для професійного 

спілкування» вищих немовних закладів освіти – це одна з ланок професійного 

навчання, яка забезпечує адаптацію студентів до професійної діяльності. 
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Поняття достатності капіталу є доволі новим для фінансового 

менеджменту страхових компаній України. В загальному термін «достатність 

капіталу» стосовно фінансових установ розуміють як їх здатність покривати 

втрати та збитки за рахунок власних коштів.  

Між достатністю капіталу страховика та рівнем його фінансової стійкості 

існує пряма залежність, науковцями доведено, що основною умовою 

забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості страховика є: достатність 

власного капіталу; наявність страхових резервів, що відповідають обсягу взятих 

страхових зобов’язань; збалансований страховий портфель; наявність 

ефективного механізму перестрахування та адекватна тарифна політика.  

Та й відповідно до національного законодавства достатність капіталу є 

головною умовою забезпечення фінансової стійкості страховика, осільки стаття 

30 Закону України «Про страхування» визначає основні вимоги до капіталу 

страховика, а саме: наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-

резидентів або гарантійного депозиту для філій страховиків-нерезидентів та 

наявності гарантійного фонду страховика; перевищення фактичного запасу 

платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом 

платоспроможності [1]. Це означає, що з метою захисту страхувальників 

(споживачів страхових послуг) величина власного капіталу має бути 

достатньою для того, щоб покрити лише непередбачувані збитки у випадку, 

високої ймовірності банкрутства страховика або коли величини страхових 

резервів не достатньо для того, щоб виконати зобов’язання за страховими 

угодами. 
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У країнах Європейського союзу вимоги до достатності капіталу 

регулюються Директивою ЄС Solvency II, яку покладено в основу 

реформування пруденційного нагляду за вітчизняним страховим ринком. 

Оцінка достатності капіталу відповідно до означеної Директиви Solvency II 

проводиться шляхом визначення коефіцієнта платоспроможності (SR) [2]. 

Таким чином, специфіка страхової діяльності зумовлює необхідність 

формування в достатньому обсязі власного капіталу, що забезпечує 

незаплановані відхилення. Дослідження джерел капіталу дозволяє 

сформулювати завдання формування в достатньому обсязі власного капіталу як 

визначення і аналіз співвідношень елементів позикового капіталу і власного, а 

також оцінку їх відповідності коефіцієнту достатності капіталу при виконанні 

умов, що регламентуються державою в особі Уповноваженого органу. 

Дослідження проблеми достатності власного капіталу показує, що чим 

менша ймовірність нестачі (недостатності) капіталу, тим більшого розміру 

ризиковий капітал необхідно мати, щоб збалансувати негативні відхилення, які 

можуть виникнути в діяльності страхової компанії. 

Для оцінки ризикового рівня капіталу страховика, необхідного для 

підтримки і розвитку страхового бізнесу, ризик-менеджерам необхідно 

класифікувати всі ризики, які прогнозує страховик у своїй діяльності. 

Відповідно до міжнародних стандартів, розрізняють ринкові і кредитні ризики 

емітента, контрагента; ризик розрахунків. По суті, це ризики перестраховиків-

партнерів, які безпосередньо впливають на активи; актуарні та бізнес-ризики, 

пов’язані з витратами; операційні ризики, які впливають на зобов’язання 

страховика. Ще розрізняють ризик ліквідності, ризик репутації і стратегічний 

ризик. Категорії ризику можуть відрізнятися в залежності від структури 

страхового портфеля [3]. 

Ризики, пов’язані з управліннями активами організації, залежать від типу 

фінансової стратегії страхової організації; структури страхового портфеля; 

наявності фінансових і інвестиційних ресурсів; інвестиційної політики; 
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варіантів інвестиційних портфелів страховика; нормативних показників 

регулятора; волатильності фінансового ринку. 

Рівень ризику коригується з урахуванням розміру портфеля і ступеня 

диверсифікованості активів. Оцінка величини кредитного ризику показує 

зменшення грошового потоку, пов’язаного з певним активом чи дебіторською 

заборгованістю. Для визначення адекватності ризикових факторів ризик-

менеджери вітчизняних страхових компаній повинні використовувати стрес-

тестування на основі міжнародних стандартів Solvency II [4]. 

Таким чином, завдання фінансового менеджменту страховика при 

визначенні достатньої величини полягає або у визначенні такого рівня власного 

капіталу при якому буде гарантуватися виконання вже прийнятих і планованих 

зобов’язань, або у визначенні максимальної величини зобов’язань, які може 

дозволити собі страхова компанія при наявному обсязі власного капіталу за 

умови забезпечення стійкого фінансового стану з урахуванням впливу ризиків. 
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In modern conditions insurance coverage are sold through the provision of 

corporate insurance. 

The scientific literature presents quite a large number of diverse approaches to 

defining the essence of the concept of corporate insurance (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Approaches to the definition of the essence of corporate insurance.  
Source: author’s work 

However, the following approaches do not take into account the totality of 

specific features that characterize corporate insurance: 

Firstly, it can increase the capitalization of the company by ensuring continuity 

of the reproduction process that is prerequisite for sustainable development and 

CORPORATE INSURANCE 

management of financial flows of the company; 

insurance of property interests of the company; 

insurance of top managers; 

social security of personnel and members of his family. 

Narrow approach 

 
 

One of the most important elements of 

risk-management, which gives possibility 

to minimize or eliminate loss of capital, 

business or company image. 

Wide approach 

 
system of financial-economic relations 

between insurers and industry in order to 

recover damages from the various risks of 

their production and business activities. 
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stability of a positive financial result. In addition, the increase in capitalization leads  

to preserving and increasing of financial flows [1]; 

Secondly, corporate insurance is advantageous not only for a vendor of 

insurance, but for the insured legal entity, as in size insurance payments less then 

possible losses and probable insurance recoveries. In addition, the implementation of 

the preventive function of insurance by funding measures in order to prevent damage 

or provide advice on risk, allows to reduce the likelihood of adverse events, improve 

service of insurance and improve risk management [2, p. 115]. 

Appealing to corporate insurance aimed at achieving the main objective – to 

provide enterprises with compensational resource which is sufficient in volume and at 

a reasonable price, which can be achieved due to performing basic tasks in 

compliance with the relevant principles (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Purpose, objectives and principles of corporate insurance 
Source: constructed by author [3, p.61] 

The variety of tasks designed to address corporate security, determines the 

existence of a wide range of types of insurance that can be classified on different 

grounds: the objects of insurance, insurance risks, origin of dangers, relevant stages 

Goal: 

To provide enterprise with compensational resource of high capacity that has 

reasonable value. 

Task: 

- Real compensation of losses 

(damages and consequences of 

accident) caused as a result of 

unforeseen natural events, industrial 

accidents and disasters, adverse 

social circumstances in the reserves 

of insurance companies while 

reducing the burden of the budget; 

- Formation needed to economic 

growth of secure and sustainable 

economic environment; 

- Maximum use of insurance as a 

source of investment resources for 

the economy. 

Principles: 

- Complexity, which means taking 

into account the entire system of 

corporate client risk; 

- Combining of insurance risk 

provides a taking into account the 

possible correlation of risks; 

- long-term means an organization of 

insurance relations on a long term basis 

to realize the loss-making approach to 

regulate the claims of insured, optimize 

its cash flows and actual funding by 

insurer measures aimed at reducing the 

likelihood of insurance claims and 

possible damage to the company. 
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of the cycle of financial resources - financial, industrial and marketable. 

Money stage is associated with investments of capital and acquisition of 

necessary inputs. Insurance coverage of invested capital is realiyed by means of 

insurance investments and financial guarantees. At the production stage, a new value  

is created through the transfer of fixed assets, labor, used raw materials, fuel and 

semi-finished product. Insurance protection at the production stage of the cycle can 

be equipped by various kinds of property insurance, providing compensation for 

damage from natural disasters, accidents, illegal actions of third parties, etc. and 

liability insurance, which provides covering of losses due to the need of 

compensation of damage caused as a result of the company activity by third parties. 

At this stage, also conducted insurance in case of interruption in the production due to 

fire, accidents and other adverse events, which provides protection against indirect 

losses associated with the cessation of production, additional costs with restoring of 

production and others. In the commodity cycle of funds circulation carries out the  

realization of finished goods and its payment. At this stage of industrial and 

economic activities can be conducted the insurance of default risk, and other types 

that provide protection against losses arising in the result of failure of other 

participants obligations (suppliers, customers, etc.). 

Of course, first of all, the company is interested in preserving their assets as 

industrial and other purposes, and to continue its operations even in the case of 

various risks. 

Considering these features enabled interpretation of corporate insurance as part 

of risk management company, which is a system of economic relations between the 

insurer and the insured (enterprise) in which the last by the payment of insurance 

premiums provides a funding probable losses because of the risks of its industrial and 

economic activities by obtaining from insurer of insurance or damages caused to 

property or health of third parties. 
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Інститут банківських технологій та бізнесу 

Через банківські установи проводиться велика кількість операцій, вони  

часто є посередниками у легалізації (відмиванні) коштів, отриманих 

незаконним шляхом, тому здійснення банками превентивних заходів щодо 

запобігання цим суспільно небезпечним діянням та створення ефективного 

механізму щодо виявлення легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, 

клієнтами банку набуває особливого значення. На сьогодні питання 

фінансового моніторингу постає особливо гостро у зв’язку із посиленням 

проблеми фінансування тероризму та відмивання незаконних доходів через 

банківську систему, що  загрожує економічній та політичній безпеці країни. 

Тому важливим є розроблення ефективної системи здійснення фінансового 

моніторингу в країні. Для цього, перш за все,необхідно дослідити процес 
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становлення та розвитку системи фінансового моніторингу в банках України та, 

на основі проведених досліджень, розробити пропозиції щодо його 

удосконалення. 

Україна до початку ХХІ століття не мала повноцінної системи 

фінансового моніторингу. Так, у вересні 2001 року на Пленарному засіданні 

FATF (міжурядовий орган, завданням якого є розробка і сприяння стратегії 

боротьби у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню 

тероризму як на національному, так і на міжнародному рівні) визнала заходи, 

що вживаються Україною у сфері протидії відмиванню коштів, недостатніми. 

Особливо наголошувалось на високій частці тіньового сектора економіки 

країни та недостатній боротьбі з відмиванням коштів, зокрема відсутності 

спеціального закону, спрямованого на запобігання легалізації коштів, здобутих 

злочинним шляхом та відсутності національного підрозділу фінансової 

розвідки. Пленарним засіданням було вирішено включити Україну до переліку 

країн, які не співпрацюють у сфері запобігання відмиванню коштів, так званого 

«чорного списку», а також введено економічні санкції проти країни, які 

стосувалися передусім банківської сфери та сфери фінансових послуг. Після 

чого Україна активно включилась до розбудови антилегалізаційної системи [3]. 

Початком становлення системи фінансового моніторингу в Україні 

вважається прийняття 28 листопада 2002 року Закону «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму». 14 березня 2003 року було прийнято постанову 

Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про 

здійснення банками фінансового моніторингу». У січні 2002 року утворено 

національний підрозділ фінансової розвідки – Держфінмоніторинг (Державний 

комітет (на сьогодні «служба») фінансового моніторингу України). 

У 2003 році FATF знято економічні санкції проти  країни. А у 2004 році 

після виконання усіх взятих на себе зобов’язань щодо усунення недоліків 

фінансового моніторингу, вона була виключена із цього «чорного списку». 
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Однак процес удосконалення законодавства, впровадження спеціальних 

законів, а також моніторинг даного процесу продовжувався»[3]. 

У 2014 році наша держава зіткнулась не тільки з революційними подіями, 

політичною, фінансово-економічною та банківською кризою, які значно 

вплинули на стан відмивання коштів в Україні, призвели до того, що для країни 

актуальними стали проблеми фінансування тероризму та розповсюдження зброї 

масового знищення, але й зі значними змінами в законодавстві у сфері 

фінансового моніторингу. 6 лютого 2015 року у новій редакції набрав чинності 

базовий нормативний акт – Закон України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [1].  

Раніше, починаючи з 2001 року, фінансування тероризму розглядалось в 

основному в розрізі таких країн як Іран, Пакистан, Туркменістан, Узбекистан, 

Сан-Томе, Принсіпі. На сьогодні ж використання коштів для фінансування 

тероризму стало актуальним і для України. Протягом 9 місяців 2014 року 

Держфінмоніторинг підготував та направив для розгляду до правоохоронних 

органів 61 узагальнений та додатковий узагальнений матеріал, пов’язаних з 

фінансуванням тероризму та сепаратизму. Це майже в 17 разів більше ніж за 

весь 2013 рік. Банки постійно проводять моніторинг фінансування тероризму. 

Так, для порівняння, за отриманими від банків повідомленнями у 2014 році в 

Донецькій області виявлено 94 факти, що можуть бути пов’язані з 

фінансуванням тероризму та сепаратизму, у Харківській – 5, у Київській – 4 [2]. 

В останні роки посилились вимоги щодо перевірки клієнтів банків. 

Особливо це стосується клієнтів-фізичних осіб, адже останнім часом злочинці 

стали активно використовувати схеми відмивання грошей саме через них. З 

липня 2015 року в країні введено вимоги щодо ідентифікації та верифікації 

клієнтів банків. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» дозволяє  
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ліквідувати банки за прискореною процедурою за відмивання грошей або ж за 

не вжиття належних заходів банками щодо запобігання їх відмиванню [1]. 

Отже, система фінансового моніторингу в банках України вже пройшла 

етап свого становлення, але ще потребує удосконалення відповідно до реалій 

сьогодення.  
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Необхідною передумовою ефективної банківської системи в умовах 

інтеграції у світову економіку є розробка банками адекватної стратегії 

кредитно-інвестиційної діяльності, оскільки вона забезпечує прибуток банку. 

Одним із найбільш вагомих факторів впливу на зміст стратегії кредитно-

інвестиційної діяльності банків є рівень інтегрованості вітчизняної банківської 

http://www.sdfm.gov.ua/
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системи у світову фінансову структуру та стабільність на світових фінансових 

ринках. Саме тому все більшої актуальності набуває питання впливу вказаної 

інтеграції на кредитно-інвестиційні стратегії банків України, порівняння 

переваг та недоліків входження іноземного капіталу в національну банківську 

систему. 

Метою роботи виступає оцінка переваг та недоліків впливу інтеграції у 

світову економіку на стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банків 

України. 

Протягом останніх років відбувається активний процес інтеграції 

банківської системи України у світову фінансову систему на основі адаптації до 

єдиних загальновизнаних вимог функціонування та регулювання. 

Характерними ознаками прояву інтеграції є збільшення частки іноземного 

капіталу в структурі загальної суми капіталу вітчизняної банківської системи, 

що має неоднозначний вплив на стратегії окремих банків. 

У період з 2008 по 2014 рр. частка іноземного капіталу у вітчизняному 

банківському секторі майже весь час зростала (рис. 1). Упродовж 2015 р. 

кількість банків зменшилась на 46, у тому числі з іноземним капіталом – на 10. 

На 01.01.2016 р. банки з іноземним капіталом складають третину усіх 

банківських установ України або 35,04%, серед яких 17 банків зі 100% 

іноземним капіталом, що становить 14,66% від загальної кількості банків. 

 

Рис. 1 Динаміка присутності банків з іноземним капіталом в Україні [4] 
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Серед вітчизняних і закордонних науковців ґрунтовно досліджується 

питання переваг та недоліків присутності іноземних банків. Так, Д. Матісон і 

Ж. Рольдос доводять, що іноземні банки, за рахунок коштів материнських 

структур, є джерелом стабільних кредитних ресурсів та широкого доступу до 

глобальних фінансових ринків [1].  

На думку О. Барановського, приходу банків з іноземним капіталом на 

український ринок банківських послуг сприяють непередбачувано високі темпи 

зростання попиту на банківські послуги, низька конкуренція, слабкість 

національних банків, високі темпи інфляції, внаслідок чого останнім важко 

залучити дешеві ресурси [3]. 

Узагальнюючи погляди вітчизняних та закордонних науковців, можемо 

виділити основні переваги та недоліки присутності іноземних банків для 

стратегій кредитно-інвестиційної діяльності на вітчизняному ринку банківських 

послуг. До переваг відносять такі фактори: 1) запровадження новітніх 

банківських технологій та фінансових інновацій; 2) розширення асортименту 

банківських послуг та підвищення рівня якості обслуговування клієнтів; 

3) виведення з ринку економічно слабких банків, що сприятиме посиленню 

довіри до вітчизняної банківської системи; 4) упровадження міжнародного 

досвіду банківництва з формування стратегій; 5) залучення прямих іноземних 

інвестицій, сприяння приливу та диверсифікації капіталу [2, с.150; 4, c.13]. 

Активне залучення нашої країни до процесів інтеграції зумовлює  

перенесення як позитивних, так і негативних явищ зовнішнього світу в 

українські умови, що матиме наступні наслідки для розвитку банківської 

системи: 1) відмінності у системах банківського регулювання можуть 

створювати проблеми в процесі контролю за діяльністю іноземних банків; 

2) підвищення вразливості банківського сектору України до коливань на 

світових фінансових ринках, що особливо може проявитися у період фінансової 

нестабільності та кризи; 3) підвищення ймовірності відпливу українського 

капіталу до зарубіжних країн; 4) загострення міжбанківської конкуренції, що 

створює тиск на вітчизняні банки і сприятиме їх ліквідації [2, с.184; 4, c.16]. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

206 

 

Отже, аналіз впливу інтеграції у світову економіку на кредитно-

інвестиційну діяльність банків свідчить про те, що з одного боку – 

відкривається доступ до закордонних ресурсів, а з іншого – посилюється 

конкуренція на внутрішньому банківському ринку. 
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У сучасних умовах, що склалися в економіці України, особливо гостро 

постає проблема активізації інвестиційної діяльності. Країни з високим рівнем 

розвитку свідчать: забезпечення стабільного економічного зростання й 

проведення ефективної політики є можливим за умови надійного та 

безперервного функціонування банківського сектору, де особливу роль відіграє 
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активна інвестиційна діяльність. 

Інвестиційна діяльність банків це – активні операції, пов’язані з 

формуванням кредитно-інвестиційного портфеля банку та спрямовані на 

вкладання коштів у розширення власного банківського бізнесу або формування 

активів для розвитку підприємницької діяльності клієнтів. В сучасних умовах 

розвитку економіки механізм реалізації інвестиційної діяльності тісно 

пов’язаний з інвестиційним процесом, як правило участь банків в 

інвестиційному процесі полягає в обслуговуванні руху грошових коштів 

клієнтів, що призначені для інвестування. Однією з головних інвестиційних 

функцій банків є мобілізація заощаджень населення і спрямування їх на 

інвестування через ринок цінних паперів, а також вкладення в інвестиційні 

проекти власних і залучених ресурсів. Але, як зауважують фахівці, інвестиційна 

діяльність українських банків відбувається тільки за першою функцією – 

обслуговування руху коштів [2, с.102]. 

Регулюється інвестиційна діяльність в Україні Законом України «Про 

інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ. Особливості 

режиму іноземного інвестування встановлено Законом України від 19 березня 

1996 р. № 93/96-ВР «Про режим іноземного інвестування» [1, с.2]. Особливості 

інвестиційної діяльності комерційних банків регламентуються Законом України 

«Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ.  

Сьогодні вкладення банків в економіку України здійснюється у двох 

основних формах: 

– пряме фінансування інвестиційних проектів;  

– вкладення в цінні папери.  

До інвестиційних вкладень також варто віднести банківські інвестиційні 

кредити, оскільки вкладення в цінні папери та надання кредитів формують 

кредитно-інвестиційний портфель банку. 

Інвестування банку в рухоме і нерухоме майно, варто розглядати окремо 

від інвестування в цінні папери. Ключовим моментом в забезпеченні 

інвестиційних процесів економічного розвитку держави чи регіону є 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

208 

 

визначення відповідного механізму регулювання інвестиційної діяльності, який 

забезпечить формування набору інвестиційних потоків, що сприятимуть 

максимальному ефекту в розвитку даної території. 

Діяльність банків у сфері інвестування є прибутковим видом діяльності, 

оскільки банк надає довгострокові позики під значні відсотки.  

Банківський кредит є одним із можливих джерел інвестиційних ресурсів. 

Займаючись кредитно-інвестиційною діяльністю, банки виходять на інвестицій-

ний ринок як особливі суб’єкти, які виконують не стільки роль інвестора, 

скільки роль посередника, який акумулює на ринку тимчасово вільні грошові 

кошти фізичних і юридичних осіб та трансформує їх у кредитні ресурси 

інвестиційного призначення. Участь банків в інвестиційних процесах сприяє 

рівномірному розподілу фінансових ресурсів між різни-ми сферами 

підприємницької діяльності. 

Станом на 01.02.2016 р. сума наданих кредитів становила 985811 млн грн 

З них: кредити, надані фізичним особам у сумі 155454 млн грн та 802471 млн 

грн кредити, що надані суб’єктам господарювання. 

Вкладені цінні папери станом на 01.01.2016 становили 41150,49 млн грн., 

що на 51216,61 млн грн менше ніж у попередньому році (станом на 01.01.2015 

р. – 92367,10 млн грн) [2]. 

Таким чином основною складовою кредитів протягом року були кредити, 

надані суб’єктам господарювання та небанківським фінансовим установам. 

Формування кредитно-інвестиційного портфеля банку є непростим і 

досить важливим завданням, оскільки потребує узгодження суперечливих 

критеріїв: максимізації прибутку та мінімізації ризику. Загалом, виникає 

необхідність в оптимізації кредитно-інвестиційного портфеля, що дасть змогу 

підвищити ефективність кредитних й інвестиційних операцій. При цьому 

основним завданням є визначення оптимального співвідношення між 

кредитною й інвестиційною діяльністю комерційного банку. У зв’язку з цим 

дослідимо тенденції зміни основних показників кредитно-інвестиційного 

портфеля вітчизняних банків, що наведена у таблиці 1. 
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За сучасних умов в Україні банкам ще не вдалося залучити значні обсяги 

довгострокових ресурсів, що гальмує їх інвестиційну діяльність, зокрема у 

сфері фінансових інвестицій. Вкрай недостатньо застосовуються методи 

державного стимулювання кредитно-інвестиційної діяльності (система пільг, 

субсидій тощо), що є негативним явищем у сфері фінансових відносин. У той 

же час, триває робота щодо створення сучасної законодавчої бази стосовно 

операцій банків у сфері фінансових інвестицій, що матиме позитивний вплив. 

Таблиця 1 

Структура кредитно-інвестиційного портфелю першої п’ятірки 

українських банків 

 

№ 

з/п 
Назва банку 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016  

КІП, млн 

грн 

Питома 

вага, % 

КІП, млн 

грн 

Питома 

вага, % 

КІП, млн 

грн 

Питома 

вага, % 

 

 

 

 

1 ПРИВАТБАНК 141126,66 19,265 154919,69 20,570 175031,58 35,187  

2 СБЕРБАНК РОСІЇ 29348,47 4,006 41582,25 5,521 48951,38 9,841  

3 

ПРОМІНВЕСТБА

НК 30424,95 4,153 40368,52 5,360 44909,40 9,028  

4 АЛЬФА-БАНК 21639,74 2,954 29754,06 3,951 28870,20 5,804  

5 

РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ 29917,28 4,084 30029,78 3,987 25922,35 5,211  

 Всього 252457,10 100,00 296654,30 100,00 323684,91 100,00  

  
Зазвичай, діяльність банків в інвестиційній сфері приносить значний 

прибуток та покращує умови підприємницької діяльності в країні. У той же час, 

інвестиційна діяльність комерційних банків може мати як позитивні, так і 

негативні наслідки . Основним недоліком є високий ризик операцій з цінними 

паперами, а також можливі збитки внаслідок зміни курсової вартості цінних 

паперів, що негативно впливає на фінансовий стан банку [3, с.7-9]. 

Позитивний вплив на розвиток інвестиційної діяльності банків і подолання 

зазначених вище проблем матимуть такі заходи: 

– підтримка розвитку ринку банківських послуг, в т. ч. інвестиційних, які 

зближують фінансовий і реальний сектори економіки, сприяють надходженню 

вільних фінансових ресурсів до підприємств, а для банків розширюють джерела 
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їх доходів;  

– дослідження практики інвестиційних послуг на досвіді окремих банків і 

небанківських фінансових компаній в Україні;  

– сприяння поширенню послуг інвестиційного менеджменту (довірчого 

управління активами професійних учасників фінансового ринку і активами 

приватних осіб), що є могутнім інструментом залучення ресурсів. Можливості 

цього інструменту не лише можуть дорівнювати прибутковості від брокерських 

операцій, а і здатні оживити попит на інші фінансові послуги; активізувати і 

стимулювати державну підтримку створення інвестиційних банків та 

інвестиційно-банківських інститутів в Україні;  

– об’єднання українських інвестиційних банків в консорціуми за участю 

зарубіжних банків, визнаних професіоналами у сфері інвестиційно-

банківського бізнесу на міжнародному фінансовому ринку для успішнішого 

функціонування [5, с.89].  

Українські банки мають ще незначний досвід у здійсненні інвестицій. 

Низька активність банків як інвесторів на фондовому ринку пояснюється не-

достатнім рівнем розвитку його інфраструктури, незначною прозорістю, 

проведенням великої кіль-кості операцій на неорганізованому ринку та від-

сутністю широкого вибору інструментів фондового ринку. Для сучасних 

банківських інвестицій характерним є переважання у них кредитної форми, що 

обумовлено відносно слабким розвитком ринку цінних паперів. Станом на 

01.01.2015 р. сума наданих кредитів становила 10003,2 млрд грн. Із них 179,0 

млрд грн – кредити, надані фізичним особам та 802,6 млрд грн – кредити, що 

надані суб’єктам господарювання. Вкладення у цінні папери становили 

169,0 млрд грн 

Шляхів подолання причин низької ефективності інвестиційної діяльності 

банківських установ є: 

– необхідно розробити та впровадити невідкладні заходи щодо активізації 

участі банків у фінансуванні інвестиційних проектів;  

– на державному рівні повинна бути сформована цільова структурна 
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модель банківської системи України, яка б передбачала виділення сегмента 

інвестиційних банків;  

–  розглянути можливість запровадження обґрунтованих у роботі заходів 

щодо підвищення ефективності діяльності банківських установ на 

інвестиційному ринку, а також визначити напрямки вирішення розглянутих 

проблем, які стримують активізацію діяльності банків у напрямку 

акумулювання довгострокових фінансових ресурсів та їх ефективного 

перерозподілу до підприємств реального сектору економіки.  

Таким чином, з метою забезпечення перспективного розвитку 

інвестиційної діяльності банків, необхідно: застосовувати до банків, які 

здійснюють довгострокове інвестиційне кредитування, пільгових або знижених 

норм обов’язкового резервування та пільгові режими оподаткування доходів 

від цих операцій; запроваджувати повне або часткове державне відшкодування 

процентних ставок за кредитами, що спрямовуються у пріоритетні галузі 

економіки; використовувати механізм довгострокового рефінансування 

Національним банком України тих банків, які здійснюють довгострокове 

інвестиційне кредитування; впроваджувати нові механізми оцінки проектів під 

довгострокові кредити з урахуванням економічної ситуації в Україні; залучити 

максимальний обсяг власних інвестиційних ресурсів у реалізованих проектах; 

встановити ліміт використання позикових коштів в інвестиційній діяльності 

банків; забезпечити мінімізацію ризиків шляхом залучення інвестиційних 

ресурсів з різних джерел, адже головне завдання сучасних банків не тільки  

торгувати грошима, але й бути аналітиками на ринку та ключовим елементом 

економічного регулювання, оскільки банківська діяльність з кожним роком 

набуває більшого розвитку, що позитивно впливає на економічну та політичну 

ситуацію в країні загалом. 
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Актуальність теми дослідження. Перехід України дo ринкових умoв 

гоcподарювання потребує активізації вітчизняними підприємcтвами 

госпoдарської діяльності, яка має прoявлятися в ефективному та раціональному 

використанні всіх наявних ресурсів організації у новому русі, тобто 

підприємства України мають переорієнтуватися на інноваційний розвиток, що 

має покращити їх конкурентоспроможні позиції на світовому ринку. В 

дослідженнях вітчизняних науковців та економістів недостатньо уваги 

присвячено питанням інноваційного  менеджменту, інноваційних технологій, 

управлінню інноваційними проектами тощо. Тому необхідним є чітке 

формулювання категорії «інноваційні технології в системі управління 

підприємством». 
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Метою дослідження – аналіз основних теоретичних підходів до 

визначення категорії «інноваційні технології в системі управління 

підприємством». 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняні фахівці у сфері виробничого 

менеджменту вважають, що «сутність інноваційних технологій у сфері 

управління  полягає у наступному базовому факті: технологізація управління 

передбачає, перш за все, дроблення управлінського процесу на окремі 

процедури та операції, з наступною регламентацією виконання процедур та 

операцій. Таке дроблення та регламентування дозволяють підвищити 

ефективність управління підприємством» [4]. 

Таке розуміння технології, з іншого боку, важко поєднується із сенсом 

даного поняття, яке йде від його походження (від грецьких слів technē – 

мистецтво, майстерність і logos – навчання), згідно з яким технологія як така, і 

у сфері управління у тому числі, – це майстерність, мистецтво, яке, як відомо, 

неможливо «розкласти по поличкам» [2, с.156].  

У свою чергу поняття «інноваційні технології» можна визначити як 

комплекс методів і засобів, спрямованих на підтримку етапів реалізації 

конкретного нововведення [2, с.156]. 

Сутність інноваційної технології управління проявляється в тому, що 

вона являє собою процес, для якого характерні такі ознаки як динамізм, 

конкретність, матеріальна обумовленість та логічність. Інноваційні технології в 

системі управління в найзагальнішому вигляді можна визначити як сукупність 

методів і процесів управління, а також науковий опис способів управлінської 

діяльності, в тому числі формування управлінських рішень для досягнення 

загальних і конкретних інноваційних цілей організації» [3, с.211]. 

Система інноваційного управління підприємством повинна бути 

спрямована на формування ефективної політики нововведень, що дозволяє 

йому функціонувати, уникаючи кризових ситуацій, і займати лідируючі позиції 

у своїй галузі. 
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Інноваційні технології в системі управління є важливим резервом 

підвищення ефективності та якості управління організацією. У науковій 

літературі, присвяченій проблемам сучасного управління, зустрічається 

судження про те, що головним інструментом розвитку людства на етапі 

глобалізації та інтеграції стає вдосконалення «організаційної структури» – 

механізму об’єднання обмежених і неефективних окремо людей  в ефективні 

колективи [2, с.162].  

Таким чином, інноваційне управління підприємством за своїм змістом 

представляє унікальну сферу діяльності: тут використовуються і взаємодіють 

знання з областей техніки, економіки та екології, соціальної психології та 

соціології, фундаментальних і прикладних наук, теорія і практика, виробництво 

та управління ним, стратегія і тактика. Економічний розвиток та розвиток в 

цілому стає можливим завдяки інтелектуально-інноваційного потенціалу 

людського капіталу, накопиченням матеріально-фінансового капіталу і 

високоякісній інноваційно-продуктивнії праці [4, с.30]. Адже інноваційне 

управління підприємством, будучи націлене на благо людини, збагачує працю і 

людський потенціал, розширює можливості нагромадження капіталу завдяки 

підвищенню продуктивності та якості праці і створює, тим самим, умови для 

нового етапу розвитку, забезпечуючи його безперервність. 

Пoняття «іннoваційний технології в системі управління підприємством» 

- становить собою комплекс заходів та специфіку саме інноваційного типу 

управління та рoзвитку підприємства, який залежить від інноваційногo 

пoтенціалу підприємства та джерелом якогo є іннoвації, щo ствoрюють нoві 

мoжливості для пoдальшої діяльності підприємства на ринку шляхoм реалізації 

уміння знахoдити нoві рішення, ідеї, винахoди тощо. 

Висновки. Отже, теоретично-категоріальний апарат та методологічні 

аспекти інноваційних технологій в системі управління підприємством 

потребують подальших досліджень, адже обираючи іннoваційний рoзвиток, 

підприємствo мoже забезпечити своє стійке існування на кoнкурентному ринку 

в трансформаційній економічній системі.  

http://ua-referat.com/Інновації
http://ua-referat.com/Управління_підприємством
http://ua-referat.com/Знання
http://ua-referat.com/Психолог
http://ua-referat.com/Теорія
http://ua-referat.com/Виробництво
http://ua-referat.com/Саме
http://ua-referat.com/Розвиток
http://ua-referat.com/Капітал
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Актуальність теми дослідження. Економічний прогрес національної 

економіки, об’єктивно пов’язаний з циклічністю відтворювальних процесів, 

консолідується навколо інвестиційної діяльності, яку сьогодні треба розглядати 

в обов’язковому контексті розгортання глобальних світових репродукційних 

механізмів, міжнародного руху капіталів. Адже інвестиційна діяльність не 

тільки обумовлює конкурентоспроможність підприємств у ринковому 

середовищі, але й відіграє ключову роль в економічному й соціальному 

прогресі всього суспільства. Саме фактор інвестиційної діяльності спричинив 

стрімке економічне зростання більшості країн світу, а висока інвестиційна 

активність дозволяє їм не втрачати своїх конкурентних переваг.  
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Економічні перетворення, які відбуваються у національній  економіці, 

висувають необхідність розробки та застосування нових підходів до розвитку 

інвестиційного процесу взагалі і його інвестиційного забезпечення зокрема. 

Метою дослідження – визначення сутності та основних теоретичних 

підходів інвестиційного менеджменту на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку економіки 

проблематика зниження інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств, 

ділової активності на інвестиційному ринку України та дестабілізація 

національної економіки в період після фінансово-економічної кризи є достатньо 

актуальними й пріоритетними завданнями для вирішення проблем як на макро-, 

так і на макрорівнях, при формуванні державної інвестиційної політики та в 

процесі реалізації ефективного інвестиційного менеджменту на підприємстві 

[1, с.86]. 

Інвестиційний менеджмент – система принципів і методів розробки та 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних з інвестиційною діяльністю 

підприємства [2, с.79]. Інвестиційний менеджмент тісно пов’язаний з іншими 

фундаментальними системами управління підприємства. Наприклад, із 

фінансовим менеджментом через формування інвестиційних ресурсів; із 

виробничим менеджментом цей зв’язок опосередковується через спільне 

управління формуванням основних та оборотних коштів; із менеджментом 

персоналу через здійснення інтелектуальних інвестицій у робітників 

підприємства. 

Система заходів, спрямованих на здійснення інвестиційної діяльності 

підприємства, потребує знань теорії і практики прийняття управлінських 

рішень щодо процесу інвестування.  

Метою інвестиційного менеджменту – максимізація добробуту 

власників підприємства в поточному й перспективному періодах, забезпечення 

найбільш ефективних шляхів реалізації стратегії розвитку підприємства на 

окремих стадіях його життєвого циклу. 
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Інвестиційний менеджмент базується на таких головних  

принципах [2, с.81; 3, с.135]: 

1) орієнтування на стратегічні цілі розвитку підприємства – управлінські 

рішення в сфері інвестиційної діяльності не повинні вступати в протиріччя з 

метою й стратегічними напрямками діяльності підприємства;  

2) інтегрованість у загальну систему управління підприємством – 

управлінські інвестиційні рішення тією чи іншою мірою пов’язані з 

забезпеченням ефективності функціонування всіх інших сфер діяльності 

підприємства;  

3) комплексний характер розроблених інвестиційних рішень – кожне 

управлінське інвестиційне рішення повинно бути узгоджене з іншими 

рішеннями в цій сфері діяльності, бо вся система формування й реалізації 

інвестицій спрямована на кінцевий результат діяльності підприємства в цілому;  

4) високий динамізм формування інвестиційних рішень – кожне 

прийняте управлінське інвестиційне рішення має свої особливості його 

прийняття, що обумовлено зміною факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища з плином часу: кон’юнктурою ринку, потенціалом формування 

інвестиційних ресурсів, стадією життєвого циклу, фінансового стану 

підприємства тощо.  

Висновки. Отже, ефективний інвестиційний менеджмент та збільшення 

обсягів залучення інвестицій виступає засобом забезпечення умов виходу 

підприємств з економічної кризи, сприяє процесу їх економічного зростання, 

стимулює впровадження новітніх технологій, зростання продуктивності праці 

та в цілому підвищення життєвого рівня населення.  
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У сучасних умовах провідною ланкою будь-якої національної економіки є 

підприємства, які виступають в ролі господарюючих суб’єктів. Для здійснення 

господарської діяльності, вироблення продукції, отримання доходів і 

формування накопичень вони використовують матеріальні, трудові та 

фінансові ресурси. Наявність в достатньому обсязі фінансових ресурсів, їх 

ефективне використання визначають якісний фінансовий стан підприємства, 

який характеризується такими показниками як платоспроможність, фінансова 

стійкість та ліквідність. Найважливішим завданням вітчизняних підприємств є 

пошук резервів збільшення обсягів власних фінансових ресурсів та найбільш 

ефективне їх використання з метою підвищення ефективності функціонування 

економічної системи в цілому та фінансової, зокрема. 
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В умовах ринкової економіки зростає роль фінансів у функціонуванні 

підприємств в системі господарювання. Серед економічних категорій найбільш 

складною є категорія «фінансові ресурси». Між науковцями точиться дискусія 

стосовно економічної природи та змісту даної категорії. Склалося два основних 

підходи до розуміння їх суті та комбінований (змішаний). 

Представники першого напряму визначають фінансові ресурси як 

грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємств. Інша група 

авторів вважає за необхідне визнати, що фінансові ресурси – це капітал 

підприємства, сформований за рахунок його активів. Існуючі відмінності в 

трактуванні фінансових ресурсів, говорять про необхідність більш чітко 

визначити критерій, на основі якого можна було б дати науково-обгрунтоване 

трактування категорії «фінансові ресурси», оскільки однозначне визначення 

цієї категорії важливо не лише для теорії, але і для практичного використання 

на підприємстві. Розглянемо кілька точок зору, що стосуються методології 

визначення фінансових ресурсів. У таблиці 1 систематизовано погляди 

науковців на зміст категорії «фінансові ресурси».  

Таблиця 1 

Теоретичні підходи до розуміння змісту категорії «фінансові ресурси» 

Автор Визначення  

Фінансові ресурси як грошові кошти (активи) 

А.Н. Азріліян [1] грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні держави, 

підприємств, господарських організацій та установ, які 

використовуються для покриття витрат і утворення різних 

фондів і резервів/ 

А.Г. Гаврілова [2, с.242] грошові доходи, надходження і накопичення, що знаходяться в 

розпорядженні підприємств і держави, призначені для 

здійснення витрат з простого і розширеного відтворення, 

виконання зобов’язань перед фінансово-кредитною системою/ 

Фінансові ресурси як капітал 

І.Т. Балабанов [3, с.65] грошові кошти, наявні в розпорядженні підприємства і 

призначені для розвитку виробничо-торгового процесу (купівля 

сировини, товарів та інших предметів праці, знарядь праці, 

робочої сили, інших елементів виробництва) являють собою 

капітал в його грошовій формі/ 

Н.В. Колчіна [4, с.13] сукупність власних грошових доходів в готівковій та 

безготівковій формі та надходжень ззовні (залучених і 

позикових), акумульованих суб’єктом господарювання і 

призначених для виконання фінансових зобов’язань, 
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фінансування поточних витрат, пов’язаних з розвитком основної 

діяльності 

Комбінований підхід 

С.І. Юрій, В.М. Федосов 

[5] 

матеріальні носії фінансових відносин, які супроводжуються 

рухом грошових коштів, що формуються у суб’єктів 

господарювання, держави, домогосподарств у процесі розподілу 

та обміну за рахунок грошових доходів і надходжень, а 

використовуються на розширене відтворення, соціальні та інші 

суспільні потреби/ 
 

Таким чином, з представлених вище визначень, складається очевидне 

протиріччя, що полягає в неоднозначному розумінні суті фінансових ресурсів 

підприємства. Необхідність вирішення цієї суперечності полягає в тому, щоб 

забезпечити універсальний (компромісний) підхід до формування принципів і 

методів фінансової політики з урахуванням сформованих фінансових відносин і 

їх матеріального втілення – фінансових ресурсів. Однак, незважаючи на 

виявлені відмінності у трактуванні, спільним в усіх наведених визначень є те, 

що фінансові ресурси – це грошові кошти, що формуються і вкладаються в 

подальший розвиток виробництва з метою його безперебійного 

функціонування. 

Таким чином, аналізуючи всі ці визначення фінансових ресурсів, ми 

вибираємо для себе найбільш раціональне – фінансові ресурси підприємства – 

це все джерела грошових коштів, що акумулюються підприємством для 

формування необхідних йому активів із метою здійснення всіх видів діяльності 

як за рахунок власних доходів, накопичень і капіталу, так і за рахунок 

надходжень різних видів. Тобто, при реалізації компромісного підходу до 

розгляду сутності фінансових ресурсів, вони повинні розглядатися як засоби, 

що забезпечують життєдіяльність підприємства на будь-якому етапі його 

господарської діяльності, тобто від моменту формування джерел фінансування 

його функціонування до моменту утворення майнового комплексу 

підприємства та здійснення основного і допоміжних видів діяльності. Від 

формування і використання фінансових ресурсів залежить стійкість і 

платоспроможність господарюючого суб’єкта. Постійне зростання виробництва 
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і підвищення його ефективності є основою збільшення фінансових ресурсів, як 

на загальнодержавному рівні, так і на рівні підприємств. 
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Подолання кризи 2008-2009 рр. зумовило помітне пожвавлення економіки 

України, що не оминуло і ринок інформаційних технологій (далі – ІТ), 

дослідження якого показало, що ІТ-сфера досить стрімко розвивається 

протягом останніх років. Особливістю ІТ є те, що для роботи у цій сфері не 

обов’язково мати вищу фахову освіту саме програміста – достатньо володіти 

навичками впевненого користувача комп’ютера та бути інтелектуально 

розвиненою людиною.  



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

222 

 

Актуальність дослідження полягає у необхідності наукового пояснення 

причин зростання ІТ-сфери та визначенні перспективності розвитку 

вітчизняного ринку ІТ-послуг. 

Метою дослідження є аналіз перспектив розвитку експортного потенціалу 

України на міжнародних ринках торгівлі ІТ-послугами.  

Час від часу в Україні піднімають питання щодо доцільності розвитку 

експорту послуг, пов’язаних з високими технологіями. Експорт різного роду ІТ-

розробок, за рахунок їх престижу, значним чином впливає на економічну 

привабливість країни у сфері міжнародних відносин. Україна докладає значні 

зусилля для підтримки експорту ІТ-послуг. На рисунку 1 проілюстровано 

динаміку експорту послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та 

інформаційних технологій, а також безпосередньо самих ІТ-послуг за період з 

І півріччя 2010 року по І півріччя 2015 року. 

 

Рис. 1 Динаміка експорту ІТ-послуг України [2] 

Згідно з даними Держкомстату в першому півріччі 2015 року експорт ІТ 

складав 737,8 млн дол США, що у загальній структурі експорту становить 16% 

(для порівняння, за той самий період 2014 р. експорт складав 823 млн дол 

США, частка – 14 %, у 2010 р. – 270,5 млн дол США і 5 % відповідно). У період 

з 2010 по 2013 роки експорт послуг ІТ зріс на 394,2 млн дол, тобто майже 

втричі, 2013-2014 роки були найбільш продуктивними для ІТ-сфери. Варто 

зазначити, що вплив внутрішньополітичних чинників, таких як Революція 
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гідності, окупація АР Крим і східних регіонів фактично не позначився на галузі 

– найвищі результати діяльності були досягнуті саме у цей період. 

Основними гравцями на ринку ІТ-послуг є аутсорсери. Аутсорсинг – це 

передача спеціалізованій компанії повністю або частково функцій, що пов’язані 

з повним сервісно-технічним обслуговуванням ІТ-інфраструктури. Багато 

світових компаній зацікавлені у співпраці з українськими програмістами. Серед 

20 найбільших світових ІТ-ТНК, які представлені в Україні, є Samsung, 

NetCracker, Aricent, SysIQ, Wargaming, Siemens [4].  

Причинами, що дозволяють українському аутсорсингу успішно виступати 

на міжнародних ринках та привертати увагу світових інформаційних ТНК, є: 

активне лобіювання інтересів ІТ компаній на ринку та незначний державний 

контроль за їх діяльністю; високий рівень оплати праці спеціаліста ІТ в 

європейських країнах; перенасиченість українського ринку праці ІТ-

спеціалістами та наявність якісних ІТ-розробок порівняно з країнами третього 

світу [5]. Останнім часом українські ІТ-компанії зіштовхнулися з проблемою 

утисків з боку правоохоронних органів, а також відсутність конкретики щодо 

шляху виходу держави з кризи змушують український ІТ-сектор переїжджати 

за кордон. Відтік спеціалістів однієї з небагатьох експортно успішних галузей 

може поставити під сумнів перспективи економічного розвитку України. 

Таким чином, розвиток експортного потенціалу ІТ-індустрії має стати 

одним із пріоритетних напрямків економічної політики в Україні, адже за 

останні 5 років прибутки від галузі зросли більше ніж у 3 рази. Для 

забезпечення стабільності даної галузі держава має ввести податкові пільги для 

підприємств, забезпечити інформаційну безпеку і гарантувати право 

інтелектуальної власності, що є життєво необхідним для існування ІТ, а також 

розробити програму підтримки галузі, яка б окреслила основні напрямки 

подальшого її розвитку. Вагомим стимулом для реалізації цього є те, що з 

кожним роком Україна стає дедалі привабливішою для закордонного ІТ-

аутсорсингу, окрім того стрімко розвивається вітчизняна ІТ-інфраструктура, що 
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дає значний поштовх для перетворення галузі на вагоме джерело доходів 

країни. 
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Поточна криза, в світлі тенденції до глобалізації економічних явищ і 

формування єдиного інформаційного та фінансового світового потоку зумовили 

появу нової хвилі дискусій з приводу ролі антикризового управління в 

соціально-економічному розвитку світу, економік окремих країн та 

функціонуванні національних господарюючих суб’єктів. Особливої 
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актуальності набуває організація та провадження антикризового управління в 

банківських установах. 

Наразі відсутнє однозначне тлумачення поняття «банківське антикризове 

управління». Зважаючи на такий стан речей, доцільним є уточнення його 

змісту. Перше, на що слід звернути увагу, так це відмінність у змісті який 

вкладається в це цього вітчизняними і зарубіжними науковцями. Так західні 

фахівці «антикризовий менеджмент» найчастіше визначаються як діяльність, 

що спрямована на подолання загроз діяльності суб’єкта підприємництва і 

ключовим завдання такої діяльності вони вбачають у забезпеченні виживання 

суб’єкта в кризових умовах. Зарубіжні автори акцентують увагу на 

позитивному характері криз і в світлі цього розглядають антикризове 

управління як створення інструментів, які дозволяють повідомити про 

наближення переломного періоду та необхідності розробки нового курсу 

розвитку [1, с. 81]. На противагу цьому баченню, вітчизняні фахівці трактують 

антикризове управління як управлінську систему, що охоплює усі сфери 

життєдіяльності підприємства і спрямована на превенцію і подолання 

негативних для бізнесу явищ, з використанням наявних ресурсів та потенціалу 

виживання, або реалізації спеціальних процедур таких, як санація, 

реструктуризація, банкрутство, ліквідація [1, 81]. Так, А. Тавасієв, виначає 

банківське антикризове управління як управлінський процес, що має 

упереджувальний характер і здійснюється на стратегічних засадах, починається 

та продовжується з перших днів існування банку, постійно і завжди [2, с. 144-

147]. У той же час В. Коваленко, О. Крухмаль [3] та В. Шпачук [4] розглядають 

антикризове банківське управління як систему управлінських заходів та рішень 

щодо виявлення, попередження, нейтралізації та усунення криз та їх причин. 

Однак такий менеджмент вони розглядають з позиції управління банківською 

системо в цілому, а не окремої банківської установи. 

Антикризове управління являє собою механізм, який включає в себе 

сукупність інструментів на макроекономічному і мікроекономічному рівнях, 

при цьому сукупність макроекономічних і мікроекономічних інструментів 
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знаходиться в тісному взаємозв’язку. Виходячи з цих міркувань, можемо 

зробити висновок, що банківське антикризове управління може розглядатися як 

управління в середині банківської установи, так і в системі регулювання 

центрального банку з метою забезпечення фінансової стійкості банківської 

системи в цілому, так і окремого банку, тобто в останньому випадку 

відбувається ототожнення понять антикризове управління і управління 

фінансовою стійкістю банку. Також слід враховувати, що антикризове 

управління являє собою процес, який знаходиться в тісному взаємозв’язку з 

діловим циклом установи. Кожному етапу життєвого циклу банку відповідають 

різні за типом і складності ризики, що потрібно враховувати при побудові 

системи антикризового управління. 

Такий підхід дозволяє розглядати банківське антикризове управління як 

процес і як систему. Антикризове управління банком – це механізм, що 

дозволяє за допомогою розробленого інструментарію впливати на основні 

фактори ризику, що виникають в процесі ділового циклу банку для 

забезпечення сталого розвитку при оптимальному співвідношенні «ризик - 

прибутковість» з метою запобігти виникненню кризових явищ, управляти 

факторами кризи і мінімізувати негативні її наслідки. Інструментарій 

антикризового управління впливає в цілому на банківську систему і на окремо 

взяту банківську установу. 

Список використаних джерел 

1. Звєряков О.М. Антикризове управління банком в умовах фінансової 

нестабільності // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2011. – 

випуск 3 (43). – С. 80-85. 

2. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями / 

А.М. Тавасиев. – М. : Изд-во «Юнити-Дана». – 2006. – 480 с. 

3. Коваленко В.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової 

стійкості банківської системи: монографія / В.В. Коваленко, 

О.В. Крухмаль. – Суми:УАБС НБУ, 2007, 198 с. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

227 

 

4. Шпачук В.В. Сутність, визначення та засади здійснення антикризового 

управління банківською системою державо управлінський аспект / 

В.В. Шпачук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.nbuv.gov.ua/portal. 

 

 

УДК 336.713 

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 

Дмитро Степаненко 

Науковий керівник: 

Пустовійт Р.Ф., д.е.н., професор 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

У сучасних умовах, коли на ринку капіталів існує гостра конкуренція за 

сферу залучення грошових ресурсів і сферу застосування капіталу, для 

комерційних банків, вельми актуальна проблема управління фінансово-

економічною діяльністю банку, тобто вибір і здійснення раціонального 

банківського менеджменту. Він необхідний банку для розширення операцій, 

просування на ринку та отримання прибутку. Все це вимагає зміни методів 

управління банківськими операціями та розробці методології комплексного 

аналізу та оцінки фінансово-економічної діяльності банків.  

Кожен суб’єкт підприємництва націлений на найефективніше 

використання фінансових ресурсів, що й становить зміст фінансово-

економічної діяльності. Від її організації залежить своєчасність та повнота 

фінансового забезпечення основної діяльності та розвитку суб’єкта 

підприємництва, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими 

суб’єктами господарювання. 

До основних принципів діяльності комерційних банків відноситься: 

– робота в межах реально наявних ресурсів; 
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– повна економічна самостійність, що передбачає й економічну 

відповідальність банку за результати своєї діяльності; 

– взаємини банку зі своїми клієнтами будуються як звичайні ринкові 

відносини; 

– регулювання діяльності банку може здійснюватися тільки непрямими 

методами (а не адміністративними) [1]. 

У науковій літературі існує безліч визначень поняття «фінансова 

діяльність», «економічна діяльність», проте відсутність єдиного погляду щодо 

їх трактування ускладнює організацію фінансово-економічної діяльності 

банківської установи та оцінку її ефективності. 

Зважаючи на відсутність чіткого визначення терміну «фінансово-

економічна діяльність банку», назріла гостра необхідність його формулювання. 

Так, на думку Л.В. Кузнєцової, фінансова діяльність банку – це різновид 

економічної, тому вона має бути організована ефективно і формувати прибуток, 

за рахунок якого поповнюють власні кошти (капітал) банку та збільшують його 

ресурсний потенціал. Це, у свою чергу, сприяє як збільшенню обсягів 

залучених коштів, так і отриманню додаткового прибутку [2, с.118]. 

Сутність проблеми управління фінансово-економічною діяльністю банку 

полягає в збільшенні економічних результатів на кожну одиницю витрат в 

процесі використання наявних ресурсів. Основними показниками, що 

визначають ефективність фінансово-економічної діяльності банку є 

рентабельність здійснених ним операцій і здатність максимізувати прибуток 

при дотриманні необхідного рівня ризиків. 

Як показав аналіз сформованої практики, критеріями результативності 

фінансово-економічної  діяльності банку є: якість активів; достатність капіталу; 

ліквідність; ефективність – ці критерії покладено в основу побудови 

методичних рекомендацій щодо оцінки фінансової діяльності комерційного 

банку. Виконання банківських операцій і фінансовий стан банку – це 

комплексне поняття, яке характеризується системою різного роду показників, 

що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів, 
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надання широкого спектру банківських послуг фінансового і нефінансового 

характеру клієнтам, нарешті, місце даного банку в банківській системі, серед 

аналогічних йому банків і т.д. Тому необхідно проаналізувати особливості 

фінансово-економічної діяльності вітчизняних банків і виявити проблеми, що 

знижують її ефективність та перешкоджають розвитку. Основними причинами, 

що негативно впливають на ефективність фінансово-економічної діяльності є 

наступні: 

– наявність дисбалансів в співвідношенні короткострокових і 

довгострокових кредитних вкладень. В умовах стабільної ринкової економіки 

довгострокові депозити та довгострокові кредити (як форма найбільш 

дохідного вкладення коштів) складають значну величину; 

– наявність значного обсягу реструктуризованої кредитної 

заборгованості; 

– незацікавленість в здійсненні довгострокових вкладень учасників 

кредитної угоди – банків (фінансових посередників) і вкладників (депозиторів); 

– диспропорційність у розподілі коштів між підприємствами різних видів 

економічної діяльності. 

Таким чином, на нашу думку, під фінансово-економічною діяльністю 

банку розуміється діяльність, спрямована на отримання максимального 

прибутку, яка у свою чергу досягається шляхом управління активами і 

пасивами, управління ресурсною базою, управління рентабельністю банку, 

управління якістю банківських послуг, а також управління ризиками. 
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Сучасні тенденції розвитку економіки України характеризуються як, застій 

та стагнація, не зважаючи на позитивні зрушення, що відбувалися протягом 

останніх 5 років. Серед факторів, що дають потенціал до розвитку економіки 

вагоме місце очолюють інвестиції. Світовий досвід показує, що жодна країна не 

має реальної можливості стабільно функціонувати та має більші шанси на те, 

щоб довше залишитися в кризовому стані без залучення та функціонального 

використання інвестиційних коштів.  

Метою дослідження є висвітлення інвестиційного потенціалу комерційних 

банків України, та зростання його ролі у формуванні інвестиційного клімату 

держави. 

За даним напрямом дослідження працювала чисельна кількість 

вітчизняних та зарубіжних науковців: І.М. Лазепко, А.М. Мороз, М.І. Савлук та 

інші. 

Протягом останніх трьох років найбільше постраждала інвестиційна 

діяльність. На сьогодні даний напрям банківської діяльності є досить 

пригнічений унаслідок зменшення ділової активності більшості суб’єктів 

господарювання та остаточного погіршення інвестиційного клімату. Навіть 

факт, що кредитування та інвестування є найбільш суттєвими у банківській 

практиці та у розвитку економіки, проблема залишається не вирішеною 

остаточно [2]. Строк кредитування для банківських інвестиційних кредитів 

залежить від терміну окупності інвестиційного проекту. Найважливішим 

принципом відношення кредиту до інвестиційного є те, що вони спрямовані на 
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забезпечення подальшого збільшення вартості за рахунок створення нових 

потужностей у сфері виробництва та продажу [1]. 

Наразі українські банки не проводять фінансування виробничих інвестицій 

суб’єктів господарювання через механізм кредитування. Потреба в 

інвестиційному кредитуванні є нагальною, тому що випливає потреба в 

формуванні кредитування основних виробничих фондів і створення товарно-

матеріальних запасів підприємств [3]. 

Політична нестабільність, що почалася в Україні у кінці 2013 року 

переросла в масштабну кризу, обумовила зниження основних капітальних 

інвестицій у 2013 році на 6 %, в порівнянні з 2012 роком. Падіння 

продовжилося і надалі у 2014 році та становило 17,68 % (зменшення на 

43829,9 млн грн). Основними чинниками такого спаду виступили виведення із 

господарського обороту великої кількості промислових підприємств, руйнацією 

інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, скорочення 

діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. 

На підставі аналізу структури джерел фінансування капітальних інвестицій 

в Україні, варто відмітити в ній значне переважання частки власних коштів 

підприємств та організацій – 75,3 % у 2015 році. Це обумовлено тим, що 

вітчизняні компанії регулярно стикаються з проблемою, яка пов’язана із 

залученням зовнішніх інвестиційних ресурсів, і мають можливість 

розраховувати лише на внутрішні запаси грошових коштів. Причинами даної 

ситуації виступають низький рівень інвестиційної привабливості суб’єктів 

господарювання. Протягом 2006-2015 рр. другу позицію у складі джерел 

фінансового забезпечення реалізації капітальних інвестицій утримували саме 

кредити банків – 14,76 %. Динаміка обсягу інвестиційного кредиту, є схожою з 

тою, що виявляє загальний обсяг капітальних інвестицій в Україні. Йдеться про 

різкий спад у періоди кризи 2009-2010 рр. та 2013-2014 рр. У 2009-2010 рр. 

динаміки частки інвестиційного кредиту скоротилася до 12,3 % за підсумками 

2010 року. Причиною є скорочення банківського кредитування внаслідок 

фінансової нестабільності. У 2013 році ситуація відбулася знову, що має 
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наслідок зниження питомої ваги позикових джерел фінансування інвестицій до 

14,8 %. У 2014 році зазначена тенденція зберігалась і показник становив 8,8 %, 

а у 2015 – 7,3 %. Таке зменшення рівня активності ринку за дані роки можна 

пояснити падінням ділової активності, прискоренням інфляційних процесів, 

орієнтацію на короткострокове кредитування [4]. 

Такими чином, на основі аналізу проблем та їх індикаторів слід виділити  

такі причини, як незацікавленість банків у довгостроковому інвестиційному 

кредитуванні та недосконалість нормативної бази щодо захисту прав інвесторів 

та позичальників. 

Для підвищення та оптимізації ефективності інвестиційної політики банків 

слід визначити загальні напрямки в інвестиційній сфері, зокрема: 

- співпраця з інститутами іпотечного кредитування, інститутами 

спільного інвестування; 

- справедлива приватизація державного та комунального майна 

нестратегічного значення; 

- участь у інвестуванні розробки інноваційних проектів. 

Завдяки дослідженню даних векторів та розробці проектів для їхньої 

реалізації  відбудеться посилення конкуренції на інвестиційному ринку, 

актуалізується проблема розробки ефективних інвестиційних стратегій 

комерційного банку, що призвело б до досягнення цільової функції 

комерційних банків – максимізацію частки в диверсифікованих сегментах 

інвестиційного ринку з одночасним збільшенням прибутковості інвестиції. 
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Зовнішня торгівля має важливе значення у формуванні тенденцій 

економічної динаміки України. Зовнішня торгівля в Україні мала здебільшого 

односторонній зв’язок, тобто негативне сальдо торговельного балансу свідчить 

про значне переважання імпорту над експортом і про її здебільшого сировинну 

складову, а не готову продукцію, яка має високу додану вартість. 

За даними Державного комітету статистики Україна протягом останніх 

років скоротила обсяги експорту та імпорту [1]. З 2010 по 2013 рік імпорт 

перевищував експорт, але в 2014 експорт вперше за роки незалежності 

перевищив імпорт (рис. 1). 

У результаті переорієнтування торговельних відносин на захід та 

зменшення експортно-імпортних операцій з Росією, сальдо зовнішньої торгівлі 

України за підсумками 2014 роки було позитивним, склавши 3,36 млрд дол. 

США [2]. Так, на додатне сальдо в 2014 році значно вплинув продаж зерна, 

який зріс майже на 42 %.  
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Сьогодні збільшення експорту в країни ЄС свідчить про те, що 

одностороннє відкриття ринків ЄС для українських експортерів (автономні 

торгові заходи), введене в квітні 2014 року, допомогло українській економіці. І 

це в умовах відсутності довгострокових контрактів з європейськими 

партнерами. Завдяки цьому збільшення українського експорту в ЄС значно 

компенсує втрати, отримані Україною від обмеження експорту до Росії. 

Рис. 1 Експорт та імпорт товарів та послуг України за 2010-2014 рр. в млн 

дол. США[1] 

Зменшення імпорту значною мірою зумовлене зниженням купівельної 

спроможності економіки загалом і населення зокрема. В 2014 р. імпорт 

автомобілів скоротився на 50 %, одягу і взуття – на 22 % [1]. Скоротився імпорт 

хімічної продукції, коксу, устаткування для промислових підприємств, тощо. 

Вітчизняні виробники не поспішають закуповувати дорогу сировину та 

обладнання за кордоном, оскільки немає впевненості, що вироблена продукція 

буде реалізована та принесе прибуток. 

Проблеми в роботі металургійних підприємств, крім скорочення 

експорту, призводять і до серйозного зниження імпорту продукції, оскільки 

частка імпортної сировини та матеріалів у собівартості цих виробництв досить 

вагома. Так, частка імпорту у вартості продукції металургії становить 37 %, 

виробництві коксу – 49 %, хімічній промисловості – 45 %, машинобудуванні – 
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30 %. Тому очевидно, що скорочення обсягів експорту і виробництва для 

потреб внутрішнього ринку гальмує імпорт. 

Важливу роль у подальшому розвитку зовнішньої торгівлі України 

відіграватиме структурна перебудова її економіки. У цьому плані одним із 

першочергових структурних пріоритетів є збільшення обсягів виробництва і 

продажу на світовому ринку продукції військово-промислового та 

аерокосмічного комплексів, стимулювання експортного потенціалу інших 

галузей, захист внутрішнього ринку. 

Аналіз світового досвіду покращення стану зовнішньої торгівлі в 

передових країнах світу свідчить про те, що Україна повинна провести 

невідкладні заходи щодо: 

1. Усунення негативних внутрішніх чинників, особливо неефективну 

систему відшкодування ПДВ, що є ключовою проблемою для 

експортерів. 

2. Стимулювання експорту до країн Європи через запровадження 

міжнародних стандартів сертифікації якості продукції. 

3. Розвитку фінансових інструментів для стимулювання експорту, такі як 

експортне кредитне агентство. 

4. Створення цілісної системи стимулювання експорту, яка б 

зосереджувалась на майбутніх можливостях, а не на минулому. 

Таким чином, стимулюючи конкретні економічні програми і проекти, 

необхідно підтримати національного виробника, допомогти експортерам та 

реалізувати політику імпортозаміщення. Також для успішного просування 

української продукції на світові ринки необхідно удосконалити та 

переформувати зовнішньоекономічну діяльність усієї держави. Ще однією з 

необхідних умов розширення та вдосконалення експортного потенціалу 

підприємств є просунення на підприємства новітню європейську систему 

контролю за якістю товарів. За поступовим впровадженням вище 

перерахованих заходів можливо покращити стан експортної діяльності та 

знайти нові закордонні ринки збуту для України. 
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Формування ринкової економіки сприяє розвитку конкуренції на ринку. 

Це ж стосується й банківського сектору, зокрема його учасників. Така ситуація 

викликає конкурентну боротьбу на ринку банківських послуг. Остання зазвичай 

спрямована на досягнення позицій лідера у галузі бізнесу, але саме серед тих 

організацій, що охоплюють сегмент ринку, який збігається загалом або 

частково [1, с.182]. 

У кризовий та посткризовий період досить велика увага приділяється 

підвищенню фінансової стійкості банків і банківської системи в цілому. 

Забезпечення фінансової стійкості діяльності комерційних банків є основою 

стабільної банківської системи, запорукою успіху економічних перетворень і 

макроекономічного розвитку.  

Дослідження підходів до визначення фінансової стійкості викладені в 

наукових працях Бланка І., Вітлінського В., Воронкової А., Дем’яненко І., 

Ткаченко Н. та інших. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://minfin.com.ua/
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Поняття конкурентоспроможності банку досить широко 

використовується у науковій економічній літературі. Проблемам управління 

конкурентоспроможністю банків присвячено праці відомих учених: 

Гірченко Т., Люзняк М., Самборської-Музичко Ю., Касьянова Н. та інших. 

Однак, незважаючи на наявність достатньої кількості публікацій, залишаються 

не вирішеними деякі з питань, зокрема, залишається недостатньо дослідженою 

роль фінансової стійкості у системі управління конкурентоспроможністю банку 

Досить часто термін «стійкість» трактується як здатність тієї чи іншої системи 

зберігати певні властивості та характеристики незмінними або майже незмінними 

[2, с.105]. Досліджуючи фінансову стійкість у взаємозв’язку з 

конкурентоспроможністю банку потрібно враховувати, що остання є категорією, 

яка характеризує потенціал банку до ефективної діяльності та передбачає 

комплексне управління банком.  

Забезпечення конкурентоспроможності банку, на відміну від фінансової 

стійкості, не обмежується лише управлінням фінансовою діяльністю, а також 

включає організаційний менеджмент, діяльність у сфері маркетингу, технологічне 

забезпечення операційної діяльності та інше. Однак зауважимо, що фінансова 

діяльність є основою функціонування банку, ефективність та стабільність якого 

залежить від рівня фінансової стійкості та безпосередньо впливає на його 

конкурентоспроможність. Фінансова стійкість зумовлює якість та ефективність 

фінансової діяльності банку, а отже перебуває в тісному кореляційному зв’язку з 

конкурентоспроможністю. Саме належний рівень фінансової стійкості сприяє 

налагодженню стабільної довгострокової діяльності банку та формуванню 

можливостей динамічного розвитку в майбутньому [3].  

Розглядаючи фінансову стійкість та конкурентоспроможність у кількісному 

аспекті, тобто як інтегральні оціночні показники, немає потреби в додаткових 

дослідженнях, щоб стверджувати, що вони перебувають у прямій залежності. Це 

пояснюється змістом процесу забезпечення фінансової стійкості банку, яким 

передбачено оптимізацію діяльності банку за критеріями «ризик – прибутковість – 

платоспроможність – ліквідність», з суттєвим акцентом на останніх двох. Це, в 
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результаті, призводить до підвищення не лише стійкості фінансового стану банку 

по відношення до ендо- та екзогенних чинників, але й надійності установи для 

клієнтів і партнерів. Висока прибутковість не є визначальним фактором 

конкурентоспроможності банку на відміну від його здатності забезпечувати 

стабільну позитивну динаміку фінансових показників протягом довгострокових 

періодів.  

Таким чином, конкурентоспроможність банку є показником, що характеризує 

ефективність роботи банку [4]. Загалом, банківська система України 

характеризується динамічним розвитком, поступовим вирішенням проблеми 

фінансової стійкості, активним вдосконаленням фінансових продуктів і 

розширенням продуктових рядів, здатністю протистояти нестабільному 

економічному та політичному становищу держави.  

Зауважимо, що в умовах розгортання фінансової кризи якість подолання її 

наслідків кожним окремим банком безпосередньо буде залежати від рівня його 

конкурентоспроможності, зокрема здатності оперативно реагувати на зміни 

зовнішніх факторів, швидко змінювати пріоритети своєї діяльності. 
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Постановка проблеми. Насамперед автор звертає увагу на фактори, що 

пов’язані з регулюванням глобального економічного простору та розглядає 

питання взаємозв’язку процесів інтеграції та глобалізації в контексті 

регулювання глобального економічного простору. 

Мета. Проаналізувати та виявити механізми економічного регулювання 

глобальної  інтегрованої регулюючої системи. 

Виклад основного матеріалу. Інтеграція та глобалізація економічного 

середовища країн-членів Європейського Союзу сьогодні є об’єктивним явищем, 

яке відбувається під впливом певних факторів. Серед останніх можна виділити 

внутрішню необхідність інтеграції ринків країн Європи в єдиний ринок. 

Європейський Союз в умовах сучасності має єдину валюту, прозорі 

кордони, єдині правові стандарти. Починаючи з 70-х років минулого століття 

глобалізація стала двигуном економічного розвитку в багатьох країнах і 

регіонах світу. В 80-90-ті роки майже в усіх країнах світу була створена 

інфраструктура для роботи з іноземними інвесторами і цей час спостерігалося 

становлення позицій ТНК, як основного джерела приватних інвестицій у 

світову економіку [1]. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3023
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Світове господарство, глобалізована економіка як цілісна система, 

розвивається нерівномірно. Окремі країни, які перебувають на різних етапах 

інтернаціоналізації та міжнародного поділу праці, все в більшому ступені 

розбігаються за рівнем свого економічного розвитку [2]. 

Важливим складовим елементом процесу глобалізації є трансформація 

механізмів економічного регулювання. 

Інтеграційні та глобалізаційні процеси в економіці: соціально-

філософський аспект інтегрованої регулюючої системи, яка будується на 

факторах, серед яких можна виділити наступні: 

1. Широке і швидке розповсюдження інформаційних технологій, а також 

стрибок у галузі міжнародних комунікацій, завдяки чому управління стало 

можливим у тих складових міжнародних комплексів, що знаходяться в різних 

частинах світу. 

2. Людський капітал, роль якого виявляється у сфері освіти, охорони 

здоров’я, науки і який в подальшому перетворюється в глобальні сфери 

людської активності. 

3. Потреба у використанні вільного руху основних факторів виробництва, 

що не є можливим без ретельної координації економічних рішень на 

міжнародному рівні, а також спільного забезпечення економічної рівноваги в 

окремих країнах в межах світового господарства. 

4. Посилення транснаціоналізації на мікроекономічному та 

макроекономічних рівнях. 

Висновки. На підставі вищезазначеного, можна стверджувати, що процес 

глобалізації набуває обертів і має безпосередній вплив на світогосподарські 

відносини. Тому сьогодні процес регулювання світогосподарських відносин є 

очевидним і потребує певної уваги. 
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Страхова сфера є важливим фінансовим джерелом розвитку економіки, 

оскільки в процесі страхування відбувається залучення значних грошових 

ресурсів та подальше їх інвестування страховиками, що дає змогу визначити 

страхові компанії як потужних інституційних інвесторів. За рахунок страхових 

внесків страхувальники формують страхові резерви, які забезпечують 

інвестиційні можливості страхових компаній, а також є одним із факторів, що 

визначають його платоспроможність перед учасниками страхового ринку. В 

сучасних умовах, фінансової кризи країни, формування і розміщення 

фінансових ресурсів страхової компанії набуває особливої актуальності.  

Щоб зрозуміти сутність категорії «фінансові ресурси» необхідно 

звернутися до генезису і еволюції її складових. Термін «ресурси» походить 

від лат. «resurgo» – «виникаю знову». У перекладі з французької мови термін 

«ressource» означає допоміжний засіб, тобто щось таке, що може бути 

використане з певного джерела (запаси, засоби, матеріали тощо) на певну 

мету. Згідно з новим тлумачним словником української мови ресурси – це 

засіб, можливість, якими можна скористатися у разі потреби; грошові 

цінності, джерело фінансових доходів. 
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Нестерова Д. визначає фінансові ресурси страхової компанії як 

сукупність тимчасово вільних коштів, що знаходяться в обігу у страхової 

компанії та використовуються для здійснення страхової, інвестиційної, 

фінансової діяльності [1]. 

Нагайчук Н. трактує фінансові ресурси страховика як грошові кошти, які 

акумулюються страховиком від власників та шляхом реінвестування прибутку, 

а також від страхувальників та інших фінансово-кредитних установ до 

грошових фондів з метою забезпечення процесу розширеного відтворення 

шляхом трансформації їх в інші види ресурсів, а також з метою отримання 

прибутку та максимізації вартості компанії [2]. 

Головними джерелами фінансових ресурсів страхових компаній є власний 

і залучений капітал, залучена частина капіталу у вигляді страхових внесків 

значно більша, ніж власна.  Дані засоби не належать страховикові, лише 

тимчасово, на період дії договору страхування, знаходяться в розпорядженні 

страхової компанії й використовуються на страхові виплати або 

трансформуються в прибуткову базу за умови беззбиткового проходження 

угоди. Цю частину капіталу важко назвати позиковим капіталом, оскільки в 

даному випадку він повинен бути в подальшому відторгнутий в повному обсязі. 

Спроможність перетворення даних засобів через певний час в дохід страховика 

обґрунтовує правильність визначення «залучений капітал». Вони тимчасово 

можуть бути застосовувані страховиком лише як інвестиційне джерело [3]. 

Страхові компанії займають особливе місце у забезпеченні 

інвестиційного процесу. Страховики самостійно можуть здійснювати функції 

інвесторів, оскільки вони залучують значні фінансові ресурси юридичних, 

фізичних осіб та скеровують їх у різні види інвестицій. За допомогою 

страхування можна заохочувати інвестиційну активність внутрішніх та 

іноземних власників капіталу шляхом виконання страхових операцій за видами 

страхування, що гарантують інвесторам повернення вкладених грошей, а у 

певних випадках і відшкодування не отриманого доходу в разі настання 

непередбачуваних випадків, що призвели до втрати фінансових інвестицій. 
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Страхова компанія має у розпорядженні певні фінансові ресурси, інвестування 

яких є джерелом інвестиційного доходу. За рахунок інвестиційного доходу 

страховик має здатність виконати зобов’язання перед страхувальниками, 

стабілізувати власний фінансовий стан, зменшити інфляційний тиск та 

відшкодовувати збитковість певних видів страхування . Специфіка угоди 

купівлі-продажу страхової послуги дає змогу страховику впродовж певного 

періоду розпоряджатися коштами, що одержані від страхувальників, та 

інвестувати їх у різні сфери економіки. 

У структурі власного капіталу усі складові мають довгостроковий 

характер і можуть бути інвестовані у довгострокові фінансові інструменти. У 

даному випадку інвестиційна політика має бути спрямована на придбання 

боргових та пайових цінних паперів, а також нерухомості. Ресурси зі 

страхування життя (математичні ресурси) інвестують у довгострокові 

деривативи, оскільки чим довшими є термін договору, тим більш 

довгостроковими можуть бути інвестиції. Технічні ресурси формуються за 

рахунок короткострокових договорів страхування (до 1 року). Стабілізаційні 

ресурси формуються з метою забезпечення фінансової стійкості страховиків, і 

вони мають довгостроковий характер [1]. 

Отже, фінансові ресурси страхової компанії – це сукупність тимчасово 

вільних коштів, що знаходяться в обігу у страхової компанії та 

використовуються для здійснення страхової, інвестиційної, фінансової 

діяльності. Основними джерелами фінансових ресурсів страхової компанії є 

власний і залучений капітал. Страховики у своїй інвестиційній діяльності в 

процесі формування і розміщення фінансових ресурсів мають забезпечувати 

рентабельність вкладень, що дозволить зберегти реальну вартість вкладених 

грошей протягом терміну інвестування, а вразі необхідності швидко 

реалізувати розміщені активи. 
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Стратегічні пріоритети формування дієвої та сучасної банківської 

системи в Україні пов’язані з посиленням ролі інвестиційних ресурсів, які 

виступають одним із головних джерел забезпечення високоефективної 

діяльності банків. Здійснення банками інвестиційного кредитування 

відбувається під впливом обмеженості пропозиції інвестиційних кредитів, 

низького рівня ліквідності кредитів, а також регіональних особливостей 

діяльності банків.  

Банківське інвестиційне кредитування на сучасному етапі розвитку ринку 

банківських послуг знаходиться на стадії розвитку і тому залишається 

малоефективним зокрема через відсутність структурних перетворень в 

економіці країни та високий рівень кредитного ризику. Інвестиційна діяльність 

банківських установ останнім часом набуває популярності не тільки серед 

населення, а й створює вигідні умови для підтримання реального сектора 
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економіки [1]. У той же час за даними НБУ частка інвестиційних кредитів в 

структурі кредитного портфелю банків є  незначною. 

Існує ряд чинників, які гальмують розвиток інвестиційного кредитування 

в Україні. Одним із головних факторів, який сприяє наданню переваги 

короткостроковому кредитуванню, є підвищений ризик довгострокових 

кредитів. У таких випадках особливо важливого значення набуває фінансовий 

стан позичальника і його репутація. За умови підтримання значної частки 

збиткових підприємств, приховування реальних результатів діяльності 

ускладненим є процес реальної оцінки кредитоспроможності позичальника. 

Частково вирішити цю проблему можливо, надаючи кредити підприємствам з 

високим рівнем платіжної дисципліни та оптимальними критеріями 

забезпечення кредитного зобов’язання [2]. 

Досить негативним фактором, який гальмує процес розвитку банківської 

інвестиційної діяльності, є слабкий наявний ресурсний потенціал банківської 

системи України і його нестабільність, що значно обмежує інвестиційні 

операції банків. Причинами невідповідності параметрів наявної в 

розпорядженні банків ресурсної бази є незадовільний рівень функціонування 

грошово-кредитної системи країни, низький рівень монетизації економіки, що 

призводить до переміщення грошей у позабанківський тіньовий обіг та 

відпливу капіталів за межі України. Іншою проблемою є те, що банки 

залишаються малопотужними для фінансування інвестиційних проектів, які 

реалізують програму структурної перебудови України, зокрема через 

обмеженість їхнього доступу до інвестиційних процесів [3]. Не менш важливим 

фактором стримання інвестиційної активності банків є високий рівень ризику 

зобов’язань банківських установ, що не дозволяє ефективно реалізувати 

широкомасштабні інвестиції за участю банків. 

Зважаючи на це, необхідним є пошук перспективних напрямків, які б 

дозволяли банкам брати всебічну участь в інвестиційних процесах та 

стабілізували їх інвестиційну діяльність.  
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З метою забезпечення ефективного механізму інвестування банкам 

доцільно запровадити систему гарантій, яка покликана забезпечувати належні 

умови для досягнення кінцевих цілей фінансування, задаючи параметри його 

окремим ланкам. Така система повинна передбачати не лише формування 

страхових резервних фондів на покриття кредитних ризиків, фонду 

гарантування вкладів населення, інших страхових фондів, які вже нині стають 

вагомим фактором зміцнення довіри до вітчизняної банківської системи та 

інших інвестиційних інститутів. Для вітчизняних банків найбільш прийнятним 

є кредитування в поточну діяльність, ніж в інвестиційну. З метою нарощення 

пропозиції кредитів в інвестиційну діяльність банкам необхідно: розробити 

ефективну інвестиційну стратегію, застосовувати теорії портфельного 

інвестування та системний підхід щодо управління ризиками банків.  

Банківський інвестиційний бізнес отримав певні позитивні зрушення, про 

що свідчить значна його популярність серед населення України. В цілому стан 

інвестиційної діяльності є задовільним, проте існують певні проблеми, які 

гальмують інвестиційні процеси. Зазначені рекомендації не можуть повністю 

вирішити проблем, пов’язаних із банківськими інвестиціями, але вони є 

рушійними у сфері вдосконалення банківського інвестиційного бізнесу [4]. 

Отже, тенденції в інвестиційній банківській діяльності вимагають 

розробки нових інноваційних підходів до її фінансування, що мають 

відповідати стратегічним цілям та економічним можливостям України.  
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Актуальність дослідження. В умовах системної кризи банківського 

сектора України, яка супроводжується падінням показників ліквідності та 

прибутковості банківських установ, зростанням ризиків банківської діяльності, 

масовою ліквідацією банків, відтоком іноземного капіталу та зниженням рівня 

довіри до банківської системи, гостро постає питання діагностики проблемних 

ситуацій банківської системи. 

Постановка проблеми. Діагностика проблемних ситуацій банку повинна 

мати комплексний характер. Взаємовідносини між банками можуть призвести 

до катастрофічних наслідків, якщо один із них є фінансово нестійким, що не 

дає йому змоги виконувати взяті на себе зобов’язання в повному обсязі та у 

визначений період часу. Вирішення цієї проблеми спонукає до пошуку 

адекватних інструментів позиціонування банків на ринку банківських послуг. 

Одним із найефективніших підходів до відображення рівня довіри до 

банківських установ є побудова їх рейтингу в розрізі фінансової безпеки. 

Викладення основного матеріалу. Розглядаючи найпоширеніші нині 

підходи до рейтингування суб’єктів господарювання в цілому та банків 

зокрема, необхідно зазначити, що сукупність цих методів зорієнтована на 

визначення рейтингів за окремо взятими показниками або їх групами, при 
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цьому не враховується загальний рівень конкурентоспроможності 

досліджуваних суб’єктів на відповідному ринку [1]. Але проаналізовані підходи 

до рейтингування суб’єктів господарювання не дають змоги визначити позицію 

банку з урахуванням рівня його фінансової безпеки, а також не враховують 

потенційних можливостей у рамках конкурентного середовища на ринку 

банківських послуг. Цього недоліка можна уникнути за допомогою 

застосування в процесі рейтингової оцінки банків таксонометричного методу. 

Сутність цього методу полягає у формуванні рейтингової оцінки 

банківської установи на основі відхилення показників його функціонування від 

значень «еталонного» банку. Так, на основі квазівідстаней визначається сучасна 

позиція кожного банку з розглянутої вибірки, що дає можливість встановити 

тактичні і стратегічні напрями розвитку банків [2]. 

Адаптований до рейтингування банків у розрізі пріоритетності їх 

фінансової стійкості аксонометричний метод має таку послідовність 

формалізації:  

1. Ідентифікація фінансових показників, що прямо або опосередковано 

відображають рівень фінансової стійкості відповідної фінансової установи; 

2. Побудова матриці значень фінансових показників; 

3. Нормалізація системи фінансових показників, що передбачає їх 

перетворення у порівнянний вигляд; 

4. Визначення кількісних характеристик фінансової безпеки банків, які 

пропонується прийняти як «еталонні»; 

5. Формування квазівідстаней шляхом порівняння нормалізованих 

абсолютних та відносних фінансових показників банків з аналогічними 

значеннями «еталонного» банку; 

6. Визначення пріоритетності показників фінансової безпеки банків на 

основі аналізу результатів, наданих експертною групою; 

7. Рейтингування розглянутої сукупності банків шляхом використання 

зважених квазівідстаней як рейтингових оцінок. 
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Визначення зважених квазівідстаней між j-м та «еталонним» банками за 

формулою: 

, 

де  – рейтингова оцінка j-того банку,  – нормалізований і-й 

фінансовий показник еталонного банку,  – ваговий коефіцієнт і-го 

фінансового показника. 

Отримані зважені квазівідстані пропонується використовувати як 

рейтингові оцінки, що є основою визначення позиції кожного банку серед 

інших контрагентів з урахуванням рівня його фінансової безпеки [3]. 

Заключним етапом реалізації таксонометричного підходу є проведення 

рейтингування розглянутої сукупності комерційних банків на основі 

ранжування зважених квазівідстаней від найменшого до найбільшого їх 

значень. 

Висновки. Визначення рейтингової оцінки комерційних банків у розрізі 

аналізу їх фінансової безпеки на основі таксонометричного методу дає змогу 

ідентифікувати резерви зміцнення їх фінансової безпеки, з’ясовувати поточний 

стан кожного банку та визначити потенційні можливості розвитку окремої 

банківської установи. 
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У зв’язку з виникненням нестабільної політичної та, як наслідок, 

економічної ситуації в Україні проявляється загострення напруженості в 

суспільстві та посилення паніки серед вкладників, які ініціюють процес 

вилучення заощадження з банківських строкових депозитних рахунків. 

Вітчизняні банки відчувають низку проблем щодо підтримки власної репутації, 

з яких можна виділити наступні: скорочення обсягів припливу фінансових 

ресурсів із приватного сектора, суттєве падіння курсу національної валюти та 

втрату довіри з боку вкладників. На тлі зазначених проблем питання управління 

репутаційним ризиком банку набуває особливої актуальності.  

Ризик репутації складає основну загрозу для банків, оскільки характер 

їхнього бізнесу вимагає підтримки довіри у вкладників та кредиторів. Ризик 

репутації визначається як ймовірність того, що негативна характеристика щодо 

практики ділових відносин та співробітництво банку, незалежно від того, 

правда це чи ні, призведе до втрати довіри до банківської установи [1]. За 

іншим визначенням, ризиком репутації є наявний або потенційний ризик для 

надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу 

фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або 

органами нагляду [2].  

Репутаційний ризик впливає на спроможність банку встановлювати нові 

відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати існуючі 

відносини. Цей ризик може призвести до фінансових втрат або зменшення 

клієнтської бази банку, у тому числі до притягнення до адміністративної, 

цивільної або кримінальної відповідальності. Ризик репутації має місце на всіх 
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рівнях організації діяльності, і тому важливою є необхідність налагодження 

ефективної системи взаємовідносин банку із клієнтами та суспільством.  

Ризик репутації має досить особливі характеристики і тому ускладненим 

є процедура його кількісної оцінки.  

Банківські установи є особливо вразливими до ризику репутації, оскільки 

вони, будучи пов’язані з великою кількістю контрагентів та акумулюючи значні 

фінансові ресурси, можуть стати знаряддям чи жертвою незаконної діяльності з 

боку їхніх клієнтів, або інших осіб.  

Складність аналізу репутаційного ризику полягає у неможливості 

виокремлення впливу саме репутаційних факторів на результат діяльності 

банку, але проведене дослідження свідчить про те, що головними індикаторами 

його оцінки можуть бути:  

 динаміка процентних витрат;  

 динаміка залишків на рахунках контрагентів;  

 динаміка коефіцієнта ліквідності.  

Оскільки ринкові умови функціонування банківських установ та їх 

структурна характеристика є різними, не існує єдиної системи управління 

ризиками, прийнятної та уніфікованої для всіх банків. Кожна банківська 

установа має розробити власну програму та системи управління репутаційним 

ризиком, відповідно до потреб і обставин. Система управління ризиком 

репутації банку складається з регламентних документів, положень, процедур, 

процесів, які затверджуються відповідно до обраної форми управління з 

урахуванням розміру банку та складності його операцій. Ця система повинна 

включати в себе політику і положення щодо управління ризиком репутації.  

З метою підвищення рівня ефективності управління репутаційним 

ризиком банку необхідно: періодично переглядати політику і положення 

діяльності банку з метою поліпшення стандартів роботи з клієнтами та іншими 

зовнішніми сторонами; здійснювати процес контролю за репутацією клієнтів 

банку для уникнення контактів з клієнтами із незадовільною репутацією, які 

можуть негативно вплинути на репутацію самого банку. Крім того, для 
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управління ризиком репутації банк повинен проводити регулярний моніторинг 

повідомлень засобів масової інформації про банк, пов’язані з ним структури та 

клієнтів з метою прийняти відповідні заходи, спрямовані на підтримання та 

відновлення позитивної репутації банку та його іміджу. Управління ризиком 

репутації банку потребує активних дій не тільки з боку відділу маркетингу, а 

також активних дій менеджерів усіх його підрозділів та персоналу. Ймовірність 

виникнення ризику репутації не можливо спрогнозувати оскільки більшість 

факторів впливу знаходяться поза межами банківської установи. Впливати на ці 

прояви можливо тільки непрямими засобами за допомогою рекламних та PR- 

агенцій. Впливати на внутрішні фактори можливо впровадивши жорсткі 

внутрішні норми морально етичної поведінки для співробітників банківської 

установи. 
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