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РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

УДК 336.71 (045)
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

УКРАИНЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

А. В. Аборчи, аспирант
Институт экономики промышленности НАН Украины

Банковская система Украины (БСУ) с самого начала своего 
независимого существования постоянно испытывает на себе 
влияние международных глобализационных процессов. Это влияние 
постоянно сказывается как на качественных, так и на количественных 
характеристиках структуры БСУ, что, в свою очередь, требует 
постоянного мониторинга и анализа. 

В условиях глобализации и интернационализации финансовых 
рынков банковский капитал стал как никогда мобильным. 
Либерализация банковского законодательства в сочетании с 
отсутствием протекционистской политики в финансовой сфере уже 
давно привели к тому, что на украинском рынке банковских услуг 
превалируют участники с иностранным капиталом. На 1.09.2012 
доля иностранного капитала в уставном фонде украинских банков 
составила 42,9%, притом, что большая часть этого капитала работает 
в банках первой и второй группы [1]. Такая ситуация оказывает как 
положительное, так и отрицательное воздействие на работу БСУ, 
а сам феномен экспансии иностранного капитала уже давно стал 
предметом для острой дискуссии в научном сообществе. Здесь стоит 
лишь отметить, что экспансия иностранного капитала является 
прямым следствием глобализации, а значит, во многом этот процесс 
носит объективный и неотвратимый характер. 

Тесная связь между ситуацией на международных финансовых 
рынках и процессами, протекающими в БСУ, отчасти объясняет 
также тот факт, что в последнее время украинский рынок покинуло 
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несколько иностранных участников [2]. Крупные транснациональные 
финансово-промышленные группы в последние несколько лет 
пересматривают стратегию своего развития, сменяя агрессивное 
наступательное поведение на более умеренное и рациональное. 
Нестабильность в мировой экономике, рост финансовых рисков на 
фоне снижения платежеспособности не только мелких заёмщиков, но 
и отдельных государств заставляет крупные банки наращивать запас 
прочности. Это вынуждает их сокращать финансирование дочерних 
структур и филиалов банков в других странах, что нередко приводит к 
их ликвидации либо реструктуризации с существенным изменением 
структуры инвесторов и их долей в уставном капитале. 

Одним из проявлений глобализации финансовых рынков в Украине 
является изменение количества банков. Ещё с конца ХХ века в мире 
наблюдается тенденция к концентрации банковского капитала, что 
приводит к постоянным слияниям и поглощениям. Итогом является 
постоянное сокращение количества банков, что хорошо демонстрирует 
пример крупнейших развитых стран мира. Что же касается Украины, 
то исследование динамики количества банков говорит о том, что в 
нашей стране эта тенденция только начинает набирать обороты. До 
2008 года количество банков в Украине постоянно увеличивалось, а в 
период с 2008 по 2012 год оставалось относительно стабильным. В то же 
время за первые 9 месяцев 2012 года количество зарегистрированных 
банков в нашей стране резко пошло на спад и на данный момент 
уже в отношении 24 банков начата процедура ликвидации. Начало 
такого тренда уже давно прогнозировалось многими исследователями 
и, скорее всего, в дальнейшем ситуация в Украине и мире будет 
приводить к ещё большему сокращению участников до экономически 
обусловленного равновесного оптимума. 

По своим характеристикам банковская система Украины 
традиционно относится к континентальному (немецкому) типу [3]. 
В её регулировании сильна роль центрального банка, который не 
отвечает по обязательствам правительства, а в структуре превалируют 
участники с универсальным характером деятельности. К тому же 
в банковской системе Украины наблюдается достаточно большое 
количество участников, несмотря на то, что основу банковской 
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системы составляют два десятка крупнейших банков. Однако под 
влиянием глобализации финансовых рынков и интернационализации 
банковского дела БСУ претерпевает существенные изменения, 
трансформируясь и модернизируясь в сторону англосаксонской 
модели. Одним из явных признаков этого является появление 
большого количества специализированных банковских учреждений 
(зачастую иностранного происхождения), задействованных в работе с 
чётко очерченным кругом клиентов. Так, в Украине стало появляться 
много банков, сфокусированных исключительно на потребительском 
кредитовании, на работе с корпоративным сектором, а также 
ряда инвестиционных банков. Все это происходит на фоне роста 
централизации регулирования в банковской сфере, а также роста 
числа приверженцев тезиса о том, что Национальный банк Украины 
должен напрямую контролироваться правительством через вновь 
созданные структуры. Сохранение либо усиление таких тенденций 
даёт возможность спрогнозировать существенное изменение 
архитектоники БСУ уже в среднесрочном периоде. 
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УДК 336.711
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВИМОГ 

БАЗЕЛЯ III ПРИ РЕГУЛЮВАННІ КАПІТАЛУ
 БАНКІВ УКРАЇНИ

Б. П. Адамик, к.е.н., доцент
Тернопільський національний економічний університет

Системи банківського регулювання і нагляду практично усіх країн 
світу за останні роки зазнали суттєвого реформування і якісних 
змін. Поштовхом до здійснення якісних змін в сфері регулювання 
банківської системи стало прийняття 12 вересня 2010 року Базельським 
комітетом з питань банківського нагляду нових норм і стандартів щодо 
структури капіталу і якості активів банку, що отримали назву «Базель 
III». Цей документ жодним чином не заперечує і не відміняє Базель 
II, навпаки, доповнює і посилює положення Базеля II, створюючи 
умови для підвищення фінансової стійкості банків та їх здатності 
здійснювати стабільну та ефективну діяльність у кризовий період 
чи період невизначеності. Фактично вимоги Базеля III є посиленням 
світових стандартів щодо власного капіталу банків, спрямованих на 
довгострокову підтримку фінансової стабільності.

Важливо наголосити, що документ Базель III приймали голови 
центральних банків 27 провідних держав світу – і якщо попередні 
документи Базельського комітету зазвичай носили рекомендаційний 
характер і відповідальності за їх недотримання не було, то особливістю 
Базеля III є встановлення чітких вимог, за невиконання яких 
передбачена відповідальність. 

Практично усі вимоги Базеля III стосуються деталізованих вимог 
до капіталу, а саме: 

– підвищено мінімальні вимоги власного капіталу, зваженого за 
ризиком активів з 2 до 4,5%;

– підвищено вимоги до мінімального розміру капіталу першого 
рівня з 4 до 6% в період з 2013 по 2015 рр.;

–введено захисний додатковий резерв – «буфер консервації капіталу» 
обсягом 2,5%, який необхідно буде банкам сформувати з 2016 по 2019 рік.
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Фактично вимоги до капіталу першого рівня становитимуть 7% 
(2,5%+4,5%), а з врахуванням контрциклічного капіталу – 9,5%.

Важливо наголосити, що змінився дещо і склад капіталу першого 
рівня, у порівнянні з вимогами Базеля II. Зокрема, якщо раніше до 
капіталу першого рівня можна було включати усі види акцій банку, то 
Базель III дозволяє включати лише звичайні акції, при цьому доволі 
суттєве зростання мінімального рівня – з 2 до 4,5% (більш як у два 
рази). Якщо ж врахувати необхідність створення буферу збереження 
капіталу у розмірі 2,5% від активів, зважених на ризик, то загальна 
сума акціонерного капіталу банку, починаючи з 2019 р., повинна 
перевищувати 7%, що на 350% більше, ніж вимоги сьогодення (2%).

Незважаючи на те, що імплементація вимог Базеля III доволі 
розтягнута у часі – банки мають 9 років (з 2012 по 2019 рр.), проте 
основні заходи в сфері впровадження Базеля III банки повинні 
здійснювати вже упродовж 2010-2014 рр.

Вимоги Базеля III є суттєвими і можуть кардинально вплинути 
на розвиток банківських систем окремих держав як позитивно, так і 
негативно.

Виконання банками вимог Базеля III зумовлює необхідність 
залучення нових ліквідних коштів, спрямованих на збільшення 
власного капіталу. Основним джерелом таких коштів є додаткова 
емісія акцій банків, проте в посткризовий період доволі складно 
суттєво збільшити обсяг власного капіталу. Зважаючи на необхідність 
нарощування ліквідних коштів, зокрема з 2015 року посилено вимоги до 
короткострокової ліквідності банків до 100%, що однозначно призведе 
до зменшення прибутковості банківських операцій, привабливість 
інвестування в банківський сектор буде суттєво зменшена. Окрім того, 
інвестори банків (акціонери) в періоди негараздів (криз) фактично не 
матимуть можливості розпоряджатися прибутком, якщо зменшиться 
буфер збереження капіталу.

Для Національного банку України важливим є дотримання 
рекомендацій та правил Базельського комітету. Особливо актуальним 
є максимально повно застосовувати стандарти Базеля II. Проте 
окремі вимоги Базеля III в силу специфіки регулювання банківської 
діяльності в Україні НБУ варто впроваджувати разом з розвинутими 
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країнами. За багатьма вимогами банки України вимог Базеля III 
щодо капіталу дотримуються вже й сьогодні. Тому цілком реальним 
є прийняття додаткових зобов’язань щодо створення резервів, 
поетапного збільшення обсягу капіталу першого рівня відповідно до 
Базеля III.

Важливість прискореного впровадження у практику регулювання 
діяльності банків України вимог Базеля III щодо капіталу полягає також 
у тому, що реальний обсяг власного капіталу банків України є доволі 
незначний і проблема його нарощування є актуальною. Імплементація 
Національним банком України в практику регулювання капіталу 
банків нових вимог щодо обсягу капіталу зобов’яже комерційні банки 
нарощувати обсяг власного капіталу, а також зменшувати кількість 
надризикових банківських операцій, зокрема у сфері споживчого 
кредитування.

Проте головна увага регулятора в сучасних умовах, зважаючи на 
зростання обсягів активних операцій, активізацію процесів створення 
банківських об’єднань та фінансово-промислових груп, повинна 
приділятися мінімізації ризиків у діяльності банків. Національному 
банку важливо впроваджувати в щоденну діяльність підходи і методи, 
зорієнтовані на виявленні проблем у діяльності банків на ранніх 
стадіях їх виникнення, необхідно здійснювати оцінку та управляти 
ризиками превентивно, а не по факту. Підвищені вимоги щодо 
капіталу банків створять надійну основу і є запорукою зменшення 
ризиків у діяльності банків.

Врахування зазначених пропозицій дозволить наблизити систему 
регулювання та нагляду за діяльністю банків в Україні до кращих 
традицій світової практики, а також досягнути більш повного 
дотримання Базельських принципів ефективного банківського 
нагляду. 
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УДК 336.7
СУТНІСТЬ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКУ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВЯЗОК З 

БАНКІВСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
 ТА РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

М. С. Алілуйко, аспірант
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Важливою передумовою прибутковості банківських установ, 
підтримки їх достатньої ліквідності та довіри з боку всіх учасників 
ринку є достатня за обсягом та належним чином збалансована 
ресурсна база банків. Проаналізувавши економічну літературу, ми 
дійшли висновку, що існує багато розбіжностей та невизначеностей 
у трактуванні сутності понять «банківські ресурси», «ресурсна база 
банку», «ресурсний потенціал банку».

Термін «ресурси» походить від французького поняття ressources 
і означає допоміжний засіб, можливості, запаси, джерела, кошти [1, 
2, 3]. Термін «ресурси» є найбільш загальним і охоплює «…природні, 
сировинні, матеріальні, трудові, фінансові цінності, які можуть бути 
використані в разі потреби на створення товарних запасів, надання 
послуг, одержання додаткової вартості» [1, с.509]. Наше дослідження 
стосується лише фінансових банківських ресурсів. Такий підхід 
лежить в основі трактування сутності поняття «банківські ресурси», 
доповнюючись змістом, що випливає з особливостей функціонального 
призначення та характерних особливостей банківської діяльності. 

У зарубіжній літературі поняття «ресурси банку» як самостійний 
термін, що підлягає вивченню й визначення, практично відсутній. У 
наукових працях провідних економістів Заходу не вживається термін 
«банківські ресурси». Так, Едвін Дж. Долан, Колін Д. Кемпбелл і 
Розмарі Дж. Кемпбелл, досліджуючи джерела грошових коштів банку, 
пропонують звернутися «до правого боку банківського балансового 
звіту», де відображені депозити, позики й акціонерний капітал банку 
[4]. Російський дослідник І.  О. Лаврушин, трактуючи суть ресурсів 
банків, пропонує відобразити джерела їхнього формування та напрями 
використання: власні капітали та фонди банків, а також кошти, 
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залучені банками у процесі пасивних і активно-пасивних операцій (у 
частині перевищення пасиву над активом), що використовуються для 
активних операцій банків [5].

Проведений аналіз вітчизняної та російської економічної 
літератури дав змогу нам систематизувати існуючі в науковій 
літературі підходи до трактування банківських ресурсів за такими 
ознаками: відображення в регістрах бухгалтерського обліку; джерела 
формування; напрями використання.

На нашу думку, найбільш повно категорію банківських ресурсів 
можна охарактеризувати, поєднавши всі попередні визначення, 
відкинувши суперечливі моменти і додавши неохоплені категорії. 
Таким чином, отримаємо наступне визначення: банківські ресурси 
– це сукупність акумульованих банком грошових коштів на умовах 
виникнення зобов’язань власності чи боргу, що фактично перебувають 
у його безпосередньому розпорядженні упродовж визначеного проміжку 
часу і можуть бути потенційно прирощені чи зменшені (втрачені) ним 
в результаті проведення банківською установою активних операцій.

Традиційним визначенням ресурсної бази банків є її трактування 
як сукупності грошових коштів, що перебувають у розпорядженні 
банку. Такий підхід має під собою певну логічну підставу, тому що 
акумульовані банком кошти є фінансовою базою для його діяльності. 
Однак таке поняття «ресурсна база» ототожнює його з визначенням 
традиційного поняття «банківських ресурсів». 

На нашу думку, ресурсна база являє собою сукупність банківських 
ресурсів на визначений момент часу, а також прирощений ними дохід, 
які використовуються для здійснення операцій щодо розміщення 
коштів і здійснення послуг з метою отримання прибутку. 

Серед науковців дискусійним є питання щодо трактування 
категорій «ресурсний потенціал» і «ресурсна база». На нашу 
думку, найбільш точно відображає сутність ресурсного потенціалу 
таке визначення: ресурсний потенціал банку – це сукупність 
власних, залучених та позичкових коштів банку, що перебувають 
у безпосередньому його розпорядженні, а також тих ресурсів, які 
банк може потенційно залучити внаслідок проведення ефективної 
банківської діяльності для підтримки оптимальної структури своєї 
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ресурсної бази. Тому ресурсний потенціал – це максимум ресурсів, 
які банк може залучити на фінансовому ринку. 

Таким чином, робимо висновок про те, що основна відмінність 
між поняттями «ресурсна база» та «ресурсний потенціал» полягає 
в часовому характері управління ними: якщо ресурсна база є 
фактичною сукупністю банківських ресурсів у визначений момент 
часу, то ресурсний потенціал включає ще й потенційну можливість 
залучення додаткових ресурсів на фінансовому ринку. 

Отже, визначена сутність ресурсної бази дають змогу зробити 
висновок, що ресурсна база банку є динамічним, функціональним 
утворенням, що забезпечує поточну банківську діяльність від початку 
його утворення. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Л. М. Барабан, старший викладач
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Основною функцією, яку виконує ринок цінних паперів в економіці 
країни, є перерозподіл інвестиційних ресурсів та забезпечення 
грошовим капіталом потреб виробництва. Для виконання цієї 
функції має діяти розвинена інфраструктура фондового ринку, бути 
запроваджений широкий спектр фінансових інструментів та ефективні 
механізми взаємодії учасників ринку. 

Однак, сьогодні фондовий ринок розвинений дуже слабко, а 
процес його інституційного становлення, набуття необхідних якісних 
параметрів ще далеко не завершений. Трансформаційні перетворення 
в Україні, котрі розпочались на тлі глибоких макроекономічних 
диспропорцій набули характеру інтенсивного зростання. Фондовий 
ринок в процесі становлення перехідної економіки, став причиною 
внутрішньої та зовнішньої макроекономічної розбалансованості 
макросистеми, був підірваний впливом світової фінансової кризи. Як 
наслідок – відбулося зростання дефіциту бюджету, платіжного балансу, 
швидкого росту державного боргу.

Аналізуючи в цілому динаміку обсягів випуску цінних паперів в 
Україні протягом 1998-2011 років, яку наведено на рис. 1, слід зазначити, 
що спостерігається загальна тенденція до зростання, але вона не має 
стабільного розвитку, що підтверджується досить хаотичними змінами 
у темпах приросту.

Станом на 01.01.2012 року, загальний обсяг випусків цінних паперів, 
зареєстрованих НКЦПФР, становив 986,56 млрд грн., що, майже в 1,2 
рази більше ніж у попередньому році [1]. Незважаючи на позитивну 
динаміку випусків цінних паперів, за підсумками 2011 року індекс 
ФБ ПФТС, що відображає коливання цін на найбільш ліквідні акції 
підприємств, зменшився на 440,65 пункти, або на 45,19%. Це зменшення 
було спричинене скороченням попиту на продукцію металургійних 
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підприємств; зниження рейтинговим агентством Standard&Poor’s 
прогнозу рейтингу України з «позитивного» до «стабільного». 

Банківські установи як емітенти, інвестори та фінансові посередники 
повинні забезпечити надходження капіталів у більш прибуткові 
галузі економіки і забезпечити ефективну інвестиційну політику 
держави. Так, станом на 01.07.2012 року провідні позиції на ринку з 
формування інвестиційного портфеля займали ПАТ «Ощадбанк», ПАТ 
АБ «Укргазбанк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ 
«Укрсоцбанк» та ПАТ «ОТП Банк». Інші банки проводять пасивну 
інвестиційну політику на фондовому ринку держави. Фінансові 
інвестиції банків у корпоративні цінні папери є незначними і станом 
на 01.01.2012 року становлять – 8,84% від загальної суми інвестиційних 
операцій. Така ситуація свідчить про низькі обсяги фінансування 
реального сектора економіки, оскільки саме корпоративні цінні папери 
є вагомим інструментом залучення інвестицій у виробництво.

Нагальні проблеми, що існують на фондовому ринку України 
і заважають його подальшому розвитку – це низька ліквідність та 
капіталізація, масштабний дефіцит внутрішніх грошових ресурсів 
для інвестицій, низька частка біржового сегменту ринку, недостатнє 
законодавче регулювання ціноутворення, обмежена кількість ліквідних 
та інвестиційно привабливих фінансових інструментів, висока 
фрагментарність біржової та депозитарної структури. Всі вони є 

 Рис. 1. Динаміка обсягу випуску цінних паперів в Україні 
протягом 1998-2011 років, млрд грн.
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прямим відображенням посткризового періоду, який наразі переживає 
український фондовий ринок.

Для вирішення проблемних питань і стимулювання подальшого 
розвитку ринку Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку було розроблено проект Програми розвитку фондового ринку на 
2012-2014 роки, в якому окреслені наступні основні завдання, а саме:

– збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку;
– удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення її 

надійного і ефективного функціонування;
– удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду, 

моніторингу та захисту прав інвесторів.

Список використаних джерел
1. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України 
протягом 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. 
ssmsc.gov. ua 
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УДК 336.77
МЕХАНІЗМ ГРОШОВОЇ ЕМІСІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Н. П. Баріда, к.е.н., докторант
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Глобалізаційні процеси носять всеохоплюючий та об’єктивний 
характер, зумовлюючи зростання взаємозв’язків і взаємозалежності 
національних економічних систем. Під впливом глобалізаційних 
процесів жодна країна неспроможна раціонально формувати і 
реалізовувати економічну та грошово-кредитну  політику без 
урахування умов світової інтеграції.

Глобалізація фінансових ринків має надзвичайно потужний  вплив 
на механізм емісії національних грошей. У свою чергу механізм 
грошової емісії відіграє важливу роль у розбудові соціально-
економічного середовища суспільства. Від механізму та обсягу 
грошової емісії в значній мірі залежить перерозподіл доходів у 
суспільстві: одні отримуючи емісійний доход – стають заможнішими, 
а інші сплачують «інфляційний податок» та стають біднішими. 

У механізмі емісії в умовах сформованих ринкових відносин, 
випуск грошей в обіг здійснюється на кредитних засадах і таким 
чином, фінансується створення доданої вартості, тобто дається 
певний грошовий аванс для розвиту економіки. Тобто, механізм 
емісії кредитних грошей підвищує стимулюючий вплив грошей на 
соціально-економічний розвиток. 

Про ефективність механізму грошової емісії свідчить те, наскільки 
швидко відбуваються зміни та формується соціально однорідне 
суспільство.  Цивілізовані розвинуті країни, виробляючи державну 
економічну політику, спираються на таку економічну модель 
розвитку суспільства, яка б ставила за мету зростання багатства 
нації, тобто – розвиток дрібного та середнього бізнесу, а не кланово-
олігархічних груп. Такі країни є на сьогодні ефективними та 
конкурентоспроможними у світі, у них провідною соціальною силою 
є середній клас, який складає щонайменше 2/3 суспільства. А у таких 
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центральноєвропейських державах як Австрія, Бельгія, Нідерланди, 
Швейцарія, Скандинавські країни – частка середнього класу досягає 
75-85%.

Соціально-економічна структура українського суспільства 
свідчить про хибність та вичерпаність обраної моделі розвитку. Нині 
вона виглядає таким чином: 5% – багаті, 35% – умовно середній клас, 
60% – бідні, із них 37% – за межею бідності [1].

Отже сьогодні в Україні існує нагальна потреба щодо вироблення 
механізму грошової емісії який сприятиме збалансованому та 
стабільному соціально-економічному розвитку.

Критерієм оцінки ефективності механізму грошової емісії є 
структура емісійних грошових потоків. Структура грошової емісії, 
відображає визначений центральним банком, напрям емісійних 
грошових потоків та розподіл емісійних грошових ресурсів. Емісійні 
грошові потоки – це канали руху емісійних ресурсів із центрального 
банку в економіку

Центральний банк може спрямовувати емісійні грошові потоки в 
економіку, через такі канали: 

– Кредитування комерційних банків (канал рефіна-нсування);
– Операції на відкритому ринку;
– Канал валютних інтервенцій.
Емісійні грошові потоки відрізняються один від іншого, такими 

основними рисами:
– напрямом переміщення грошей та ціллю емісії; 
– суб’єктами та характером грошових відносин;
– макроекономічним ефектом грошової емісії.
Основним стратегічним завданням центрального банку, є 

забезпечення стабільності національних гро-шей. Стабільні гроші 
– це запорука довгострокового економічного розвитку країни та 
підвищення добробуту громадян України. Основою стабільності є 
грошова емісія на кредитній основі. 

Ключовим атрибутом сучасної ринкової економіки є кредитні гроші. 
Емісія кредитних грошей базується на основі кредитування реальної 
економіки. Завдяки кредитному характеру грошової емісії, випуск 
грошей тісно пов’язується з реальними потребами господарського 
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обороту, сприяє його розвитку та забезпечує адекватність обсягу 
емісії прибутковості виробництв та продуктивності праці в економіці.

Спрямування емісійних грошових потоків центрального банку 
в економіку через канали рефінансування комерційних банків та 
операцій на відкритому ринку, здійснюється на кредитних засадах, і 
у випадку, якщо гроші спрямовуються в реальний сектор економіки, 
гроші стають фінансовим ресурсом економічного розвитку, в такому 
випадку емісійна діяльність, має найбільш позитивний та загальний 
макроекономічний ефект. 

Емісія через канал валютних інтервенцій, здебільшого спрямована 
на забезпечення стабільності валютного курсу та підтримку експорту, 
у такому випадку, грошова емісія перетворюється у фінансовий 
ресурс розвитку експортерів. Глобалізація вже стала реальністю для 
України, а її вплив найбільш відчутно проявляється через тенденцію 
стрімкого зростання каналу валютних інтервенцій у механізмі 
грошової емісії. При високій активності валютного каналу емісії, дуже 
важлива відповідність структури експорту розвитку стратегічних 
національних інтересів.

Список використаних джерел
1. Аналітичний огляд «Результати України у світових рейтингах» // 
Офіційний сайт Національного банк України [Електронний ресурс]. 
– www. bank.gov.ua 
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УДК 336.273
ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕПОЗИТНИЙ І КРЕДИТНИЙ РИНКИ

О. М. Бартош, старший викладач
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Важливу роль у реалізації грошово-кредитної політики відіграє 
систематичний контроль за виконанням визначених показників та 
індикаторів.

Оскільки центральний банк не обслуговує безпосередньо 
господарюючих суб’єктів, можливості його впливу на економічні 
процеси та грошовий обіг значною мірою зумовлюється взаємодією з 
комерційними банками, де депозитні та кредитні операції є головним 
джерелом емісії та визначають обсяг і структуру грошової маси.

В основному, всі регулюючі інструменти НБУ направлені на 
стабілізацію банківських установ, тому пріоритетними інструментами 
його грошово-кредитної політики можна визначити: 1) процентну 
політику; 2) політику обов’язкових резервів; 3) операції на відкритому 
ринку; 4) політику рефінансування; 5) курсову політику, які безпосередньо 
впливають на грошову масу, мають свою мету та регулюючі функції. 

Депозитні та кредитні операції – важливий інструмент грошово-
кредитної політики центральних банків. Вони є монетарними операціями 
і застосовуються для регулювання ліквідності банківської системи з 
метою підтримання рівноваги на грошово-кредитному ринку. Кредитні 
та депозитні операції – гнучкий та оперативний ринковий інструмент, 
їх застосування призводить до змін в обсягах грошової бази, тобто 
пропозиції грошей [2, с.132].

У післякризовий період завданнями грошово-кредитної політики 
центрального банку, що регулюють кредитний та депозитний ринок, 
можна визначити:

- підтримка стійкості фінансової системи до стресових ситуацій;
- обмеження фінансових ризиків;
- згладжування циклів фінансових коливань.
Завдання між собою взаємопов’язані. З одного боку, на 
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інструментальному рівні вони засновані на мікропруденційному 
регулюванні і повинні визначати норми діяльності під впливом яких, 
окремі банки будуть володіти достатнім власним капіталом та ліквідністю.

Для забезпечення досягнення перелічених завдань, установи банків 
визначають напрямки роботи, що включають основні орієнтири, 
виконання яких впливає на кредитний та депозитний ринок. 
Інструментарій банків, що є дзеркальним відображенням кола їх 
повноважень, може бути представлений такими елементами (табл. 1).

Одним з основних елементів повноважень банку є правильна 
постановка стратегічних цілей. Вдало розроблена стратегія банку, в яку 
входить кредитна та депозитна політика, дає змогу планувати, регулювати, 
контролювати та раціонально організувати взаємовідносини між банком 

Таблиця 1
Елементи повноважень банківських установ

Орієнтири Значення 
Стратегія банку Підвищення конкурентоспроможності банку 

шляхом розвитку традиційних та інноваційних 
послуг на основних сегментах фінансового ринку

Маркетингова 
політика банку

Дослідження ринку для забезпечення стабільності 
наявних клієнтів, виявлення потенційних клієнтів 
та розширення кола послуг

Розмір капіталу Збільшення капіталу банку забезпечує 
захист вкладників та кредиторів, збереження 
платоспроможності банку, збільшення обсягів 
кредитування та покращує основні показники 
роботи банку. Показники капіталу дають 
можливість НБУ контролювати діяльність банків на 
кредитному та депозитному ринках

Цінова політика 
банку

Регулює розміри процентних ставок за кредитами та 
депозитами, умови нарахування та сплати процентів

Ліквідність Дотримання визначених нормативів миттєвої, 
короткострокової та поточної ліквідності, 
нормативів обов’язкових резервів
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і його клієнтами щодо зворотного руху грошових коштів. Індикатором 
стратегії банку є процентна ставка, яка служить гнучким інструментом 
створення позичкового капіталу і переливу кредитних ресурсів від 
кредитора до позичальника.

Регулюючі функції процентних ставок здійснюються через їх рівень 
та динаміку. Величина процента – це величина самого прибутку. 
Остання криза супроводжувалася значним спадом кредитної активності 
банківського сектору. Депозитний ринок можна охарактеризувати як 
стабільний. Банки в умовах збереження високої ліквідності продовжують 
заповнювати депозитні портфелі з метою – залишитися в ринку. 

Обсяг депозитів населення в першому півріччі 2012 року збільшився 
на 10,3%, а приріст обсягів кредитування банками реального сектору 
економіки за даний період становить 2% [1, с.2].

Дослідивши грошово-кредитну політику НБУ, можна визначити, що 
як на макро- так і на мікрорівнях основними завданнями індикаторів 
кредитного та депозитного ринку є:

- захист інтересів вкладників та інших кредиторів банку;
- збільшення ефективності здійснюваної політики банку щодо 

акумулювання грошових коштів та їх розміщення в кредити та інвестиції;
- підвищення конкурентоспроможності банку;
- підвищення довіри до банків з боку інвесторів, кредиторів та 

вкладників.
Тому, враховуючи труднощі економічної ситуації, НБУ проводить 

грошово-кредитну політику, основним завданням якої є стабілізація 
грошового та кредитного ринків, підвищення конкурентоспроможності 
банків та використання їхнього стабілізуючого впливу на реальний 
сектор економіки.

Список використаних джерел
1. Монетарний огляд за ІІ квартал 2012р. / Департамент монетарної 
політики Національного банку України//www.bank.gov.ua.
2. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та 
перспективи змін / За ред. В. С.Стельмаха. – К.: Центр наукових досліджень 
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УДК 336.71+368(477)
РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ТА СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

С. В. Башлай, к.е.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Розвиток фінансового ринку та посилення відповідних економічних 
процесів в окремих його сегментах змушують фінансові установи 
шукати нові форми та способи позиціонування своїх послуг. Історично 
так склалося, що саме банки та страхові компанії є основними 
системоутворюючими установами фінансового ринку. Глобалізація, 
міжнародна інтеграція та зростаюча конкуренція змушують ці 
фінансові установи постійно збільшувати та переформатовувати 
спектр своїх послуг. А по мірі розвитку фінансового ринку їхнє 
співробітництво набуває взаємопов’язаного багаторівневого 
характеру. 

Виходячи із універсального тлумачення сутності інтеграції, як 
процесу інтенсифікації взаємовідносин між відповідними установами, 
дослідженню підлягають такі напрямки взаємодії банків та страхових 
компаній, як спільне залучення (формування) та використання 
фінансових, технологічних та трудових ресурсів, створення спільних 
фінансових продуктів, проведення спільної маркетингової політики.

Взаємна зацікавленість щодо консолідації банківського та 
страхового бізнесу може полягати у наступних діях:

- фінансові установи отримують можливість створювати 
комбіновані фінансові продукти для одного споживача (спільного 
клієнта);

- інтегруючись банки та страхові компанії забезпечують умови для 
різностороннього розвитку, диверсифікації діяльності та ризиків;

- банківська діяльність насичена ризиковими напрямками 
здійснення – страхові компанії реалізують своє призначення, 
мінімізують банківські ризики та можливі їх негативні наслідки і, 
водночас, отримують надійних клієнтів.

Основними мотивами тісного співробітництва зі страховими 
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компаніями для банків стали: організація підкріплення (додаткового 
забезпечення) своїх кредитно-депозитних продуктів; забезпечення 
власної конкурентоспроможності на ринку та популяризації 
банківських послуг серед учасників страхового ринку; збільшення 
фінансових потоків за рахунок кредитно-інвестиційною підтримки 
страховиків; розширення частки фінансового ринку та клієнтської бази. 

В свою чергу, страхові компанії отримували фінансову підтримку, 
додаткові канали збуту своїх продуктів та джерела доходів, 
закріплювалися на фінансовому ринку завдяки новим ощадним 
програмам та інвестиційним інструментам на засадах консолідації 
зусиль з банками.

В Україні інституційна інтеграція, в першу чергу, передбачає 
перетинання потоків капіталів двох установ фінансового ринку.

Банки постійно відчувають потребу в формуванні необхідного 
власного та збалансованого (за строками, обсягами, походженням) 
сукупного банківського капіталу (кредитних ресурсів), ефективному 
та диверсифікованому його розміщені, страхуванні власних 
та клієнтських ризиків. Результатом інтеграції в такий спосіб 
(переплітання капіталу фінансових установ та консолідації їхньої 
діяльності в рамках об’єднання) стала поява економічних передумов 
для визначення нової спільної функції – єдиного фінансового центру 
(«фінансового супермаркету»). До того ж, як у банків, так і страхових 
компаній з’являється можливість створювати більш універсальні та 
привабливі фінансові програми для приватних та корпоративних 
клієнтів. В результаті такої інтеграції і створюються умови для 
отримання фінансовими установами конкурентних переваг на ринку.

Інший напрямок інтеграційних процесів для банків та страхових 
компаній, пов’язаний із забезпеченням умов для різностороннього 
розвитку, диверсифікації діяльності та ризиків. Зміст діяльності 
передбачає оперування страховими компаніями значними ресурсами 
сформованими в результаті отримання від клієнтів страхових премій. 
А враховуючи наявність у банків досвіду та можливостей з управління 
інвестиційними ресурсами кошти страхових компаній можуть 
розміщуватися в інші види активів (корпоративні та державні цінні 
папери, банківські метали) саме при сприянні банків.
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Страхові компанії розглядають банки як одних із найбільших 
клієнтів-страхувальників. В свою чергу, банки за рахунок страхових 
компаній отримують доходи від надання їм додаткових послуг 
(виконання функцій страхового агента, конвертації валюти, 
управління портфелем цінних паперів) чи забезпечують умови 
для цього (розрахунково-касове обслуговування страхувальників, 
просування банківських платіжних карток і т.п.). 

Розширення продуктового ряду для клієнтів позитивно впливає 
на імідж банку і створює передумови для отримання додаткових 
переваг при просуванні як спільних, так і власних програм. Співпраця 
страхової компанії з великим та відомим банком і навпаки, як правило, 
призводить до зростання довіри клієнтів.

В підсумку можна стверджувати, що інтеграційні процеси в 
банківському та страховому бізнесі обумовлені спільністю та 
поєднанням основної функції установ фінансової інфраструктурної 
– посередництва в переміщенні фінансових ресурсів від суб’єктів 
ощадно-депозитного до суб’єктів кредитно-інвестиційного 
характеру діяльності. Спільними для них є інвестиційна, ризикова, 
попереджувальна та платіжно-розрахункова функції.

Відтак, інтеграція банків і страхових компаній базуються на 
перетині їхніх функцій та інтересів, обумовлюється вигідністю 
для обох сторін і визначається кон’юнктурою фінансового ринку. 
Активізація інтеграційних процесів в сучасних умовах пояснюється 
численними перевагами та зацікавленістю обох фінансових установ 
у спільній діяльності, а співпраця – вигідна для обох сторін, має всі 
шанси для розвитку та розширення. 

Дослідження сутності та переваг інтеграційних процесів для банків 
і страхових компаній є також не менш важливим для визначення 
необхідних заходів при регулятивно-наглядовій діяльності 
відповідних державних структур в цих сферах, а також при сприянні 
подальшому розвитку фінансового ринку України, в цілому.
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УДК 336.71
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО 

РИЗИКУ БАНКІВ

Д. В. Безштанько, аспірант
Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

Банківське шахрайство, зловживання службовим становищем, 
помилки, та надзвичайні ситуації що ведуть до втрат – є проявом 
операційного ризику, що в деяких випадках можуть призвести до 
ліквідації банківської установи.

Необхідність управління даним видом ризику зумовлює потребу 
у створенні ефективної, адекватної та економічно доцільної системи 
оцінювання операційного ризику банку. 

Система оцінювання операційного ризику банку, на нашу думку, 
повинна складатися з елементів, які розглянемо на рис. 1.

Відповідно до рис. 1, система оцінювання операційного ризику 
банку складається з семи елементів, що взаємопов’язані між собою і 
висвітлюють різні сторони даної системи. Так, наприклад, неможливо 
адекватно і в повному обсязі оцінити загрози банку як без програмного 
забезпечення, так і без персоналу, що їх обслуговує.

На нашу думку, кадрове питання є головним на етапі формування 
системи оцінювання, а також під час проведення систематичного 
моніторингу загроз. Штат персоналу залежить від розмірів банківської 
установи – якщо установа має достатньо широку інфраструктуру, то 
необхідно створювати підрозділ з питань оцінювання операційного 
ризику банку. В тому випадку, якщо кількість філій та відділень є 
незначною, то повноваження з оцінки операційного ризику банку 
можна покласти на прохідного фахівця з ризик-менджменту.

У випадку створення відповідного підрозділу, ним повинні 
здійснюватися заходи у таких напрямках: 1) оцінка ризиків в ІТ 
секторі, персоналу, процесів та зовнішніх ризиків; 2) аналіз тенденцій 
ризиків; 3) фізичний захист; 4) інтеграція до існуючої системи ризик-
менеджменту банківської установи; 5)  розробка та впровадження 
власних програмних засобів для оцінки ризику.
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Для того, щоб даний підрозділ міг здійснювати свою діяльність 
без значних перешкод, існує необхідність у створенні відповідного 
методичного забезпечення. Слід зауважити, що рекомендації Базелю 
ІІ, Постанови НБУ №104 та 361 від 2004 р. носять узагальнений та 
рекомендативний характер. Основні внутрішньобанківські положення 
повинні формуватися на основі особливостей інфраструктури, форми 
власності, фінансових можливостей банку та інших чинників [1]. 

У таких правових актах, на нашу думку, в обов’язковому порядку 
повинна бути відображена процедура подання звітів про реалізації 
ризиків, на основі якої банк сформує власну базу даних операційних 
ризиків. Крім того, до обліково-аналітичного елементу системи 
оцінювання повинні бути включені ретроспективний, поточний 
(оперативний) та перспективний аналізи. Існує достатньо широкий 
спектр інструментів оцінки операційного ризику банку, однак 
більшість з них базується на накопиченій звітності, як мінімум за три-
п’ять років [2].

Для досягнення поставленої цілі – оцінювання операційного ризику, 
варто використовувати як поширені універсальні офісні програмні 
пакети, так і спеціалізовані (Moreexchange.org, OpVar, CrystalBall, 
Watchdog тощо), що дасть змогу оцінювати ризик не тільки за базовим чи 
стандартизованим підходом, а й більш досконалими методами.

Фінансові витрати банк завжди намагається мінімізувати, саме 
тому, одним з головних принципів системи оцінювання операційного 
ризику є економічність. Однак, в даному випадку фінансові ресурси 

 

Система оцінювання 
операційного ризику банку 

Кадровий ресурс 

Програмно-технічне забезпечення Обліково-аналітичний  
елемент 

Система контролю 

Методичне 
забезпечення 

Резерв часу 

Фінансове 
забезпечення 

Рис. 1. Складові елементи системи оцінювання 
операційного ризику банку
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можуть бути спрямовані у кількох напрямках – безпосередньо на 
створення  відділу з оцінювання операційного ризику, на оплату 
послуг з передачі ризику (страхування, аутсорсинг, консалтинг, он-
лайн технології тощо), та на заохочення повідомлень про реалізацію 
операційного ризику.

Система оцінювання операційного ризику банку потребує 
детального та систематичного контролю, оскільки допущення 
реалізації ризику може призвести до фінансових втрат. Піделемент 
контролю має на меті як контроль за виконанням покладених функцій 
працівників підрозділу з управління визначеним ризиком, так і 
контроль за дотриманням персоналом банку вимог з інформування 
даного підрозділу про випадки реалізації ризику.

Вся система залежить від наявного часу на її формування та 
накопичення інформації про реалізацію ризиків. Якщо регулятор 
визначить строки створення системи оцінювання операційного 
ризику, то банківська установа не маючи достатнього резерву часу, 
може отримати штрафні санкції.
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систем ризик-менеджменту в банках України [Електронний ресурс] – 
Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36985
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УДК: 336.71:65:012.32
ВПЛИВ ПОВЕДІНКИ КЛІЄНТІВ БАНКУ 

НА ПРОЦЕСИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

О. І. Білик, к.е.н.
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Сучасний стан банківської системи України характеризується 
посиленням цінової конкуренції, що передбачає пропозицію продуктів за 
зниженими цінами або з нижчою вартістю обслуговування чи споживання, і 
застосовується як засіб проникнення на ринки та відповідь на дії конкурентів. 
При цьому недостатньо уваги приділяється формуванню цін на банківські 
продукти та дослідженню факторів, що їх обумовлюють, хоча саме вони 
значною мірою впливають на гінцеві фінансові результати і конкурентну 
позицію банку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам ціноутворення та 
управління ціновою політикою присвятили свої дослідження такі відомі 
вітчизняні та зарубіжні науковці як И.  Алешина, Н.  Маслак, А.  Криклій, 
Л. Кузнєцова, Ю. Масленченков, В. Усоскін, Е.Уткін та інші. Але рекомендації 
іноземних дослідників не можуть бути механічно використані в умовах 
національної економіки, а розробки українських авторів не завжди є 
послідовними, оскільки містять певні протиріччя і не забезпечують 
практикам достатнього вибору реальних інструментів управління ціновою 
політикою банку. 

Будь-якій купівлі банківських продуктів передує певна потреба, саме 
для задоволення якої обирається певний банківський продукт або їх 
комплекс. Для того щоб обрати потрібну послугу, споживач проводить 
попереднє дослідження – збирає інформацію з різних джерел (реклама, 
спілкування тощо). На цьому етапі він отримує консультацію в різних 
банках або в незалежних кредитних брокерів та приймає рішення про 
доцільність обслуговування в тому чи іншому банку, де безпосередньо 
здійснює купівлю продукту. Після оцінки власного ступеня задоволеності, 
клієнтом приймається остаточне рішення щодо його обслуговування 
конкретним банком.

На думку А.  Кузнєцової [3] дослідження потенційних клієнтів 
розпочинається після того, як вони усвідомлюють потребу (але не 
у придбанні певного банківського продукту, а у зв’язку з бажанням 
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отримати певну вигоду, яка буде забезпечена завдяки банківському 
продукту). Тому, як правило, потенційні клієнти, проводячи свої 
споживчі дослідження, аналізують не привабливість послуг чи продуктів 
банків, а можливі вигоди, які може їм надати той чи інший банк. А вигоди 
для кожного клієнта насамперед пов’язані з мотивами, які передують 
виникненню потреби клієнтів.

Н.  Маслак зауважує, що відсутність певної уваги банку до 
врахування характеру поведінки клієнтів та їхньої реакції на зміну 
цін на банківські послуги досить часто призводить до негативних 
наслідків [2]. Так, якщо аналіз поведінки клієнтів у процесі реалізації 
банківських послуг виявиться не досить достовірним, то банк не 
зможе домогтися успіху на ринку. Тому при визначенні стратегічного 
і тактичного напрямків цінової політики виникає необхідність більш 
глибокого дослідження реакції клієнтів на цінові зміни в процесі 
користування банківськими послугами [1].

Для урахування вимог клієнтів банку до якості продуктів та 
послуг на нашу думку банківським установам слід розробляти 
механізм прийняття рішення щодо їх купівлі залежно від рівня ціни 
заходів (рис. 1).

З наведеного рисунку видно, що якщо реальні умови реалізації 
банківських продуктів або послуг відрізняються від прогнозних, 
споживач може прийняти негативне рішення щодо використання 
послуг конкретного банку.

У разі наявності негативного рішення існує два напрямки вирішення 
даної проблеми: по-перше, у випадку активної дії банків-конкурентів 
виникає необхідність у зміні рівня ціни; по-друге, якщо вплив банків-
конкурентів незначний, а прогнозний рівень ціни відрізняється від 
реального рівня на ринку не суттєво, то існує реальна можливість 
адаптації споживача до прогнозного рівня.

Процес прийняття банком цінового рішення у відповідності до стану 
споживчої готовності клієнтів базується на глибокому та якісному 
дослідженні їхніх інтересів і переваг. У даному разі існує реальна 
можливість достатньо достовірно визначити чутливість клієнтів до 
ціни, що характеризує собою їх реакцію на конкретний рівень ціни. 
Звичайно, це потребує вміння знаходити кількісні параметри чутливості 
клієнтів до ціни на основі використання сучасних методів.
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Рис.1 Механізм прийняття клієнтом банку рішення щодо 
використання «банківських послуг»
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ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

В. В. Бондаренко, аспирант
Институт экономики промышленности НАН Украины

Одним из показателей, характеризующих деятельность банковской 
системы, является уровень ликвидности банков, так как именно он 
отвечает за их способность вовремя и в полном объёме выполнять 
взятые на себя обязательства. При этом изменения в колебаниях 
банковской ликвидности оказывает практически мгновенное 
воздействие на макроэкономическую ситуацию, что, в свою очередь, 
требует чёткого понимания механизмов и основных векторов такого 
влияния.

Уровень банковской ликвидности отвечает за способность 
банков выполнять свои обязательства. Следовательно, именно 
ликвидность обеспечивает надлежащий запас прочности банковской 
системы во время кризисов и дисбалансов. В случаях, когда уровень 
ликвидности недостаточен, ограничивается платежеспособность 
кредитных организаций, что влечёт за собой затруднение процесса 
бесперебойного осуществления платежей, сказываясь на скорости 
денежного и товарного оборота. Итогом может стать полная 
приостановка проведения платежей внутри экономики, т.е. 
фактический паралич всего народного хозяйства [1]. В случаях такой 
острой нехватки ликвидности регулятору приходится прибегать к 
кардинальным мерам, что может иметь далеко идущие последствия 
для всей экономики государства.

Несмотря на относительно стабильное функционирование 
банковской системы Украины, за годы независимости так и не 
удалось добиться такого уровня доверия со стороны граждан, как 
это наблюдается в Европе или США. Одной из причин этого также 
являются колебания в уровне ликвидности, вследствие чего отдельные 
банки нередко оказываются неспособными вовремя рассчитываться 
со своими клиентами. В развитых странах предотвратить такую 
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проблему призвана система страхования вкладов, а также развитый 
рынок межбанковских кредитов. Однако в нашей стране, несмотря 
на существования указанных институций, нередко вкладчики 
сталкиваются с тем, что извлечь средства из банков бывает достаточно 
проблематично. 

Недостаток ликвидности нередко приводит к увеличению 
стоимости банковских услуг [2]. В случаях острой нехватки 
свободных денежных средств банки стремятся максимизировать 
приток ликвидности из всех возможных источников. Вследствие 
этого увеличивается сумма комиссионного вознаграждения, растут 
кредитные ставки, при одновременном снижении депозитных, а также 
снижаются объёмы финансирования долгосрочных проектов. Всё это 
оказывает заметное влияние на макроэкономическую стабильность, 
нередко увеличивая темпы инфляции, что ещё больше усугубляет 
ситуацию с ликвидностью в банковской системе. 

Отрицательное воздействие колебаний уровня банковской 
ликвидности сказывается не только в случаях её уменьшения. Не 
менее серьёзные последствия на макроэкономическую стабильность 
также оказывает её чрезмерное увеличение, что продемонстрировало 
специальное исследование зарубежных специалистов [3]. В случаях, 
когда банки испытывают переизбыток ликвидности, банковские 
менеджеры ведут себя в очень агрессивной манере, неправильно 
оценивая риски во время кредитования. В итоге на рынке формируется 
пузырь цен на активы, вызванный переизбытком доступных кредитов. 
При этом особо опасная для макроэкономической стабильности 
ситуация складывается в случаях, когда инвесторы предпочитают 
хранить деньги в банках, вместо осуществления прямых инвестиций. 
Причиной этого являются переоценка риска прямого вложения 
средств и стремление к быстрому получению максимальной прибыли. 

Избыток ликвидности нередко является следствием неправильной 
политики центрального банка. История знает много примеров, когда 
так называемая «политика дешевых денег», приводила к чрезмерному 
расширению денежной базы в банках, и, как следствие, увеличению 
доступных кредитов. В экономике в таких случаях формируется 
пузырь цен на активы, когда их номинальная стоимость многократно 
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превышает реальную. Зачастую такая ситуация наблюдается на рынке 
недвижимости, в сфере ипотечного кредитования. Примером данного 
феномена является глобальный финансовый кризис, начавшийся с 
обвала ипотечного рынка США в 2007 году и продолжающийся, по 
мнению многих исследователей, до сих пор. 

Таким образом, изменения в уровне ликвидности отдельных 
банков и всей банковской системы способны оказывать существенное 
воздействие на макроэкономическую стабильность. Недостаток 
ликвидности приводит к проблемам в своевременном осуществлении 
платежей и выполнении обязательств перед клиентами. Переизбыток 
ликвидности может привести к недооценке рисков кредитования, 
увеличению количества дешёвых кредитов и формированию пузыря 
цен на активы. 
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БАНКІВСЬКІ КРЕДИТНІ ПОСЛУГИ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ

С. І. Брус, к.е.н., с.н.с.
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Обґрунтування і моделювання розвитку сучасних економічних 
і фінансових процесів в умовах економічної невизначеності лише 
з точки зору класичних економічних теорій (раціональної моделі 
поведінки домогосподарств, гіпотези ефективності ринку, теорії 
оцінки капітальних активів та ін.) на даний момент потерпіли невдачу 
і тут, як доповнення, можуть бути використані методи і інструменти, 
що відносяться до поведінкової концепції. Такі далекі від числового 
виміру явища, як віра, рівність, справедливість, довіра, національна 
ідея стають елементами макроекономічного моделювання в умовах 
економічної нестабільності [1].

Прибічники теорії поведінкових фінансів вважають, що за 
допомогою правила, яке лежить в її основі – поведінка індивідуума 
є ірраціональною – можна пояснити процеси, що відбуваються 
на сучасних фінансових ринках, які не підлягають раціональним 
поясненням і прогнозуванню, з точки зору класичних теорій. 
Поведінкові фінанси орієнтуються на реальних людей з їх емоціями, 
забобонами, необдуманими, спонтанними рішеннями, стереотипами, 
стадним інстинктом та ін. [2].

Визначаючи поведінкові фінанси можна сказати, що це 
порівняно нова теорія, яка прагне об’єднати поведінкові і когнітивні 
психологічні теорії з традиційним підходом до фінансів з метою 
вивчення і розуміння процесів ухвалення економічних рішень 
споживачами, позичальниками і інвесторами.

З точки зору раціональності поведінкових мотивацій прийняття 
рішення як учасниками фінансових ринків, так і споживачами 
фінансових послуг, фінансові відносини описані недостатньо. 

Дослідження поведінки населення як споживача фінансових 
послуг не мають довгої історії розвитку і загальних підходів, 
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хоча і розглядалися представниками різних наукових напрямів. 
У економістів, психологів, соціологів різні підходи до проблеми 
поведінки індивідуумів і впливу його на ощадну і кредитну 
активність, а також на рівень споживання.

У соціально-психологічних дослідженнях для аналізу поведінки 
населення на кредитному ринку, найчастіше використовують 
наступні чинники:  загальний рівень доходів сім’ї; загальний обсяг 
боргу сім’ї; наявність окремих боргів у членів сім’ї; частка коштів, 
яка використовується для щомісячного погашення боргу; кількість 
кредитних карток, якими користуються члени сім’ї; можливість 
перетворення кредиту в некерований борг.

Деякі дослідники пропонують аналізувати наступні складові, які 
можуть впливати на поведінку індивідуумів на кредитному ринку 
[3]: здійснення запозичень та їх регулярність; вибір кредитора; 
розмір кредиту; термін погашення кредиту; наявність і величина 
процентних ставок.

Крім об’єктивних показників, для аналізу можна застосовувати 
також суб’єктивні для банківської системи фактори: історичні події; 
ментальність населення; релігійний або ідеологічний світогляд 
населення; макроекономічна ситуація в країні; ступінь довіри 
споживача до фінансової і банківської системи; ступінь довіри 
до регулюючих фінансових органів і влади в цілому та частота 
виникнення дестабілізуючих кризових чинників в економіко-
фінансовій сфері.

Останні вітчизняні соціологічні дослідження, які репрезентують 
відношення до банківської системи українських громадян, 
проводилися ще у 2009-2010 роках. За даними українського центру 
економічних та політичних досліджень імені О.Разумкова, в ці 
роки негативне відношення як до комерційних банків, так і до НБУ 
виказувало близько 50% населення. В деякі періоди часу, особливо в 
момент загострення кризи, ступінь недовіри збільшувався до 70%. 
При чому, недовіра, яку виказувало населення до НБУ, завжди була 
трохи вища ніж до банківської системи загалом.

Негативно відноситься більшість населення і до кредиту, як до 
банківського продукту, вважаючи його лише одним із інструментів 
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виходу зі скрутного фінансового становища та оцінюючи для себе 
такі відносини з банком як «боргову кабалу».

Причини такої поведінки вбачаються здебільшого у наступному: 
кредитні взаємовідносини між банком та населенням мають 
невеликий історичний досвід, який в основному носить негативні 
відтінки; надзвичайно низька довіра до банківської системи і 
регулюючих органів з боку споживачів; проблема високих кредитних 
відсотків; низький рівень фінансової грамотності населення; 
немає державної підтримки соціально значимих кредитних 
програм; низький рівень відповідальності банків, держави і ЗМІ за 
інформацію, яку вони доводять до споживача; майже не проводиться 
роз’яснювальна робота регулюючих органів і банків, відносно 
рішень, що впроваджуються.
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ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Є. О. Бублик, к.е.н., с.н.с.
Інститут економіки та прогнозування НАН України

Тенденції розвитку банківської системи України загалом подібні 
до загальносвітових. Зокрема: наявні збільшення частки іноземних 
банків, скорочення кількості банківських установ, підвищення 
концентрації капіталу, диференціація банківської діяльності, суттєвий 
вплив розвитку інформаційно-комунікативних технологій.

Так, протягом 2005-2011 рр. активно зростала кількість банків з 
іноземним капіталом. Якщо на 01.01.2005 р. частка банків з іноземним 
капіталом за системою становила 10,50%, то на 01.01.2011р. вона 
складала 28,35%, а розмір статутному капіталу іноземних банків досяг 
41,9%.

Аналіз кількісної структури вітчизняної банківської системи 
свідчить, що 194 банки у вітчизняній банківській системі є 
дещо надмірною кількістю1. Велика кількість банків зумовлює 
розпорошення капіталу, збільшує сукупні операційні витрати, які в 
іноземних банківських системах зараз намагаються скорочувати та 
знижує рентабельність банків. Отже можна прогнозувати посилення у 
вітчизняній банківській системі процесів консолідації національного 
банківського капіталу підтриманої регулятором.

Процеси злиття активізувались в банківській системі України у 2007 
р. В цьому році обсяги злиття і поглинання зросли вдвічі і перевищили 
10 млрд дол. Найбільшу кількість угод в 2007 р. було здійснено саме 
в банківському секторі – 42%. Зростаюча активність на ринку злиття 
і поглинання свідчить, що інвестори позитивно оцінюють потенціал 
ринку, навіть світова криза ліквідності не відобразилася на планах 
іноземних банків (тепер переважно російських) здійснити поглинання 
в Україні. 
1 Статистичні дані НБУ [Електронний ресурс]. – Доступний з:
 < http://nbuportal.bank.gov.ua>.
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Що стосується небезпеки виникнення монополій через посилення 
концентрації банківської системи у процесі консолідації банківських 
установ, то в Україні спостерігається наступна ситуація. Частка 
капіталу 12 великих банків (6,8% діючих на даний момент) з 2005 р. 
до 2008 р. збільшилась з 44,9% до 58,7%. І на початок 2012 р. на них 
припадало 60,4% зобов’язань і 59,5% активів банківської системи 
країни1. Це можна вважати порівняно невисоким показником, проте 
він зберігає тенденцію до зростання.

В умовах кризи, при скороченні можливостей для вільного 
проведення депозитних та кредитних операцій, в продуктовій політиці 
провідних банків відбулися помітні зміни.

Вперше провідними банками було введено нові підходи до 
сегментації клієнтської бази, що фокусується на визначенні 
потенціалу клієнтів та впровадженні системного підходу у сфері 
управління відносинами з клієнтами. Відбувся перегляд стратегії 
розвитку та управління за визначеними цільовими сегментами у 
напрямах розробки спеціально орієнтованих на дані сегменти нових 
банківських продуктів. 

Буквально протягом одного року з’явились такі нові види 
депозитних вкладів, як депозити до запитання із різноманітними 
строковими, вартісними характеристиками та низкою бонусів. 
З’явились пропозиції пакетного продажу різних банківських 
продуктів за єдиним тарифом. 

Вагому частину фінансових інвестицій банківського сектора 
починаючи з 2011 р. становлять державні цінні папери. У 2011 році 
перелік інвестиційних інструментів для банків розширився за рахунок 
валютних і індексованих ОВДП. Разом з тим, попит на такі облігації з 
боку банківського сегмента залишається обмеженим через порівняно 
низьку прибутковість.

Особливо активного розвитку у період 2009-2011 рр. зазнав 
картковий бізнес. Асортимент карткових продуктів значно 
розширився, знизились строки їх емісії та тарифи за випуск та 
користування. З’явились спеціальні платіжні картки для розрахунку з 
акредитованими або пов’язаними з певним банком підприємствами – 
для сплати послуг мобільного зв’язку та Інтернет, придбання палива на 



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

48

АЗС, продуктів у супермаркетах та ніш. Надання електронної картки 
більш широко стало пропонуватись банками у якості додаткової опції 
до розміщуваних депозитів.

Ще однією інновацією у сфері банківського обслуговування 
в Україні стала поява центрів самообслуговування клієнтів, як у 
вигляді міні-відділень зі встановленими терміналами («Вільний 
платіж» – проект «Райффайзен Банк Аваль»), так і інтернет-програм 
(«Приват-24» – проект «Приватбанку»), що надають можливості 
клієнтам розпоряджатись своїм банківським рахунком без участі 
менеджерів банку.

У сфері активних операцій, слід відзначити запровадження 
використання плаваючих відсоткових ставок за кредитами, що є 
відносно новим напрямом  у діяльності вітчизняних комерційних 
банків. Дана інновація містить як безумовні переваги щодо залучення 
нових клієнтів, так і можливі ризики погіршення показників 
кредитного портфелю у разі повторення кризових процесів в 
економіці.

Загалом, попри відомі негативні фактори, фінансово-економічна 
криза спричинила й низку таких, що призвели до переорієнтування 
стратегії розвитку вітчизняних комерційних банків з попередньої 
політики кредитної експансії на шляхи інтенсивного розвитку: 
запровадження ринкових та технічних інновацій на користь 
підвищення привабливості банківських продуктів, розвитку 
інструментів зниження фінансових ризиків, інформаційного 
забезпечення діяльності, покращення якості обслуговування та 
боротьби за клієнтів в умовах певного оздоровлення конкурентного 
середовища.
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УДК 336.71
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Т. А. Васильєва, д.е.н., професор
С. В. Лєонов, д.е.н., професор

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Система регулювання іноземних банків в Україні на даний момент 
засвідчує про її неспроможність здійснювати належний контроль та 
прийняття необхідних рішень в напрямку регулювання іноземних 
банків у вітчизняній банківській системі. Враховуючи складність 
регулювання іноземних банків в Україні та часткою іноземного 
капіталу в банківській системі України на рівні 42%, актуальності 
набуває перебудова цієї системи, зокрема, в контексті регулювання 
процесів  входження іноземного капіталу, діяльності на ринку, 
виведення результатів діяльності за кордон та виходу банку з країни.

Вступаючи до СОТ, Україна взяла на себе ряд зобов’язань, що 
передбачають відкриття доступу до вітчизняного банківського 
сектору України з боку іноземних компаній та банків, які в свою чергу 
отримали можливість відкриття філій на території України. Тому 
процес регулювання початкового входження іноземного капіталу до 
банківського сектору України не може передбачати широкого ряду 
вдосконалень, що мають бути оголошені та впроваджені НБУ або 
іншими державними органами. Єдиним варіантом вдосконалення 
регулювання притоку іноземного капіталу у вітчизняну банківську 
систему є залучення до цього процесу саморегулівних організацій 
банків в Україні, до яких, в першу чергу, відноситься Асоціація 
українських банків (АУБ). Доцільно, на нашу думку, встановити 
обов’язковою вимогою для іноземних банків, що входять у банківський 
сектор України, вступ до АУБ як найбільшої саморегулівної організації 
в банківській системі. У свою чергу АУБ вимагатиме дотримання 
певних вимог, які визначатимуть, що право на придбання місцевого 
українського банку або здійснення угоди злиття або поглинання 
банку мають іноземні банки, які отримали рейтинг міжнародних 
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рейтингових агентств в таких межах: Standard & Poors – ВВВ або ВВ, 
Fitch – ВВВ або ВВ, Moody’s – Ваа або Ва.

Найважливішою складовою загальної системи регулювання 
діяльності іноземних банків в Україні, на наш погляд, є їх регулювання 
в частині діяльності іноземних банківських структур у вітчизняній 
банківській системі. Звісно, складно встановлювати правила для 
іноземного банку щодо вибору його пріоритетних напрямків бізнесу, 
оскільки більшість іноземних банків  прийшли на український 
ринок з наміром отримати високі прибутки від обслуговування 
лише визначених сегментів ринку та галузей економіки. Однак 
можна сформувати ряд пропозицій, які можуть бути представлені 
наглядовими банківськими органами до іноземних банків, які 
прагнуть здійснювати свою діяльність на території України. Так, 
наприклад, доцільно розробити ряд  вимог на етапі входження 
іноземного капіталу в банківську систему та в контексті нагляду 
та контролю за операціями кредитування іноземних банків з боку 
відповідних державних органів. 

Також слід залучати іноземні банки до формування інтегративних 
об’єднань в Україні, але враховуючи ряд умов: 1) участь іноземного 
банку в загальному розмірі капіталу об’єднання повинна складати 
не більше 10%; 2)  іноземним банкам забороняється створювати 
об’єднання, до яких будуть включатися підприємства воєнного 
комплексу та галузей економіки, які прямо впливають на безпеку 
країни; 3) до іноземних банків-учасників об’єднань висуватимуться 
більш жорсткі вимоги щодо оприлюднення інформації по наданню 
банківських послуг учасникам всередині групи.

Поряд з регулюванням вступу іноземного капіталу в банківську 
систему України, необхідно приділити увагу удосконаленню системи 
заходів, які контролюватимуть процес виходу іноземних банків 
з українського ринку. Для цього можна застосувати фіскальні 
інструменти, які передбачені податковою політикою країною. 
Головним чином, це стосуються встановлення додаткових податків, 
які матимуть безпосередній вплив на прийняття іноземною стороною 
рішення про вихід з українського ринку та доцільність такого 
виходу. Вважаємо, що саме система податків, які будуть додатково 
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введені, буде правомірним заходом з боку державних органів, та не 
суперечитиме правам іноземних банків як господарюючих суб’єктів і 
не порушуватиме міжнародне право в даній сфері. У той же час, сплата 
таких податків буде для іноземних банків обов’язковою процедурою 
відповідно до податкового законодавства України й слугуватиме 
дієвим інструментом по регулюванню процесу виходу іноземного 
капіталу з банківської системи України.

Так, на нашу думку, доцільно впровадити нові види податків. По-
перше, стягнення податку з банку-юридичної особи залежно від частки 
продажу пакету акцій установи. Даний податок стягуватиметься 
у разі бажання іноземних власників продати банк іншим особам. 
Об’єктом оподаткування виступатиме сума угоди купівлі-продажу 
банку, а одиниця оподаткування буде встановлюватися у процентному 
відношенні залежно від розміру пакету акцій, який виставлений на 
продаж. По-друге, встановлення податку на зміну власника іноземного 
банку. Такий податок також стягуватиметься в процесі укладання 
угод купівлі-продажу акцій банку, однак матиме інший об’єкт 
оподаткування. Вважається, що введення такого податку сприятиме 
встановленню у іноземних банках в Україні більш довгострокової 
політики та направленістю їх діяльності на тривалий термін. Таким 
чином, використання інструментів податкової політики змусить 
іноземних власників чітко обговорювати прийняття рішення про вихід 
з українського ринку та створить передумови для постійної і тривалої 
діяльності окремих іноземних банків в банківській системі України.
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УДК 336.71
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

О. Р. Галько, старший викладач
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Забезпечення фінансової стійкості діяльності банків є основою 
стабільної банківської системи, запорукою успіху економічних 
перетворень і макроекономічного розвитку. Від рівня розвитку 
банківської системи, її ресурсного потенціалу, надійності та високого 
рівня платоспроможності залежить забезпеченість фінансовими 
ресурсами всіх галузей народного господарства. Необхідність 
розвитку економіки України та досягнення високих темпів приросту 
внутрішнього валового продукту можливі за умов забезпечення 
високого рівня концентрації фінансових ресурсів і стабільного розвитку 
банківської системи.

Постановка проблеми. Банківська діяльність є одним з 
найризикованіших видів підприємництва. У зв’язку з цим, питання 
своєчасного вирішення пріоритетів розвитку національної банківської 
системи та індикаторів фінансової стійкості банків в сучасних умовах є 
на сьогодні надзвичайно актуальним.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування основних 
показників фінансової стабільності банків, визначення банківських 
ризиків у разі недотримання їхніх параметрів та формулювання 
практичних рекомендацій щодо зниження рівня ризикованості 
банківської діяльності в сучасних умовах.

Обґрунтування отриманих результатів. Роль ризиків у забезпеченні 
фінансової стійкості банку можна зрозуміти з її визначення. Фінансова 
стійкість банку – це його здатність у часі безперебійно працювати – 
надавати послуги і задовольняти вимоги, підтримуючи оптимальну 
величину ліквідності, прибутковості і платоспроможності за 
допустимого рівня ризиків, і витримувати при цьому, негативний вплив 
зовнішніх і внутрішніх чинників [2]. 

За специфікою своєї діяльності банки є відкритими економічними 
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системами, тому вони постійно перебувають під впливом зовнішніх 
чинників. З іншого боку, ступінь впливу зовнішніх чинників 
залежить від стабільності та стійкості системи банку, яка, у свою 
чергу, зумовлена внутрішніми чинниками. Саме внаслідок наявності 
внутрішніх проблем банки стають уразливими до зовнішніх впливів 
і неспроможності протистояти таким явищам, як світова фінансова 
криза та нестабільність макроекономічної ситуації України.

Основними негативними чинниками, які спричиняють складне 
фінансове становище проблемних банків є: недостатній розмір капіталу, 
неякісна структура активів, низька платоспроможність і прибутковість, 
проблеми ліквідності, надто ризикова діяльність та невиважена кредитна 
політика. Це свідчить про незадовільне ведення банківського бізнесу 
керівництвом цих банків і неспроможність пристосовуватись до 
нестабільної економічної ситуації в країні, в результаті чого банківська 
система наздоганяє кризу економіки, замість того, щоб попереджувати її 
нищівні удари. Саме зазначені індикатори широко використовуються для 
визначення інтегральної оцінки рівня фінансової стабільності окремих 
банків та рейтингових оцінок банків і банківських систем у цілому [4].

Капітал банку відіграє основну роль у забезпеченні його фінансової 
стабільності і як перша лінія захисту є найважливішим резервом для 
покриття можливих претензій кредиторів у разі його банкрутства. 
Недостатній рівень капіталізації є на сьогодні однією з основних причин 
переведення банків до категорії проблемних [3].

Варто зазначити також, що на сьогодні для банків особливого 
значення набуває дотримання рівня ліквідності – спроможність 
відповідати за своїми зобов’язаннями при мінімумі витрат, тобто 
своєчасно і без збитків для себе погашати борги. Ліквідність банку 
лежить в основі його платоспроможності. Для зменшення ризику 
ліквідності необхідно завчасно прогнозувати її на підставі очікуваних 
змін обсягу і структури кредитних вкладень та залучених ресурсів.

Комплексна оцінка ліквідності та її ефективний менеджмент 
передбачають оптимальне поєднання різноманітних внутрішніх і 
зовнішніх чинників. Кожен банк у структурі власної концепції має 
розробити систему оперативного управління ліквідністю, яка б давала 
змогу постійно оцінювати ризик її втрати [1].
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Фінансова стійкість як основний елемент стабільності банку 
відповідає такому стану розподілу та використання фінансових 
ресурсів, який забезпечує розвиток банку на підставі зростання норми 
нагромадження та раціоналізації структури капіталу при збереженні 
платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. Так, в 
економічній літературі домінує підхід до забезпечення фінансової 
стійкості банківської системи на основі її підтримання в окремих 
банках, що свідчить про доцільність використання в діяльності 
вітчизняних банків новітніх методик виявлення наявних і потенційних 
ризиків, оцінки фінансового стану, здійснення стрес-тестування, а 
також формування дієвої системи раннього попередження кризових 
явищ, що в підсумку дозволить забезпечити ефективне та стійке 
функціонування банківської системи України.
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УДК 336.77
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ 

ДЕРИВАТИВІВ ПРИ ПЕРЕРОЗПОДІЛІ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ 
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Л. О. Гаряга, к.е.н.
Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

Світовий досвід використання похідних фінансових інструментів 
вказує на те, що такий метод мінімізації ризиків має як переваги, так і 
недоліки. Одним із видів похідних фінансових інструментів є кредитні 
деривативи.

Історичні передумови виникнення кредитних деривативів 
з’явилися ще в 70-ті роки, коли перед великими банками постала 
проблема пошуку нових підходів до управління кредитним ризиком. У 
цей же період розпочинається погіршення економічної кон’юнктури, 
що спричиняє банкротство низки банківських установ. Банки змушені 
купувати активи з високим ризиком, потім ці активи продавати, а для 
покриття витрат по продажу купувати нові. Можна припустити, що 
саме ці операції з купівлі-продажу ризикових активів стали витоками 
зародження ринку кредитних деривативів. Одними з перших банків, 
які почали використовувати кредитні похідні інструменти, були 
американський Bankers Trust (1992 року заключив першу публічну 
угоду по свопам на дефолт) та німецький Deutsche Bank [1; 3]. Отже, 
80-90-ті роки XX ст. були ознаменовані виникненням нового сегменту 
світового ринку похідних фінансових інструментів – ринку кредитних 
деривативів.

Визначення поняття кредитний дериватив досить різні. Вони 
неоднакові за змістом, оскільки розглядають кредитний дериватив з 
різних точок зору, проте передають одну й ту ж суть, яка криється в 
самій різнобічності цього похідного фінансового інструменту. 

З організаційно-правової точки зору, кредитні деривативи є 
угодою про передачу ризику однією стороною іншій, з економічної 
– позабіржові похідні фінансові інструменти, що обліковуються 
позабалансом, з фінансової – грошові потоки, що перерозподіляють 
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кредитний ризик між учасниками фінансового ринку без передачі 
базового активу.

Виділяють наступні функції кредитних деривативів [2]:
− побудова ефективних банківських портфелів з точки зору 

клієнтських відносин;
− побудова ефективних банківських портфелів з точки зору 

кінцевого користувача;
− страхування ризику банкрутства основних клієнтів і партнерів;
− аналіз ринкового бачення майбутньої вірогідності дефолту;
− зростання ефективності проектного фінансування;
− надання захисту службовцям від невиплати заробітної плати;
− інструмент реалізації функцій дилера чи маркет-мейкера.
Усі ці функції все ж є похідними від головної, яку виконують кредитні 

деривативи. А головною, на нашу думку, є функція, що полягає в 
перерозподілі кредитного ризику між учасниками фінансового ринку.

Кредитні деривативи – особливий вид похідних фінансових 
інструментів, які мають ряд переваг та відмінностей від інших методів 
управління кредитними ризиками:

1. При хеджуванні ризиків за допомогою кредитних деривативів 
використовується стандартизована документація Міжнародної 
асоціації дилерів по свопам і деривативам (ISDA – International Swaps 
and Derivatives Association).

2. Кредитні деривативи вигідні як для позичальника, так і для банку, 
хоча позичальник може і не знати про існування такої угоди, оскільки ні 
банк, ні контрагент не зобов’язані повідомляти його про це.

3. Кредитні деривативи дають можливість кредитору не розривати 
довгострокові відносини з клієнтом, оскільки при настанні кредитної 
події банк може запропонувати позичальнику прийнятну схему 
реструктуризації заборгованості.

4. Кредитні похідні інструменти є позабалансовими похідними 
інструментами, які дозволяють передати кредитний ризик контрагенту 
без передачі права власності на базовий актив.

5. Кредитні деривативи диверсифікують кредитний ризик за 
активами, галузями, термінами, ринками та регіонами.

6. Кредитні похідні інструменти є розрахунковими величинами, 
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тобто при настанні кредитної події  продавець захисту здійснює 
негайний платіж покупцю захисту за умовами, укладеними в угоді.

7. Кредитні деривативи  захищають від кредитного ризику протягом 
усього періоду дії базового активу [4].

Існують як прибічники, так і противники функціонування кредитних 
деривативів у фінансовій діяльності. Це пов’язано з тим, що використання  
кредитних деривативів криє у собі багато складностей, але ефективне 
управління, підготовка висококласних спеціалістів та відповідна 
нормативна база зроблять можливим їх застосування для зниження 
кредитного ризику у банках на вітчизняному фінансовому ринку.

Список використаних джерел
1. Progress Report on Evolving Products / Markets: Credit Derivatives // 
CIBC School Of Financial Products. – 1997. – P. 3.
2. Кавкин А. В. Нетрадиционные способы управления кредитными 
рисками / А.  В. Кавкин // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2004. – № 11. – С. 79-87.
3.  Ковалев А. П. Кредитные деривативы: купля-продажа кредитных 
рисков в Украине / А. П. Ковалев // Банковская практика за рубежом. 
– 2006. – № 4 (88). – С. 58-64.
4. Рубцов Н. Срочный рынок. Мир заигрался? [Електронний ресурс] 
/ Н.  Рубцов. – Режим доступу: http://www.miir.ru/modules/section/
index.php?op= viewarticle&artid=118.



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

58
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ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Т. Ю. Гела, викладач
О. А. Ніколенко, викладач

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Банківська система будь якої країни, і України зокрема, має ризик 
мимовільного залучення в процеси відмивання коштів, отриманих 
злочинним шляхом, для подальшої їх легалізації. Слід зазначити, 
що переважна частина тіньового капіталу формується за рахунок 
доходів, отриманих унаслідок вчинення економічних злочинів та інших  
правопорушень, зокрема у кредитно-фінансовій сфері.

Питання типології відмивання коштів з огляду тінізації економіки 
частково висвітлено в працях С.  Г. Гуржій [1], О.  Є. Користіна, 
О. І. Барановського [2]. 

За результатами дослідження міжнародної організації FATF, 
процес легалізації коштів можна умовно розділити на три стадії – 
розміщення, розшарування та інтеграція, які притаманні найбільш 
поширеним моделям і схемам процесу легалізації коштів.

Необхідно зазначити, що Держфінмоніторинг на постійній основі 
здійснює дослідження й аналіз методів, схем відмивання грошей 
і розробку типологій відмивання коштів. Досліджуються існуючи 
схеми та відпрацьовуються найбільш оптимальні шляхи їх виявлення з 
урахуванням досвіду зарубіжних країн, фінансових і правоохоронних 
органів України для запобігання вчинення відповідних злочинів [3].

Таким чином, на сьогоднішній день найпоширенішими схемами 
легалізації коштів є такі:

1. Використання фіктивних суб’єктів госпо-дарювання:
- реєстрація підприємства на підставних осіб та відсутність штату 

працівників, виробничих і складських приміщень для здійснення 
статутної діяльності;

- відносно короткий термін існування суб’єкта господарювання;
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- постійна заміна засновників, власників, директорів суб’єкта 
господарюння після офіційної реєстрації, неможливість встановлення 
місцезнаходження службових осіб (директора, головного бухгалтера);

- відсутність руху коштів суб’єкта або вкрай великий обсяг 
фінансових операцій нещодавно створеного підприємства. 

2. Використання конвертаційних центрів:
- переважно короткий термін існування; наявність великої кількості 

підписаних і завірених печаткою бланків фіктивних договорів 
виконаних робіт або надання послуг; збіг реквізитів учасників операцій;

- застосування багатосторонніх розрахунків і платежів з великою 
кількістю учасників таких операцій, які розташовані в різних 
територіальних одиницях.

3. Схема операцій з нерезидентами, зареєстрованими в офшорних 
зонах:

- максимальне скорочення строків знаходження переказаних 
коштів на рахунках офшорних компаній у країнах їх реєстрації або в 
третіх країнах;

- наявність рахунків офшорних компаній у кредитних організаціях 
міжнародних фінансових центрів та повторюваність однотипних 
елементів схем електронних переказів;

- участь у схемі взаєморозрахунків більше однієї офшорної компанії;
- участь у схемі фінансових операцій підставної компанії – 

резидента, на банківський рахунок якої здійснюється первинне 
розміщення злочинного доходу;

- наявність рахунку фізичної особи – власника злочинного доходу 
в іноземному банку на території країн з високим рівнем міжнародної 
репутації.

Здійснення зовнішньоекономічних операцій із залученням 
офшорних зон є сферою підвищеного ризику, яка потребує уваги з 
боку державних органів шляхом державного регулювання.

Надзвичайно важливим є не лише дослідження з боку державних 
органів процесів легалізації доходів за рахунок існуючих схем і 
підходів, але й попередження та ліквідація спроб даного негативного 
процесу. Тому доцільно запропонувати такі заходи щодо посилення 
відстеження й виявлення відповідних нелегальних схем і підходів:
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- ретельна перевірка внутрішніх документів за базами даних 
державних органів країни та постійні запити до підрозділів фінансової 
розвідки інших країн;

- недопущення і виявлення нелогічних, невигідних операцій; 
відстеження наявності компрометуючої інформації (кримінальне 
минуле, загублений паспорт тощо); 

- додаткова увага до невідповідності обсягу операцій і доходів 
учасників;

- підвищення кваліфікаційного рівня банківського персоналу, 
який має бути мимовільно задіяний у процесах легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом.

Необхідно зазначити, що в державне регулювання банківської 
системи України закладені основоположні засади протидії процесам 
відмивання коштів навіть на міжнародному рівні, шліхом дотримання 
принципів Директиви Ради Європи від 10 червня 1991р. про 
запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання 
капіталів (№ 91/308/ЕЕС).
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УДК 35.073.513.1
ОСОБЛИВОСТІ ЛІЗИНГУ ТА КРЕДИТУ В ІНВЕСТУВАННЯ 

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ

В. П. Гмиря, к.е.н.
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Активізація та розширення діяльності аграрного виробництва 
регіону є однією з наріжних умов успішного та сталого врівноваженого 
економічного зростання. Водночас, нині в посткризовому 
економічному просторі України спостерігаються перешкоди, що 
блокують динамічний розвиток фінансово-кредитного механізму 
забезпечення аграрного виробництва регіону.

Розвиток економіки регіону тісно пов’язаний з технічним 
забезпеченням галузей, які привалюють в даному регіоні. 
Недостатня інвестиційна активність, пов’язана з відсутністю джерела 
фінансування продовжує залишатися однією із основних перешкод 
на шляху підвищення технічного потенціалу галузей економіки та 
стабілізації економіки України.

Основною проблемою розвитку аграрного виробництва регіону 
є значний знос сільськогосподарських машин та обладнання. 
Прослідковується тенденція до зниження потенціалу, росту витрат 
на підтримку обладнання в робочому стані, зниження ефективності 
виробництва, збільшення собівартості на одиницю готової продукції 
аграрного виробництва, що в майбутньому призводить до зниження 
конкурентоспроможності галузі. 

Лізинг, що є однією з форм кредитування економіки, відіграє 
досить важливу роль у економіці розвинених країн і значна 
частка капітальних інвестицій здійснюється саме через лізингове 
фінансування. Згідно Закону України «Про фінансовий лізинг» під 
фінансовим лізингом розуміють вид цивільно-правових відносин, що 
виникають із договору фінансового лізингу. 

Основними джерелами фінансування лізингових операцій в 2011 р. 
були позикові кошти, у тому числі банківські кредити (80,82%), питома 
вага яких збільшилася на 8,15% в порівнянні з попереднім роком, що 
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відповідно спричинило зниження частки власних коштів лізингових 
компаній. Зростання ринку і обсягів нових угод в 2011 р. відбувалося 
завдяки активізації діяльності в деяких галузях економіки – зокрема, в 
сільському господарстві і будівництві, а також завдяки впровадженню 
лізинговими компаніями нових привабливих програм фінансування в 
цих сферах і виходу на ринок нових великих гравців.

Дефіцит фінансових ресурсів в сільському господарстві є наслідком 
істотного послаблення його матеріально-технічної бази, руйнування 
економічних основ її оновлення і розвитку. Нестача фінансових 
ресурсів на рівні сільськогосподарських підприємств означає, що парк 
сільськогосподарських машин зменшується, скорочується закупівля 
запасних частин, внаслідок чого не провадяться в необхідних обсягах 
капітальні і відновлювальні ремонти.

Сектор банківських послуг відіграє важливу роль в розвитку 
економіки держави, забезпечуючи виробничу, соціальну та інші 
підсистеми необхідними фінансовими ресурсами.

Активізація кредитування сільськогосподарських товаро-
виробників і переробників сільськогосподарської продукції, 
підсиленням ролі кредиту в формуванні власних оборотних коштів є 
одним із головних напрямів в стимулюванні прискореного розвитку 
аграрного сектору та його спеціалізації на виробництві якісної 
продукції. Своєчасність залучення кредиту у виробничий процес 
дозволяє не зупинити виробничий процес та забезпечити придбання 
основних та оборотних фондів, тому кредит є важливим інструментом 
та важливим джерелом формування капіталу сільськогосподарських 
підприємств.

Роль агрокредитування підсилюється, оскільки більшість представників 
аграрного виробництва мають збитки та не можуть отримати кредити для 
фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності. 

На сьогодні, існуючий механізм кредитування орієнтований 
на галузі економіки, які приносять дохід та характеризуються 
високим обертанням капіталу. Недоступність отримання кредитів 
сільськогосподарськими підприємствами зумовлена високими 
відсотковими ставками, ризиком кредитування сезонного 
виробництва, вимогами банку до забезпечення повернення отриманих 
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кредитів та фінансового стану кредитоотримувача. Це є основною 
перепоною для отримання і використання активних залучених 
ресурсів у неперервний виробничий процес.

Кредитний механізм фінансового забезпечення аграрного 
виробництва – це сукупність фінансових важелів, інструментів та 
методів формування кредитних відносин умов, які ґрунтуються на 
законодавчій базі, з метою задоволення потреб аграрних виробників 
в позичених коштах.

Особливістю агрокредитування є співвідношення виробничих 
можливостей та фінансове забезпечення аграрного виробництва. 

Серед переваг лізингу визначають гарантію контролю за 
цільовим використанням фінансових ресурсів, зниженням розміру 
забезпечення на вартість майна, яке придбається в лізинг, здійснення 
оплати лізингових платежів поквартально, можливість використання 
механізму прискореної амортизації, податкову оптимізацію. 
Враховуючи вище перераховані переваги кредит та лізинг є спів 
ставними, проте, податкова оптимізація можлива шляхом зниження 
витрат по сплаті податку на прибуток та використання для цього 
механізму прискореної амортизації.

Отже, придбання техніки за рахунок кредиту дозволяє вирахувати 
всю суму податку на додану вартість зразу, при поставці техніки 
на облік, тоді як при лізингу сума даного податку приймається 
до вирахування рівними платежами протягом всього терміну дії 
договору.

В наш час, в деяких випадках отримати лізингове фінансування 
аграрному виробникові легше, ніж кредит, так як лізингові компанії 
більш гнучко оцінювати фінансовий стан позичальника. Особливо, 
якщо мова йде про великі угоди, коли постачаються цільові виробничі 
лінії. Проте, перегляд механізму кредитування може привести до 
зниження даних переваг, що у відсутності конкурентної еволюції 
ринку лізингу приведе до стагнації та скороченню обсягів.
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УДК 336.717.3
СТРУКТУРНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ 

ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

К. В. Гончарук, викладач
Вінницький кооперативний інститут

Ринок депозитних послуг не може ефективно функціонувати без 
розвинених форм конкуренції. Проте для підтримання конкуренції 
потрібен ефективний контроль з боку держави за процесами 
економічної концентрації та запобігання монополізації ринків. 
Крім цього ринкова концентрація належить до неконтрольованих 
факторів, що впливають на діяльність окремої банківської установи. 
Рівень конкуренції є суттєвим чинником встановлення обсягу 
залучених депозитів, а також формування та впровадження цінової 
політики банку, що може мати вплив, як на банківську систему, так і 
на економіку країни в цілому.

Для аналізу конкуренції на ринку депозитних послуг нами було 
використано структурні методи (показники концентрації). Структурні 
методи емпіричної оцінки конкуренції використовують гіпотезу 
структура-поведінка-результат (Structure-conduct-performance -SCP). 
Гіпотеза SCP полягає в тому, що існує зв’язок між структурою галузі 
(концентрацією, числом фірм в галузі), поведінкою фірм, їх прибутком 
і ступенем ринкової влади, тобто велика кількість фірм в галузі 
призводить до встановлення цін на конкурентному рівні, що мінімізує 
ступінь ринкової влади (рівень прибутку, витрат), яку має одна фірма.

Коефіцієнт ринкової концентрації призначений для відображення 
сукупної частки на ринку певної кількості компаній (найбільших 
учасників ринку). Рівень концентрації впливає на поведінку суб’єктів 
ринку: чим вищий рівень концентрації, тим більше вони залежать один 
від одного. Вони складають «ядро» ринку і визначають його розвиток. 
На концентрованому ринку можна визначити два рівні конкуренції. 
З одного боку, «ядро» конкурує з аутсайдерами, іноди вдаючись до 
змов, з іншого боку, спостерігається жорстка конкуренція в середині 
самого «ядра». Через це відстеження державним наглядовим органом 
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показників концентрації на ринку є дуже важливим з огляду на 
регулювання процесів, які там відбуваються. Коефіцієнт обчислюється 
за формулою:

,

де CR(m) – коефіцієнт концентрації m найбільших учасників 
ринку; kO  - частка учаснику ринку; m – кількість учасників ринку.

З урахуванням того, що в банківській системі України не 
проводяться розрахунки коефіцієнту концетрації, коефіцієнт 
концентрації банків на ринку депозитних послуг був обчислений 
для одного, трьох і п’яти банків та наведений в табл. 1. Оскільки, в 
Законі України «Про захист економічної конкуренції» визначається, 
що монопольним (домінуючим) вважається становище компанії на 
ринку, якщо вона володіє 35% ринку, не більше трьох компаній – 50%, 
а не більше п’яти компаній – 70% ринку [1]. Хоча в Росії коефіцієнт 
концетрації розраховується, для трьох, чотирьох, шести і восьми 
компаній на ринку, але розмір часток новодиться лише для трьох 
компаній. Так ринок вважається високонцентрованим, якщо на три 
компанії припадає більше 70% ринку, помірно концентрованим – від 
35-до 70% ринку і низьконцентрованим – до 35% ринку [2].

Таблиця 1
Значення показника ринкової концентрації (монополізації) 

ринку депозитних послуг України,% [3]

01.01.2012 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2008
CR-1 17,5 17,1 14,3 13,1 12,0
CR-3 30,9 28,9 26,8 25,8 25,8
CR-5 40,1 39,8 38,9 34,4 35,2

Як видно з таблиці, ринок депозитних послуг України є 
низькоцентрованим. Але за останні п’ять років прослідковується 
тенденція до збільшення частки першого банку з 12% у 2007 році до 
17,5% на початок 2012 року. Що також призвело до того, що зросла частка 
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трьох і п’яти банків з 25,8% і 35,2% у 2007 році до 30,9% і 40,1% у 2011 році 
відповідно. Але фактично це відбулося, саме через зростання частки 
першого банку на ринку депозитних послуг. Також слід відмітити, що 
першим банком протягом аналізованого періоду був «Приватбанк». Крім 
нього, постійно до 5-ти найбільших банків потрапляв «Райфайзенбанк 
Аваль», а починаючи з 2009 року в 5-ці найбільших банків перебувають 
два державних банки: «Укрексімбанк» та «Ощадбанк», що свідчить 
про те, що ситуація на ринку у посткризовий період стабілізувалася і 
вкладники довіряють найбільшим та державним банкам, але подальше 
зростання частки найбільших банків може призвести до того, що вони 
отримають домінуюче становище на ринку. Що може призвести до того, 
що саме вони зможуть визначати вартість наданих депозитних послуг. 
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УДК 336.77
УПРАВЛІННЯ БАНКОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Д. М. Гриджук, к.е.н.
Голова Правління ПАТ «КБ»ХРЕЩАТИК»

здобувач кафедри банківської справи
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Розвиток банківського бізнесу в умовах невизначеності та 
кризових явищ, ставить перед «менеджментом» підвищені вимоги 
до управлінських рішень та перегляду критеріїв оцінки ефективності 
діяльності банку. 

Аналізуючи стратегії різних банківських установ у пошуку 
ефективних підходів до управління процесами, що сприяють виходу 
з кризи, опрацьовуючи завдання, котрі відповідають актуальним 
викликам глобального фінансового ринку, очевидно – світ змінився 
за останні роки докорінним чином.

Кризові явища в економіці – це в першу чергу криза знайомого 
нам індустріального світу та звичних способів ведення бізнесу. 
Ми вступаємо в еру знань. ЇЇ визначальною рисою є те, що – 
стратегічним фактором ведення бізнесу є інтелектуальний капітал, 
тобто, інтегрована здатність до створення інновацій та прийняття 
ефективних рішень в умовах невизначеності. 

Інновації, що породжуються знаннями, становлять основу 
глобальної економіки і визначають її динаміку. Саме тому, глибинне 
розуміння і оцінювання ефективності внутрішніх бізнес-процесів та їх 
вплив на ефективність діяльності банку  є основою скоординованого 
руху до поставлених управлінських цілей. 

Отже, сьогодні в Україні існує потреба формування нової 
інтегрованої системи оцінювання ефективності діяльності банку, яка 
буде спроможною забезпечувати необхідною інформацією процес 
прийняття управлінських рішень з урахуванням впливу сучасних 
тенденцій постіндустріального бізнес-середовища.

Все це актуалізує необхідність наукового пошуку нових 
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методологічних підходів до оцінювання ефективності діяльності 
банку та прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах 
глобальної фінансової кризи. 

Економікам світу необхідне перезавантаження, і наступна фаза 
економічного циклу дасть змогу не тільки об’єктивно оцінити те, 
що відбувається, а й поставити крапки над «і» з позицій економічної 
доцільності.

Таким перезавантаженням закінчувалися практично всі світові 
фінансові кризи. Саме вони допомагали не тільки реструктуризувати 
економіку і суспільство, але й суттєво змінити соціальні стандарти. 
Глибинні зміни в економіці і системні технологічні новації стають 
основою виживання під час кризи і продукують інноваційні бізнес-
моделі, переоцінку споживчих цінностей і новий спосіб життя людей.

Банківські системи всіх країн взяли за основу ключовий показник 
– надійність, котра передбачає суттєве збільшення капітальних 
резервів, якими повинні володіти банки по всьому світу. Це дозволить 
убезпечити систему, але одночасно й звузить її, зробить банки 
менш прибутковими. Цей підхід найбільш чітко простежується 
у Великобританії і США, де шляхом регулятивних і фіскальних 
реформ намагаються приборкати банки, котрі стали завеликими, 
аби збанкрутіти, – «too big to fail». Нагляд за ними планується 
ефективніший, регуляторні правила і процедури – жорсткіші, а 
ось бізнес-моделі – кориснішими для суспільства, оскільки будуть 
орієнтовані насамперед на клієнтів. 

Символом нової епохи в управлінні банківським бізнесом може 
стати американський закон Додда-Френка, головним положенням 
якого є відокремлення інвестиційної банківської діяльності від 
комерційної. Цей документ, передбачає відновлення деяких елементів 
нормативної бази часів Великої депресії, спрямованих на заборону 
щодо використання депозитів для фінансування позик, проведення 
«спекулятивних» операцій банків із застрахованими депозитами, 
обмеження різноманітних операцій із застосуванням фінансових 
інструментів. Про такий законодавчий прийом говорить і керуючий 
Банку Англії Мервін Кінг. Однак при цьому голова центробанку 
Великобританії залишає за собою повноту відповідальності за 
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стабільність фінансової системи і контроль за кредитним циклом, 
а також за встановленням процентних ставок. За такої практики 
працюють і швейцарські банки, хоча саме завдяки їх таланту 
регулювати світові потоки капіталів країна стала синонімом 
толерантного багатства. 

Нові бізнес-моделі розвитку фінансових секторів у розвинутих 
країнах допоможуть банкам перейти у поле діяльності з меншими 
ризиками, що безумовно підвищить їх надійність, проте ускладнить 
процес одужання, особливо таких знекровлених економік, як, 
наприклад, грецька.

На фоні зниження активності у розвинутих країнах різко контрастує 
фінансове пожвавлення у країнах, що розвиваються. Банки цих країн 
зростають досить швидко. Такий бурхливий розвиток перетворить 
ці ринки на справжні інноваційні центри, що наразі, наприклад, 
демонструє Китай. 

Проте майбутній міграції багатства з розвинутого світу до країн 
молодих економік не уникнути ризиків, оскільки лідери західного 
впливу не бажають втрачати свої історичні привілеї. Світ ще раз 
упевниться у тому, що не так уже й легко віднайти правильні компроміси 
у фінансових реформах. Повинен відбутися цикл змін в економічній 
системі і суспільстві, в основі якого – нові технології і нові принципи 
споживання. Звідси – нові бізнес-моделі, і насамперед у діяльності 
банків, в яких ключовими факторами стабільності мають бути 
консолідація у найширшому сенсі, клієнтоорієнтованість і прозорість. 
Саме такий підхід формує довіру до банківської системи і стане 
фундаментом великого перезавантаження економіки. А ще – людський 
фактор, що є ключем до економічної конкурентоспроможності. 
Адже сьогодні особливо затребувані аналітичні навички, 
професіональна допитливість, соціальний інтелект, так необхідні для 
створення ефективної команди і проведення радикальних реформ. 
Додержуватися суворих правил економії вже замало. Для процвітання 
- потрібна чітка стратегія управління банком.
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УДК 336.764.2. 65.9(4)26-210.3
ДЕРИВАТИВИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ: 

МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

С. В. Діденко, старший викладач
Черкаський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

Дестабілізація функціонування фінансових ринків у процесі 
перманентної дії деструктивних впливів фінансово-економічної 
кризи, вплинуло на розбалансування ринкових механізмів щодо їх 
саморегуляції, що спричинило наслідок поєднання корпоративних 
інтересів в системі реального ринку, банківської діяльності та 
державного управління бюджетно-фінансовою сфери. Відповідні 
виклики актуалізували проблему координації сфери державного 
управління економіки в аспекті узгодженої фіскальної та монетарної 
політики держави та викристалізували необхідність зміни в парадигмі 
цільових орієнтирів управління, а відтак, закріплення їх на рівні 
пріоритетних завдань спеціального законодавства НБУ, в основі 
забезпечення стабільності національної грошової одиниці через 
забезпечення цінової стабільності, як пріоритетної в тріаді ключових 
аспектів: стабільності банківської системи та забезпечення темпів 
економічного зростання на умовах узгодженої  та скоординованої з 
урядом країни [1]. 

В системі координації цільових орієнтирів фіскально-бюджетної 
та грошово-кредитної політики держави, покладених на забезпечення 
позитивної динаміки економічного зростання, важливими є 
задавання фінансової підтримки конкретних проектів суб’єктів, 
які представляють сектор реального ринку, що розвивається. Адже 
в сучасних макросистемах основна проблема інфляційної загрози 
полягає не в тому, мало чи багато грошей знаходиться в обігу, а в 
тому, на які цілі спрямовуються грошові потоки й фінансування яких 
процесів здійснюється за їх рахунок [2].

Для секторів реального ринку, так і для банківської системи, 
актуальними залишаються завдання управління ризиками 
екзогенного та ендогенного характеру в умовах нестабільної 
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ринкової кон’юнктури та надмірних раціональних очікувань. Ризики 
банківської діяльності та суб’єктів реального ринку економічних 
відносин все більше загострюють проблематику пошуку ефективних 
рішень щодо поліпшення інвестиційного клімату в країні, формування 
інформаційного поля в системі подолання невизначеності, інструментів 
оптимізації ризиків і механізмів побудови гнучкої стратегії та тактики 
оперативного управління ризиками в умовах волатильності ринку. 

 Комплексного вирішення управління макро-економічними 
ризиками та ризиками суб’єктів ринку, а також забезпечення 
фінансових стимулів виробництва, у відповідності до ринкових важелів 
стимулювання економіки, представляється механізм функціонування 
строкового ринку деривативів у відповідності до його особливостей 
притаманних саме таким принципам організації:

1. Похідні інструменти дозволяють стимулювати фіна-нсові 
вкладення на підтримку інвестиційних проектів та узгоджено 
спрямовувати грошові потоки на фінансування процесів, що 
здійснюється за їх рахунок. Деривативи дозволяють прискорювати 
процес виробничого циклу через їх конструкцію: модель механізму 
кредитування з прогнозованою поведінкою ринку в майбутньому.

2. Механізм функціонування строкового ринку обу-мовлює 
планування в умовах ринкової кон’юнктури, оскільки висвітлює 
інформацію щодо очікувань суб’єктів ринку та майбутньої 
амплітуди цінових позицій ринку, а також слугує підґрунтям для 
координації господарських планів суб’єктів ринку, а різниця цін 
спот та строкової є відповідною вартістю [3]. Отже, строковий ринок 
виконує функцію інформаційного забезпечення, що дає можливість 
долати інформаційну невизначеність. Значна кількість інститутів, 
які задіяні в грошовій політиці, безперервно здійснюють моніторинг 
та аналіз інформації, що закладені в ціни фінансових активів. 
Завдяки властивостям деривативів подолання часових проміжків 
в ціноутворенні, тому їх ціни відображають очікування учасників 
ринку щодо динаміки базового активу в майбутньому.

3. Строковий ринок є ризиковим але водночас і високодохідним 
ринком для інвестування.

4. Окрім підтримки ліквідності виникають можливості арбітражних 
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операцій, що є можливими на строковому ринку та оптимально 
впливають на формування справедливої вартості фінансового ринку.

5. Учасники строкового ринку, використовуючи засоби фінансової 
інженерії, отримують можливості формування індивідуальної 
стратегії управління ризиками для вирішення власних господарських 
планів у відповідності до умов ринку [4]. 

Строковий ринок стимулює ефективність всього фінансового ринку. 
В широкому розумінні це характеризує механізм мінімізації витрат 
розподілу фінансових ресурсів між учасниками економічних відносин. 
Інвестиційний ефект полягає в забезпеченні зниження вартості 
інвестицій, що сприяє підвищенню темпів економічного зростання. 
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УДК 337.68
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 

Н. І. Дорош, д.е.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Визначальною умовою стабільного розвитку підприємства є 
його забезпеченість фінансовими ресурсами. У своїй діяльності 
підприємства не завжди можуть задовольнятися лише власним 
капіталом, оскільки його недостатньо. У зв’язку з цим виникає 
потреба у позиковому капіталі, одним із джерел залучення якого 
можуть виступати кредити і позики.

Сільськогосподарські підприємства можна віднести до виробництв з 
переважно нерівномірним кругообігом коштів, який характеризується 
певною невідповідністю між витратами і надходженням коштів від 
реалізації продукції. Cільськогосподарські підприємства мають 
потребу в авансуванні позикового капіталу, виходячи із специфічних 
особливостей аграрної сфери, а саме: сезонності виробництва, що 
зумовлює розрив між надходженням коштів та їх витрачанням; 
невідповідності цін на продукцію сільського господарства та 
матеріально-технічні засоби, внаслідок чого підприємства не можуть 
повною мірою забезпечити себе сучасною технікою, обладнанням та 
прогресивною технологією; недостатності інфраструктури аграрного 
ринку. 

У структурі кредитів, наданих банківськими установами 
країни за видами економічної діяльності, частка кредитів, наданих 
сільськогосподарським підприємствам у 2010 році, становила 5,4% 
до загальної суми кредитів не фінансовим корпораціям. При цьому, 
відсоток кредитів  підприємствам торгівлі склав 35%, а переробної 
промисловості – 23%.

В портфелях українських банків більшість сум заборгованості 
(близько 55%) агроформувань-позичальників спричинені великими 
корпоративними агроформуваннями (з обсягом річної виручки 
більше ніж 300 млн грн.), 35% за великими агроформуваннями (з 
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обсягом від 70 до 300 млн грн.), при цьому їх кількість складає лише 
3% та 15% портфеля. Частка середніх і малих агроформувань складає 
лише 10%, при кількісній більшості 82% [1, с. 7].

Більшу частку залучених кредитів сільськогосподарських 
підприємств становлять короткострокові кредити. Довгострокові 
кредити довгий час були незначними, що зумовлювалось нестійкістю 
фінансового стану більшості аграрних підприємств, відсутністю 
у позичальників ліквідного майна, недосконалістю економічних 
механізмів і нормативно-правової бази, непідготовленістю керівних 
спеціалістів до управління кредитними ресурсами в умовах ринкових 
трансформацій та негативними наслідками державного регулювання 
процесів кредитування. 

Динаміка розвитку довгострокового банківського кредитування 
сільськогосподарських підприємств за останні  роки характеризується 
позитивними тенденціями зростання його обсягів та питомої ваги  
у структурі кредитів галузі, а також зниження процентної ставки. 
Чинники таких позитивних змін наступні: підвищення ефективності 
функціонування і прибутковості сільськогосподарських підприємств, 
зростання їх кредитоспроможності; впровадження державою 
спеціального механізму часткової компенсації процентних ставок 
комерційних банків; набутий досвід кредитування; практика 
страхування; високий рівень повернення кредитів. 

В аграрному секторі економіки банки в якості застави віддають 
перевагу основним засобам, а також майбутньому врожаю. Разом з 
цим, основні засоби, як предмет застави, стають непривабливими 
внаслідок їх низької ліквідності, оскільки у більшості 
сільськогосподарських підприємств країни основні засоби мають 
значний моральний та фізичний знос, рівень якого становить у 
деяких господарствах понад 75-80%. Програми довгострокового 
кредитування та лізингу сприяють оновленню основних засобів 
разом із залученням власних фінансових ресурсів. 
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УДК 336.763
РОЛЬ ГНУЧКОСТІ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ 
В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ БАНКІВ

М. О. Житар, аспірант
Донецький національний університет

На сьогоднішній день для ефективного управління інвестиційною 
діяльністю банку потрібно впровадження нових гнучких підходів, що 
сприяють підвищенню ефективності проведених перетворень у даній 
сфері. Етапи інвестиційного процесу в основному відповідають етапам 
побудови ефективного інвестиційного портфеля. Виходячи з цього, 
процес прийняття рішень в інвестиційний діяльності банків буде 
включати два етапи: стратегічний та оперативний. На стратегічному етапі 
з урахуванням експертних оцінок, макроекономічних прогнозів, а також 
впливу інституційного середовища буде відбуватися вибір стратегії, 
що включає формулювання інвестиційної політики, визначення цілей 
інвестиційної діяльності банку, структури формування портфелів. Крім 
того на стратегічному етапі встановлюються основні орієнтири для 
інвестування, визначаються внутрішні ліміти інвестиційної діяльності – 
мінімальний рівень прибутковості інвестиційних операцій, максимально 
допустимий рівень ризику і ліквідності. Таким чином, формулюються 
основні цільові характеристики інвестиційних якостей активів. На 
етапі оперативного управління відповідно до кон’юнктури ринку 
цінних паперів, яка складається з урахуванням всіх перерахованих вище 
обмежень, здійснюється оперативне управління портфелем. На рис. 1 
представлена схема прийняття рішень в інвестиційному процесі банків.

Під гнучкістю прийняття рішень в інвестиційній діяльності 
банків слід розуміти свободу прийняття рішень щодо формування 
та реструктуризації інвестиційного портфеля з позиції його обсягів, 
структури та рівня прийнятого ризику банком як інвестором в умовах 
дії інституційних, адміністративних і ринкових обмежень. Чим більш 
жорсткі обмеження формуються на рівні інституційного середовища, 
ринку, а також з боку внутрішньої організації інвестиційної діяльності 
банку, тим нижче рівень гнучкості прийняття таких рішень.
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Рис 1. Схема прийняття рішень в інвестиційному 
процесі банків

Визначення ролі гнучкості у цій сфері діяльності банку наштовхується 
на неоднозначність взаємозв’язку даної характеристики і рівня 
інвестиційного ризику: з одного боку, інституційне та адміністративне 
розширення можливостей щодо формування інвестиційних переваг і 
їх реалізації визначає підвищення рівня прийнятого ризику, з іншого 
боку, більш гнучке реагування на зміну ситуації завдяки формуванню 
портфеля активів з підвищеною ліквідністю, знижує його. Оптимізація 
рівня гнучкості прийняття інвестиційних рішень, в цілому забезпечить 
зниження величини збитків і одночасно, може підвищити можливості 
реалізації виникаючих перспектив.

Регулювання гнучкості прийняття рішень в інвестиційному процесі 
банку повинно ґрунтуватися на виявленні та підтримці оптимального 
співвідношення між рівнем ризику, прибутковості і ліквідності 
інвестиційного портфеля, що дозволяє гнучко реагувати на зміну стану 
ринку цінних паперів та можливостей банку, завдяки:

– вибору стратегічних параметрів інвестиційного портфеля банку з 
урахуванням інституціональних формальних і неформальних обмежень;

– вибору організаційної структури управління інвестиційної 

 Прийняття рішень відносно 
вибору інвестиційної 

стратегії банку 
(формулювання 

інвестиційної політики, 
визначення цілей 

інвестиційної діяльності 
банку, основних параметрів 
інвестиційних портфелів) 

 

Прийняття рішень щодо 
вибору організаційної 
структури управління 

інвестиційною діяльності 
банку (розподіл 
повноважень, 

функціональних обов’язків, 
формування системи 

внутрішнього контролю) 
 

 
Вибір виду стратегії 

управління 
інвестиційними 

портфелями банку 
(активна, пасивна, 

змішана) 
 

Прийняття рішень щодо структури та 
складу портфеля цінних паперів банку 
(аналіз і оцінка характеристик цінних 
паперів (прибутковості, рівня ризику, 

ліквідності, оцінка параметрів портфелів 
цінних паперів) 

 

 
 

Реструктурізація інвестиційних 
портфелів банку  

Оперативне управління і 
моніторинг рівня прибутковості, 
ризику, ліквідності інвестиційної 

діяльності банку, дотримання 
нормативів 

 

Формування та коригування параметрів адміністративної гнучкості  
 

 
 

Формулювання 
внутрішніх лімітів і 

нормативів інвестиційної 
діяльності банку 

 
 

Облік рівня 
інституційної гнучкості 
 

Облік систематичних та специфічних факторів ринкової гнучкості  
 



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

77

діяльності банку в частині розподілу пов-новажень, функціональних 
обов’язків, формування системи внутрішнього контролю, процедури 
прийняття та затвердження інвестиційних рішень у банку, ступеня 
централізації інвестиційного процесу;

– вибору стратегії управління інвестиційним портфелем з позиції 
необхідності здійснення моніторингу його основних параметрів і 
регулярності його реструктуризації на основі порівняння ефекту від 
розширення можливостей своєчасного реагування на зміну ринкової 
ситуації і виникаючих при цьому додаткових витрат;

– оптимізації структури інвестиційного портфеля з урахуванням 
рівня ліквідності ринку, яка визначається ринковою структурою, рівнем 
трансакційних витрат і податків, його прозорістю та однорідністю 
учасників, а також з урахуванням ліквідності конкретних цінних паперів.



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

78

УДК 336.77: 322.2 
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ІПОТЕЧНОГО 

РИНКУВ УКРАЇНІ

С. В. Запорожець, старший викладач
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

У сучасних умовах розвиток іпотечного ринку виступає 
каталізатором зростання національної економіки, адже діяльність 
його інститутів зумовлює перерозподіл фінансових ресурсів та 
створює умови для стимулювання інвестицій.

Однією з причин невідповідності сучасного стану іпотечного 
ринку потребам національної економіки є внутрішні суперечності у 
побудові його інституційної структури. 

Особливої актуальності питання розвитку національного 
іпотечного ринку набуває в умовах розгортання світової фінансової 
кризи та її перенесення в економіку України через інститути іпотечного 
ринку. Тому важливим є вдосконалення інституційної структури 
національного іпотечного ринку і підвищення рівня її ефективності за 
допомогою формування комплексу адміністративних, організаційних 
та економічних засад розвитку іпотечних інститутів.

Аналіз інституціональної структури діючого в Україні іпотечного  
ринку показав, що з урахуванням особливостей функціонального 
призначення всі учасники ринку формують три групи: арбітражно-
регулюючу, основну та допоміжну [2, с. 97].

В основі процесу руху іпотечного капіталу знаходяться економічні 
інтереси його учасників, які у випадку їх узгодження ініціюють сам 
процес іпотечного кредитування. Забезпечення рівноваги інтересів 
суб’єктів іпотечного ринку є запорукою його життєдіяльності та 
розвитку. Тому формування іпотечного ринку передбачає узгодження 
інтересів учасників іпотечних фінансових відносин і становлення 
певної інституційної структури іпотечного ринку [1, с.184].

Характерною особливістю національного іпотечного ринку є 
існування внутрішніх суперечностей побудови його структури, що 
не дозволяє інститутам-регуляторам ефективно впливати на процеси 
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розвитку іпотечного ринку та призводить до неконтрольованого 
поширення кризових явищ.

Належного удосконалення потребує нормативна система методів 
щодо регулювання діючих інститутів іпотечного ринку, спрямованих 
на забезпечення високого рівня їх фінансової стійкості. З метою 
розвитку первинного іпотечного ринку важливим є подальше 
регулювання нормативної та виконавчої системи захисту прав 
кредиторів та позичальників. 

Перспективним напрямком вважаємо створення єдиних 
інформаційних баз даних щодо позичальників та предметів іпотеки, 
єдиної інформаційної системи обміну даними між учасниками ринку 
та методичних підходів до оцінки ризиків. 

Практичними напрямами вдосконалення інституційної структури 
іпотечного ринку України є розширення пропозиції кредитних 
інструментів та створення нових форм фінансових інститутів. 

Доцільною вважаємо диверсифікацію іпотечних продуктів, 
що входять до переліку стандартних кредитних продуктів банку. 
Диверсифікація лінійки іпотечних продуктів дозволить пристосувати 
їх до потреб окремих категорій позичальників. 

Щодо впровадження нових форм фінансових інститутів іпотечного 
ринку, перспективним є створення спеціалізованої державної 
страхової компанії. 

Процес розбудови національного іпотечного ринку передбачає 
необхідність формування належних нормативних та організаційних 
передумов для здійснення іпотечного страхування. Однак, враховуючи 
особливості формування економічних відносин, пов’язаних з 
перерозподілом іпотечних ресурсів, очевидною є неспроможність 
страхових компаній забезпечити належний обсяг страхових послуг в 
зв’язку з проблемами оцінки рівня іпотечних ризиків. 

Систему державної участі в розвитку іпотечного страхування 
доцільно пов’язати з програмами, спрямованими на підтримку 
окремих категорій позичальників. Для організації системи 
страхування іпотечних кредитів пропонується створювати систему 
іпотечного страхування на базі діючої Державної іпотечної установи. 
Така установа має достатній досвід роботи на ринку іпотечного 
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кредитування, володіє інформаційною базою та фінансовими 
ресурсами. 

Представляючи інтереси держави, спеціалізована іпотечна установа 
під час впровадження системи іпотечного страхування має можливість 
враховувати як соціальні, так і економічні аспекти кредитування. 
Таким чином, володіючи достатнім рівнем досвіду функціонального 
учасника іпотечного ринку, Державна іпотечна установа спроможна 
забезпечити баланс інтересів багатьох інституційних учасників ринку. 

Доцільним вважаємо здійснення операцій зі страхування шляхом 
створення у формі акціонерного товариства дочірньої компанії 
Державної іпотечної установи. 

Введення до інституційної структури іпотечного ринку 
спеціалізованої страхової компанії дозволяє створити умови для 
активізації іпотечного ринку шляхом впровадження раціонального 
механізму перерозподілу іпотечних ризиків з урахуванням інтересів 
учасників.
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УДК 336.71.078.3
РОЗВИТОК ДИФФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ПІДХОДІВ ДО

БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ 
НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

О. П. Заруцька, к.е.н.
начальник відділу банківського нагляду

Управління НБУ в Дніпропетровській області

За сучасними міжнародними підходами, що впроваджуються 
протягом останніх десятиліть, функція банківського нагляду 
передбачає висвітлення проблемних питань без застосування 
безпосереднього детального контролю банківських операцій, 
втручання у поточну діяльність банків. Практика пруденційного 
нагляду пов’язана із оцінкою процесів управління ризиками з боку 
керівництва банку. Сам термін походить від англійського «prudential» 
і перекладається як розумний, далекоглядний. Органи регулювання 
призвані сприяти проведенню банками зваженої та обґрунтованої 
політики підтримки фінансової стійкості 

Сучасні підходи до банківського нагляду спрямовується на оцінку 
ефективності систем ризик-менеджменту банків, достатності якісних 
та кількісних показників, що використовуються банками, визначення 
профілю ризиків та прогнозованого напрямку змін. За даними такої 
оцінки фінансової стійкості банку вибирається режим наглядових 
процедур, необхідність превентивних заходів із запобігання втраті 
фінансової стійкості. 

В центрі уваги банківського нагляду залишаються методи оцінки 
фінансового стану як окремих банків, так і всієї системи, з метою 
контролю та управління її фінансовою стійкістю. Підхід до оцінки 
фінансової стійкості банків, що формується на рівні державного 
регулювання та нагляду, узагальнює інтереси суспільства, окремих 
стейкхолдерів та клієнтів щодо забезпечення виконання відповідних 
функцій та зобов’язань, оскільки різні групи економічних суб’єктів 
формують вимоги з урахуванням власних задач та потреб. При цьому 
пріоритетами банківського нагляду є сфери підвищених ризиків. 
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Особливого значення набуває методологія оцінки фінансової стійкості 
системи, що охоплює банки та інших суб’єктів, які генерують ризики. 

Загальна проблематика оцінки фінансової стійкості банків, 
вивчення головних чинників і важелів підтримки її контрольованого 
рівня є важливою науковою і практичною задачею, якій присвячено 
багато досліджень та методик. Як правило, при оцінці фінансової 
стійкості розглядаються основні ризики у діяльності банків, 
обґрунтовуються системи показників, проводиться аналіз зв’язку між 
їх значенням та фактичним фінансовим станом. 

Для визначення фінансової стійкості часто використовуються 
рейтингові оцінки банків, що також ґрунтуються на виборі системи 
оціночних показників, групуванні та кластеризації – поєднання 
близьких за рівнем фінансової стійкості об’єктів у однорідні групи – 
від найкращого до найгіршого. 

Запропонований підхід до методології банківського нагляду 
через класифікацію однорідних структурно-функціональних груп 
і дослідження їх положення на карті Кохонена є переходом від 
статичних показників та загальних обмежень до групування подібних 
об’єктів та індивідуального підходу до оцінки фінансової стійкості 
банків за формалізованими процедурами, що враховують конкретний 
етап розвитку системи та специфіку банківських ризиків визначеного 
періоду. Методика ґрунтується на інтерпретації траєкторії банку 
на карті Кохонена – дослідженні причин послідовних змін позицій, 
порівнянні із динамікою інших банків в межах загального розвитку 
системи. 

Кожний банк, як складна економічна система, яка розвивається у 
конкурентному середовищі під впливом різноманітних внутрішніх 
та зовнішніх чинників, характеризується власною структурною 
специфікою та профілем ризиків. Погіршення окремих аспектів 
його діяльності відображується у відповідних показниках і вливає 
на усі інші характеристики. Оскільки система показників фінансової 
стійкості банку враховує різні аспекти його діяльності, дослідження 
їх змін необхідно проводити комплексно, за сукупним впливом на 
загальний фінансовий стан.

Стійке відокремлення спеціалізованих груп банків свідчить 



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

83

про відмінності їх економічної природи та функцій. Кожна група 
банків потребує окремого підходу до оцінки фінансової стійкості із 
врахуванням вже напрацьованих даних щодо можливих сценаріїв 
розвитку.

Оцінка фінансової стійкості із оглядом на структурну-
функціональну групу банку визначає і підходи банківського нагляду: 
найбільші системні ризики потребують й найбільших зусиль та уваги. 
Карта Кохонена є логічно обґрунтованим інструментом класифікації 
банків та аналізу структури банківської системи, дослідження 
характеристик її сегментів, особливостей їх профілів ризиків та 
основою для побудови ефективної моделі контролю за діяльністю 
банків окремих груп. Наявність чіткої, математично обґрунтованої 
методики розподілу банків за спеціалізованими групами дозволяє 
формалізувати підхід до розподілу ринку на будь-який період часу. 

З позицій банківського регулювання та нагляду, запропонований 
апарат нейронних мереж дозволяє не лише пояснити сучасний стан 
банківської системи та оцінити фінансовий стан кожного з її об’єктів, 
але й встановлювати запобіжні обмеження для будь-якого банку для 
підтримки його фінансової стійкості.
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УДК 336.1:332
ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

БАНКУ В УКРАЇНІ

А. В. Зеленський, асистент
Подільський державний аграрно-технічний університет

 Аграрний сектор (сільське господарство, харчова і переробна 
промисловість) забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу 
незалежність країни, формує 17 відсотків валового внутрішнього 
продукту та близько 60 відсотків фонду споживання населення. Крім 
того, аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворювальних 
секторів національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті 
України за останні роки становить 8-9 відсотків, а також займає друге 
місце серед секторів економіки у товарній структурі експорту. 

Необхідність кредитування аграрних підприємств обґрунтовується  
особливостями галузі, зокрема, тривалим відтворенням капіталу, 
сезонністю виробництва, підвищеними ризиками, зумовленими 
природними факторами, диспропорціями цін на засоби виробництва 
та готову продукцію [3, с. 2].

Одним з напрямів вирішення проблеми кредитного забезпечення 
галузі вважається створення Державного земельного банку. Доцільність 
створення такої спеціалізованої інституції підтверджується історичною 
практикою та світовим досвідом, які засвідчують, що земельні 
банки відіграють роль дієвого інструменту здійснення державного 
фінансово-економічного регулювання ринку землі. В європейських 
країнах земельні банки зарекомендували себе ефективними гарантами 
стабілізації процесу реформування земельних відносин.

Варто зазначити, що поняття державного земельного банку для 
України не є новим для України, адже подібна інституція була заснована 
тут ще в 1918 році гетьманом П.Скоропадським з метою збереження 
права приватної власності та ефективного використання національних 
земель. Ще раніше, а саме у травні 1882 року законопроектом був 
затверджений Селянський поземельний банк, який діяв на території 
сучасної України та Росії [1, с.3].
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Основними причинами його створення були малоземелля, 
податковий тягар, високі орендні ціни, експлуатація селян. Все це 
призвело до незадоволення селян існуючим станом. Створення банку, 
з одного боку, передбачало надання кредиту для придбання землі 
та сприяння розвитку малої приватної власності. З іншого боку – 
Селянський поземельний банк був могутньою зброєю в руках уряду 
та дієвою підтримкою поміщиків і дворян.

В сучасній Україні питання створення державного земельного 
банку також має досить тривалу історію. Вперше на офіційному рівні 
завдання щодо створення Державного земельного (іпотечного) банку 
було сформульоване Президентом України Леонідом Даниловичем 
Кучмою ще у 1998 році. Наступний етап вирішення цього питання 
був пов’язаний з прийняттям у 2001 р. Земельного кодексу України, 
яким Кабінету Міністрів України було доручено створити такий банк 
з відповідною інфраструктурою [2, с.366].

Проте завершити вищезгадану ініціативу вдалося лише у 2012 
році. Так, постановою № 609 від 02.07.2012 Кабінет Міністрів України 
утворив публічне акціонерне товариство «Державний земельний 
банк».

Державний земельний банк України – це спеціалізована державна 
фінансова установа, основним завданням якої є кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншого 
майна. 

Закріпила ж законність створення Державного земельного банку 
в Україні Верховна Рада, ухваливши на вечірньому засіданні 6 
вересня в цілому законопроект №10043 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності». Закон вводить в дію державний земельний 
банк, який має надавати виключно селянським, фермерським, 
сільськогосподарським підприємствам кредити під не більше 5% від 
ставки Національного банку.

Також закон містить припис, за яким землі державної та комунальної 
власності в Україні з дня набрання чинності цим Законом (а саме 1 
січня 2013 року), вважаються розмежованими.

Державний земельний банк повинен стати універсальною 
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фінансовою установою, яка працюватиме з усіма формами 
агропідприємств, використовуватиме різноманітні види застави 
за кредитами та забезпечить здешевлення вартості кредитних 
ресурсів для селян. Окрім того, банк має активно співпрацювати з 
комерційними банками України в частині рефінансування, надання та 
отримання гарантій, а також брати на себе частину ризиків, пов’язаних 
з кредитуванням аграріїв.

У перспективі діяльність Державного земельного банку України 
повинно позитивно вплинути на надання іпотечних послуг, фінансову 
підтримку сільськогосподарського товаровиробника. Іпотека землі, 
як один із найважливіших інструментів залучення додаткових 
інвестиційних коштів потребує ще належного врегулювання. Лише 
виважена і продумана політика щодо формування інфраструктури 
ринку землі в Україні, розв’язання проблем права власності на землю 
може вплинути на ефективний розвиток іпотеки землі в Україні.
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Н. В. Дудченко, викладач
Черкаський державний технологічний університет

Особливість безпеки банківської системи України в сучасних 
умовах полягає в тому, що вона забезпечується в країні з перехідною 
економікою, де ринкові механізми перебувають у стадії становлення. 
Для цього періоду характерними є політичні, економічні, соціальні 
кризи, недосконале податкове законодавство, населення слабо 
орієнтується в реаліях монетарної політики. Все це є підґрунтям для 
виникнення різного роду небезпечних явищ у банківській системі 
України: недобросовісна конкуренція, зростання злочинності. За 
таких обставин виникає потреба у захисті банківської системи як 
з боку правоохоронних органів, так і силами самих банків, що є 
закономірним явищем у суспільстві з ринковими відносинами. 

Для забезпечення фінансової безпеки банкам необхідна певна система, 
що дозволяє на постійній основі здійснювати діагностичні і превентивні 
дії, спрямовані на підтримку належного рівня фінансової безпеки.

На думку О. І. Барановського [1], М. І. Зубка [2], С. М. Побережного, 
О.  Л.  Пластуна, Т. М. Болгар [3] та інших науковців та практиків 
слід особливу увагу приділяти саме фінансовій безпеці комерційних 
банків, як такій, що має найбільший вплив на їх діяльність. Проте, 
автор вважає, що для повного уявлення про діяльність комерційного 
банку та стан його захищеності від впливу внутрішніх та зовнішніх 
загроз, доцільніше розглядати поняття «система економічної безпеки 
комерційного банку», яке й пропонує автор.

Система економічної безпеки комерційного банку – це динамічна 
характеристика системи елементів, взаємодія яких дозволяє 
формувати позитивні фінансові потоки розвитку комерційних банків.

При розкритті сутності економічної безпеки комерційних 
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банків, на нашу думку, необхідно врахувати, що вона повинна бути 
представлена як динамічна характеристика єдиної, цілісної системи. 
Як будь-яка система вона складається з взаємопов’язаних елементів 
або складових. Елементи повинні бути сумісними, а їх взаємодія – 
дозволяти отримувати нові якісні характеристики для всієї системи. 
Такий підхід дозволить чітко уявити поняття «система економічної 
безпеки комерційних банків» і стане методичною основою для 
розгляду окремих складових підсистем, наприклад, кредитної, 
валютної та інших.

Система економічної безпеки комерційного банку може бути 
представлена як сукупність підсистем економічної безпеки 
комерційних банків, що згруповані у два блоки: кредитно-фінансова 
безпека і безпека економічної інформації. До першого блоку кредитно-
фінансової безпеки входять, на нашу думку, такі підсистеми: кредитна 
безпека; ресурсна безпека; інвестиційна безпека; валютна безпека; 
безпеку, пов’язана з розрахунковими операціями банку. До другого 
блоку входить тільки один елемент – безпека економічної банківської 
інформації. Всі елементи, повинні бути взаємопов’язаними і сумісними 
з точки зору забезпечення кінцевого результату, забезпечення 
всієї економічної безпеки комерційних банків. Якщо хоча б одна 
підсистема не забезпечує функціонування і розвитку комерційного 
банку, то говорити про забезпечення економічної безпеки в цілому 
комерційного банку було б неправильно. 

Забезпечення економічної безпеки комерційного банку в кінцевому 
результаті, на нашу думку, означає здатність протистояти зовнішнім 
і внутрішнім загрозам, стійко, надійно розвиватися, задовольняючи 
потреби клієнтів у банківських послугах. На кожну підсистему 
впливають загрози зовнішнього і внутрішнього характеру по черзі 
або одночасно, і в різному ступені. Загрози специфічні і впливають в 
різних напрямках діяльності комерційних банків, тому і підсистеми їх 
економічної безпеки ми виділили по основним напрямкам діяльності 
комерційних банків. Кожна підсистема являє собою сукупність 
заходів у функціональному напрямі роботи комерційних банків. 
Слід зауважити, що сукупність заходів стосується лише внутрішніх 
загроз, оскільки вплинути на зовнішні загрози конкретний банк 
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не може в силу об’єктивних причин. Однак скидати з рахунків 
роботу по розпізнаванню зовнішніх загроз, що насуваються, 
недоцільно. Комерційні банки повинні враховувати зовнішні 
загрози. У цьому полягає частина ефективної роботи комерційних 
банків по забезпеченню фінансової безпеки, особливо банківського 
менеджменту. 

Структурні елементи фінансової безпеки пов’язані між собою. 
Наприклад, забезпечення кредитної безпеки передбачає заходи із 
своєчасного погашення заборгованості за кредитом з відсотками, 
проте, кошти в погашення такої заборгованості повинні надходити 
на розрахунковий рахунок підприємства (або інший рахунок). 
Серйозні затримки при перерахуванні грошових коштів стосуються 
вже безпеки за розрахунковими операціями банків. Блок «захист 
економічної інформації банків» тісно пов’язана з кожним елементом 
блоку «кредитно-фінансова безпека».

Отже, для повного уявлення про діяльність комерційного банку 
та стан його захищеності від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, 
доцільніше розглядати поняття «система економічної безпеки 
комерційного банку», під яким пропонується розуміти динамічну 
характеристику системи елементів, взаємодія яких дозволяє 
формувати позитивні фінансові потоки розвитку комерційних банків.
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Крымского института экономики и хозяйственного права

На протяжении длительного времени государство в банковской 
системе Украины было представлено двумя специализированными 
учреждениями – Ощадбанк, Укрэксимбанк. Развитие банков можно 
охарактеризовать как планомерное, их дополнительная капитализация 
в основном осуществлялась путем распределения финансового 
результата, целевые средства государственного бюджета использовались 
нерегулярно. 

В период 2008-2012 гг. государством проводилась дополнительная 
капитализация государственных банков, а также рекапитализация 
частных банков. За счет последней число контролируемых государством 
банковских учреждений выросло на три (Киев, Родовид, Укргазбанк). В 
целом на пять банков приходится 17,5% совокупных активов и 15,9% 
обязательств. По итогам вложений доля государства в банковской 
системе существенно выросла – с 5,61% до 32% оплаченного уставного 
капитала [2]. Это ненамного уступает иностранному капиталу – 41% [1]. 

На ка- и рекапитализацию было потрачено заемных средств 27,114 и 
22,415 млрд грн. соответственно. Долг будет обслуживаться до 2017 г. 
из расчета 9,5% годовых. Отметим, что Ощадбанку не требовалась 
дополнительная капитализация в объеме более 14,416 млрд грн. 
Для поддержания адекватности на требуемом уровне можно было 
ограничиться меньшими средствами. Дважды увеличение имело 
признаки мнимой капитализации. Дополнительная капитализация 
Укрэксимбанка была необходима лишь в 2008 г. [2]. Риск совокупных 
активов и доля негативно классифицированной задолженности в 
кредитном портфеле банков составляют – 10% и 7,87%, 10,70% и 17,13% 
соответственно. 

Заметим, что кредитный портфель Ощадбанка за полтора года вырос 
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в 10 раз – с 5 до 50,623 млрд грн., его резервы в 1,7 раза – с 5,574 до 
9,333 млрд грн. Портфель Укрэксимбанка снизился на 9,696 млрд грн. 
или 18%, а резервы выросли на 1,357 млрд грн. 18%. Кроме этого, на 
внебалансовом учете Ощадбанка находятся выданные гарантии на 
1,560 млрд грн. – за год их величина выросла практически в пять раз 
с 324 млн грн. Аналогичный показатель Укрэксимбанка незначительно 
снизился – с 3,076 до 2,923 млрд грн. [3, 4].

За 2009-2012 гг. балансовый капитал Укргазбанка – относительно 
объема вложенных в него средств – вырос на 1,991 против 9,300 млрд 
грн. Его убыток – более 7,469 млрд.грн. Снижение риска совокупных 
активов с 37% до 37% за последние 9 мес. связано с тем, что в конце 
2011 г. банк был дополнительно капитализирован. Без этого он  имел 
бы в конце года отрицательное значение капитала, не выполнял бы 
требования к его адекватности. Риск его совокупных активов в таком 
случае вырос бы до 54% [5].

Балансовый капитал Банка Киев за аналогичный период вырос 
незначительно 0,273 против 3,565 млрд грн. Финансовым результатом 
является убыток в сумме более 3,457 млрд грн. Снижение риска 
совокупных активов с 62% до 38% за последний год обусловлено тем, 
что кредитный портфель банка в 2011 году уменьшился в два раза – с 
4,945 до 2,431 млрд грн. В 2011 г. была списана безнадежная кредитная 
задолженность в сумме 2,958 млрд грн., ЦБ в портфеле на продажу – 197,5 
млн грн. и начисленные по долговым ЦБ проценты – 14,6 млн грн. [6]. 

В 2011 г. была сформирована законодательная и нормативно-
правовая основа регистрации, лицензирования и регулирования 
деятельности санационного банка в Украине. В текущем году оно было 
создано на базе Родовид банка. Выбор пал именно на него по причине 
крайне неудовлетворительного финансового состояния – сформировано 
резервов 4,012 млрд грн. или 93% от величины кредитного портфеля, 
размер проблемной задолженности 3,614 млрд грн. или 84%. Финансовым 
результатом банка является убыток более 9,947 млрд грн. [7].

Среди перспектив банков, которые де-юре и де-факто являются 
государственными, необходимо выделить санацию активов – перевод 
проблемной задолженности в Родовид (более 19,764 млрд). Именно 
после этого на продажу будут выставлены пакеты акций государства 
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в капитале Банка Киев (99%), в Укргазбанк (93%) – без права деления. 
Но уже сегодня адекватность капитала последних позволяет привлечь 
дополнительно ресурсы в сумме более 17,052 млрд грн., Ощадбанку и 
Украэксимбанку – 269,274 млрд грн. Именно это направление должно 
стать для них приоритетным, привлекаемые ресурсы, прежде всего, 
средства физических лиц, могут направляться для финансирования 
проектов и программ с приемлемым уровнем риска. Это позитивно 
отразится на показателях деятельности банков, будет способствовать 
развитию отечественной экономики.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ

О. В. Ковальчук, аспірант
Львівська комерційна академія

На сьогодні, неможливо уявити діяльність банківських установ де 
серед клієнтів, контрагентів та партнерів банків не було б страхових і 
лізингових компаній, банків резидентів та нерезидентів, факторингових і 
іпотечних фірм, інвестиційних фондів і компаній з управління активами, 
а також інших учасників небанківського сегмента фінансового ринку. 
Це насамперед зумовлено посиленням конкурентних позицій самих 
банків, розширенням спектру пропонованих ними фінансових послуг 
та банківських продуктів, підвищенні рівня прибутковості шляхом 
залучення більшої кількості клієнтів та покращення якості здійснення 
обслуговування. З іншої сторони, створення фінансових супермаркетів, 
банківських корпорацій і холдингових груп, стратегічних альянсів за 
участю банків та різноманітних фінансових інституцій, ускладнює існуючі 
форми співпраці і взаємодії між учасниками таких об’єднань, що створює 
передумови для забезпечення постійного нагляду банками за діяльністю 
фінансових інституцій з метою попередження негативних наслідків, які б 
могли вплинути на фінансове становище як самого банку так і фінансового 
об’єднання у цілому.

Все це зумовлює потребу у виокремленні в системах управління 
ризиками у банку таких служб, які здійснювали б вимірювання і оцінку 
кредитного ризику фінансових інституцій, контролювали зміну величини 
ризику в часі та здійснювали моніторинг за дотриманням встановлених 
лімітів при проведенні операцій між банком та фінансовими інституціями, 
що виступають його контрагентами, партнерами або ж клієнтами.

Під самим поняттям «кредитний ризик фінансової інституції» слід 
розуміти наявний або потенційний ризик для надходжень чи капіталу, що 
характеризується можливим понесенням втрат при здійсненні операцій з 
фінансовими інституціями і пов’язаний з невиконанням або відсутністю 
можливості своєчасно та в повному обсязі виконати перед банком 
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взяті на себе фінансові зобов’язання. Експозицією на кредитний ризик 
фінансової інституції виступає заборгованість, яка може бути втрачена 
та є еквівалентною величині фінансових зобов’язань контрагентів перед 
банком і може стосуватися як проведення однієї операції так і здійснення 
цілого портфеля однотипних операцій.

Процес керування кредитним ризиком фінансових інституцій у банку, 
повинен передбачати поетапне виконання таких дій як:

– виявлення та ідентифікація ризику (розпізнавання та визначення 
чинників, які можуть спричинити виникнення або зміну рівня ризику);

– вимірювання та оцінка величини ризику (визначення розміру 
кредитної експозиції, та дослідження: чинників, які пов’язані з кредитною 
довірою до окремих фінансових інституцій або країн; статистичних даних, 
що стосуються окремих параметрів кредитної операції; ринкового ризику, 
що має вплив на розмір експозиції);

– здійснення системного управління ризиком (розробка відповідних 
принципів та процедур, поділ компетенції при управлінні ризиком; 
вдосконалення інструментів, які дозволяють утримувати рівень ризику 
на прийнятному для банку рівні; зміна моделі оцінки ризику; розвиток 
інструментів інформаційної підтримки здійснення процесу управління 
ризиком тощо);

– моніторинг за зміною рівня ризику в часі (моніторинг всіх даних 
та чинників, які мають вплив на величину ризику; аналіз результатів 
прийнятих рішень та виконаних дій; контроль за процесом управління 
ризиком з точки зору його відповідності діючим у банку внутрішнім 
нормативним документам);

– звітування про ризик (періодична підготовка інформації про поточну 
експозицію та рівень ризику банку).

Реалізація у банку процесу керування кредитним ризиком фінансових 
інституцій дозволить:

– підвищити ефективність взаємодії між банком та фінансовими 
інституціями, які виступають його контрагентами;

– попередити можливі негативні фактори прояву потенційних загроз 
для банку з метою уникнення понесення додаткових втрат;

– забезпечити стабільну і надійну роботу банківської установи;
– покращити функціонування системи управління банківськими 

ризиками у цілому.
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УДК 336.71
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ 

ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПДВИЩЕННЯ  
ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ю. В. Козлова, асистент
Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

Фінансова криза 2008-2009 років виявила низку проблем у 
функціонуванні банківського ринку України, зокрема, необхідність 
підвищення надійності банківської системи. Однією з головних 
причин нестабільності в діяльності банків у посткризовий період є 
підрив довіри до банківської системи, що, у свою чергу, зумовлено 
значними втратами кредиторів банків, які збанкрутували. Повернення 
довіри повинно відбуватися шляхом поси лення вимог до діяльності 
банківських установ, нагляду з боку Національного банку та розбудови 
захисних механізмів. До останніх, зокрема, належить функціонування 
у країні системи гарантування вкладів фізичних осіб.

З набранням чинності 21.09.2012 р. нового Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI від 
23.02.2012 р. (далі – Закон) виникає багато питань щодо змін у підході 
до регулювання системи страхування депозитів та їх подальшого 
впливу на банківський сектор України, населення та державу в цілому. 
До цього Фонд виступав лише як «виплатна каса», яка на завершальній 
стадії розраховується з вкладниками за зобов’язаннями банків, що 
ліквідуються, і вклади в яких є недоступними. При цьому Фонд не 
мав жодного впливу та превентивних механізмів для оптимізації 
своїх потенційних витрат і забезпечення вищого рівня захищеності 
інтересів кредиторів проблемних банків.

У той же час у багатьох зарубіжних системах страхування вкладів 
велика кількість можливих ризиків зведена до мінімального рівня. 
Міжнародна асоціація страховиків депозитів (МАСД) виділяє три 
основні типи мандатів, що існують у різних країнах світу: 

− виплатна каса – функція цієї системи фактично зводиться до 
виплати застрахованої суми вкладникам фінансових установ, за умови 



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

96

ліквідації цієї установи, про що приймає рішення інший наглядовий 
орган;

− виплатна каса із розширеними повноваженнями – завданням 
цієї системи є не тільки виплата страхового відшкодування, а й 
урегулювання діяльності неспроможних банківських установ та 
виведення їх з ринку;

− мінімізатор ризиків – ця система має найвищий рівень 
ефективності завдяки тому, що до функцій страховика відноситься 
прогнозування фінансових проблем окремих банків і впровадження 
відповідних заходів в міру їх виникнення.

Міжнародна практика побудови систем страхування депозитів 
базується на принципах, встановлених спільним документом, 
розробленим у 2009 році Базельським комітетом із банківського 
нагляду і Міжнародною асоціацією страховиків депозитів – 
«Основоположні принципи для ефективних систем страхування 
депозитів», в яких на основі узагальнення якнайкращої практики 
сформульовано рекомендації, як добитися максимальної віддачі від 
цього важливого інструменту підтримки фінансової і соціальної 
стабільності.

Провівши аналіз документу, можна стверджувати, що більшість з 
Основоположних принципів в Україні на даний час не виконуються 
або виконуються лише частково. 

Реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб в 
Україні включає три ключові аспекти: розвиток інституційних засад 
функціонування Фонду; оптимізація порядку роботи з проблемними 
банками в Україні; шляхи вирішення проблеми недостатнього обсягу 
фінансових ресурсів Фонду.

Оскільки ефективне виведення неплатоспроможних банків з 
ринку є найактуальнішим питанням, то пріоритети розвитку системи 
гарантування вкладів в Україні пов’язані з наданням Фонду таких 
функцій, тобто мандата виплатної каси з розширеними повноваженнями, 
що й підтримує нововведення у Законі.

Надання Фонду додаткових функцій щодо виведення 
неплатоспроможного банку з ринку має на меті: 1) удосконалення 
процесу роботи з проблемними банками в Україні шляхом 
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підвищення операційної та економічної ефективності такої роботи; 
2) прискорення процесу прийняття рішень про виведення з ринку 
банків, що, як наслідок, сприятиме підвищенню загального рівня 
довіри населення до банківської системи України; 3) оптимізацію 
витрат Фонду, пов’язаних із виплатами вкладникам – фізичним 
особам; 4) підвищення захисту прав інших кредиторів банків. 

Відповідно до міжнародних стандартів страхування депозитів 
ключовим фактором для створення системи і формування суспільної 
довіри до такої системи є наявність у страховика депозитів достатніх 
коштів для виконання своїх страхових зобов’язань.

На даний час є очевидною недостатність фінансових ресурсів 
Фонду. В цьому напрямку новим Законом передбачені наступні 
заходи щодо збільшення фінансування Фонду: розширено джерела 
формування коштів Фонду; встановлено мінімальний обсяг коштів 
Фонду, який не може бути нижчим за 2,5% від суми гарантованих 
Фондом коштів вкладників.

Вважаємо, що отримання Фондом розширених повноважень 
надасть можливість забезпечити зменшення витрат на проведення 
процедури виведення проблемних банків з ринку та відповідне 
зменшення збитків Фонду, що виникають під час виконання функції 
виплати вкладів. Окрім цього, з огляду на зарубіжний досвід набуття 
Фондом додаткових повноважень є пріоритетним напрямом розвитку 
системи страхування вкладів в Україні в контексті подолання наслідків 
фінансової кризи, функціонування надійної мережі фінансової 
безпеки та підтримки довіри до банківської системи країни.
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УДК 336.748
ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЩОДО ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ

А. В. Колдовський, аспірант
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Остання чверть ХХ і початок XXI ст. характеризувались зростанням 
кількості фінансових криз. При цьому у країнах, що розвиваються 
вони траплялися частіше, аніж у розвинених, але останнім часом ця 
динаміка кардинально змінюється. Відповідно аналізу американського 
дослідницького центру Caprio and Klingebie виявлено 117 системних 
банківських криз (так званого виснаження банківського капіталу), які 
проходили у 93 країнах, починаючи з кінця 1970-х років. Аналітики 
з Lindgren et al, використовуючи менш суворі підходи аналізу ніж 
Caprio and Klingebie, визнали такі проблеми у 75% країнах.

Частота фінансових криз за останні 30 років пов’язана з відсутністю 
всеосяжної теорії ведення політики валютного регулювання. Існуючі 
теорії не в змозі визначити коло нормативних моделей, причин 
нормативних невдач, механізмів вимірювання та їх запобігання. 
Неспроможність моделей валютного регулювання і відсутність 
постійного моніторингу системи попередження, що в свою чергу 
підриває економічний і соціальний розвиток, виявляє необхідність 
нової пристосованої теорії поетапного підходу до лібералізації, який 
спочатку оцінює потенціал для проведення ефективного нагляду, 
перш ніж застосовувати захисті міри. 

Провал традиційних цілей економічного і соціального розвитку, 
які в результаті призводили до фінансових криз, призвели до 
переосмислення ролі уряду в регулюванні валютної системи задля 
більш ефективного сприяння таких цілей і запобігання таким 
кризам, як у країнах з розвинутою, перехідною та економікою, що 
розвивається.

Існуючі теорії регулювання не тільки не в змозі визначити, що 
являє собою фінансова криза, але й не змогли пояснити причини і 
профілактичні механізми, а також закласти основу запровадження 
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прогнозування за допомогою системи завчасного попередження. 
Аналізуючи існуючі моделі валютного регулювання в умовах 

нестабільності економіки, слід виокремити три основні напрямки.
Перше покоління моделі – нестійка економічна політика і 

структурні дисбаланси. Ця модель акцентує увагу на тому, що 
економічний спад являється неминучим наслідком макроекономічної 
політики, яка несумісна зі збереженням прив’язки обмінного курсу. 
Модель Кругмана і її розширення представляє перше покоління.

Моделі другого покоління – моделі самореалізації. Ця модель 
фокусуються на можливості валютних криз, навіть без постійного 
погіршення економічної основи. Крім того, вони представляють 
собою альтернативні пояснення валютних криз, які відомі як друге 
покоління моделі балансу платежів криз. Друге покоління моделі 
розвивається в основному у відповідь на два етапи кризи, яка руйнує 
європейський механізм валютних курсів.

Есківель і Ларраін підкреслюють, що існують дві ключові 
характеристики моделі другого покоління – уряд є активним агентом, 
який максимізує об’єктивні функції; циклічний процес існує і 
призводить до  рівноваги. Моделі другого покоління з припущенням 
про чисте очікування веде від однієї рівноваги до іншої, приймає 
можливість самостійного виникнення криз. Така криза відбувається 
тоді, коли саме песимізм значної групи інвесторів провокує відтік 
капіталу, що призводить у кінцевому підсумку до краху системи 
обмінного курсу.

Моделі третього покоління – моделі впливу. Моделі третього 
покоління були спрямовані на ефекти впливу як причини валютної 
кризи. У літературі є також цілий ряд досліджень, присвячених 
вивченню детермінантам нестабільності у валютній сфері. 
Наприклад, Крюгер розглядає детермінанти валютної нестабільності 
у Латинській Америці, Азії та Африці. Результати показують, що 
валютна нестабільність не може бути пояснена тільки дивлячись 
на фундаментальні економічні та регіональні ефекти впливу, і що 
спекулятивна поведінка інвесторів є також важливим фактором. 

Есківель і Ларраін перевірили основні прогнози моделей двох 
поколінь валютного дисбалансу і оцінили силу деяких ключових 
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змін, запропонованих в літературі. Незалежні змінні визначаються 
відповідно до факторів, які зазначені в теоретичній літературі. 
Дослідження обґрунтовує факт, що валютна криза існує тільки тоді, 
коли відбувається різка (раптова) зміна номінального обмінного 
курсу, і вони виключають невдалі спекулятивні атаки з їх визначення 
кризи. 

В цілому, консенсус є в тому, що моделі мають важливе значення 
для забезпечення раннього попередження у окремих країнах, які є 
найбільш вразливими до кризи. Тим не менш, вони створюють багато 
помилкових спрацьовувань, тобто навіть якщо система раннього 
попередження дає сигнал, криза може не відбутися. Крім того, вони 
менш успішні в прогнозі строків кризи.

Отже, існує кілька способів, коли валютна криза може вплинути на 
економічну діяльність. З одного боку, зниження курсу національної 
валюти, що відбувається при успішній атаці валюти, може розширити 
сектор ринкових товарів і стимулювати зростання шляхом корекції 
переоціненою валютою або шляхом більш конкурентоспроможного 
обмінного курсу. З іншого боку, зниження курсу може бути обмежене 
за рахунок збільшення витрат на погашення зовнішніх боргів, 
виражених в іноземній валюті, зокрема, в доларах. 

Крім того, раптова зупинка припливу капіталу під час кризи 
може уповільнити зростання за рахунок зниження інвестиційної 
активності, в той час як зростання зовнішнього боргу від девальвації 
в присутності доларизації може призвести до зниження інвестиційної 
активності та економічного зростання.
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УДК 336.748.12:338.532.4(477)
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

 БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

Я. М. Кривич, к.е.н.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Світова фінансова криза та загострення конкуренції на ринку 
банківських послуг змусили банки вести пошук додаткових шляхів 
отримання конкурентних переваг, зокрема, шляхом впровадження 
інноваційних технологій обслуговування клієнтів, нових продуктів 
та послуг. 

У той же час, враховуючи значний рівень фінансових витрат та 
ризику, які супроводжують інноваційну діяльність, коло банків, 
здатних до повноцінної реалізації програм інноваційного розвитку, 
є досить обмеженим. Це обумовлює актуальність дослідження 
спроможності банків до запровадження інновацій.

Систематизація поглядів вітчизняних та закордонних науковців на 
сутність банківських інновацій (як результат, зміну, процес, сукупність 
заходів) дозволила обґрунтувати необхідність їх трактування як 
результату розробки та впровадження нових або удосконалення 
існуючих банківських послуг та продуктів, технологій здійснення 
банківської діяльності. При цьому акцентуємо увагу на тому, що 
інноваційним продуктом правомірно вважається продукт, що був 
запозичений з зовнішнього ринку та впроваджений на національному. 

Впровадження інновації повинно супроводжуватися змінами у 
маркетинговій діяльності банку, особливо у системі збутової політики, 
технологічним та технічним переоснащенням, а в окремих випадках – 
підвищенням рівня кваліфікації персоналу. 

Інноваційний процес починається з усвідомлення потреби 
банківської установи в інновації, після чого обов’язково проводиться 
маркетингове дослідження для виявлення поточних і потенційних 
потреб клієнтів. Далі керівниками маркетингового відділу 
розробляються і пропонуються інноваційні ідеї, серед яких потім 
обираються найкращі з урахуванням можливостей банку. 
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Наступним етапом є стратегічний аналіз і оцінка інноваційних 
проектів – якщо результати є задовільними, то відбувається власне 
реалізація проекту, а якщо ні, то проект або доопрацьовується або 
відхиляється. 

Автором досліджено специфіку найбільш відомих банківських 
інновацій за наступними критеріями їх ідентифікації: новизна, 
задоволення ринкового попиту, високий ризик і високий  ступінь 
невизначеності, гнучкість форм, наявність побічного, важко 
передбачуваного результату та здатність до комерціалізації. 

У ході здійсненого дослідження нами було встановлено, що 
основними інноваційними тенденціями на світовому банківському 
ринку є наступні: зміна структури та іміджу банку, розширення 
регіональної та національної діяльності, завоювання ринку 
небанківських послуг,  зростання популярності нецінових методів 
конкуренції, тощо.

У свою чергу до інноваційних змін вітчизняних банків варто віднести: 
зміну структури та вигляду банківської установи (багатоканальна 
діяльність з поєднанням нових та традиційних технологій та 
інструментів, використання зон самообслуговування клієнтів, а 
також дистанційного обслуговування); впровадження віртуальних 
банківських та фінансових технологій (управління банківськими 
рахунками, готівкові розрахунки, електронний підпис); комплексне 
використання нових інформаційних та комунікаційних технологій для 
електронного та змішаного маркетингу, нові можливості внутрішнього 
контролю та аудиту. 

Аналіз стану сучасного рівня залученості вітчизняних банків до 
інноваційної діяльності показав, що на сьогодні поступово збільшується 
кількість банків, які значну увагу приділяють інноваційним продуктам 
і технологіям. Однак цей процес носить скоріше стихійний характер, 
ніж системний.  Слід також зазначити, що проведене нами дослідження 
світової практики з впровадження банківських інновацій підтверджує, 
що переважна кількість вітчизняних банків застосовує стратегію 
запозичення банківських інновацій, а не розробку власних. Це 
пов’язано, в першу чергу, з тим, що банківські установи України у 
порівнянні з банками промислово розвинених країн мають відносно 
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невеликий термін існування. Застосовуючи таку стратегію,  вітчизняні 
банки страхують себе від ризиків, пов’язаних з веденням інноваційної 
діяльності. Крім того, такий підхід дозволяє їм значно скоротити 
витрати на розробку та впровадження інновації, обмежуючись при 
цьому лише витратами на проведення досліджень щодо адаптації 
новинки на внутрішньому ринку.

Підбиваючи підсумок у розгляді визначеного питання відзначимо, 
що банки зацікавлені розробляти нові продукти та послуги, а також 
модернізувати методики представлення цих інновацій з метою 
доведення операційних витрат та цін на них до рівня, що відповідає 
конкурентній позиції. Розробка нових банківських продуктів та послуг 
– це процес зміни стратегії банківської діяльності.

Неабияку роль в інноваціях банківського обслуговування відіграє 
часовий фактор. Банк, який першим вийшов зі своєю інновацією на 
ринок та завоював свою нішу, швидко створює собі імідж. Банківська 
інновація – це функція часу. Вона діє лише в межах часу, які 
встановлюються початком та кінцем життєвого циклу даної інновації. 
Це означає, що банківською інновацією не може бути банківський 
продукт чи операція, які є новими лише для даного банку, в той час 
коли вони вже поширені в інших банках країни.
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УДК 336:713.717
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЮ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 
БАНКІВ УКРАЇНИ

О. А. Криклій, к.е.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Постійне забезпечення оптимального рівня кредитного ризику з 
одночасним досягненням планового рівня прибутку від кредитних 
вкладень в умовах нестабільності зовнішнього середовища вимагає 
запровадження в банках науково обґрунтованої кредитної політики, 
яка базується на достовірності та репрезентативності даних аналізу 
поточної ситуації та можливих шляхів її розвитку в майбутньому, 
можливості банку оперативно реагувати на зміну різноманітних 
факторів, що впливають на ринок кредитних послуг. 

Науково обґрунтована кредитна політика банку обов’язково 
повинна враховувати фактори, що визначають його реальну й 
потенційну спроможність реалізувати розроблену стратегію на ринку 
кредитних послуг у визначений проміжок часу.

Внутрішні фактори, що визначають особливості формування 
кредитної політики банку, вважаємо за доцільне об’єднати в дві групи. 

Перша визначає цілі діяльності банку на ринку банківських послуг 
в цілому. Оскільки цілі кредитної політики підпорядковуються 
загальним цілям діяльності банку, то й засоби її реалізації повинні 
узгоджуватись та не вступати в протиріччя з загальною стратегією 
банку. Невірно визначені цілі діяльності банку на ринку кредитних 
послуг призводять до зростання рівня стратегічного ризику банку, 
що, на нашу думку, був однією з причин банківської кризи в Україні. 
Найбільш важливими стратегічними прорахунками банків у 
докризовий період було невиправдане зростання обсягів кредитування 
(так званий «кредитний бум») та освоєння нових ринкових ніш, у 
першу чергу іпотечного кредитування.

Друга група внутрішніх факторів визначає наявні в банку 
ресурси (фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні), технології, 
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що забезпечують досягнення поставлених цілей, включаючи 
спроможність менеджменту банку ефективно їх використовувати. 

Важливим для розробки кредитної політики банку є визначення 
того, чи достатньо ресурсів банку для досягнення цілей, визначених 
у його кредитній політиці. Деякі з елементів ресурсів визначаються 
можливостями швидкої трансформації в часі і можуть бути 
підпорядковані цілям кредитної політики (наприклад, впровадження 
інноваційних технологій, відповідна підготовка кредитних 
менеджерів). Інші ж елементи ресурсів мають менші можливості 
трансформації в часі внаслідок ринкових обмежень, недостатності 
фінансових ресурсів та з інших причин (наприклад, збільшення 
розміру статутного капіталу, значне збільшення матеріально-
технічної бази). Тому цілі кредитної політики та механізм її реалізації 
повинні враховувати ресурсні обмеження нарощування внутрішнього 
потенціалу банку.

За результатами проведеного дослідження нами визначено, що 
значна кількість банків України у докризовий період розробляла та 
реалізовувала кредитну політику, не маючи для цього достатнього 
ресурсного забезпечення. Найбільший розрив ресурсів, на нашу думку 
був наявний у:

фінансових ресурсах: банки розвивали іпотечне кредитування, не 
маючи для цього ресурсів відповідної строковості, що привезло до 
дефіциту ліквідності;

трудових ресурсах: банки пропонувати позичальникам більш 
складні кредитні продукти, можливі ризики яких були недостатньо 
досліджені. За відсутності достатньої кількості кваліфікованих 
кадрів для розробки системи оцінки ризиків для складних кредитних 
продуктів, банки наражалися на додаткові ризики.

На сучасному етапі розвитку банківської системи України 
особлива увага повинна приділятись урахуванню зовнішніх факторів, 
оскільки їх виникнення та інтенсивність прояву не залежить від 
діяльності банків, вони вкрай неоднорідні за джерелами походження і 
є результатом впливу систем різного рівня. 

На нашу думку, їх доцільно поділяти на наступні групи: фактори 
зовнішнього непрямого (політичні, правові, економічні, соціальні та 
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технологічні) та прямого (банківське регулювання та нагляд, грошово-
кредитна політика та стан ринку кредитних послуг) впливу.

Нами визначені наступні основні зовнішні фактори, які повинні 
ураховуватись при формуванні кредитної політики банків України: 
складність політико-правового поля функціонування банків та 
позичальників; невизначеність можливого розвитку світових 
фінансових та сировинних ринків, що сформує значну варіацію 
показників економічного розвитку України у 2013-2015 рр.; залежність 
фінансового стану позичальників від кон’юнктури на світових 
товарних і сировинних ринках; можливість погіршення ситуації на 
ринку праці; зростання обсягу державного боргу та видатків з його 
обслуговування при збереженні необхідності в нових запозиченнях; 
значна питома вага у витратній частині державного бюджету поточних 
першочергових витрат, які не підлягають скороченню, а також витрат 
по фінансуванню опосередкованого бюджетного дефіциту; негативне 
сальдо торгового балансу, що негативно впливає на платіжний баланс 
і показники зовнішньої ліквідності; грошово-кредитна політика 
НБУ, спрямована на відновлення кредитування реального сектора 
економіки; посилені вимоги банківського нагляду.

Для ефективного формування кредитної політики банків України в 
умовах несприятливого впливу зовнішнього середовища необхідним 
є аналіз та прогнозування загроз її реалізації, що генеруються ним, з 
подальшою розробкою комплексу заходів, спрямованих на усунення 
або локалізацію впливу загроз.



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

107

УДК 368.021
СПІВПРАЦЯ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ З

УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОЇ ПРАКТИКИ

О. Г. Кузьменко, аспірант, науковий співробітник
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ(м. Київ)

Сучасна економічна ситуація ускладнює процес консолідації 
страхового ринку та банків, проте при взаємодії цих ринків у 
перспективі вони одержать стратегічну конкурентну перевагу на ринку 
фінансових послуг. Чинниками ускладнення процесу консолідації є 
зокрема слабкий розвиток в Україні фінансових інститутів, куди могли 
б інвестувати кошти страхові компанії, низький платоспроможний 
попит, нерозвинута фінансова культура та інші.

У стратегічних планах України велике значення надається 
вивченню та впровадженню, з урахуванням національної специфіки, 
закордонного досвіду державного регулювання страхової діяльності, 
що є достатньо ефективним засобом забезпечення контролю, 
заощадження фінансових фондів та розвитку соціально-економічних 
процесів взагалі.

На сьогодні власники страхових компаній формують єдину 
мету – підвищення ефективності страхового бізнесу, розширення 
клієнтської бази, розширення і, головне – стабілізація страхового 
портфеля і фінансових результатів діяльності. Дослідженнями в цій 
сфері займалися Турбина К., Асабина С., Козьменко С. М., Ткаченко 
Н. В. та ін. [1]. Зарубіжний досвід та сутність державного регулювання 
страхового ринку досліджували такі вітчизняні автори, як Осадець 
С., Бабенко В., Говорушко Т., Базилевич В. Глобалізація всіх сфер 
економічного життя суспільства має великий вплив на розвиток 
співпраці між банківськими установами та страховими компаніями 
не лише в Україні, а й за її межами.

Однією із найперспективніших форм інтеграції вважають 
стратегічні альянси банківських установ та страхових організацій. 
Це зумовлено наявністю у них великих обсягів довгострокових 
капіталів, потребою ефективного їх використання та об’єктивною 
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необхідністю диверсифікації діяльності й підвищення рентабельності 
операцій. Причому, саме страхові компанії є основними учасниками 
стратегічних альянсів у світі.

Слід зауважити глибоку світову інтеграцію страхових компаній 
у банківський сектор. Унаслідок об’єднання однієї з найбільших 
німецьких СК Allianz із Dresdner Bank виникла, на той час, четверта 
за величиною в світі фінансова група. Відома французька СК Аха 
представлена на французькому ринку дочірнім банком Bank Worms 
і має тісні контакти з рядом національних банків. У Франції майже 
60% страхових полісів реалізується через банки - це яскравий приклад 
довгострокового стратегічного партнерства банків і страховиків. 
Деякі регіональні банки Японії, надаючи канали збуту для страхових 
компаній, контролюють близько 50% місцевих ринків фінансових 
послуг [2].

Першими, хто оцінив перспективи співпраці із страховиками, 
були також вітчизняні банки. Сьогодні практично кожний банк 
має мінімум одного або й кількох страхових партнерів. Відомо, 
що Укрсоцбанк викупив страхову компанію «Оранта» і заснував 
«Укрсоцстрах», Промінвестбанк володіє страховими компаніями 
«Вексель» та «Вексель-життя», а Укрсиббанку підпорядковується 
Український страховий альянс.

Як свідчать дослідження, головними причинами підвищеної 
взаємної зацікавленості страховиків та банків є: проникнення на 
нові ринки та забезпечення ефективного використання філіальної 
системи; можливість значно розширити клієнтську базу та обмін 
інформацією; необхідність акумулювати всі грошові потоки в одній 
системі; можливість надання повного спектра банківських і страхових 
послуг. Ці послуги мають бути високоякісними, гарантованими та 
привабливими для клієнта.

Аналіз наукових робіт із проблеми консолідації страхових компаній 
і банків дозволив розглянути форми взаємодії цих фінансових 
структур. Можна виділити такі три форми: до першої форми відносять 
угоди про співпрацю банків і незалежних страхових компаній без 
створення юридичної особи. У цьому випадку інтереси банків – це 
забезпечення фінансової стійкості, безпеки і стабільності. Страхова 
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компанія, у першу чергу, займається страхуванням кредитних 
ризиків. Друга форма – утворення банку і страхової компанії одними 
й тими ж особами, які прагнуть до диверсифікації капіталу з метою 
отримання доходів у суміжних сферах ринку фінансових послуг. До 
цієї форми відносимо також операції поглинання і злиття компаній. 
До третьої форми співпраці можна віднести формування кептивних 
страхових компаній. У такому разі Правління банку створює страхову 
структуру, володіє її контрольним пакетом акцій (паїв, частки). 
Кептивні страхові компанії здійснюють страхування різних ризиків 
клієнтів банку з урахуванням специфіки цих ризиків, забезпечуючи тим 
самим фінансову безпеку й фінансову стійкість банку [3].

Отже, в Україні є потенціал розвитку як банківської, так і страхової 
діяльності. Беручи до уваги зарубіжний досвід, значно ефективнішим є 
розвиток обох сторін при їх взаємодії. Процеси створення стратегічних 
альянсів між банками та страховими компаніями позитивно вплинуть 
на розвиток страхового ринку України.
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УДК 336.711
ВИБІР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ ВІДКРИТОГО 

РИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

В. В. Лановий, аспірант
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

провідний економіст
Національний банк України

Ефективність та якість ринкових операцій центральних банків 
в багато чому залежить від якості забезпечення здійснення таких 
операцій. В країнах з широким асортиментом цінних паперів і, що не 
менш важливо, їх високою ліквідністю і надійністю центральні банки 
схильні приймати в забезпечення різноманітні активи. У випадку, коли 
немає достатньо розвиненого фондового ринку та якісних фондових 
активів, центробанки більш зосереджені на проведенні операцій саме 
з цінними паперами центрального уряду, тим самими забезпечуючи їх 
більшу привабливість для інвесторів.

Дослідження проводилось серед 14 центральних банків світу. Його 
результати викладені у табл. 1.

Вибір відповідних активів для застави при здійсненні операцій 
відкритого ринку обумовлений ліквідністю ринку для окремого виду 
активу, його розповсюдженістю, а також бажанням центрального 
банку підвищити інвестиційну привабливістю окремо взятого активу.

Так, усі центробанки світу використовують як заставу облігації 
своїх урядів. Вважається, що державні облігації є найменш 
ризикованим активом для окремої держави. Тим самим центральні 
банки ще й забезпечують належну ліквідність для таких цінних 
паперів та підвищений попит на них при первинному розміщенні 
урядом, оскільки володіння такими активами забезпечує комерційні 
банки можливостями наступного  рефінансування з боку грошового 
регулятора під їх заставу.

Національний банк України як забезпечення для операцій репо 
використовує лише державні облігації України. Це обумовлено в 
першу чергу недостатньою розвиненістю фондового ринку України, 



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

111

Країна Застава

Резервний банк 
Австралії

державні цінні папери Австралії;
цінні папери номіновані в австралійських доларах:
- випущені певними наднаціональними інституціями, 
державами або державними інституціями;
місцеві векселі, депозитні сертифікати, облігації 
випущені уповноваженою депозитарною інституцією 
(ADI);
- іпотечні цінні папери, забезпечені житловою 
нерухомістю;
- комерційні папери, забезпечені активами;
- інші цінні папери (відповідно до можливостей 
місцевої розрахункової системи)

Центральний 
банк Бразилії

федеральні боргові цінні папери

Європейська 
система 

центральних 
банків

ринкові активи:
- депозитні сертифікати Європейського центрального 
банку;
- інші ринкові інструменти: боргові інструменти 
емітовані урядами, центральними банками, місцевими 
та регіональними владами, наднаціональними та 
кредитними інституціями, корпораціями, забезпечені 
облігації банків та інші забезпечені активами цінні 
папери;
неринкові активи:
- векселі;
- боргові інструменти з іпотечним покриттям

Банк Канади державні цінні папери Канади та інші за необхідності

Резервний банк 
Індії

цінні папери центрального уряду та урядів штатів; 
за виняткових обставин й інші

Таблиця 1
Цінні папери, які використовуються як застава при 

здійсненні операцій відкритого ринку
 центральними банками світу*
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Національний 
банк Швейцарії

певні цінні папери та депозитні сертифікати випущені 
центральними банками, державою та державними 
установами, міжнародними або наддержавними 
інституціями та приватним сектором

Банк Японії
державні облігації Японії, казначейські векселі, 
комерційні папери (в тому числі забезпечені 
активами)

Банк Кореї казначейські цінні папери, гарантовані урядом цінні 
папери, «стабілізаційні монетарні облігації» (MSB)

Банк Мексики

облігації федерального уряду та центрального 
банку(випускались у 2006 році), обов’язкові 
депозити комерційних банків в центральному банку. 
Також, за необхідності, можливі й інші: корпоративні 
облігації, цінні папери з іпотечним покриттям та 
банківські сертифікати

Банк Англії

облігації та казначейські векселі, номіновані як в 
національній, так і в іноземній валютах; боргові 
цінні папери Банку Англії номіновані в іноземній 
валюті; певні цінні папери номіновані в фунтах 
стерлінгу або євро емітовані центральними урядами, 
центральними банками європейської економічної 
зони та основними міжнародними інституціями та 
інші специфічні цінні папери

Федеральна 
резервна 

система США

облігації випущені або забезпечені урядом США. 
В особливих випадках дозволяється й інші види 
інструментів як національних так й іноземних 
емітентів

Монетарний 
орган 

Сінгапуру

державні облігації Сінгапуру та інші за необхідності

Ріксбанк 
(Швеція)

державні облігації Швеції та облігації іпотечних 
установ Швеції

Банк Росії державні цінні папери, облігації Банку Росії, 
іпотечних установ, муніципальні, корпоративні, 
нерезидентів та акції

*Дані за станом на 2012 р.
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ненадійністю інших інструментів останнього, а також бажанням 
центрального банку допомогти уряду отримувати внутрішні позики 
для фінансування бюджетного дефіциту шляхом розміщення 
відповідних державних цінних паперів. Отже, насичення і надійність 
інструментів національного фондового ринку є актуальною задачею 
для проведення більш гнучкої та диверсифікованої національної 
грошово-кредитної політики. 
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THE INDICATIVE REGULATION OF THE BANKS OF UKRAINE 

ACTIVITY: PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT

Myroslava Liuzniak,
associated professor of the banking department

Cherkassy’s Institute of Banking of the University of Banking 
of the National Bank of Ukraine

Regulatory and supervisory function of the modern central bank today 
is not limited by preventing problems in certain financial institutions, but 
provides macro-prudential supervision systemic stability of the financial 
system as a whole. As for Ukraine, the beginning of the macro-prudential 
regulation and supervision system can be considered, firstly, the part of the 
National Bank of Ukraine in the IMF pilot project of the compilation and 
dissemination of financial stability indicators, used in macro-prudential 
analysis to assess and control the strengths and vulnerabilities of the financial 
system. And another driving factor is the amendment to the Article 6 of the 
Law of Ukraine «On the National Bank of Ukraine», which indicates that 
the performance of its primary function, the National Bank of Ukraine has 
come a priority to achieve and maintain price stability.

The reforming of the financial regulation system is a key task of the world 
community. The searching of the efficient ways of the further regulation and 
supervision development in the domestic banking sector is the subject of 
the scientific research held by the Ukrainian and foreign leading scientists. 
The scientific literature analysis reveals that the problem of implementing 
macro-prudential regulation and supervision is multifaceted and we agree 
with the opinion of the National Bank of Ukraine, that the solution of these 
problems primarily requires: to increase the level of the independence 
of the financial institutions regulators and to consolidate the power by a 
public authority for the financial sector policy development. However, the 
transition from supervision stability of the banking system to supervise the 
stability of the financial system cannot be done momentary, so at this stage 
it is important to improve the mechanism of the domestic banking system 
stability micro-prudential regulation and supervision.
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The purpose of the research is to develop banking activity indicators, 
which implementation to the system of the banking supervision will improve 
the efficiency of destructive changes in the banking sector detection and the 
effectiveness of the financial stability monitoring.

As the result of the research work we have proposed such system of the 
indicators, which feasibility of implementation had been proved. The author’s 
indicators covering various problematic aspects of the banking system of Ukraine 
and their practical usage will improve the quality of banking supervision:

1) the economic efficiency of the banking sector financial recovery programs:
- the ratio of the rate of change of the refinancing loans (to the previous 

month) to the rate of change of GDP (cumulative over the past 12 months); 
- the ratio of the loans to the non-financial corporations, that are generated by 
the refinancing loans of the national Bank of Ukraine, to the total volume of 
refinancing loans (except  overnight loans);

2) the level of the economic feasibility and validity of the assets formation 
dynamics, sensitive to the credit risk:

- the ratio of the rate of growth of the regulatory capital and the rate of growth 
of assets, weighted on the credit risk;

3) the significance of the insider lending and the real level of the banking 
capitalization done by raising funds in subordinated debt:

- the ratio of the loans to shareholders to the share capital; 
- the ratio of the loans to related parties by funds borrowed as subordinated debt 
to regulatory capital;

4) the balancing of the dynamics of the credit and deposit banking activity:
- the ratio of the loans growth (except interbank loans) to the deposits growth; 

- the ratio of the difference of the volume of the loans (except interbank loans) and 
deposits to the regulatory capital;

5) the orientation of the external relations of the domestic banking system 
and the tracking of the changes of the banking sector model (endogenous and 
exogenous):

- the ratio of the banks’ liabilities to non-residents to the total liabilities; 
- the ratio of the net foreign assets to regulatory capital. In the case of the certain 
banks – the ratio of the difference of the bank’s requirements to non-residents and 
the liabilities of the non-residents to the regulatory capital.



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

116

УДК 336.71
ДО ПИТАННЯ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

ОТРИМАНИХ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ В ПОРЯДКУ 
РЕФІНАНСУВАННЯ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

В. П. Марчук, к.е.н.
Севастопольський інститут банківської справи  УАБС НБУ

Прискорення темпів росту ВВП вимагає збільшення обсягів 
кредитування комерційними банками. У 2011 р. комерційні банки 
збільшили обсяг кредитів наданих резидентам на 9,4%. У 2012 р. 
відбувається значне сповільнення цього процесу. Так, за шість 
місяців 2012 р. збільшення обсягів кредитування  склало всього 0,9%. 
При цьому в липні 2012 р. спостерігалось скорочення загального 
обсягу залишків за кредитами на 2,6 млрд грн., що пояснюється 
перевищенням сум погашень за раніше наданими кредитами над 
обсягами  нових кредитів [1]. Це свідчить про загострення кризи 
ліквідності банківської системи у 2012 р.

Регулювання ліквідності банків України регламентується  
«Положенням про регулювання Національним банком ліквідності 
банків України» [2]. Національний банк України для підвищення 
ліквідності банківської системи, збільшення обсягів та термінів 
кредитування реального сектору економіки збільшує обсяги і терміни 
рефінансування комерційних банків. Тільки за серпень 2012 р. 
Національний банк України рефінансував банківську систему на 
суму 9,5 млрд грн. (для порівняння: загальна сума рефінансування 
комерційних банків для подолання наслідків фінансової кризи 
2008-2009 рр. склала понад 100 млрд грн.). Для збільшення термінів 
рефінансування Національним банком України були внесені зміни в 
п. 3.3 «Положення про регулювання Національним банком України 
ліквідності банків України», згідно якого Національний банк може 
приймати рішення щодо збільшення термінів рефінансування 
комерційних банків шляхом проведення тендерів строком до 360 днів 
(замість 90 днів, як це було раніше).

На позачерговому тендері Національного банку України по 
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підтримці ліквідності банківського сектору економіки, який відбувся 
31 серпня 2012 р., три комерційні банки отримали 3,9 млрд грн. 
на рік під 7,5% річних. Але замість того, щоб направити кошти на 
кредитування нефінансових корпорацій 4  вересня 2012 р. значна 
частина цих коштів була використана комерційними банками для 
купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку, що призвело 
до збільшення котирувань до рівня 8,2 грн./дол. США. На готівковому 
ринку комерційні банки продавали долари США за 8,3 грн. (при 
середньому курсі за попередні дні на рівні 8,1 грн./дол. США). Нестача 
ліквідності в подальшому викликала зростання середньозваженої 
вартості кредитів на міжбанківському ринку, збільшення депозитних 
ставок та валютний ажіотаж серед населення. За оцінками експертів, 
для того, щоб погасити ажіотажний попит Національному банку 
України довелось використати до 500 млн дол. США з валютних 
резервів [3]. 

Аналогічні процеси відбувалися і восени 2008 р., коли значна 
частина кредитних коштів отриманих комерційними банками від 
Національного банку України для підтримки ліквідності банківської 
системи були направлені комерційними банками на купівлю іноземної 
валюти. Це, в сукупності з іншими факторами, призвело до зростання 
офіційного курсу долара приблизно на 50%.

В умовах невизначеності, населення замість того, щоб робити 
накопичення в національній валюті та збільшувати інвестиційний 
ресурс банківської системи робить свої накопичення переважно в 
іноземній валюті. Так, збільшення приросту депозитного портфеля 
фізичних осіб у серпні 2012 р. порівняно з минулим місяцем (4,3 млрд 
грн.) на 95% було забезпечено валютною складовою [4].

Таким чином, на нашу думку, у розділ II «Положення про регулювання  
Національним банком України ліквідності банків України» необхідно 
ввести положення про цільовий характер використання кредитних 
коштів отриманих комерційними банками в порядку рефінансування 
від Національного банку України, а в розділі VI «Відповідальність» – 
передбачити міри відповідальності за порушення цільового характеру 
використання отриманих коштів. 



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

118

Список використаних джерел
1. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://
www.bank.gov.ua
2. Положення про регулювання Національним банком України 
ліквідності банків України, затверджене постановою Правління НБУ 
від 30. 04.2009 №  259 [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://
zakon2.rada.gov.ua
3. Гринько Д. Ударить по рукам [Текст] / Д. Гринько // Бизнес -2012. - 
№ 37. – С. 31-32.
4. Гринько Д. Ликвидно не будет [Текст] / Д. Гринько // Бизнес – 2012. - 
№ 38. – С. 30.



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

119

УДК 336.71(045)
БАНКРОТСТВО БАНКА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ

БАНКОВСКОЙ ТЕОРИИ

А. В. Матюшин, к.э.н., докторант
Институт экономики промышленности НАН Украины

Традиционно вероятность банкротства хозяйствующего субъекта 
зависит от эффективности его производственной и финансовой 
деятельности. В отечественных экономических реалиях банкротство 
зачастую не всегда связано с эффективностью функционирования. 
Зачастую недостатки законодательства о банкротстве в Украине 
используются для получения контроля над активами предприятия-
должника, осуществления рейдерских захватов, для уклонения от 
уплаты налогов и исполнения обязательств перед кредиторами. 
Об этом прямо заявляют многие игроки рынка, которые называют 
действующую процедуру банкротства формой приватизации 
активов [1]. Неутешительна оценка международных организаций 
– в рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2010» Украина в 
разделе «Прекращение деятельности» находится на 145-м месте из 183 
государств. О неэффективности действующей процедуры банкротства 
свидетельствует то, что только 9% дел о банкротстве в Украине 
заканчивается восстановлением платежеспособности по сравнению 
с почти 60-85% в развитых государствах; лишь 9% требований 
кредиторов удается удовлетворить в Украине по сравнению с 31% 
в Восточной Европе и Средней Азии. В то же время в Украине на 
сопровождение процедуры банкротства уходит около 42% от общей 
стоимости бизнеса, в то время как в большинстве стран на это уходит 
не более 13%. Около половины предприятий (48,4% на июнь 2010 г.) по 
данным официальной статистики являются убыточными, то есть по 
логике – близкими к банкротству, однако количество возбужденных 
дел о банкротстве в украинских судах сократилось в 2009 году на 30%.

Определённую специфику с этих позиций имеет банкротство 
банков. Среди причин банкротства банков эксперты выделяют 
рисковую работу со связанными лицами, сомнительные финансовые 
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схемы, недостаточный надзор со стороны регулятора, назначение 
преследующих собственные интересы санаторов. Однако, несмотря 
на то, что на 01.09.2012 г. количество украинских банков, находящихся 
в стадии ликвидации возросло до 24, назвать процесс сокращения 
неэффективных банков массовым не представляется возможным. 
Теоретическим обоснованием такому феномену можно назвать 
концепцию «заражения», согласно которой кризисные состояния 
банков «заразны» и при отсутствии «лечения» вся банковская система 
придет в упадок.

Банкротство банка порождает негативные внешние факторы по 
двум причинам. Оно уничтожает специфический капитал и это может 
привести к дальнейшим потерям «заражения» в системе. Закрытие 
банков сокращает экономическое благосостояние, потому что имеют 
место потери отношений с клиентами банка и конкретных знаний в 
сфере менеджмента и риск-предпочтений [2].

Само обоснование финансового посредничества указывает на 
высокий уровень риска «заражения». В обосновании функции банков 
по отбору заёмщиков и мониторингу, банкротство банка может 
свидетельствовать о недостаточности банковских активов в целом 
[3; 4]. Кроме того, если «заражение» системное, оно может снизить 
доверие вкладчиков ко всей системе, а это ставит под сомнение 
стимулы любого банка адекватно контролировать своих заёмщиков. 
В этом случае банки будут заняты в мошеннических операциях и 
чрезмерном принятии рисков [5]. То есть банкротство банка может 
привести вкладчиков в другие банки. В любом случае, если один банк 
обанкротился, это может привести к переоценке других рисков банка 
и общим снятием депозитов. Если предположить, что безопасные 
активы являются главной причиной ценности и существования 
банковских фирм, банкротство банка лишит саму банковскую 
систему обоснование её существования. Таким образом, для всех 
причин финансового посредничества, эффект «заражения» являются 
неблагоприятным для экономического благосостояния всей системы.

Таким образом, эффект «заражения» может происходить как из-
за изменения ожиданий вкладчиков по отдаче банков, так и из-за 
их финансовой взаимозависимости в результате от сети взаимных 
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претензий, которые создаются межбанковскими займами, платёжными 
системами и внерыночными производными инструментами. 
Следовательно, банкротство банка может влиять как на реальную, 
так и на воспринимаемую стабильность банковской системы. Как 
следствие, социальное благосостояние тесно связано с регуляторным 
окружением и то, как управляют течением банковского кризиса. Это 
может перенести эффект «заражения» на остальную часть банковской 
системы. 
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УДК 336.7
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ РЕПУТАЦІЇ БАНКУ

В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ

Н. С. Меда, к.е.н.
Інститут магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ (м. Київ)

Одним із чисельних ризиків банківської діяльності, який, як правило 
залишається поза увагою науковців та практиків, є ризик погіршення 
ділової репутації банків. 

Що ж являє собою ризик репутації? Для більш глибокого дослідження 
сутності ризику репутації розглянемо, насамперед, що являє собою 
репутація банку. На думку Васюренка О.  В., репутація – це динамічна 
характеристика поведінки банку, що формується в суспільстві упродовж 
досить тривалого періоду [1, с.177]. Бондаренко А.  Ф., та Дубовик С.  В. 
вважають, що репутація банку – це позитивне або негативне враження, 
думка суспільства чи окремого сегмента ринку про банк [2]. На наш погляд, 
найбільш точним визначенням ділової репутації банку як якісної оцінки 
його діяльності з боку клієнтів, банків-кореспондентів, акціонерів, органів 
банківського нагляду, контролюючих, податкових органів, рейтингових 
агентств, аудиторських компаній, засобів масової інформації. 

НБУ під час визначення ризику репутації розкриває його як ризик, 
який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової 
установи: (а) клієнтами, (б) контрагентами, (в) акціонерами 
(учасниками) та (б) органами нагляду [3]. Це впливає на спроможність 
банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати 
нові послуги або підтримувати існуючі відносини. Цей ризик може 
призвести банк до фінансових втрат або зменшення клієнтської 
бази, у тому числі до притягнення до адміністративної, цивільної або 
кримінальної відповідальності. 

Репутаційний ризик або ризик втрати ділової репутації, виникає 
внаслідок дії певних факторів на репутацію банку. Ці фактори являють 
собою сукупність умов і обставин, які, власне, створюють ризикову 
ситуацію і виступають причинами ризику. У табл. 1 нами визначені 
внутрішні та зовнішні фактори ризику репутації.
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Для відстежування і прогнозування ризикових ситуацій, що мають 
вплив на діяльність банку і дають змогу оцінити вразливість банку до 

ризику в цілому в банківській практиці використовують показники – 
індикатори ризику. Такі показники слугують сигналом про розгортання 
несприятливих подій і являються очевидним вимірюваним свідчення 
про можливість реалізації ризику, що може бути зафіксоване при 
належній організації спостереження (моніторингу).

Управління ризиком репутації в посткризових умовах із метою 
його повної нейтралізації повинно передбачати, на нашу думку, 

Внутрішні фактори ризику Зовнішні фактори ризику
Фінансові:

• втрата ліквідності;
• неплатоспроможність;
• зниження дохідності операцій;
• втрата фінансової незалежності тощо

Організаційні:
• низький рівень професіоналізму;
• внутрішнє шахрайство з боку 
працівників банку.
• неадекватна організаційна структура 
банку;
• недотримання працівниками норм 
ділового спілкування, принципів 
професійної етики тощо

Функціональні:
• невиконання банком договірних 
зобов’язань перед кредиторами, 
клієнтами і контрагентами;
• технологічні збої та юридичні 
помилки;
• недосконалість систем безпеки;
• недотримання працівниками 
банку законодавства та внутрішніх 
положень тощо

Соціальні:
- інфляція;
- дефляція;
- платіжна криза;
- кримінальні фактори тощо

Регіонально-галузеві:
- галузеві кризи;
- екологічні кризи в регіоні;
- погіршення фінансового стану 
підприємств регіону /галузі;
- посилення конкуренції серед 
суб’єктів фінансового ринку;
- нерозвиненість 
інфраструктури в регіоні 

Дії з боку зовнішніх 
контрагентів:

-  невиконання зобов’язань 
перед банком дебіторами, 
клієнтами і контрагентами
- протиправна діяльність 
щодо банку, здійснювана 
недобросовісними клієнтами 
тощо

Таблиця 1
Фактори репутаційного ризику
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дотримання таких принципів, як швидкість та робота на випередження, 
інформаційна відкритість, чесність та ініціатива, координація.

Для підвищення ефективності управління ризиком репутації в 
посткризових умовах необхідною є побудова внутрішньої системи 
управління репутаційним ризиком. Ефективна внутрішня система 
управління ризиком репутації банку повинна включати такі 
елементи: внутрішня нормативна база, бізнес-процеси, персонал, 
внутрішній контроль.

Практика ризик-менеджменту свідчить про те, що у банку 
обов’язково має бути формалізована схема побудови внутрішньої 
системи управління ризиками, елементами якої, на нашу думку, 
можуть бути такі: визначення цілей, які ставить перед собою 
керівництво банку при введені структурного підрозділу (штатної 
одиниці), що займатиметься репутаційним ризиками; аналіз дійсної 
ситуації щодо управління ризиком репутації в банках; визначення 
напрямів роботи; створення системи та розробку рекомендацій щодо 
зниження рівня репутаційного ризику; внутрішній контроль системи 
управління ризиком репутації

Отже, управління ризиком репутації в посткризових умовах 
потребує активних дій з боку як банку в цілому, так і з боку окремого 
працівника банку. Для зміцнення власної ділової репутації банк 
повинен сформувати та використовувати систему управління 
ризиком репутації.
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УДК 336.012.23(477)
ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА СТАБІЛЬНІСТЬ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

А. О. Мельник, к.е.н.
Хмельницький національний університет

В основі економічного зростання країни є державна політика, яка 
охоплює велику кількість сегментів регулювання, важливою її складовою 
є фінансова політика, яка визначає пріоритети у розвитку фінансових 
відносин та покликана забезпечувати фінансову стабільність. 

Більшість науковці розуміють під категорією «фінансова 
стабільність банківської системи» створення дієвого механізму, який 
запобігав би виникненню банківських криз та сприяв подальшому 
розвитку економіки країни. У контексті категоріального визначення 
під фінансовою стабільністю банківської системи розуміють міру 
повноти та якості розв’язання завдання, поставленого перед 
банківською системою, виконання нею своєї місії, що забезпечує 
досягнення позитивного фінансового результату.

Фінансова стабільність, як правило залежить від: стійкості 
банківської системи, стану платіжного балансу, обсягів внутрішньої і 
зовнішньої заборгованості, коливання курсів валют, обсягу грошей в 
обігу, темпів інфляції та інших чинників. Варто зазначити, що ключову 
роль у забезпеченні фінансової стабільності відіграє банківська 
система яка пронизує наскрізно всі сфери господарювання.

Світова економічна криза 2008 року та попередні кризи оголили 
вразливі місця вітчизняної банківської системи, а саме: низький 
рівень капіталізації і ресурсної бази банків, погіршення фінансових 
результатів банків, зростання боргового навантаження, скорочення 
обсягів кредитування, зниження ефективності кредитного портфеля.

Світова економічна криза 2008 року вплинула на стабільність 
банківської системи України, зумовивши різке погіршення рівня 
капіталізації банків. Воно відбулось унаслідок падіння курсу 
гривні, відповідно до якого збільшились обсяги валютних позик у 
гривневому еквіваленті і виникла необхідність збільшення капіталу 
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банку з метою дотримання відповідних нормативів. Крім того 
зростання прострочених і ризикових активів вимагало додаткового 
нарощення капіталу. Втримати стабільність банків у даному секторі 
їх діяльності вдалось за вдяки державній програмі ре капіталізації, 
а банки з іноземним капіталом мали можливість поповнити свої 
активи за рахунок материнських банків. Вживані заходи дозволили 
стабілізувати ситуацію але не сприяли економічному зростанню, 
оскільки акумульовані активи банків не були трансформовані у 
кредити.

Крім рівня капіталізації банків знизився і рівень прибутковості 
банківської діяльності внаслідок: формування резервів на покриття 
можливих втрат по активним операціям; продаж проблемних 
кредитів за вартістю, нижчою за балансову; зниження доходів від 
основної діяльності через низьку ділову активність в економіці та в 
умовах зростання витрат по залучених ресурсах. Не дивлячись на 
те, що зниження прибутковості банківської діяльності викликано 
переважно зовнішніми причинами, вирішення цієї проблеми потребує 
вдосконалення системи внутрішнього управління в сфері вибору 
ефективних методів «очищення» балансу банку від проблемних 
кредитів, «розтягування» графіку списання боргів, пошуку 
найбільш прибуткових напрямів вкладання коштів, збереження 
довіри вкладників та активізації зусиль щодо залучення додаткових 
фінансових коштів.

Дефіцит фінансових ресурсів на внутрішньому ринку зумовлений 
низьким рівнем довіри до банківської системи обумовив зростання 
зовнішньої заборгованості і залежності банків від іноземних 
кредиторів. Зниження кредитних рейтингів України у наслідок 
світової економічної кризи та політичної нестабільності призвели до 
відтоку іноземного капіталу та необхідності дострокового повного 
повернення зовнішніх боргів. Така ситуація викликала додаткове 
навантаження на платіжний баланс країн та дестабілізувала валютний 
ринок.

Кредитоспроможність банків зменшилась у наслідок погіршення 
кредитного портфелю, який містив прострочені кредити. Банківські 
установи під час кризи переклали свої кредитні ризики на 



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

127

позичальників збільшуючи вартість кредитних ресурсів та плату за їх 
обслуговування, таким чином повністю обмеживши реальний сектор 
економіки від кредитів, які були неспроможні їх оплачувати. Вільні 
фінансові ресурси залишались у фінансовому секторі про це свідчить 
зростання банківських кредитів фінансовим установам на 5% у 2009 
році. Така ситуація не сприяла стабілізації на фінансовому ринку в 
цілому і стримувала економічне зростання.

Для підтримки ліквідності банківської системи під час прояву 
світової економічної кризи НБУ збільшив резервні вимоги до банків 
у 2,5 рази довівши їх до рівня 38,2% [4]. Збільшення резервів сприяло 
управлінню ризиками ліквідності банків, але було свідчення жорсткої 
монетарної політики. Варто зазначити, що утримання великих 
резервів посилило тиск проблемних кредитів на ліквідність і капітал 
банків, але за умов стабілізації ситуації дані фінансові ресурси є 
джерелом кредитування.  

Активна позиція НБУ та зацікавленість комерційних банків у 
подоланні розглянутих дестабілізуючих загроз дозволила зберегти 
відносну стабільність банківської системи, ознаками якої стали: 

– підвищення рівня капіталізації;
– призупинення відпливу коштів з банківських депозитів;
– збільшення кредитування юридичних осіб;
– відсутність масових банкрутств та дефолтів вітчизняних 

банків.
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УДК 339.137.2:336.71
КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ БАНКУ ЯК СКЛАДОВА 

СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ

О. В. Мірошниченко, к.е.н.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Одним із етапів стратегічного аналізу конкурентоспроможності 
банку є визначення розриву в його ресурсах і компетенціях з позиції 
стратегічних намірів банку і очікуваних змін зовнішнього середовища 
(GAP-аналіз). По завершенню даного процесу відбувається визначення 
цілей управління конкурентоспроможністю та критеріїв їх досягнення, 
на основі чого відбувається розробка конкурентної стратегії, під 
якою пропонуємо розуміти деталізовану сукупність рішень по 
забезпеченню конкурентоспроможності банку з урахуванням впливу 
зовнішніх факторів, базуючись на пропозиції конкурентоспроможних 
продуктів, здатності до ефективного управління ресурсами, підтримці 
прийнятного рівня ризиків та забезпеченні стійкості банку.

Вибір конкурентної стратегії передбачає формування 
альтернативних напрямків розвитку банку, їх оцінку і вибір 
оптимальної стратегічної альтернативи для реалізації. Для цього 
застосовується інструментарій, що включає кількісні методи 
прогнозування, сценарний аналіз, інструментарій портфельного 
аналізу.

Вважаємо за доцільне конкурентні стратегії банку об’єднати в 
наступні групи:

1. Перша група стратегій – це стратегії формування конкурентних 
переваг (стратегії функціонування), які пов’язані з поведінкою 
банку на ринку і включають стратегію найменших сукупних витрат, 
стратегію диференціації, стратегію зосередження;

2. Друга група стратегій – стратегії конкурентної поведінки, які 
пропонуємо класифікувати на:

- наступальні стратегії (стратегії лідерства), які визначають, 
що банк, який їх застосовує, планує стати лідером у певному виді 
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діяльності чи на певному сегменті ринку банківських послуг. Як 
правило, вони застосовується лише до одного чи кількох окремо 
взятих банківських продуктів, там, де існують сприятливі умови для 
її реалізації. Дані стратегії є ризиковими з точки зору завоювання 
та збереження ринкових позицій і пов’язані зі значними витратами 
ресурсів, тому можуть застосовуватися великими банками або 
банками, що функціонують в умовах відносно стабільного ринкового 
середовища;

- оборонні стратегії мають на меті збереження стабільних 
позицій банку на ринку. Дані групи стратегій є менш ризиковими з 
точки зору завоювання та збереження ринкових позицій, витрати 
ресурсів, пов’язані з їх реалізацією є мінімальними, тому їх доцільно 
застосовувати малим та середнім банкам або банкам, що функціонують 
в умовах нестабільного ринкового середовища;

- комбіновані стратегії передбачають поєднання перших двох видів 
стратегії, вибір яких визначається, насамперед, впливом зовнішнього 
середовища: якщо зовнішнє середовище сприятливе і внутрішній 
потенціал і високим, то впроваджується наступальна стратегія, і 
навпаки. 

3. До третьої групи стратегій входять стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності банку (функціональні стратегії) – комплекс 
стратегій, яка включають довгострокові програми дій за всіма 
предметними сферами (фінанси, маркетинг, організація, матеріально-
технічна база, план розвитку персоналу), і спрямовані на забезпечення 
планового рівня конкурентоспроможності банку:

- маркетингова стратегія – набір правил для прийняття рішень, 
якими банк керується у своїй діяльності при визначенні того, які 
види банківських продуктів він буде виготовляти, яким чином 
забезпечувати їх збут, яким чином забезпечувати переваги над 
конкурентами (номенклатура й асортимент банківських продуктів 
та ступінь їхнього оновлення, цінові та нецінові методи забезпечення 
конкурентоспроможності банківського продукту, оптимальні канали 
збуту банківських продуктів);

- фінансова стратегія – набір правил для прийняття рішень, якими 
банк керується у своїй діяльності при визначенні джерел формування 
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та обґрунтуванні напрямків використання фінансових ресурсів, 
визначенні головних загроз зі сторони конкурентів та ефективному 
маневруванні фінансовими ресурсами для досягнення переваг над 
конкурентами; 

- кадрова стратегія – набір правил для прийняття рішень, якими 
банк керується у своїй діяльності при розробці системі впливів на 
персонал банку для реалізації розробленої конкурентної стратегії 
банку. При цьому персонал банку повинен розглядатися як капітал, 
набутий у ході конкурентної боротьби, а витрати на нього – як 
довгострокові інвестиції в розвиток банку; 

- ресурсна стратегія – набір правил для прийняття рішень, якими 
банк керується у своїй діяльності при пошуку і розподілі ресурсів 
(крім фінансових і кадрових) за бізнес-напрямками і підрозділами 
банку;

- управлінська стратегія – набір правил для прийняття рішень, 
якими банк керується у своїй діяльності при визначенні відносин і 
процедур усередині банку і передбачає визначення типу управління, 
організаційної структури, управлінських комунікацій тощо.

Ми погоджуємось з тим, що кожна з наведених вище стратегій є 
базовою, що, в свою чергу, має ряд альтернативних варіантів. 

Реалізація конкурентної стратегії є критичним процесом, оскільки 
у разі його успіху, приводить до досягнення цілей діяльності банку, 
і включає в себе декілька видів діяльності, що якісно різняться між 
собою: розробку програм і планів, їх виконання, контроль, облік, 
аналіз і оцінку ефективності діяльності. 
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УДК 336.71
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО

БІЗНЕСУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Я. І. Мозговий, аспірант
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Перші роки незалежності України були позначені можливістю для 
банків збільшувати свою доходність і нарощувати обсяги фінансових 
показників, користуючись високим рівнем інфляційного тиску і низькою 
конкуренцією на фінансових ринках. Передумовою запровадження 
концепції корпоративної соціальної відповідальності у вітчизняних 
банках став притік іноземного капіталу – нові гравці на українському 
ринку розпочинали свою діяльність в рамках експансійної політики 
великих фінансових груп, які на той час вже мали значний досвід 
функціонування у фінансовому секторі, що базувався, зокрема, на 
імплементації головних принципів соціально відповідального бізнесу.

На сьогоднішній день у вітчизняній науковій літературі відсутнє 
єдине визначення поняття «корпоративна соціальна відповідальність», 
законодавчі та нормативно-правові акти України не регламентують це 
питання, однак, провідні науковці єдині в думці, що КСВ не обмежується 
лише соціальними програмами банку, а передбачає постійну взаємодію 
з основними суб’єктами та контрагентами на принципах гармонійного 
співіснування та постійного діалогу.

Ідентифікація КСВ як цілісної системи взаємовідносин між різними 
суб’єктами найчастіше існує лише на теоретичному рівні. Так, більшість 
українських банків (рис.  1) ототожнюють КСВ з благодійністю та 
меценатством або з розкриттям інформації. 

Принципово відрізняється розуміння цього поняття банками з 
іноземним капіталом  [1]: 45% з них декларують у звітності, що КСВ 
є не лише соціальна політика та громадянська діяльність, а постійне 
гармонійне співіснування з різними суб’єктами взаємодії.

У практиці українських банків найбільшого поширення набула 
американська модель КСВ – головними інструментами її реалізації 
виступають меценатство та благодійність. Проте, головною проблемою 
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є те, що на відміну від європейської моделі, соціальні інвестиції 
здійснюються, виходячи з короткострокових можливостей та потреб 
банку: у разі погіршення фінансових показників такі програми 
скорочуються, а їх провадження, зважаючи на мінливий характер в 
залежності від стану банку, має на меті головним чином формування 
у суспільній свідомості позитивної думки у короткостроковій 
перспективі.

Діалог на тему КСВ в банках України загалом ведеться на рівні 
окремих проектів та ініціатив без прив’язки до точних показників, 
можливості чітко оцінити чи підтвердити досягнутий прогрес. У 
нашій державі ще не сформовані інститути всебічної оцінки діяльності 
фінансових посередників, які враховують соціальний, економічний та 
екологічний вплив їх діяльності (як позитивний так і негативний) та 
пов’язують такий вплив із національною стратегією сталого розвитку.

Банківська система України все ще знаходяться на шляху 
становлення, крім того, існуючі проблеми кризового періоду не 
дозволяють зосередитися на соціальних програмах. Реалізація проектів 
КСВ розглядається як додатковий спосіб досягнення переваги у процесі 
конкурентної боротьби з іноземними банками, які активно проникають 
на ринки, що розвиваються. На сьогоднішній день практика КСВ в 
українському фінансовому секторі не розглядається в якості реальної 
можливості для досягнення пріоритетів у довгостроковій перспективі.

Рис. 1 Розподіл кількості банків України та Європи
в залежності від трактування сутності КСВ
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Незважаючи на значні проблеми впровадження концепції КСВ 
українськими банками (обмежене заохочення, відсутність системності 
та соціальної стратегії, низька компетенція менеджерів у цій сфері, 
неврегульованість цього питання державою), цей процес вже 
розпочався, а посилення нецінової конкуренції у банківському секторі 
сприятиме його подальшому розповсюдженню.

Список використаних джерел
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УДК 336.71
АКТИВІЗАЦІЯ УЧАСТІ БАНКІВ У ФІНАНСОВОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

О. В. Москаленко, старший викладач
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Забезпечення економічного зростання на пряму залежить від 
належного фінансування інвестиційних проектів та програм, тому 
дослідження проблем інвестування в економіці завжди було і є в центрі 
уваги економічної науки. Вагомим джерелом фінансового забезпечення 
інвестиційного процесу в Україні має стати банківський кредит. 

Виходячи з того, що банківські ресурси об’єктивно обмежені, постає 
проблема вибору ефективних об’єктів для фінансування, враховуючи 
при цьому як власні цілі банку, так і сучасні тенденції розвитку 
економіки країни. Мінливість економічного середовища вимагає від 
банків пошуку ефективних методів управління власною діяльністю 
з метою забезпечення оптимального розміщення наявних ресурсів в 
сучасних умовах. 

За результатами проведеного дослідження ролі та функцій банків у 
забезпеченні економічного зростання виявлено, що на сьогодні банки 
неохоче формують портфель інвестиційних проектів адже в країні 
не існує механізму для розподілу нових та перерозподілу існуючих в 
портфелі банку проектів. 

Оцінка участі банків у фінансовому забезпеченні економічного 
зростання підтвердила постійне збільшення обсягів наданих кредитів 
та нарощення в них частки довгострокових (рис. 1). 

Детальне дослідження узгодженості потреб реального сектора 
економіки та здійсненого банками фінансування за видами економічної 
діяльності не показало їх повну збалансованість, що підтвердило 
висновок щодо невідповідності інвестиційної політики банку та 
держави. Реальний сектор економіки не визначений серед пріоритетних 
напрямі кредитування українських банків, що безпосередньо впливає 
на результат існуючої практики управління та на динаміку структури 
їхнього кредитного портфеля. 

Аналіз діючої практики управління банківським портфелем 
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інвестиційних проектів доводить, що його структура – результат 
управлінських рішень, прийняття яких відбувалось під впливом 
нормативно-правових, організаційних, інформаційно-аналітичних, 
кадрових, соціально-політичних, фінансово-економічних та галузевих 
груп факторів, кожна з яких має зовнішні та внутрішні складові [2]. 
Наведені складові повинні бути враховані для підвищення ефективності 
управління банківською діяльністю з метою активізації їх участі у 
фінансовому забезпеченні економічного зростання. 

При формуванні портфеля інвестиційних проектів банк має 
зважувати результати оцінки проектів, на вплив вхідної інформації, що 
надходить до банку у вигляді зовнішніх та внутрішніх інформаційних 
потоків. При цьому, досліджуваний процес не є статичним і, у 
відповідності до його довготривалості, має розглядатись в динаміці. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що банківська система має резерви, використання яких 
надасть можливість банку стати вагомим джерелом забезпечення 
економічного зростання в Україні. Належне врахування в часі 
впливу вищезазначених зовнішніх та внутрішніх факторів на процес 

Рис. 1. Динаміка питомої ваги та обсягу кредитів, 
наданих банками  в економіку України

 (за цільовими вкладеннями)
Джерело: побудовано автором за даними [1]
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формування та подальшого управління кредитним портфелем 
дозволить оптимізувати розподіл наявних ресурсів та збільшити 
ефективність від вкладання в проекти. Активізація участі банків у 
фінансуванні стратегічно важливих проектів та програм є основою 
розвитку регіону та країни в цілому, що опосередковано призводить 
до нарощення ресурсної бази банківської системи.

Список використаних джерел
1. Кредити, надані нефінансовим корпораціям, за цільовим 
спрямуванням і строками погашення. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.bank.gov.ua.
2. Москаленко  О.  В. Систематизація чинників впливу на управління 
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УДК 336.717
ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ДИНАМІКА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О. М. Ніколаєва, к.держ.упр., доцент
Д. О. Бєлих, магістрант

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Факторинг є одним із високоприбуткових та перспективних видів 
банківських послуг, основним інструментом управління дебіторською 
заборгованістю підприємств. Практика показує, що на сьогодні 
застосування факторингу в Україні є обмеженим як комерційними 
банками, так і підприємствами, що обумовлено, з одного боку, високою 
ризикованістю даних операцій, а, з іншого, – великим розміром плати 
за її здійснення.

Разом із тим, слід зазначити, що в цілому перспективи факторингу 
оцінюються як помірно-оптимістичні, про що свідчить зростання 
кількості банків і компаній, які успішно здійснюють факторингову 
діяльність, а також обсягів укладених договорів.

Значний вклад у розвиток факторингу внесли такі вітчизняні 
та закордонні вчені-економісти: В.  А. Вергун, А.  М. Герасимович, 
К. І. Голікова, І. І. Іваш, В. М. Коверда, О. І. Пальчук, І. Є. Покаместов, 
Ю. В. Прохорова, Є. В. Склєповий, В. В. Смачило, О. І. Ступницький, 
О. Є. Федорченко, Г. Є. Шпаргало та ін. У їх дослідженнях розкрито 
теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку факторингу 
в Україні та країнах ближнього та далекого зарубіжжя. У зв’язку з 
актуальністю зазначених питань вважаємо за необхідне проведення 
подальших досліджень щодо визначення динаміки й ефективності 
факторингових операцій та обґрунтування перспектив їх застосування 
в Україні на сучасному етапі.

Метою роботи є виявлення проблем, перешкод та перспектив 
розвитку ринку факторингових послуг України. 

Незважаючи на цілий ряд переваг, які надають факторингові 
послуги як банку, так і підприємствам в Україні, дана банківська 
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операція в попередні роки незалежної України не використовувалася 
з ряду причин, а саме неузгодженості ряду законодавчих норм та 
своєрідному трактуванні законодавства з боку податкової адміністрації, 
відсутності досвіду використання даної послуги у більшості банків та 
відповідно підготовленого персоналу, інформаційному вакуумі щодо 
факторингових послуг, їх особливостей, вигод. 

Сучасний стан розвитку ринку факторингових послуг в Україні 
характеризується такими даними:

− лише четверта частина компаній, внесених до Державного 
реєстру фінансових установ, протягом 2011 року надавали послуги 
факторингу;

− спостерігається перехід від обслуговування крупних компаній до 
середнього і малого бізнесу;

− розгляд структури джерел фінансування факторингових операцій 
показує, що у 2010 р. більша частка приходилась на позичкові кошти 
юридичних осіб – 55,1%, у 2011 р. – 63,3% складають власні кошти;

− за підсумками 9 міс. 2011 р. порівняно з аналогічним періодом 
2010 р. відбулось зростання операцій факторингу у вартісному 
вираженні на 35,1% та збільшення кількості укладених угод в 2,9 рази. 

У цілому ж, порівняння показників факторингової діяльності у 
2011 р. з аналогічними показниками 2006 р. дає можливість побачити 
збільшення кількості укладених договорів факторингу у 32 рази (з 110 
у 2006 р. до 3528 за 9 міс. 2011 р.) та зростання операцій у вартісному 
вираженні більше ніж у 100 разів (з 14,2 млн грн. до 1647 млн грн. 
відповідно). Це надає впевненості, що факторинг як фінансова послуга 
має великі перспективи у своєму розвитку в Україні.

Аналіз й оцінка факторингової діяльності ряду банків (Укрсоцбанк, 
Укрексимбанк, Сведбанк, ОТП Банк та ін.) дозволили встановити, що 
стримуючими чинниками та перешкодами на шляху розвитку ринку 
факторингових послуг в Україні слід вважати:

1. Надання комерційними банками переважно факторингових 
операцій з регресом. Це знижує ризик неотримання виданих 
банком коштів, оскільки у разі несплати покупцем (дебітором) 
заборгованість погашає продавець (постачальник). Проте такі умови 
не є привабливими для останніх.
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2. Незацікавленість покупців у розкритті фінансової інформації 
банку з метою перевірки їх кредитоспроможності на стадії оформлення 
документів, а також укладання додаткової угоди між постачальником 
і дебітором на вимогу банку із вказівкою конкретного терміну 
погашення заборгованості.

3. Зниження суми ліміту фінансування постачальника у зв’язку із 
зростанням посткризових ризиків.

4. Високі відсотки у тарифах за обслуговування факторингової 
операції поряд з іншими фінансовими послугами, що надаються 
комерційними банками.

5. Відсутність професійних навичок та досвіду роботи учасників 
ринку факторингу.

Серед перспективних напрямів розвитку факторингової діяльності 
в Україні можна відзначити такі:

- удосконалення нормативно-правового забезпечення щодо 
здійснення факторингових операцій;

- більш активне застосування комерційними банками факторингу 
без права регресу;

- створення пільгових умов в сфері оподаткування для установ, які 
надають факторингові послуги, що дозволить зменшити їх вартість і 
сприятиме залученню більшої кількості клієнтів.

Вважаємо, що усунення вказаних недоліків сприятиме підвищенню 
ефективності факторингових операцій та подальшому розвитку ринку 
факторингових послуг в Україні.
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УДК 336.77
РОЛЬ КЛАСТЕРІВ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

М. О. Огерчук, аспірант
Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

Підвищення ефективності української економіки висуває пе-
ред банками нові проблеми, пов’язані зі зростаючим інтересом до 
українського ринку з боку іноземних фінансово-кредитних інститутів, 
що має різні наслідки на економіку країни серед яких взаємозалежність 
національного фінансового ринку від стану економік інших країн, 
ефективної діяльності глобальних інституцій, адже падіння одно-
го з географічних ринків швидко знижує ліквідність на інших рин-
ках незалежно від ступеня двосторонніх зв’язків між ними. Тобто 
фінансова система України стає вразливою до змін зовнішнього се-
редовища. Тому в умовах глобалізації світової економіки та розвитку 
ринку фінансових послуг, актуальності набуває формування якісно 
нових інтеграційних об’єднань  фінансово-кредитних установ, що 
здійснюється на основі кластерного підходу.

Кластерні об’єднання – на сьогоднішній день є однією з 
найефективніших форм організації інноваційних процесів, форм 
регіонального розвитку, за якої на ринку конкурують вже не окремі 
підприємства, а цілі комплекси, які скорочують свої витрати завдяки 
спільній технологічній кооперації компаній [1].

В цілому кластер представляє собою об’єднання різноманітних 
організацій (промислових компаній, вищих навчальних закладів, 
технопарків і бізнес-інкубаторів, науково-дослідницьких центрів 
і лабораторій, банківських і небанківських кредитних установ, 
інвестиційно-інноваційних компаній, венчурних фондів, органів дер-
жавного управління, громадських організацій тощо), яке дозволяє 
використовувати переваги внутрішньо фірмової ієрархії і ринкового 
механізму, що дає можливість більш швидко і ефективно розподіляти 
нові знання, наукові відкриття і винаходи [2].

Розрізняють два основні напрями формування об’єднань учасників 
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ринку фінансових послуг України: об’єднання виключно фінансових 
установ і формування об’єднань за участю фінансових установ та 
суб’єктів господарювання різних галузей економіки.

Щодо першого напрямку, то одними з основних учасників 
стратегічних альянсів у світі є страхові компанії, недержавні пенсійні 
фонди та банки. Загальні вигоди від співробітництва у межах класте-
ру: можливість створення спільного продукту з урахуванням усіх по-
треб клієнта; можливість позиціонувати себе як універсальний мага-
зин фінансових послуг для клієнта; одержання синергічного ефекту 
від об’єднання збутових мереж банку і та інших фінансових компанії; 
розробка ефективного комплексу маркетингу, розрахованого на но-
вий клієнтський сегмент, утворений на перетині банківських та інших 
фінансових послуг, підвищення ефективності розміщення вільних 
коштів, придбання взаємодоповнюючих, антициклічних і балансуючих 
активів, диверсифікації ризиків; зниження інформаційних витрат [3, 4].

Другий напрям об’єднання зусиль розвитку учасників ринку 
фінансових послуг України передбачає формування промислово-
фінансових груп (ПФГ) та становлення кластерних ініціатив у регіонах 
України – утворення виробничих кластерів за участю фінансових 
установ [5].

Банк у співпраці з підприємницьким кластером знаходить постійних 
клієнтів та отримує надійного партнера з великим фінансовими по-
токами. При здійсненні кредитування суб’єктів бізнесу, які входять 
до підприємницького кластера, банку легше оцінювати діяльність 
цих позичальників. Тому що, по-перше, банк постійно відслідковує 
фінансові потоки суб’єктів малого бізнесу, які входять до кластера; 
по-друге, співпрацюючи з великим підприємством, банк постійно 
отримує інформацію про його фінансовий стан; по-третє, менед-
жерам банку легше оцінювати діяльність суб’єктів малого бізнесу, 
які постійно співпрацюють з ними, а інформація, яку надаватимуть 
суб’єкти малого бізнесу, стає прозорішою, що, у свою чергу, знижує 
для банку ризик неповернення кредиту [6].

Тобто співпрацюючи з підприємницькими кластерами, банки отри-
мують надійних партнерів із різних масштабів бізнесу (великий і малий 
бізнес), та надійні кредитні операції із суб’єктами малого бізнесу.



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

142

Отже, застосування кластерного підходу є закономірним етапом у 
розвитку сучасної економіки і є запорукою розвитку високорозвиненої 
системи господарювання. Створення кластерів може стати для банків 
одним із надійних засобів збереження власних конкурентних переваг 
на ринку. Проте, підвищення ефективності вітчизняної економіки та 
розвиток кластерів в Україні потребує дієвого фінансового механізму, 
який би сприяв притоку капіталу в країну, покращенню інвестиційного 
клімату,  що в результаті пришвидшило б розвиток підприємництва та 
збільшило рівень зайнятості населення.
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УДК: 336.717
СПЕЦИФІКА ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

КРЕДИТНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ 
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

М. Г. Олещук, аспірант
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Насьогодні існуючі методи оцінки конкуренто-спроможності 
кредитних банківських послуг зорієнтовані на аналіз всього сегменту 
ринку. На нашу думку, це дещо узагальнює результати та викривляє 
дійсність, оскільки банківські послуги (кредити та депозити) 
надають всі банки, а конкурентами виступають лише деякі (за ціною 
послуги, за можливостями самого банку по відношенню роботи на 
окремих сегментах ринку тощо). Поряд з цим, при дослідженні ринку 
банківських послуг, які банками надаються юридичним особам, слід 
акцентувати увагу на наступних положеннях:

- найчастіше на ринку кредитних та депозитних банківських 
послуг спостерігається їх нерозривність від супровідних, так званих 
обслуговуючих (наприклад, ведення поточних рахунків юридичної особи, 
«зарплатні проекти», тощо). Враховуючи дану специфіку, при оцінці рівня 
конкурентоспроможності необхідно враховувати ефект заміщення [1];

- під час прийняття рішення щодо вибору конкретної банківської 
послуги юридична особа застосовує основні принципи виробничого 
підходу «дохід-витрати», оскільки банківська послуга для неї 
виступає або ресурсом отримання доходу (депозити), або витратами 
(кредит). Виходячи з цього, на нашу думку, в розрізі даної проблеми 
дослідження співвідношення цінових та нецінових факторів, 
які впливають на прийняття рішення, є недоцільним, оскільки 
якісні параметри (матеріальна база банку, кваліфікація персоналу, 
швидкість обслуговування клієнту щодо купівлі банківської послуги, 
графік роботи банку, рейтинг, надійність та репутація банку, реклама 
банківської послуги, асортимент банківських послуг, додаткове 
сервісне обслуговування банківської послуги, для споживача 
зводяться до мінімуму;
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- на нашу думку, необхідно звернути увагу на розміщення банків 
при оцінці рівня конкурентоспроможності банківських послуг, які банк 
надає юридичним особам. До основних аргументів можна віднести 
те, що споживач – юридична особа при купівлі банківської послуги 
намагається мінімізувати власні фінансові витрати та отримати вигоду в 
розрізі співвідношення «час-ціна». В даному випадку можуть виникнути 
декілька варіантів розвитку подій: споживач готовий жертвувати ціною 
в бік зменшення часового лагу купівлі послуги, споживач не готовий 
жертвувати ціною в бік зменшення часового лагу купівлі послуги;

- вартість після продажного обслуговування є невід’єм-
ним елементом, який необхідно враховувати при оцінці рівня 
конкурентоспроможності банківських послуг для фізичних осіб. 
На нашу думку, споживач-юридична особа при прийнятті рішення 
щодо купівлі банківської послуги звертає увагу на витратну частину 
обслуговування даної послуги (вартість перерахунку коштів з одного 
поточного рахунку на інший в середині банку та між різними банками, 
наявність додаткових зборів, комісій тощо);

- на відміну від фізичних осіб, для споживачів – юридичних осіб 
одним із головних критеріїв виступає застосування інноваційних 
технологій в банку (наприклад, Інтернет-банкінг, нічний інкасатор 
тощо). Це можна пояснити тим, що найчастіше банки впроваджуючи 
інновації намагаються досягти цілі підвищення якості обслуговування 
за рахунок зниження часового лагу надання банківської послуги та 
збільшення операційного дня роботи банку.

Враховуючи вище зазначене основною метою механізму 
оцінювання конкурентоспроможності кредитних банківських 
послуг, що надаються юридичним особам є об’єктивне співставлення 
рівня витрат які споживач несе при купівлі банківської послуги 
в аналізованому банку. Даний процес повинен здійснюватись в 
залежності від потреб банку на етапі планування асортиментної та 
цінової стратегії банку.

Процес оцінки конкурентоспроможності кредитних банківських 
послуг повинен складатися з наступних етапів:

1) визначення конкурентного середовища банку;
2) співставлення основних характеристик банківської послуги 
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банку, який аналізується з аналогічними (або субститутного ряду) 
банків-конкурентів на основі побудови матриць співставлення;

3) виявлення конкурентних переваг кожної окремої банківської 
послуги в порівняння з конкурентами;

4) пошук можливостей підвищення конкуренто-спроможності 
банківської послуги банку, що аналізується.

Отже, на нашу думку для визначення рівня конкурентоспроможності 
кредитних банківських послуг необхідно здійснити порівняння 
за наступними критеріями: розмір авансового платежу, відкриття 
поточного рахунку, одноразові комісійні витрати при оформленні 
кредиту, комісійні витрати при супроводі кредиту, додаткові витрати 
(в залежності від цільового призначення кредиту), додаткові страхові 
витрати, географічний фактор. Зведення всіх цих критеріїв в єдину 
систему координат дасть змоги визначити різницю між витратами 
конкурентної банківської послуги та аналізованої за кожним 
критерієм в цілому та окремо.

Список використаних джерел
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УДК 38.5:336.71
ЕКОНОМІЧНА ЦІННІСТЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЬ ЦІН НА БАНКІВСЬКІ 
ПРОДУКТИ

Л. Д. Павленко, асистент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

На сьогоднішній день банки, за допомогою яких здійснюється 
рух грошових коштів, відіграють визначальну роль в розвитку 
економіки країни. Банки, є основною ланкою, при розрахунках між 
державою, суб’єктами господарювання, та мають вплив на всі сектори 
економіки за рахунок встановлення ціни на банківські продукти. 

При ціноутворенні на банківські продукти наявність конкуренції 
на ринку дасть можливість взаємодії банку і клієнта за рахунок 
визначення факторів, що мають безпосередній вплив на них. Основою 
конкурентоздатності банківських продуктів можна вважати переваги 
які отримає клієнт, тобто цінність банківського продукту для клієнта в 
порівнянні з аналогічними продуктами конкурентів. Отже, основними 
критеріями для клієнта, що визначають конкурентоспроможність 
банківського продукту є ціна та цінність.

Ціноутворення на банківські продукти завжди викликає 
безліч питань, складність яких полягає у тому, що ціна визначається 
як кон’юктурна категорія. Це пов’язано з комплексом соціальних, 
політичних, економічних та психологічних факторів. Питання аналізу 
всіх можливих цінових та нецінових факторів впливу, необхідно 
враховувати при встановленні ціни на банківські продукти. Так, 
як сьогодні ціна на банківський продукт може визначатися банком 
виходячи з витрат, а завтра – залежатиме переважно від споживчих 
переваг клієнтів. Але все частіше для збереження лідуючих позицій 
на ринку та подальшого розвитку банки все частіше приділяють увагу 
саме неціновим факторам. Одним із суттєвих нецінових факторів, 
що впливають на вибір клієнта при виборі банківського продукту є 
економічна цінність. 

Дослідження економічної цінності банківського продукту для 
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клієнта, переваг які він отримає та співвідношення переваг з ціною 
на сучасному етапі є основою ціноутворення на банківські продукти.

Цінність банківського продукту для клієнта можна визначити 
лише в порівнянні з іншими, причому ці оцінки будуть змінюватись 
у часі відповідно до змін потреб клієнту банку. Значення цінності 
продукту встановлюється, споживачем банківських продуктів, 
стосовно до самого себе. Значення цінності пропорційне інтересу 
клієнта до продукту, який він хоче придбати. 

Економічна цінність банківського продукту – це якісні та 
кількісні відношення між корисністю банківського продукту і 
витратами праці на його створення та реалізацію рис. 1.

Корисність банківського продукту визначимо, як економію 
витрат праці в споживанні, яка обумовлена використанням 
банківського продукту з підвищеними якісними властивостями.

Отже, загальна ефективність діяльності банку та задоволення 
потреб клієнтів знаходяться в прямо пропорційній залежності одна 
від одної, врахування даної особливості надасть банку конкурентних 
переваг на ринку банківських продуктів при ціноутворенні на 
банківські продукти, так як все частіше для збереження лідуючих 

Рис. 1. Економічна цінність та її складові при ціноутворенні на 
банківські продукти

 
Економічна цінність банківського продукту(ЕЦБП) 

корисністю банківського продукту і 
витратами праці на його створення та 

реалізацію 
якісні та кількісні 

відношення 
між 

Кількісна сторона ЕЦБП – співвідношення між величиною заощадженої праці 
в споживанні, обумовлена підвищенням корисності використовуваного споживачем 
продукту і величиною затраченої праці при розробці та реалізації банківського 
продукту 

Якісна сторона ЕЦБП – це співвідношення між економією праці в 
споживанні або економічної корисністю і затратами праці в розробці даного 
продукту та його реалізації 
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позицій на ринку та подальшого розвитку банки все частіше 
приділяють увагу саме неціновим факторам. В умовах жорсткої 
конкуренції на ринку банківських продуктів, діяльність банку 
повинна бути спрямована на удосконалення ціноутворення на 
банківські продукти з урахуванням економічної цінності. Діяльність 
банку спрямована на максимальне збільшення клієнтської бази, за 
рахунок індивідуального підходу до клієнта та визначення ціннісних 
пріоритетів для нього. Це дасть можливість визначення продуктового 
ряду банку та визначити стратегію реалізації.
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УДК 336.71
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Н. М. Пантєлєєва, к.т.н., доцент, докторант
Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

Інноваційні лідери банківської галузі спираються на обрані 
інноваційні стратегії, успіх реалізації яких залежить від наявності 
відповідних організаційно-управлінських структур, а також 
ефективності процесів управління та розвитку інноваційного 
потенціалу.

На сьогодні існують різні підходи щодо процесу управління 
інноваційним потенціалом (ІП). Їх поєднує наявність загальних 
елементів, які визначають місію та постановку цілей, розробку базової 
стратегії (яка інколи ототожнюється з інноваційною) та її відповідність 
існуючим умовам, формування інноваційних цілей, оцінка ІП, 
реалізація ІП в рамках обраного інноваційного проекту. Відмінності 
спостерігаються на рівні позиції інноваційної стратегії. Дискусійною 
є думка деяких дослідників, які вважають первинним розробку та 
інтеграцію інноваційних проектів у загальну інноваційну програму, 
що передує розробці та реалізації інноваційної стратегії, яку відносять 
до завершального етапу процесу управління, що дозволяє припустити 
поглинання функції реалізації ІП. Загальний недолік – відсутність 
функцій формування, активізації та розвитку ІП. Процес управління 
ІП є динамічним, циклічним і безперервним, тому, кінцевим, на нашу 
думку, повинен бути все ж таки етап реалізації ІП, коли його зміна 
вказує на необхідність корегування місії, цілій та стратегії. 

Інноваційній стратегії відводиться роль ініціалізації процесу 
управління та розвитку ІП. Ухвалення інноваційної стратегії 
банківської установи (ІПБУ) ґрунтується на аналізі середовища 
функціонування з позиції оцінки зовнішніх і внутрішніх чинників. 
До зовнішніх відносяться – структура та напрями діяльності 
установи, масштаб і характер інвестиційної й інноваційної діяльності, 
активність упровадження нових продуктів і послуг, диверсифікація, 
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ринкові можливості та стійкість до проблем і зовнішніх загроз. До кола 
внутрішніх факторів, що підлягають оцінці, входять інноваційні цілі, 
структура та розподіл ресурсів, інноваційно-інвестиційна політика 
з урахуванням інноваційних та інвестиційних ризиків, ступінь 
інноваційної діяльності в структурних підрозділах та її концентрації 
в цілому по установі. 

Загальний алгоритм процесу управління та розвитку ІПБУ в 
межах формування інноваційної стратегії можна представити 
як послідовність наступних етапів (рис.  1). На першому етапі 
здійснюється перевірка адекватності поставлених цілей до наявних 
ресурсів, професійного рівня кадрового потенціалу, зобов’язань 
за результатами виконання попередніх стратегій, залежності від 
зовнішніх чинників. Тобто визначається стан ІП і розробляється 
програма заходів щодо його формування, активізації та розвитку. На 
другому етапі оцінюється оптимальність заходів на їх відповідність 
інноваційним та інвестиційним цілям, прийнятність ризиків. 
На третьому, з урахуванням результатів попереднього етапу, 
активізуються заходи корегування та розвитку ІП. У випадку 
відповідності передбачається визначення пріоритетів і вибір підходів 
адміністративного управління до розподілу ресурсів, за необхідністю 
проведення організаційних змін, трансформації існуючих або 
встановлення нових внутрішньоструктурних відносин.

Рис. 1 Загальний алгоритм процесу управління та розвитку ІПБУ
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У протилежному випадку – проведення необхідних змін в 
існуючих структурі, механізмах і технологіях, масштабність яких 
залежить від внутрішніх умов банківської установи. Різний рівень ІП 
відносно достатності для прийнятої стратегії обумовлює специфіку 
проведення заходів управління та розвитку. Так, до ІП застосовуються 
кардинальні дії якщо встановлено неадекватність його структурних 
елементів вимогам прийнятих заходів. Упровадження інноваційних 
продуктів, послуг, технологій з формуванням нового сегменту ринку 
або посідання провідних позицій на існуючому потребують помірного 
перетворення ІП у частині окремих його носіїв. Для підвищення 
ефективності заходів управління та розвитку ІП змінюються деякі 
підходи до розподілу ресурсів і носіїв без суттєвих трансформацій 
загальної структури установи та її кадрового складу. 

Отже, інноваційна стратегія ініціалізує та визначає напрям процесу 
управління та розвитку ІПБУ. В рамках цього процесу необхідним є 
формування інформаційної бази відносно останніх інноваційних 
доробок із аналізом їх позитивних ефектів і негативних наслідків, 
визначення принципів раціонального використання наявних 
ресурсів виходячи з обґрунтування вибору перспективних напрямів 
інноваційної діяльності, запровадження комплексної методики 
оцінки ІП, застосування методів і заходів щодо оцінки та мінімізації 
ризиків з урахування ступеня невизначеності ефекту впровадження 
інновацій, дотримання відповідності процесів автоматизації й 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури сучасним тенденціям 
ринку ІКТ, удосконалення системи мотивації персоналу. Це 
дозволить забезпечити ефективність процесу управління та розвитку 
інноваційного потенціалу для обраної інноваційної стратегії 
банківської установи.
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УДК 336.71
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

С. М. Пашова, викладач
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

Сучасний стан економіки, фінансів, промисловості, банківського 
сектора значно послаблений нещодавніми кризовими процесами. Це 
підтверджується зниженням обсягів фінансування інвестиційного 
й інноваційного комплексів України майже за усіма джерелами. Тому 
за сучасних умов господарювання особливої актуальності набувають 
питання активного залучення банківських установ до кредитування 
інноваційної діяльності підприємств.

Виходячи з даних офіційної статистики, головними джерелами 
фінансування інноваційної діяльності є власні кошти підприємств та 
кредити банків (рис. 1). 

Докризовий період характеризується зростанням рівня банківського 
інвестиційного кредитування інноваційної діяльності з 7,1% (2005 р.) 
до 33% (2  кв. 2008 р.). Кризовий період характеризується різким 
зниженням обсягів банківського інвестиційного кредитування 
інноваційної діяльності з 4045 млн  грн до 941,6 млн  грн у 2009 р. та 
до 626,1 млн грн у 2010 р. Така ситуація обумовлена нестабільністю у 
фінансовій та економічній сферах України, яка уповільнила розвиток 
галузей економіки та зупинила інноваційну діяльність в Україні. 
Функціонування банківської сфери виявилось паралізованим: знизився 
внутрішній попит на банківське кредитування, подорожчали кредитні 
ресурси, розбалансувались обсяги кредитів і депозитів, збільшилась 
прострочена заборгованість, відмінено довгострокове кредитування.

Період стабілізації характеризується збільшенням рівня банківського 
інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в 2011 році до 
44,2% від загального обсягу джерел фінансування. 

Аналіз динаміки банківського інвестиційного кредитування 
інноваційної діяльності в Харківській області характеризується: в 
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кризовий період – зниженням обсягів банківського кредитування 
інновацій у 2008 році на 47,1 млн грн або на 67,4% ніж у 2007 році, а у 
2009 р. – на 22,6 млн грн або на 99%, порівняно з 2008 роком (рис. 2).

Період стабілізації характеризується збільшенням рівня банківського 
інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Харківській 
області з 0,2 млн грн до 7,6 млн грн станом на кінець 2010 року та до 
13,2 млн  грн станом на кінець 2011 року, що на 97% та на 50% вище 
показника попередніх років відповідно.

Аналіз динаміки банківського інвестиційного кредитування 
інноваційної діяльності за галузями промисловості характеризується 
спрямуванням коштів в підтримку обробної промисловості: 98,6% 
у докризовому періоді, 94,3% у кризовому періоді та 99,5% у період 
стабілізації. 

Таким чином, запроваджені Урядом та НБУ заходи стабілізаційного 
характеру щодо економічної та банківської систем мали позитивний 
результат, що підтверджується аналітичними даними щодо 
банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в 
період стабілізації.

Список використаних джерел
1. Інноваційна діяльність [Електронний ресурс]. : Державне агентство 
України з інвестицій та розвитку. – Режим доступу : in.gov.ua.
2. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник, 
2008, 2010, 2011.
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УДК [336.711:330.342.146] (477)
ВПЛИВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА

РИНКОВУ ЕКОНОМІКУ

І. В. Перелі, аспірант
Полтавський університет економіки та торгівлі

Перший рівень банківської системи України представлений 
Національним банком України, який відповідає за підтримку 
стабільності національної грошової одиниці та функціонування 
банківської системи. Національний банк України виступає емісійним 
центром держави, банком уряду, органом банківського регулювання і 
нагляду, органом монетарного та валютного регулювання економіки; 
за допомогою визначених законодавством функцій та операцій він 
впливає на всі сфери економічного життя країни. Національний 
банк України є головним банком держави, виступає координатором 
діяльності кредитних інститутів і виконує функції управління грошово-
кредитними і фінансовими процесами в економіці країни. НБУ зберігає 
кошти державного бюджету України та позабюджетних фондів, здійснює 
розрахункове обслуговування центральних органів влади, веде рахунки 
Державного казначейства, приймає участь в обслуговуванні державного 
боргу шляхом розміщення державних цінних паперів, їх погашення та 
виплати доходів за ними. НБУ здійснює свою діяльність самостійно, 
незалежно від органів державної влади, має право законодавчої ініціативи 
і в своїй діяльності підзвітний Верховній Раді України. Надання кредитів 
уряду виконується згідно з рішенням Верховної Ради України. НБУ 
фінансує дефіцит державного бюджета. [1] 

Як центральний банк держави, НБУ здійснює регулювання обсягу 
грошової маси, застосовуючи відповідні інструменти, а саме: 

- процентну політику; 
- визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для 

комерційних банків; 
- рефінансування комерційних банків; 
- операції з цінними паперами на відкритому ринку; 
- депозитну політику; 
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- управління золотовалютними резервами; 
- регулювання імпорту й експорту капіталу. 
НБУ має виключне право на емісію національної валюти, 

встановлює правила введення її в обіг, зберігання і перевезення 
грошових знаків, організує інкасацію, визначає порядок ведення 
касових операцій для банків, підприємств і організацій. 

НБУ забезпечує функціонування платіжної системи, організовує 
міжбанківські розрахунки, виступає для комерційних банків 
своєрідним кредитором в останній інстанції, здійснює кредитування 
(рефінансування) банків з метою підтримки їх ліквідності шляхом 
надання ломбардних та стабілізаційних кредитів. Як орган банківського 
регулювання і нагляду, НБУ здійснює державну реєстрацію і 
ліцензування банків, визначає правила, що регламентують їх 
діяльність, встановлює принципи і стандарти ведення бухгалтерського 
обліку та звітності в банках. [2]

Національний банк України після узгодження з Кабінетом 
міністрів, встановлює функціональний валютний курс національних 
грошей, створює валютні резерви. Основним економічним завданням 
банку є забезпечення стабільності національної грошової одиниці. 
На рішення цього завдання спрямована система грошово-кредитного 
регулювання. 

Оскільки кредитно-банківська система має важливе значення для 
економіки країни, вона є об’єктом пильного нагляду та регулювання, 
як з боку НБУ, так і з боку вищих органів державної влади та 
управління. Нагляд за банками і регулювання їх діяльності, головним 
чином, потрібний для забезпечення стабільності та попередження 
банкрутства банків. Національний банк України є юридичною особою. 
Він має статутний капітал, який знаходиться у загальнодержавній 
власності, печатку із зображенням Державного Герба України, 
займається господарською діяльністю. [3]

Діяльність НБУ скерована на забезпечення єдиної державної 
політики в галузі грошового обігу, кредитування, фінансування і 
розрахунків у народному господарстві. Банківська система України 
є одним з найбільш динамічно розвинутих секторів національної 
економіки, де перехід до ринкових відносин відбувався досить 
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швидко і де реально проходив процес демонополізації, проявилася 
конкуренція, гроші та кредит набули ринкового змісту. Вона становить 
органічну частину загальноекономічного комплексу і безпосередньо 
взаємодіє з усіма сферами економіки країни, вона повинна відігравати 
значну роль в економічних процесах, що проявляється в утворенні 
оптимального середовища для мобілізації й вільного переливання 
капіталів, нагромадження коштів для структурної перебудови 
економіки, приватизації й розвитку підприємництва.

Ефективність банківської системи країни багато в чому залежить 
від процесу її реструктуризації, проведення належної державної 
політики у сфері банківської діяльності. Політика НБУ спрямована 
на поступову лібералізацію валютного ринку України, почала давати 
позитивні результати. За останні роки НБУ зумів взяти під контроль 
не тільки ситуацію на грошово-кредитному ринку, а й впливати на 
всю економіку країни.

Список використаних джерел
1. Електронний ресурс:  http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
2. Електронний ресурс: http://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_
банк_України
3. Ващенко Ю.  В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 344 с.
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УДК 339.732
МОДЕРНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

В С. Потлатюк, старший викладач
Черкаський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

В сучасних умовах українська економіка поступово переходить в 
модернізаційну посткризову стадію розвитку, що потребує пошуку 
нових напрямів середньо- та довгострокового розвитку економіки 
та її основних сегментів. На даному етапі ключової метою повинні 
стати реальні зміни технології реалізації функцій держави, особливо 
в плані взаємодії з фінансово-кредитними установами, створення 
сучасних інститутів, орієнтованих на рішення важливих для держави 
та економіки завдань, включаючи розвиток банківської системи.

Важливо зазначити, що «модернізація економіки» та «модернізація 
банківської системи країни» поки що не знаходиться в системному 
плані робіт, розраховуючи на фазовий стан початку процесу 
оновлення та трансформації економіки та банківської системи, коли 
здійснюються перші спроби програмування даного процесу.

Необхідність модернізації економіки та її банківської системи стає 
очевиднішим, що потребує вибору її стратегічних напрямів. Різні теорії 
модернізації, які виникли в 50-60 – х роках, представляли собою спробу 
знайти новий образ сучасного індустріального суспільства. Р. Арон, 
У. Ростоу, Т. Парсонс, С. Блек, М. Леві та інші теоретики модернізації 
шукали ідеал, який відповідає «виклику часу», новим потребам 
соціального, економічного та технологічного розвитку суспільства. 
Модернізація, у відповідності до даних теорій, відносилася до всіх 
сфер, охоплюючи спектр широких проблем: політичних, економічних, 
соціальних, фінансових.

Модернізація такої складної системи, якою є банківська система 
у відкритій економіці, тісно пов’язана з глобальними тенденціями 
розвитку. Тому нам необхідно не «підтягування» української 
банківської системи до світових стандартів. Оновлена система 
повинна включати звичайний набір авангардних ключових рішень, що 
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відповідають довгостроковим національним інтересам. Практично, 
мова йде про постіндустріальну модернізацію економіки країни в 
цілому, включаючи і банківський сегмент, який являється важливим 
елементом даного процесу.

Модернізація як складний економічний процес трансформації 
банківської системи пов’язана не тільки з функціональними та 
організаційно-структурними особливостями позиціонування 
банків і системи в цілому, але й трансформацією фінансового 
потенціалу банківських організацій, активізацією окремих напрямів 
його використання. Наприклад, направлення на підтримку 
реструктуризації реального сектору, іпотечне кредитування, 
використання нових банківських продуктів, реалізацію великих 
інфраструктурних проектів.

В структурному плані українська банківська система поки що не 
є реальним та ефективним каталізатором модернізаційної еволюції 
економіки, оскільки ресурси банківської системи країни значно 
менші реальної потреби в довгострокових кредитах, які до того 
ж «розпилені» серед значної кількості банківських організацій, 
неефективна сегментація яких значно знижає можливості навіть 
наявних ресурсів.

Необхідно відмітити, що до теперішнього часу державна політика 
була направлена на подолання поточних загроз фінансової стабільності 
(шляхом підтримки ліквідності, страхування депозитів, тощо). Але 
всі ці заходи, як виявилося, не завжди мають можливість подолати 
невизначеність в реалізації стратегічних проектів модернізації 
банківської системи.

Активізація діяльності держави на шляху розробки стратегії 
посткризової модернізації банківської системи повинна базуватися на 
основних заходах фінансової політики:

1. Проведення самостійної фінансово-кредитної політики, 
орієнтованої на ріст внутрішніх активів та підвищення ефективної 
діяльності банківських організацій. Інвестиції у фінансову систему, 
як показує досвід США, дають більший ефект, ніж капіталовкладення 
в іншу високоефективну галузь. Таким чином, необхідні законодавчі 
зусилля, а також інвестиції, направлені на зниження рівня 
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банківських ризиків, розвитку сучасних банківських організацій.
2. Концентрація активів і капіталу, створення системи опорних 

банків з державною участю, послідовне використання зарубіжного 
досвіду створення Банків розвитку.

3. Розширення операцій Національного банку по рефінансуванню 
високонадійних українських банків за схемою, яка успішно 
використовується в Німеччині, а також у ряді інших країн. Дана схема 
розглядає створення державних агентств, що надають кредити під 
заставу активів, які мають достатню ліквідність і надійність. З однієї 
сторони, дані структури дозволять розширити об’єми забезпеченого 
кредитування і знизити собівартість кредитів, а з іншої – реально 
підвищити конкурентоспроможність і розширити інвестиційну базу 
українських банків. 

Очевидно, що необхідний пошук модернізаційних рішень, 
заснованих на співпраці, які сприяють інтеграції української 
банківської системи, економіки в цілому в нову архітектуру глобальної 
взаємодії.
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УДК 339.138:336.71
ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ БАНКУ

О. В. Радченко, аспірант
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Маркетингові комунікації є сьогодні невід’ємним елементом 
забезпечення конкурентних позицій банку на ринку банківських 
послуг. Зростання конкуренції у вітчизняному банківському секторі, 
а також зниження маржі за основними банківськими операціями 
обумовлюють необхідність врахування у банківській діяльності 
нецінових факторів конкурентної боротьби. Зокрема, в рамках 
конкурентної боротьби діяльність українських банків набуває 
клієнтоорієнтованого характеру, що, в свою чергу, підвищує роль 
маркетингової складової у забезпеченні ефективності банківського 
бізнесу.

Конкурентні ринкові умови, в яких працюють банки, спонукають 
до ефективного розподілу бюджетів різних рівнів. Наслідки світової 
фінансово-економічної кризи 2008 року (зниження рівня довіри 
до вітчизняних банків, недоотримання запланованого розміру 
прибутку, непередбачені фінансові витрати тощо) суттєво змінили 
парадигму формування власних витрат банку, зокрема відбулося 
тотальне скорочення витрат на маркетинг. Таким чином, в сучасних 
умовах функціонування ринку банківських послуг особливо 
гостро постає питання оптимального співвідношення інструментів 
маркетингових комунікацій (МК) банку для реалізації та досягнення 
поставлених цілей. 

На нашу думку, побудова комплексної системи застосування МК 
повинна здійснюватися за наступними етапами:

 І етап – координація інформаційної роботи. На даному 
етапі часто постає проблема абстрактної постановки цілей, яка 
в подальшому здійснює вплив на результативність всіх заходів, 
пов’язаних в досягненням мети. Поряд з цим, варто зауважити, що у 
більшості випадків стратегічні цілі банку мають фінансовий характер 
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(як приклад, «збільшення розміру прибутку на 10%»). Виходячи із 
зазначеного, актуальності набуває узгодження переліку маркетингових 
заходів, які будуть здійснюватися, протягом визначеного часового 
проміжку. 

 ІІ етап – обробка комунікаційних повідомлень на основі 
існуючих наукових досліджень та відгуків клієнтів. В межах даного 
етапу доцільним є використання інтегрованого підходу до врахування 
витрат, що включає в себе: цільове призначення маркетингових 
комунікацій; наявні та потенційні можливості банку щодо 
використання МК; досвід використання МК банку та конкурентів 
за попередні періоди; ринкова ситуація та тенденції розвитку ринку; 
часові межі (з позиції розуміння витрат на МК як інвестицій).

ІІІ етап – здійснення оцінки за допомогою обробки та сегментування 
інформаційної бази даних. Під час здійснення оцінки інформаційної 
бази даних передбачається визначення оптимального обсягу 
грошових коштів, що витрачається банком на МК, застосування 
динамічної моделі реклами (з урахуванням фільтрів Р. Калмана), а 
також виявлення стратегічних реакцій на дії конкурента за допомогою 
використання економетричної моделі П. Наіка та К. Рамана. 

IV етап – контроль повернення інвестицій з урахуванням виконання 
стратегії та дотримання фінансових показників діяльності банку. 
Контроль повернення інвестицій передбачає врахування звітності, що 
подається банками згідно нормативно-правової бази України. 

Виходячи з того, що витрати на МК прийнято розглядати 
як інвестиції, оцінка ефективності зводиться до використання 
традиційних методів оцінки ефективності інвестицій (чиста 
теперішня вартість, внутрішня норма дохідності, дисконтований 
показник рентабельності тощо).

Реалізація  розглянутих підходів до побудови комплексної системи 
маркетингових комунікацій банку повинна базуватися на таких 
принципах:

− принцип синергетичного ефекту полягає в тому, що при 
одночасному застосуванні сукупності засобів МК виникають 
додаткові результати. Такий ефект виникає за рахунок інформаційного 
навантаження, що несе кожен із інструментів, та ефективного 
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використання інструментів, що посилюють вплив один одного; 
− принцип динамічності системи. МК, як вже було зазначено, 

виступають інвестиціями, використання яких не повинно 
обмежуватися основною стратегією реалізації МК банку, тому 
необхідно враховувати тенденції розвитку ринку, потреби і бажання 
клієнтів тощо;

− принцип зворотного зв’язку полягає у безперервній взаємодії 
банку та його клієнтів (наявних та потенційних). Даний принцип 
базується на циклічності відносин, де вигодоотримувачем є не лише 
банк; 

− принцип узгодженості між складовими системи маркетингових 
комунікацій. Одночасне використання всіх засобів маркетингових 
комунікацій може призвести до перевантаження клієнта інформацією 
та отримання негативного ефекту від її сприйняття. Тому при 
використанні системи маркетингових комунікацій необхідно 
побудувати таку підсистему зв’язку з клієнтом, де послідовність 
повідомлень буде формувати однозначність розуміння інформації та 
підштовхувати до бажаного результату;

− принцип диференційності підходу, що базується на використанні 
конкретного набору заходів маркетингових комунікацій у визначеній 
послідовності та має індивідуальний характер для кожного банку.

Підсумовуючи, зазначимо, що на кожному з етапів провадження 
МК в банку необхідно узгоджувати дії із загальною стратегією 
діяльності банку. Дотримання запропонованих етапів при побудові 
комплексного підходу до реалізації МК в банку є запорукою успішного 
їх функціонування, забезпечення оптимального розподілу бюджету 
в межах наявних фінансових ресурсів, та, як наслідок, досягнення 
конкурентних переваг банку на ринку банківських послуг. 
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УДК 336.743:330.131.7
ОЦІНКА ОЧІКУВАНОЇ ТА НЕОЧІКУВАНОЇ ДИНАМІКИ 

СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ

М. А. Ребрик, к.е.н.
Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

Наявність значних системних суперечностей в економіці 
України в умовах переходу до гнучкого режиму курсоутворення 
гривні посилює загрозу дестабілізації ситуації на валютному ринку 
та ускладнює прогнозування динаміки валютних курсів. Саме тому 
значної актуальності набуває дослідження існуючих підходів до оцінки 
валютного ризику банку (далі – ВРБ), їх розвиток та приведення 
у відповідність принципам сучасної концепції комплексного, 
інтегрованого, превентивного та перманентного ризик-менеджменту.

Застосування традиційних методів оцінки ВРБ (аналізу та 
прогнозування динаміки валютних курсів, GAP-аналізу та стохастичного 
аналізу) не дозволяє дотриматися принципу комплексності управління 
ВРБ. Так, оцінка ВРБ на основі прогнозування динаміки валютних 
курсів не несе в собі інформації про причини чутливості банку до 
коливань валютних курсів та масштаби наслідків їх впливу. У свою 
чергу, GAP-аналіз величини відкритих валютних позицій банку не 
враховує характеристик джерела ВРБ, а також не несе інформації щодо 
масштабів наслідків його реалізації. Застосування методів стохастичного 
аналізу дозволяє отримати більш повне уявлення про ВРБ, оскільки 
надає інформацію про ймовірність визначеного масштабу наслідків 
його реалізації протягом певного часового горизонту. Щоправда, 
стохастичний аналіз базується на припущенні, що валютна позиція 
залишається незмінною у межах часу, протягом якого проводяться 
розрахунки, що не відповідає дійсності у середньо- та довгостроковому 
періоді та порушує принцип превентивності управління ВРБ. 

Виходячи з цього, оцінку ВРБ доцільно здійснювати на основі 
комплексного динамічного аналізу та прогнозування його структурних 
елементів на різних часових горизонтах. Дотримання принципу 
комплексності досягається шляхом оцінки всіх структурних елементів 
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(джерела, експозиції та наслідків) усіх видів та форм ВРБ з урахуванням 
ефектів їх взаємодії з іншими ризиками банку, коінтеграції та зараження 
фінансових ринків. У свою чергу, дотримання принципу превентивності 
здійснюється на основі динамізації оцінки ВРБ шляхом:

− прогнозування потенційних дисбалансів у структурі та 
обсягах вимог і зобов’язань банку у іноземній валюті з урахуванням як 
існуючих, так і запланованих, але ще не укладених договорів; 

− опрацьовування різних сценаріїв розвитку ринкової ситуації 
за допомогою методів, які дозволяють оцінити очікувані (методи 
фундаментального та технічного аналізу), неочікувані (методи 
стохастичного аналізу) та екстремальні (методи стрес-тестування) 
зміни релевантних факторів ВРБ (рис. 1);

− вибору та використання методів оцінки впливу виявлених 
екзогенних та ендогенних факторів ВРБ з урахуванням специфіки їх 
прояву на різних часових горизонтах. 

Рис. 1 Основні методи оцінювання валютного ризику банку

Фундаментальні моделі враховують взаємозв’язок динаміки курсів валют 
та факторів валютних експозицій з динамікою макроекономічних показників, 
сприяють визначенню основного ринкового тренду та використовуються для 
прогнозування на довгостроковому часовому горизонті. 
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Технічний аналіз – метод прогнозування, що базується дослідженні 
ретроспективних даних відносно динаміки факторів ризику з метою 
виявлення трендів. Основними класичними методами технічного 
аналізу є графічний та індикаторний. Моделювання часових рядів на 
середньо- та довгостроковому горизонті базується на дослідженні змін 
процесу у часі з метою виявлення тренду (шляхом укрупнення інтервалів 
(заміна дрібних часових інтервалів більш крупними), використання 
ковзного середнього та аналітичного вирівнювання), оцінки циклічних 
відхилень (шляхом побудови «сезонної хвилі», застосування апарату 
спектрального аналізу) та випадкових відхилень (AR, МА, ARMA, 
ARIMA, ARCH та GARCH процеси) від нього. 

Стохастичний аналіз передбачає використання методів теорії 
імовірності та математичної статистики для побудови ймовірнісної 
моделі еволюції факторів ризику. Найбільш поширеними методами 
стохастичного оцінювання ВРБ є аналіз вартості під ризиком (VaR-
аналіз), аналіз очікуваних «хвостових» втрат (ETL-аналіз), спектральне 
оцінювання ризику (SRM-аналіз), деформаційне оцінювання ризику 
(DRM-аналіз).

Стрес-тестування – група методів, які використовуються 
фінансовими установами для оцінки своєї уразливості відносно 
«виключних, але ймовірних» подій. Виходячи з цього, підчас стрес-
тестування ВРБ, окрім потенційного впливу шокових змін ризик-
факторів, що спричиняють коливання валютних курсів, доцільно 
оцінювати потенційний вплив факторів, що можуть стимулювати 
негативні для банку зміни валютних експозицій. Стрес-тести повинні 
орієнтуватися на дотримання балансу критеріїв екстремальності та 
ймовірності подій.
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УДК 338.124.4: 336.71
КРИЗА ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ 

ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Ю. С. Ребрик, викладач
Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

Світова система господарювання та процеси, що в ній протікають, 
значною мірою впливають на економічну ситуацію в Україні. 
Потенційні негативні наслідки, пов’язані з можливістю розгортання 
другої фази світової фінансової кризи, підсилюються наявністю 
системних протиріч в національній економіці. Наслідком цього є 
суттєве зниження рівня ліквідності українських банків, що підриває 
довіру до них з боку населення та інвесторів, обумовлює спад 
національного виробництва через припинення банками кредитування. 
Зважаючи на те, що кризи ліквідності у вітчизняних банках набули 
систематичного характеру, необхідним є дослідження особливостей їх 
прояву та пошук оптимальних шляхів подолання.

У загальному розумінні криза ліквідності банку – це стійка 
неспроможність банку безперебійно виконувати зобов’язання, що 
виникають у процесі його діяльності як фінансового посередника та 
як суб’єкта господарювання, невчасне або неадекватне реагування 
на яку може призвести до значного погіршення його фінансового 
стану, а в крайньому випадку – до банкрутства. Слід зауважити, 
що криза ліквідності банку може набувати різноманітних форм 
прояву, що обумовлено, у першу чергу, діапазоном охоплення 
кризовими явищами об’єктів управління ліквідністю, і, відповідно, 
диференціацією характеру та інтенсивності прояву кризи. Урахування 
даного аспекту є принциповим, оскільки, залежно від виду кризи 
обирається відповідний інструментарій її подолання.

З огляду на це, пропонуємо авторський підхід до дворівневого 
структурування об’єкта управління ліквідністю шляхом виділення 
операційної ліквідності та урівноважуючого потенціалу ліквідності 
банку (в тому числі буфер ліквідності, покупна ліквідність, ресурси 
власників).
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Під операційною ліквідністю банку будемо розуміти грошові кошти, 
що генеруються у процесі виконання клієнтами і контрагентами банку 
контрактних зобов’язань та використовуються ним для розрахунку за 
власними зобов’язаннями як фінансового посередника і як суб’єкта 
господарювання. Урівноважуючий потенціал ліквідності банку 
пропонуємо трактувати як грошові кошти, що залучаються з метою 
покриття дефіциту операційної ліквідності на визначених часових 
горизонтах. 

Варто зауважити, що операційна ліквідність банку має договірний 
характер і розглядається як первинний рівень об’єкта управління 
ліквідністю. Урівноважуючий потенціал ліквідності має поведінковий 
характер, оскільки залежить від конкретного стану операційної 
ліквідності та умов залучення необхідного фондування, і є вторинним 
рівнем об’єкта управління.

Ураховуючи багатоваріантність форм прояву кризи ліквідності 
банку пропонуємо її розподіляти на наступні види:

1) за фактом існування – реальна (криза, що виникла в результаті 
впливу деструктивних факторів на ліквідність банку), потенційна 
(криза, ознаки якої на момент діагностики ще не проявилися, однак, 
можуть виникнути внаслідок деструктивного впливу виключних, але 
імовірних подій, які моделюються у процесі здійснення сценарного 
стрес-тестування);

2) за характером прояву – латентна (характеризується негативною 
динамікою показників діяльності банку і проявляється через тенденцію 
тривалого дефіциту операційної ліквідності), явна (характеризується 
помітною динамікою розвитку кризових явищ у діяльності банку);

3) за інтенсивністю прояву – явна легка (наявний стійкий дефіцит 
операційної ліквідності, ідентифіковано недотримання лімітів буферу 
ліквідності, ускладнюється залучення покупної ліквідності банку), 
явна помірна (спостерігається стійкий дефіцит операційної ліквідності, 
що призводить до суттєвого використання буферу ліквідності та 
покупної ліквідності), явна глибока (найбільш небезпечна стадія 
розвитку кризи ліквідності банку, оскільки зобов’язання банку 
перевищують урівноважуючий потенціал ліквідності).

Класифікація кризи за першою ознакою сприяє комплексному 
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підходу до діагностики кризових явищ, оскільки дає можливість 
ідентифікувати кризу та прогнозувати можливість її виникнення. 

З метою подолання латентної кризи банку необхідно, у першу 
чергу, здійснити заходи щодо стимулювання надходжень грошових 
коштів та зменшення їх вибуття шляхом: застосування цінових 
та нецінових методів залучення депозитів клієнтів; обмеження 
зростання високоризикованого кредитування; посилення контролю за 
виконанням графіків погашення кредитної заборгованості клієнтами; 
обмеження фінансування основних фондів; збільшення обсягу буферу 
ліквідності тощо.

У випадку ідентифікації явної легкої кризи, банку необхідно 
перейти до режиму централізованого управління ліквідністю з 
метою підвищення рівня контролю за своїми грошовими потоками. 
Доцільним є встановлення мораторію на зростання частини 
кредитного портфелю, здійснення реструктуризації проблемних 
кредитів, скорочення комісійних, адміністративних та інших 
операційних витрат банку, проте збільшення витрат на залучення 
депозитів клієнтів шляхом встановлення процентних ставок вище 
ринкових, залучення кредитів від Національного банку України тощо.

Особливості прояву явної помірної кризи вимагають здійснення 
наступних заходів щодо її подолання: встановлення мораторію на 
зростання активів; проведення сек’юритизації активів та продаж 
основних засобів; переведення режиму роботи банку за єдиним 
кореспондентським рахунком; залучення ресурсів власників; 
припинення розміщення ресурсів на міжбанківському ринку, 
активізація політики з управління інформацією. 

За умов ідентифікації явної глибокої кризи ліквідності, необхідним 
є залучення зовнішніх механізмів санації, зокрема, проведення 
переговорів з Національним банком України щодо впровадження 
заходів з фінансового оздоровлення банку та пошуку інвесторів.
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УДК 336.71
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
 В БІЗНЕС-АРХІТЕКТУРІ БАНКУ

Л. В. Романовська
Черкаський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

Вітчизняні банки функціонують в умовах підвищеної конкуренції, 
практично завершеного процесу розподілу клієнтської бази, 
формування продуктової лінійки та умов надання послуг. Тому 
актуальним постає пошук нових підходів удосконалення бізнес-
архітектури для довгострокового розвитку банку, впровадження 
актуальних і ефективних моделей та регламентів бізнес-процесів, 
забезпечення стабільного та кваліфікованого кадрового складу, 
високої якості продуктів, сервісу і бізнес-процесів.

Бізнес-архітектура банку як частина системи управління складається 
з наступних систем – стратегічного управління, управління бізнес-
процесами, оперативного управління і документообігу управління 
персоналом та організаційною структурою, управління якістю, 
управління проектами.

Система управління якістю (СУЯ) за стандартом ISO 9000 – 
система управління для керівництва та управління організацією 
стосовно якості. Основними принципами СУЯ є: орієнтація 
організації на замовника (customer focus), провідна роль керівництва 
(leadership), залучення співробітників (involvement of people), 
процесноорієнтований підхід (process approach), системний підхід до 
управління (system approach to management), постійне поліпшення 
(continual improvement), підхід до ухвалення рішення, заснований на 
фактах (factual approach to decision making), взаємовигідні стосунки з 
постачальниками (mutually beneficial supplier relationships) [1, 2].

Фахівці банківської сфери досить неоднозначно відносяться 
до впровадження системи управління якістю в банках, бо деякі 
з них вважають малоймовірним повернення значних інвестицій 
та отримання економічного ефекту від впровадження. Вагомими 
аргументами на користь упровадження системи управління якості 
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в банках є: підвищення продажів банківських продуктів і доходів, 
зниження витрат на роботу з претензіями клієнтів і витрат, пов’язаних 
із компенсацією на їх задоволення, зниження витрат за усунення 
внутрішніх помилок і проблем, досягнення заявлених показників 
бізнес-процесів, а також неекономічні ефекти – збільшення частки 
ринку та вихід на нові, підвищення ефективності і прозорості 
управління банком, прискорення інформаційного обміну та 
прийняття рішень, підвищення іміджу і репутації банку, розширення 
можливості співробітництва з іноземними інвесторами та 
фінансовими інститутами тощо. Це підтверджує загальноєвропейське 
опитування 2011 р., що проводилось компанією Technopolis Group у 
28 країнах Європи [3].

Типова система управління якістю (СУЯ) банку включає наступні 
компоненти [4]: політика якості, цілі якості, керівництво з якості, 
дерево бізнес-процесів, моделі бізнес-процесів, показники якості та 
результативності відносно бізнес-процесів і структурних підрозділів 
(з призначенням їх власників), вимоги до якості бізнес-процесів і 
продуктів банку, регламенти/стандарти банківських бізнес-процесів 
та обов’язкових процедур СУЯ, організаційна структура банку 
та вимоги до персоналу, документообіг СУЯ, механізми і системи 
моніторингу показників якості та результативності, аудит СУЯ.

За досвідом зарубіжних країн щодо впровадження СУЯ в банках 
слід відмітити наступне. Аналіз показав, що впровадження СУЯ 
підтримується та стимулюється урядами багатьох країн, зокрема 
в Казахстані, Малайзії – це повернення 50% від суми витрат, у 
Південній Кореї – податкові пільги, в Індії – спеціальні імпортні 
ліцензії на програмне забезпечення для тих, хто має сертифікат ISO 
9001, а також грант на компенсацію витрат. Сертифікацію ISO 9001 
пройшли центральні банки багатьох країн світу, які відносяться до 
вищої ієрархії державної влади та відповідальні за державну грошово-
кредитну політику – Банк Франції, сертифікація поширюється на 
розробку та реалізацію банківських послуг у рамках системи TARGET 
(європейської системи управління ліквідністю, організованої 
центральними банками зони євро); Центральні банки Євросоюзу 
прийняли єдину систему якості для друку банкнот; Центральний банк 
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Індії має сертифікат, а Резервний банк Індії прийняв рішення щодо 
сертифікації за напрямами – управління валютними операціями 
та депозитними рахунками, бухгалтерський облік; Банк Латвії – 
управління в державних органах влади та ін.

Серед перших банків постродянського простору, що успішно 
пройшли сертифікацію ISO 9001 стали: в 2003 р. російський Банк24.
ру, в 2005 р. вітчизняний ПАТ «Кредитпромбанк» у галузі «Надання 
банківських послуг», у 2007 р. АТ «Жилстройсбербанк Казахстана», 
в 2010 р. білоруський «Белагропромбанк». Свій досвід у поширення 
процесу стандартизації банківської діяльності в країни, що 
розвиваються, привносять іноземні банки.

У Росії розробку Стандартів якості банківської діяльності, які 
спрямовані на виконання завдань Стратегії розвитку банківського 
сектору, здійснює Асоціація Російських Банків, а саме спеціально 
створений Координаційний комітет. Починаючи з 2006 року 
підготовлено ряд методичних документів та 17 стандартів. Масове 
впровадження передбачається до 2015 року на добровільних засадах, 
а також сертифікація банків [5]. 

Система управління якістю – інструмент підвищення якості та 
ефективності діяльності банку. Для вітчизняних банків існує багато 
внутрішніх і зовнішніх передумов упровадження СУЯ та подальшої 
сертифікації. 
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УДК:336.7:338.4
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

БАНКІВСЬКИХПОСЛУГ

М. В. Руденко, к.е.н.
Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

Ефективне функціонування банківських установ вимагає 
систематичного та спрямованого процесу контролювання їх діяльності. 
Успіху можна досягти завдяки впровадженню та актуалізації певної 
системи управління, розробленої для постійного поліпшення 
показників діяльності, з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін. 
Методологічна основа ефективного управління повинна ґрунтуватися 
на наукових підходах зокрема: системному, інтеграційному, логічному, 
комплексному, структурному тощо.

Системний підхід до управління передбачає визначення й розуміння 
взаємопов’язаних процесів та управління ними як системою, що 
сприяє більш результативному та ефективному досягненню цілей 
організації. Система управління в банківських установах може 
охоплювати різні системи управління, такі, як системи управління 
фінансами, ризиками, трудовими ресурсами, базами даних тощо, а 
також систему управління якістю банківських продуктів та послуг.

На ринку банківських послуг за останні десятиріччя 
змінились пріоритети: від кількісних характеристик банківського 
обслуговування (число виконаних банками операцій і послуг для 
всіх типів клієнтів) до якісних показників банківських послуг. 
Конкуренція в середині банківській системи, а також між банками та не 
банківськими інститутами відрізняється від промислової конкуренції 
і характеризується інтенсивним розвитком, тому реалізація політики 
банків можлива лише при чіткому розумінні значущості якості 
обслуговування клієнтів.

Сучасний підхід щодо управління якістю продукції та послуг у 
будь-якій сфері економічної діяльності викладено в міжнародних 
стандартах ISO серії 9000, остання редакція цих стандартів прийнята 
в Україні як національна.
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Основні положення систем управління якістю (ДСТУ ISO 
9000:2007) [1] мають дванадцять структурних елементів і охоплюють 
вимоги до системи управління, підходи та принципи побудови 
системи, а також взаємозв’язок між системами управління якістю та 
моделями досконалості.

Згідно із зазначеним національним стандартом України встановлено 
послідовність певних дій при створенні системи управління якістю. 
Підхід до розроблення та запровадження системи управління якістю 
передбачає кілька етапів, а саме:

- визначення потреб та очікувань замовників-клієнтів та інших 
зацікавлених сторін;

- установлення політики та цілей організацій в сфері якості;
- визначення процесів і відповідальності, необхідних для досягнення 

поставлених цілей організацій;
- визначення та забезпечування ресурсів, необхідних для реалізації 

цілей у сфері якості;
- установлення методів, які дають змогу вимірювати результативність 

і ефективність кожного процесу;
- використання цих вимірів для оцінювання результатів та 

ефективності кожного процесу з надання послуг;
- визначення засобів, які дають змогу запобігати невідповідностям і 

усувати їхні причини;
- запровадження та застосування процесу постійного поліпшування 

системи управління якістю.
Підхід, що базується на застосуванні систем управління якістю, 

спонукає банківські установи постійно аналізувати вимоги клієнтів, 
визначати процеси, які сприяють удосконаленню механізмів надання 
банківських послуг, а також забезпечувати постійний контроль цих 
процесів. Оперативність реагування на зміни ринку банківських 
продуктів та послуг можливе лише за умов управління якістю як 
процесом взаємодії двох сторін: замовника (клієнта) і постачальника 
послуг(банка).

Система управління якістю – це частина системи управління 
організацією, яка спрямована на досягнення результатів відповідно 
до цілей у сфері якості, щоб задовольнити, залежно від обставин, 
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потреби, очікування та вимоги зацікавлених сторін. Цілі у сфері якості 
надання послуг доповнюють інші цілі організації, наприклад, ті, що 
пов’язані з її розвитком, фінансуванням, рентабельністю, охороною 
праці та безпекою (соціальна відповідальність). Різноманітні складові 
системи управління організацією можуть бути інтегровані разом 
із системою управління якістю в єдину систему із використанням 
спільних елементів. Це може спростити планування, організацію 
процесу надання послуг, розподіл необхідних ресурсів, визначення 
додаткових цілей та оцінювання загальної результативності діяльності 
організації.

Таким чином, сучасне управління якістю банківських послуг має 
бути орієнтованим на характер потреб клієнтів, їх структуру і динаміку, 
ємкість і кон’юнктуру ринку, а також методи і засоби управління 
якістю, які втілено в чітко організовану систему управління якістю. 
Банківська установа, яка приймає системний підхід щодо управління 
якістю, забезпечує впевненість у можливостях банківських процесів та 
в якості своїх продуктів і послуг, а також створює основу для постійного 
поліпшування результативності та ефективності діяльності банків.

Список використаних джерел
1. Системи управління якістю. Основні положення та словник 
термінів: ДСТУ ISO 9000:2007. - [Чинний від 2008-01-01]. - К.: 
Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с. - (Національний стандарт 
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УДК 336.71.078.3
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНОГО 

КОНТРОЛЮ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

О. І. Скаско, к.е.н.
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Система внутрішнього контролю завжди належала до найважливіших 
елементів операційної та управлінської структури банку. Глобалізація 
ринків, жорстка конкуренція, впровадження нових банківських операцій, 
розвиток інформаційних технологій призвели до суттєвого ускладнення 
банківської системи і разом з цим збільшили небезпеку ризиків для неї. 
Все це спричинює як ускладнення завдань внутрішнього контролю, так і 
зростання його значення в діяльності банку.

Внутрішній контроль запроваджується Правлінням банку та 
здійснюється працівниками всіх рівнів. Система внутрішнього 
контролю – це не просто процедури або внутрішні положення, які 
повинні виконуватися в певний момент часу. У банку немає окремих 
відділів чи підрозділів внутрішнього контролю. Ця система охоплює всі 
механізми контролю у банку, вона діє постійно і на всіх рівнях. Суб’єктом 
внутрішнього контролю виступає кожний працівник, кожний підрозділ 
банку.

Міжнародний стандарт аудиту №400 «Оцінка ризиків та внутрішній 
контроль» так визначає цю систему: «Система внутрішнього контролю – 
це спеціальні процедури, введені керівництвом (власниками, директором, 
головним бухгалтером) для недопущення або оперативного виявлення та 
усунення як випадкових, так і навмисних перекручень в обліку і звітності; 
забезпечення збереження майна організації» [5].

Внутрішній контроль ми поділяємо на первинний та додатковий 
контроль. Первинний контроль здійснюється на етапі формування будь-
яких документів операційними працівниками усіх підрозділів банку, 
а також на різних рівнях управління службою бухгалтерського обліку. 
Операційні співробітники є головними відповідальними за контроль 
своїх недоліків, ризиків. 

Додатковому контролю мають підлягати окремі операції, при 
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виконанні яких існує вірогідність виникнення помилки і махінацій, 
наприклад, видача чекових книжок, операції по доходах і видатках банку, 
вкладні операції, закриття поточних і бюджетних рахунків, операції за 
сумами до з’ясування, виправні проводки та ін.

Аналіз систем внутрішнього контролю банків в Україні показує, що 
їх вищі органи управління мають у власному розпорядженні підрозділи 
контролю поточної діяльності, а саме: 

1. Загальні збори акціонерів банку з метою контролю поточної 
діяльності мають у розпорядженні Ревізійну комісію. 

2. Спостережна рада має власний орган оперативного управління та 
контролю – внутрішній аудит. 

Разом з тим, Голова Правління банку, який несе повну узагальнену 
відповідальність за діяльність банку може лише покладатись на 
добросовісність та професіоналізм різних служб банку, не володіючи 
при цьому оперативною інформацією про його діяльність. Натомість 
інформація про проблеми банку поступає до Голови Правління, в 
основному, за результатами перевірок внутрішнього та зовнішнього 
аудиту. На основі вищевказаного, на нашу думку, у системі внутрішнього 
контролю банків необхідно створити другий рівень контролю – як орган 
оперативного управління діяльністю зі сторони Правління банку.

Контроль другого рівня (періодичний) повинен здійснюватися 
спеціалізованим підрозділом, який підпорядковуватиметься лише 
Голові Правління та бути спрямованим на те, щоб впевнитися, що 
контроль першого рівня є вичерпним та підкріпленим достатніми 
доказами. Контролери мають бути незалежними і не задіяні прямо чи 
опосередковано в операціях, які вони перевіряють. Підрозділ, який 
здійснюватиме контроль другого рівня, можна назвати підрозділом 
наступного або періодичного контролю.

Список використаних джерел
1. Аудит у банках : навч. посібн. / Національний банк України; [за заг. 
ред. канд. екон. наук О. М. Сарахман]. – К. : УБС НБУ, 2007. – 334 с.
2. Внутрішній аудит у банку : навч. посіб. / [Кіреєв О. І., Любунь О. С., 
Кравець М. П. та ін.]. –  К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с.
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УДК: 336.71.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ 

СУТНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Л. Я. Слобода, к.е.н.
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Особливості реформування економіки України на ринкових засадах 
її модернізації та її інтеграція у світове господарство у контексті 
глобалізацій них процесів визначають об’єктивні передумови для 
уточнення ряду базових економічних категорій. Особливо важливе 
місце у цілісній системи економічних відносин має належать розумінню 
сутності банківського капіталу як ключового елемента усієї ринкової 
конструкції економічних відносин, що забезпечує власну практику 
господарювання і реалізацію розширеного відтворення.

Банківський капітал об’єктивно перебуває у центрі багатьох 
суперечливих, кризових та важкопрогнозованих явищ, притаманних 
передусім економіці перехідного періоду. Водночас саме стрімкий 
розвиток українського банківського капіталу стає основою формування 
повноцінних ринкових відносин та сукупності базових елементів, 
пов’язаних з рухом фінансових ресурсів, без яких функціонування 
ринкового господарства неможливе взагалі. З огляду на сказане, 
формування теоретико-методологічних підходів до визначення 
сутності банківського капіталу за економічної нестабільності є 
важливим завданням сучасної економічної науки і практики.

Незаперечним є факт, що банківський капітал  сьогодні утворює 
грошову основу ринкової економіки, створюючи необхідні умови 
для забезпечення неперервності виробництва, розподілу, обміну і 
споживання, тобто слугує однією з найважливіших основ підтримання 
життєдіяльності усього суспільства, проте сьогодні у вітчизняних 
і зарубіжних економічних дослідженнях немає єдиного підходу до 
визначення сутності банківського капіталу та його ролі й місця в 
національній чи міжнародній економіці.

Наявність багатьох різночитань у тлумаченні економічної категорії 
банківського капіталу зумовлене, на наш погляд, кількома важливими 
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факторами. Серед них, розмаїття видів банківського капіталу (власного, 
позиченого, залученого, статутного, регулятивного, акціонерного, 
економічного тощо); наявність відмінностей у законодавчо закріплених 
переліках дефініцій капіталу у різних країнах світу; світова тенденція 
фінансового глобалізації, яка супроводжується розширенням 
традиційних сфер функціонування банківського капіталу. Відсутність 
єдності поглядів на економічну категорію «банківський капітал» 
зумовлена також і тим, що вона є складних системним утворенням з 
різноманітними характеристиками, кожна з яких, хоч і відображає 
окремі сторони його функціонування, але не може бути повною.

Вважаємо, що основу наукового дослідження сутності банківського 
капіталу має утворювати системно-діалектичний підхід, який передбачає 
визначення різних ракурсів при визначенні сутності банківського 
капіталу. Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking — системне мислення) 
– напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об’єкта як 
цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв’язків між ними, 
тобто розгляд об’єкта як системи. А принципи діалектики – це вихідні, 
об’єктивні за змістом ідеї матеріалістичної діалектики, що поряд із 
законами діалектики, категоріями діалектики відображають найзагальніші 
закономірності процесу розвитку предметів і явищ об’єктивної реальності 
й виконують методологічну функцію у науковому і філософському пізнанні 
[1]. З метою застосування системно-діалектичного підходу до визначення 
сутності банківського капіталу, процес аналізу доцільно розподілити на 
кілька елементів, що утворюють єдину систему, проте відрізняються між 
собою за глибиною дослідження, тобто ступенем охоплення різноманітних 
аспектів досліджуваного об’єкта – від простішого рівня до більш складного, 
від одиничного до загального. Така позиція надає змогу зобразити на 
схемі втілення системно-діалектичного підходу до визначення сутності 
банківського капіталу (рис. 1).

Ми розуміємо банківський капітал як відносини щодо сукупності 
грошових коштів, сформованих за рахунок власних (акціонерних 
та реінвестованих) коштів, коштів позичених та залучених на 
грошовому ринку, що акумулюються у банківській системі в процесі 
руху з врахуванням якісних та кількісних ознак для забезпечення 
економічних інтересів суб’єктів господарської діяльності.
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як частини більш складної 
системи – складової 
фінансового капіталу 
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Рис. 1. Системно-діалектичний підхід до визначення 
сутності банківського капіталу
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

А. В. Сомик, к.е.н.
Центр наукових досліджень Національного банку України

Відповідно до змін внесених у липні 2010 року в Закон України 
«Про Національний банк України» при виконання своєї основної 
функції щодо забезпечення стабільності грошової одиниці України, 
Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення 
та підтримки цінової стабільності в державі. Як свідчить досвід 
країн з режимом, що базується на ціновій стабільності, основним 
інструментом монетарної політики стає процентна політика 
центрального банку. Критерієм ефективності процентної політики 
є на незначна волатильність ставок за міжбанківськими кредитами 
овернайт початковому етапі монетарного трансмісійного механізму, 
пологість кривої дохідності на ринку, а на кінцевому етапі дії 
монетарної трансмісії – досягнення проголошеного кількісного рівня 
цінової стабільності. 

В Україні в періоди проблем банків з ліквідністю волатильність 
процентних ставок за кредитами овернай на міжбанківському ринку 
значно зростає, а їх рівень перевищує офіційні ставки центрального 
банку. Це свідчить про наявність розриву в процентному каналі 
монетарної трансмісії вже на першому етапі її дії та, відповідно, 
про обмежені можливості Національного банку щодо впливу на 
формування кривої доходності на фінансовому ринку та інші 
макроекономічні змінні, у тому числі інфляцію. 

Проведені дослідження дозволити узагальнити чинники, що 
зменшують ефективність процентної політики Національного банку, 
якими є: 

- недостатній рівень розвитку фінансового ринку (насамперед 
фондового та міжбанківського), який має сприяти ефективному 
переміщенню капіталів, формуванню пологої кривої доходності на 
грошовому ринку та еластичній реакції фінансового ринку відповідно 
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вектору змін у монетарній політиці;
- невисокий рівень незалежності центрального банку, що зумовлює 

проблему фіскального домінування у створенні грошової пропозиції;
- невизначеність та невисока довіра суспільства до системи влади в 

цілому, що збільшує премію за ризик в ринкових процентних ставках 
та зумовлює високу залежність результатів монетарної політики від 
очікувань суб’єктів ринку; 

- недостатньо сильна управлінська позиція центрального банку 
в регулюванні грошово-кредитного ринку через, головним чином, 
проблему фіскального домінування та діючий режим монетарної 
політики, який де-факто базується на забезпеченні курсової 
стабільності; 

- механізм застосування інструментів монетарної політики, 
особливості якого не дозволяють забезпечити дію процентних 
інструментів за аналогією країн з режимом, що базується на ціновій 
стабільності, наприклад, Євросоюзу. 

Для посилення спроможності Національного банку України у 
забезпеченні цінової стабільності та підвищення ролі та ефективності 
процентної політики у реалізації цієї мети запропоновано: 

1. На державному рівні: скасувати усі законодавчі норми, що 
зменшують операційну незалежність НБУ; стимулювати розвиток 
фінансового ринку, насамперед ринку довгострокових гривневих 
ресурсів; вжити заходів до посилення довіри до усієї системи влади; 
продовжити перехід до монетарного режиму, що базується на ціновій 
стабільності. Успішне впровадження нового режиму потребує 
високого рівня координації грошово-кредитної та бюджетної 
політики, прийняття спільного (Уряд та НБУ) стратегічного документу 
щодо переходу до нового режиму, розмежування відповідальності 
за забезпечення цінової стабільності в країні та започаткування 
позитивної тенденції щодо спільного виконання кількісних показників 
цінової стабільності. 

2. На рівні Національного банку України: збільшити гнучкість 
обмінного курсу гривні; посилити роль комунікаційної політики 
для забезпечення зрозумілості, прозорості та довіри суспільства 
до грошово-кредитної політики. Крім цього, необхідно наблизити 
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вітчизняну практику регулювання ліквідності до операційних основ 
центральних банків з активною процентною політикою. З цією метою 
необхідно: 

- визначити операційний орієнтир грошово-кредитної політки 
(ринкову ставку овернайт на міжбанківському ринку);

- змінити назву «Облікова ставка» на «Ставка НБУ», що 
відповідатиме її функціональному призначенню. Визначити цю 
ставку в якості найнижчої ставки за операціями з рефінансування та 
найвищою ставкою проведення операцій з мобілізації коштів; 

- дотримуватися правила «процентного коридору». Коридор 
має формуватися ставками за постійно діючими інструментами 
(депозитами та кредитами овернайт). В його має знаходитися ринкова 
ставка – операційний орієнтир грошово-кредитної політики НБУ. В 
середньостроковому періоді необхідно орієнтуватися на поступове 
звуження офіційного коридору до [± 1-1,5]% від основної ставки 
(Ставки НБУ);

- нормативно затвердити статус «ключових ставок» за такими 
3 ставками: Ставка НБУ, кредити овернайт, депозити овернайт та 
оприлюднювати їх на головній сторінці офіційного сайту НБУ під 
рубрикою «Ключові ставки НБУ». 

- нормативно закріпити статус «основних операцій» за 
щотижневими тендерами з регулювання ліквідності строком 7 [або 14] 
днів та проводити за ними найбільший обсяг операцій (депозитних чи 
кредитних залежно від стану ліквідності на ринку); 

- припинити використання кредитів овернайт без забезпечення 
(бланковий), що усуне множинність ставок овернайт та закріпить 
орієнтир щодо максимальної ставки за кредитними ресурсами за 
однією ставкою;

- відновити практику використання депозитних сертифікатів 
овернайт, що дозволить надати ринку чіткий орієнтир мінімальної 
вартості короткострокових коштів на грошовому ринку, сформувати 
нижню межу процентного коридору;

- дотримуватися «правила дзеркальності» у визначенні 
інструментів, яке означає, що інструменти регулювання ліквідності 
мають бути стандартизованими (за строками, назвами, процедурами 
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проведення тощо) як для операцій з мобілізації ліквідності, так і для 
операцій з підтримання ліквідності;

- зменшити кількість депозитних інструментів та стандартизувати 
строки проведення депозитних операцій за чітким графіком (тендери 
7 [або 14] – 3 рази на місяць, 1,3 міс – один раз на місяць) проводити 
довгострокові депозитні операції (1,3 міс.) за ринковими ставками. 
Цей захід усуне прямий вплив НБУ на формування кривої дохідності 
на ринку та зменшить надмірні очікування банків на посередництво 
НБУ, стимулюватиме розвиток міжбанківського ринку. 

Пропоновані заходи дозволять перейти Національному банку від 
«кількісного» підходу в регулюванні ліквідності до «процентного», 
переорієнтувати очікування суб’єктів ринку з курсу гривні на офіційні 
процентні ставки НБУ та збільшити роль процентної політики 
Національного банку і процентного каналу монетарної трансмісії у 
досягненні цінової стабільності. 
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Т. О. Тарасова, к.е.н., доцент
Т. В. Бочуля, к.е.н.

Харківський державний університет харчування  та торгівлі

Одним із найперспективніших видів банківських послуг 
є факторинг - ризикований, але високоприбутковий бізнес, 
ефективне знаряддя фінансового маркетингу, одна з форм 
інтегрування банківських операцій, що найбільше пристосований 
до сучасних процесів розвитку економіки. 

Основною перевагою факторингу є прийняття банком-
фактором ризиків та забезпечення фінансової ліквідності 
клієнта. Ризик за факторинговими операціями є складною 
економічною категорією, оскільки включає всі ризики, які несе 
фінансова установа внаслідок можливих розбіжностей платежів 
за факторингом у термінах і обсягах.

Дослідження економічної природи факторингових угод 
дозволило визначити перелік ризиків, які притаманні факторингу 
(табл. 1).

Ми розглядаємо факторинг, як різновид торгово-комісійної 
операції який містить елементи традиційного короткострокового 
кредитування і вексельного кредитування, проте відрізняється 
від них. Так, вексельна форма кредитування, на відміну від 
факторингу, не дає гарантії своєчасної оплати, а примусове 
виконання вексельних зобов’язань потребує додаткових витрат.

Використання факторингу найбільш ефективне для 
підприємств, які розширюють обсяги продажу або виходять на 
нові ринки, а також для новостворених компаній, що мають певні 
проблеми з нестачею грошових коштів, у зв’язку з несвоєчасним 
надходженням платежів від дебіторів, наявністю надлишкових 
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запасів, труднощами в організації виробничого процесу. 
Найчастіше такі підприємства мають низький кредитний рейтинг, 
що не дає змоги отримувати банківські позики. Тому факторинг 
має наступні переваги (табл. 2).

Практика роботи банка-фактора з управління факторингом 
свідчить, що вартість фінансування продажів через факторинг 
знижує загальні витрати підприємства приблизно вдвічі. 

Факторинг є перспективним кредитним інструментом, 
який дозволяє комерційним банкам фінансувати підприємства 
реального сектору. Доведено, що беззаставне фінансування під 
поступку грошової вимоги забезпечує підприємства обіговими 
коштами, мінімізує кредитні ризики і сприяє підтримці 
ліквідності в умовах обмеженого доступу до кредитних ресурсів. 

Таблиця 1
Ризики факторингу

Вид ризику Ознаки ризику факторингової угоди
Кредитний Ризик несплати покупцями за поставлені клієнтом 

товари. Після укладання факторингового договору 
та надання фінансування підприємству-клієнту, 
банк, за умов безрегресного факторингу, повністю 
несе збитки, пов’язані з недоотриманням коштів 
від дебіторів. У цьому випадку, постачальник може 
уникнути таких збитків, тому що вже отримав від 
банку 60-90 % вартості контракту

Ліквідності Ризик несвоєчасної оплати поставок покупцями, які 
призводять до недостатності коштів у постачальника 
для покриття поточних витрат. При факторингові 
підприємство-клієнт отримує 60-90 % фінансових 
ресурсів від фактора (банку) практично в момент 
поставки, тому ризик ліквідності постачальника 
відсутній

Відсотковий Ймовірність виникнення ризику зміни ринкової 
вартості кредитних ресурсів вище, ніж при 
короткострокових послугах факторингу. За умов 
безперервного фінансування, банк-фактор може 
взяти на себе гарантії незмінності відсоткової 
політики, що є стабілізуючим фактором для бізнесу 
постачальника
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Таблиця 2
Переваги факторингу

Для постачальників 
(продавця-клієнта) Для покупця (дебітора)

Додаткове беззаставне фінансування
Прискорення оборотності 
дебіторської заборгованості
Зменшення втрат у разі затримки 
платежів з боку покупця
Оптимізація розрахунків між 
контрагентами 
Спрощення планування грошового 
обігу
Збільшення товарообігу
Можливість пропозиції покупцям 
гнучких термінів оплати
Посилення контролю за оплатою 
поточної заборгованості
Своєчасна сплата податків і 
контрактів за рахунок наявності в 
необхідному обсязі обігових коштів
Розширення клієнтської бази та 
встановлення стабільних відносин 
з покупцями, які матимуть постійну 
можливість закупівлі товару з 
відстрочкою оплати
Можливість розширення частки на 
ринку
Залучення нових клієнтів

Вигідніші умови оплати, що 
не вимагає вилучення значних 
грошових коштів з обігу, у разі 
передоплати
Планування графіку погашення 
заборгованості
Збільшення купівельної 
спроможності
Своєчасна купівля необхідних 
товарів чи матеріалів
Розширення сервісних послуг

Український факторинг змінює формат. Кількість укладених угод 
зростає, проте їх обсяги зменшуються. Це пов’язано зі зміною 
сектору кредитування та з ризиком не сплати боргів. 
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УДК 336.71
МОНІТОРИНГ У СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ю. О. Філіппова, асистент
Донецький державний університет управління

У сучасних умовах посилення нестабільності світового фінансового 
ринку проблеми комплексного забезпечення фінансової стійкості 
набувають особливої актуальності. При цьому, важливо зауважити, 
що підтримка ефективного функціонування протягом тривалого часу 
та збереження рівноважного стану саме банківської системи потребує 
значної уваги з боку регулюючих органів. Адже досвід остатнього часу 
доводить, пруденційний нагляд на мікрорівні за окремими банками 
є лише одним з інструментів забезпечення стійкості банківського 
сектора. Також важливими інструментами в країнах з ринковою 
економікою стають макропруденційний аналіз та комплексне 
забезпечення стабільності всіх секторів фінансово-кредитної системи.

Макропруденційний нагляд являє собою нагляд за стабільністю 
банківського сектора в цілому. Він припускає в тому числі проведення 
аналізу ризиків, що виникають в результаті колективних дій банків і 
аналізу макроекономічних наслідків у випадку поширення проблем у 
фінансово-кредитній сфері [1].

Моніторинг стану банківської системи, як правило, здійснюється 
центральним банком країни, міністерством фінансів, а також іншими 
уповноваженими органами. Проте за комплексний аналіз і оцінку 
стійкості всієї фінансово-кредитної системи відповідальність несе 
переважно центральний банк. Це обумовлено певними причинами 
– необхідністю проведення своєчасного аналізу стану банківської 
системи, що виступає підґрунтям для досягнення основних цілей та 
задач, які стоять перед центральним банком. Ця причина полягає 
також у необхідності для центрального банку систематично 
аналізувати макроекономічні показники, стан грошово-кредитної 
сфери, комерційних банків та фінансового ринку для забезпечення 
цінової стабільності національної грошової одиниці, стійкості 
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банківського сектору й надійного функціонування платіжної системи. 
За своїм змістом такий регулярний аналіз виступає складовою 
частиною моніторингу фінансової стійкості.

Якщо деталізувати поняття «моніторинг» у сфері фінансової 
стійкості, то моніторинг доцільно розглядати як систему безперервного 
спостереження і аналізу індикаторів фінансової стійкості. На відміну 
від цінової стабільності, яка вимірюється індексом споживчих 
цін, фінансова стійкість не має єдиного показника. У практиці 
центральних банків моніторинг фінансової стійкості здійснюється 
на основі системи певних показників, при цьому використовуються 
самостійно розроблені регуляторами індикатори стійкості.

В Україні функцію по здійсненню контролю та моніторингу 
діяльності комерційних банків покладено на Національний банк 
України, який виступає основним регулятором грошово-кредитної 
політики. Моніторинг фінансової стійкості банківської системи, 
виступаючи складовою частиною системи моніторингу банківського 
сектора в цілому проводиться з метою визначення рівня надійності та 
стабільності функціонування банків. Досягнення цієї цілі проходить 
на основі моніторингу обов’язкових економічних нормативів, які були 
встановлені НБУ для комерційних банків.

Проте задля розширення інструментарію у сфері фінансової 
стійкості Міжнародним валютним фондом було розроблено систему 
показників, які дають змогу оцінити стан забезпечення фінансової 
стійкості – «Керівництво по складанню показників фінансової 
стійкості» [2]. У цьому документі для здійснення країнами моніторингу 
фінансової стійкості запропоновано базовий набір показників, який 
складається з 12 індикаторів стійкості банків, а також рекомендований 
набір – з 28 показників, що відносяться до діяльності фінансових 
установ, домашних господарств і підприємств.

У світовій економічній практиці у якості елемента системи 
своєчасного моніторингу фінансової стабільності набула поширення 
компіляція регулярних звітів центральних банків про ситуацію 
у фінансовій сфері – оглядів фінансової стабільності (Financial 
Stability Review (FSR)). Публікація оглядів фінансової стабільності 
забезпечує не тільки моніторинг ситуації у фінансовому секторі, але 
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й спрямованість на інформування суспільства про спроможність 
фінансової системи країни протистояти можливій дестабілізаційній 
ситуації. Публікація огляду також сприяє підвищенню прозорості 
діяльності центрального банку.

Таким чином, Національним банком на постійній основі 
здійснюється підготовка аналітичної інформації, аналогічної 
публікації до звітів фінансової стабільності, що видається країнами 
світу. Але з метою подальшої інтеграції у світову фінансову спільноту 
необхідно шукати засоби для публікації та поширення огляду 
фінансової стабільності, прийнятого у практиці більшості країн світу. 
В огляді фінансової стабільності необхідно приділяти більшу увагу 
індикаторами, що дозволяє оцінити ризики і уразливості фінансових 
інститутів. Незважаючи на те, що кожна національна фінансова 
система має свою специфіку, в той же самий час існує можливість 
використання більш широкого набору індикаторів, ніж той, який в 
даний час застосовується при складанні НБУ аналітичних матеріалів. 
Така практика дозволить забезпечити можливість для проведення 
міжнародних порівнянь.

Список використаних джерел
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ, ЯК 
ОДНОГО ІЗ ШЛЯХІВ ОДЕРЖАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ 

РЕСУРСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. М. Харченко, викладач
Черкаський інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Діяльність комерційних банків у сфері кредитування останнім 
часом має багато суттєвих недоліків, що у свою чергу гальмує процеси 
розвитку економіки. Банківське інвестування виступає слабким 
інструментом ефективного вкладення ресурсів підприємств усіх форм 
власності.

На сучасному етапі має місце видача банками позичальнику кредитів, 
причому перевага віддається короткостроковим, що зумовлено більшою 
оборотністю та прибутковістю таких ресурсів. Проте, підприємства 
незалежно від організаційно-правової форми та виду діяльності, 
автономно не в змозі вирішити завдання фінансування виробничої, 
торгівельної діяльності та процесу розширеного відтворення, у зв’язку з 
неможливістю самостійного забезпечення власних потреб фінансовими 
ресурсами,внаслідок того, що підприємство, повинно запозичувати 
довгострокові кошти для ефективної діяльності та власного розвитку. В 
такій ситуації виникає об’єктивна необхідність для звернення суб’єктів 
господарювання до банківських установ з метою отримання позик для 
фінансування виробничого процесу або торгівлі.

Найпоширеніша форма фінансування – це довгострокове 
кредитування. Воно здійснюється на загальних принципах, відповідно 
до діючого законодавства України. Проте, банки орієнтовані в 
основному на короткострокове надання ресурсів, а крім цього 
ефективність процесу довгострокового кредитування дуже низька, за 
таких економічних умов в державі. Посткризовий період економіки не 
дав впевненості у роботі підприємств та банків і період невизначеності 
і підвищеної ризиковості має місце.

Питання підвищення ефективності процесу кредитування 
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розглядали та розглядають у своїх роботах такі вітчизняніта зарубіжні 
науковці, як І.  А.  Бланк, Д.  М. Гладких, Б.  Л. Луців, А.  М. Мороз, 
М. І. Савлук, А. А. Пересада, М. І. Бірман, В. І. Колєсніков та інші.

У своїх дослідженнях провідні науковці констатують, що на 
сучасному етапі банки перетворились в інструмент, за допомогою 
якого здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів з реального 
сектору економіки у сферу фінансово-посередницьких операцій. Цей 
процес відбувається завдяки проведенню жорсткої грошово-кредитної 
політики, яка спрямована на стримання інфляційних процесів і в той 
же час підтримання стійкості національної грошової одиниці. Однак, 
ігнорується той факт, що така політика призводить до зниження 
дієвості механізму банківської системи як основи системи управління, 
контролю і регулювання потоків фінансових ресурсів. Жорсткі 
фінансові обмеження блокують кредитування реальної економіки 
засобами рестрикційного характеру, а також має місце негативний 
вплив на створення умов для активізації інвестиційного процесу. 
Обмеження кредитних ресурсів у свою чергу блокує нормальний режим 
роботи суб’єктів економіки.

Актуальним питанням для розвитку альтернативних шляхів 
фінансування банківськими установами реального сектору виробництва 
в Україні може бути проектне фінансування, якщо враховувати досвід 
економічно розвинених країн. 

Це спосіб фінансування можна використовувати з метою підвищення 
ефективності механізму кредитування та зменшення ступеня ризику.

Основними елементами механізму проектного фінансування є: 
суб’єкти кредитування, об’єкти кредитування, форми кредитування, 
механізм надання чи погашення позик, система формування кредитних 
ресурсів та їх резервування, система формування та використання 
резервів із відшкодування можливих втрат від кредитної діяльності, 
економічний контроль та банківський нагляд за ходом та результатами 
кредитної діяльності.

Головних особливостей проектного фінансування виступає 
можливість залучення капіталу у великих обсягах з великим ступенем 
ризику внаслідок високого фінансового важеля. Слід враховувати той 
факт,що при традиційному кредитуванні для невеликих підприємств 
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доступ до кредитів з високим левериджем практично закритий, у якості 
боржника виступає вже існуюча фірма, рішення про надання кредиту 
приймається тільки на основі аналізу фінансового стану підприємства, 
його кредитної історії, розміру забезпечення.

При проектному фінансуванні до суб’єкта господарювання 
не застосовуються вищеозначені вимоги, а спеціальна компанія 
створюється виключно з метою здійснення особливого об’єкта – 
проекту, її активи служать лише частковим забезпеченням проекту. В 
даному випадку кредитор, з метою прийняття рішення про надання 
кредиту, здійснює аналіз технічних й економічних характеристик 
проекту та оцінку пов’язаного з ним ризику. Слід зазначити,що 
засновники не несуть повної відповідальності за погашення кредиту і 
процентів, а джерелом виплати загальної суми боргу є доходи самого 
проекту, які залишаються після покриття всіх затрат.

При проектному фінансуванні кредитори, шляхом використання 
свого агента-кредитора, отримують безпосередній доступ до проекту. 
Це призводить до того, що вони готові сприяти реалізації проекту, 
що втілюється у наданні кредиту. Інтереси кредиторів та засновників 
при аналізі проекту і виробленні загальної стратегії в такому випадку 
збігаються, що є однією з особливостей проектного фінансування 
внаслідок чого, спостерігаються тісна співпраця та всебічна допомога 
кредиторів – позичальникові.

Банк беручи на себе частину ризику проекту, обумовлює деякі 
особливості проектного фінансування. Так, вартість проектного 
кредиту вища і процент по ній складається з ринкової процентної 
ставки, комісії за зобов’язання надати позику і за резервування коштів, 
а також маржі за згоду взяти на себе частину проектного ризику. У 
зв’язку з цим необхідний зважений підхід до прийняття рішення про 
використання проектного фінансування.
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1. Б. Сас. Теоретичні основи проектного фінансування / Сас Б., Гетьман 
О. // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011 р. - №16. – С. 
229-236.
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УДК 657.145
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ КРЕДИТНИХ 
ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Г. М. Чепелюк, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи 

УБС НБУ (м. Київ)

Діяльність внутрішнього аудиту, як важлива складова процесу 
управління банком, потребує переосмислення відповідно до сучасних 
потреб управління.

Функції внутрішнього аудиту в банках України повинні носити 
не тільки контрольний характер, а й інформаційно-аналітичний. 
Це зумовлено як вимогами зовнішнього до банку середовища, 
так і тенденцією зростання ролі аудиту, визначеною Базельським 
комітетом.

Система внутрішнього аудиту банку – це порядок організації 
внутрішньої аудиторської діяльності в структурі кредитної установи, 
яка може функціонувати на основі принципів, що забезпечують 
внутрішньому аудиту необхідний рівень ефективності та досягнення 
мети його діяльності. Принципи організації системи внутрішнього аудиту 
повинні включати в себе такі елементи, які забезпечать її результативність: 
пріоритети внутрішньої аудиторської перевірки банку; планування 
процесу внутрішнього аудиту банку; підзвітність та підпорядкованість 
служби внутрішнього аудиту банку; управління персоналом служби 
внутрішнього аудиту банку; взаємовідносини внутрішніх аудиторів з 
працівниками інших підрозділів банку; взаємовідносини із зовнішніми 
аудиторами; оформлення результатів внутрішнього аудиту банку; 
комп’ютерний аудит; оцінка ефективності роботи внутрішніх аудиторів 
банку.

Оскільки головною функцією внутрішнього аудиту є аналітична 
робота, то саме він, шляхом перевірки поточних та звітних даних, 
повинен визначати ці фактори та рівень їх впливу на кінцевий 
результат.



Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання

196

Інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва банку 
службою внутрішнього аудиту повинне забезпечуватися трирівневою 
організаційною структурою.

Перший рівень – департамент внутрішнього аудиту, до складу 
якого доцільно включити управління економічного аналізу 
вищого керівництва, основним завданням якого має бути 
розробка єдиних методичних підходів економічного аналізу, які 
використовуватимуться підрозділами другого рівня.

На другому рівні інформаційно-аналітичного забезпечення 
внутрішнього аудиту здійснюється аналіз доцільності та ефективності 
банківських операцій, оцінюється достатність маржі, контролюється 
надійність та кредитоспроможність контрагентів.

До функцій підрозділів другого рівня інформаційно-аналітичного 
забезпечення внутрішнього аудиту відносимо:

- аналіз ефективності банківських операцій на рівні структурних 
підрозділів;

- визначення мінімального рівня маржі;
- постійна оцінка ринкової вартості активів банку;
- оцінка ринкової вартості та ліквідності забезпечення кредитів;
- перегляд оцінки надійності та кредитоспроможності клієнтів банку;
- участь у розробці індивідуальних аналітичних методик в межах 

загальної методики економічного аналізу, застосовуваної в банку;
- розробка індивідуальних рекомендацій в межах об’єктів перевірки 

щодо усунення виявлених недоліків.
Реалізація функцій аналітичного підрозділу внутрішнього аудиту 

кредитних операцій забезпечує: 1) аналіз кредитного ринку та 
рекомендації щодо формування кредитного портфеля за існуючих 
умов; 2) розробку методик оцінки ризиків, що виникають в процесі 
кредитування; 3) аналіз фінансового стану позичальників; 4) розробку 
заходів щодо повернення проблемних кредитів; 5) моніторинг 
кредитної діяльності на рівні банку та його відокремлених підрозділів; 
6) участь у стратегічному та поточному плануванні кредитних 
операцій; 7) аналіз процентної політики та постійний її моніторинг.

Якщо банк має розгалужену територіально-відокремлену мережу 
філій, доцільно мати і третій рівень інформаційно-аналітичного 
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забезпечення внутрішнього аудиту – відділи внутрішнього аудиту в 
цих філіях. Внутрішні аудитори філій надаватимуть інформацію для 
перших двох рівнів за даними діяльності своїх структурних підрозділів. 
Водночас вони здійснюватимуть поточний аудит системи внутрішнього 
контролю та виконання рекомендацій за результатами внутрішніх 
аудиторських перевірок представниками служби внутрішнього аудиту 
головного банку. 

Таким чином, основними критеріями обрання підходів до формування 
ефективної системи внутрішнього аудиту слід визнати критерії 
відповідальності за досягнення поставленої мети, а не за виконання 
окремих функцій. Виходячи із зазначеного, оцінку ефективності роботи 
внутрішніх аудиторів банку доцільно здійснювати за такими критеріями: 
фінансування внутрішнього аудиту; корисність внутрішнього аудиту; 
кількість звітів про внутрішньоаудиторські перевірки; кількість та 
ефективність аудиторських рекомендацій; огляд відзивів про роботу 
служби внутрішнього аудиту.

Список використаних джерел
1. Положення «Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних 
банках України», затверджене постановою Правління НБУ від 
20.03.1998 р. за № 114 (із змінами та доповненнями).
2. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту: http://www.iia-ru.divo.ru/
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УДК 336.71(045)
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ 

Н. Д. Чотий, аспирант
Институт экономики промышленности НАН Украины

Коммерческие банки региона кредитуют физических и юридических 
лиц. Кредиты физическим лицам направлены на удовлетворение 
их личных нужд – покупку недвижимости, автомобиля, бытовой 
техники. С учётом сложившейся экономической ситуации основной 
удельный вес в кредитах физическим лицам занимает потребительские 
и автомобильные кредиты. Эти кредиты, как правило, краткосрочные. 
Как отмечается в работе [1, 7], «учитывая, что автомобили и 
потребительские товары длительного пользования, под которые 
обычно выдаются кредиты, в основном импортные, получается так, 
что банковская система стимулирует не отечественного, а зарубежного 
товаропроизводителя».

Кредиты юридическим лицам выдаются на развитие бизнеса, на 
пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели. В основном 
они средне- и долгосрочные. Также как и кредиты физическим лицам 
кредиты юридическим лицам сопряжены с рисками. 

По мнению экспертов, потенциальных заёмщики банка условно 
делятся на следующие группы, в отношении к каждой реализуется 
отдельная кредитная политика: действующие клиенты; крупные 
компании, которые банки стремятся заполучить в качестве клиентов; 
мелкие и средние компании, основным продуктом банка для которых 
являются кредиты; население. Крупные компании являются самыми 
предпочтительными клиентами для банков, но привлечь их сложно, 
поскольку они уже кредитуются или в собственном или другом банке. 

Население вследствие его низкой платежеспособности не 
так привлекательно для банков, как предприятия – доходы от 
кредитования населения несопоставимы с доходами от кредитования 
предприятий [2]. Кредитование физических лиц может иметь 
определённые выгоды с позиций возможностей роста рынка 
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вследствие низкой его эластичности по ставке процента. Однако оно 
не связано с экономическим уровнем государства. Долгосрочное 
кредитование предприятий, наоборот, способствует экономическому 
росту, повышает общий уровень благосостояния.

Банковское регулирование, как в административной, так и в 
индикативной форме сопряжено с издержками для коммерческих 
банков, которые они включают в стоимость своих продуктов, 
отражающуюся в процентной ставке по кредитам. Эти издержки 
подразделяются на трансформационные и трансакционные. Если 
трансформационные издержки неизбежны, то трансакционные 
издержки для банков могут существенно изменяться в зависимости от 
действий регулятора. Таким образом, изменяя жёсткость регуляторной 
политики в отношении банков региона, отделение НБУ в области 
может изменять приоритеты кредитования, делая предпочтительным 
или кредитование физических лиц или предприятий.

Однако следует учитывать тот факт, что как кредитование 
физических лиц, так и предприятий связано с внешней 
экономической конъюнктурой, фазами делового цикла. Так на стадии 
подъёма, характеризующейся ростом занятости и производства, 
банки проводят активную кредитную политику, финансируя 
инвестиционные проекты. Однако на стадии спада снижение 
инвестиционной активности приводит к тому, что число проектов 
для кредитования резко сокращается. Рынок проектов, готовых к 
реализации, и, соответственно отдача на выданные кредиты, зависит 
от внешней конъюнктуры (курса доллара, спроса на региональные 
товары и услуги). В период плохой конъюнктуры действия 
регулятора по расширению производственного кредитования будут 
связаны с быстрым исчерпанием проектов, которые могут быть 
прокредитованы по данной ставке процента и незначительным 
приростом массы генерируемой стоимости. Т.е. предельная отдача 
от мер регулирования, направленных на снижение реальной ставки 
процента для производственного кредитования, будет невысокой. 

Со стороны населения наблюдаются аналогичные процессы: рост 
занятости приводит к росту доходов и сбережений и активизации 
банками потребительского кредитования. Однако в период спада 
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деловой активности кредитоспособность заёмщиков снижается и 
предельная отдача от мер регулирования, направленных на снижение 
реальной ставки процента для потребительского кредитования, 
также будет невысокой. Для него, как и для производственного 
кредитования, можно рассчитать предельную норму прибыли.

Оптимальная регуляторная политика управления НБУ будет 
тогда состоять в том, чтобы обеспечивать равенство норм прибыли 
от действий, направленных на расширение потребительского 
и производственного кредитования за достаточно длительный 
расчётный промежуток времени (например, 5 лет), достаточный в 
том смысле, чтобы можно было говорить о стабильном развитии 
региона, его реального и финансового секторов, которые взаимно 
поддерживают друг друга. Эта оптимальная политика будет разной 
для периода благоприятной (в мире и стране) и неблагоприятной (в 
мире и стране) рыночной конъюнктуры.

Список использованных источников
1. Совершенствование долгосрочного кредитования промышленных 
предприятий: институциональный аспект: моногр. / И. В. Анненков, 
А.  В.  Матюшин, А.  В. Половян, А.  А. Охтень; НАН Украины. Ин-т 
экономики пром-сти. – Донецк, 2008. – 142 с.
2. Почему сложно получить кредит?. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  http://www.kommersant.ru/tema/2000/136/16988172.
htm?df3ddd40
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УДК 336.71.078.3
СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО 

МОНІТОРИНГУ В БАНКУ

Д. В. Шиян, викладач-стажист
Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

Серед багатьох проблем, що пов’язані зі здійсненням фінансового 
моніторингу, центральне місце посідає проблема ефективності. 
Ефективність фінансового моніторингу в банку являє собою 
здатність системи фінансового моніторингу з найменшими витратами 
запобігати та протидіяти використанню банку в процесі легалізації 
доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Визначення ефективності системи фінансового моніторингу 
відбувається в ході її оцінки. Під оцінкою ефективності фінансового 
моніторингу слід розуміти процес, під час якого суб’єкт оцінки 
характеризує функціонування системи фінансового моніторингу з 
метою встановлення відповідності певним критеріям оцінювання. 
Елементами системи оцінки ефективності фінансового моніторингу 
банку є: суб’єкти оцінки (особи, які здійснюють певні дії, пов’язані 
з оцінкою ефективності системи фінансового моніторингу); об’єкт 
оцінки (функціонування системи внутрішнього фінансового 
моніторингу, на яку спрямовані дії суб’єкта оцінки); предмет 
оцінки (критерії та показники ефективності системи фінансового 
моніторингу); процес оцінки (практична діяльність аудиторів; дії щодо 
встановлення відповідності функціонування об’єкта оцінки певним 
критеріям); підсистема забезпечення функціонування системи оцінки 
(сукупність заходів, створення умов, що сприяють нормальному 
здійсненню оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку). 

Згідно з Положенням НБУ «Про здійснення банками фінансового 
моніторингу» суб’єктами оцінки ефективності фінансового 
моніторингу в банку є працівники служби внутрішнього аудиту банку 
та спостережна (наглядова) рада банку. 

Оскільки ринкова позиція і структури банків є різними, то і система 
фінансового моніторингу не може бути уніфікованою, проте можна 
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виділити певні її складові: контролююче середовище (контролюючі 
та підконтрольні суб’єкти фінансового моніторингу; виробничо-
господарська та фінансова діяльність підконтрольних суб’єктів, що 
є об’єктом моніторингу; встановленні фінансовим законодавством 
показники фінансової діяльності підконтрольних суб’єктів, що є 
предметом моніторингу); контрольні дії (контрольні процедури); 
підсистема забезпечення (нормативно-правове, інформаційне, 
технічне та технологічне забезпечення).

Предметом оцінки ефективності фінансового моніторингу банку 
є критерії та показники ефективності. Основними критеріями 
ефективності є: результативність (здатність приносити позитивний 
результат, відносно більший в порівнянні з попередніми періодами); 
дієвість (здатність забезпечити своєчасне та повне виконання 
підконтрольним суб’єктом (клієнтом банку) вимог, вказівок і 
рекомендацій); доцільність (здатність запобігати та протидіяти 
використанню банку в процесі легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму); економічність 
(мінімізація усіх видів витрат на організацію та функціонування 
системи фінансового моніторингу).

Українськими науковцями [1] розроблена система фінансових 
показників для оцінки ризиків використання банків у схемах 
відмивання кримінальних доходів. Дана система включає 20 базових 
показників, кожен з яких може характеризувати той чи інший критерій 
ефективності. Пропонуємо їх згрупувати відповідно до критеріїв 
ефективності. І група – показники результативності функціонування 
системи фінансового моніторингу: К1, К17-К20. ІІ група – показники 
доцільності фінансового моніторингу: К5-К16. ІІІ група – показники 
дієвості системи фінансового моніторингу: К2-К4. Систему зазначених 
показників слід доповнити такими, що характеризуватимуть 
економічність фінансового моніторингу: частка витрат банку на 
утримання служби фінансового моніторингу у загальному обсязі 
адміністративних та інших операційних витрат; частка штрафів, 
сплачених як заходи впливу за виявлені НБУ порушення у загальному 
обсязі адміністративних та інших операційних витрат. Крім того, 
для якісної оцінки ефективності необхідне застосування не тільки 
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кількісних, але і якісних показників та характеристик.
Процес оцінки ефективності системи фінансового моніторингу 

банку включає в себе такі етапи: планування аудиторської перевірки, у 
т. ч. проведення попереднього дослідження; проведення аудиторських 
процедур (безпосереднє тестування системи); формування результатів 
перевірки; робота служби внутрішнього аудиту з матеріалами 
оцінки, у т. ч. моніторинг виконання запропонованих рекомендацій. 
Проведення аудиторських процедур з метою формування якісного 
висновку може передбачати застосування в комплексі таких методів: 
статистичні (аналіз кількісних показників); експертні (метод Делфі); 
соціологічні (опитування, анкетування). 

Підсистема забезпечення функціонування системи оцінки 
включає нормативне (внутрішні положення щодо функціонування 
та оцінки системи фінансового моніторингу, методика оцінки тощо); 
інформаційне (дані бухгалтерського обліку, різного роду звіти, 
контрольні дані тощо); технологічне забезпечення (автоматизовані 
системи оцінки тощо). Важливим моментом в даному випадку 
є забезпечення точності та достовірності інформації, що 
використовується при оцінці.

Результати оцінки ефективності системи внутрішнього фінансового 
моніторингу банку дозволяють обґрунтовано визначити напрямки 
необхідних змін в системі та суттєво знизити вірогідність використання 
банку в процесах легалізації кримінальних доходів та фінансування 
тероризму. 

Список використаних джерел
1. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації 
кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному 
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ПРОБЛЕМА РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ЯК 
ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Г. М. Шульженко, аспірант
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Питання ранньої діагностики кризових явищ, а відтак і банкрутства 
суб’єктів господарювання є надзвичайно актуальним питанням 
економічного сьогодення, в якому комерційні банки традиційно 
займають особливе місце. Ескалація наслідків світових кризових 
явищ, початком яких прийнято вважати іпотечну кризу початку 
2000-х років у США, та значна залежність суб’єктів господарювання 
від залучених у банківських установ фінансових ресурсів, вимагає 
розробки більш чіткої та жорсткої системи ранньої діагностики 
можливості банкрутства банківських установ. 

Дана проблема також є особливо актуальної для української 
фінансової системи, зважаючи на її банкоцентричність та тих 
наслідків, що мала світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. 
майже на всі аспекти та напрямки української економіки.

Основною проблемою при розробці методик прогнозування 
банкрутств банків є надзвичайно широкий спектр тих факторів та 
ризиків, що можуть здійснити значний вплив на діяльність банків. 
Даний спектр включає в себе як певні як зовнішньоекономічні 
(кон’юнктура на світових фінансових, фондових, валютних ринках, 
фінансово-економічне та політичне становище ключових для світового 
економічного простору країн; діяльність транснаціональних корпорацій 
та банків, певні економічні бар’єри тощо), внутрішньодержавні (стан 
відповідних секторів економіки, характер та політика регуляторів 
фінансових ринків, рівень довіри населення, рівень доходів суб’єктів 
господарювання та ін.), так і внутрішньоорганізаційних факторів 
(стратегічні напрямки функціонування банку, якість менеджменту, 
ефективність кооперації ключових відділів, характер кредитної та 
процентної політики банку тощо) [1, 2]. 

Крім цього, при розробці такої системи варто також враховувати і 
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значний перелік банківських ризиків, що стосуються майже кожного 
аспекту діяльності банків (кредитний; ринковий, що включає в себе: 
фондовий, валютний, відсотковий ризики; правовий; стратегічний; 
ризик втрати репутації тощо). Показово, що кожен із перерахованих 
факторів та ризиків може вплинути одночасно із іншими, що 
додатково створює труднощі для раннього прогнозування можливості 
банкрутства банків [3, 4].

Проблему також загострює той факт, що на сьогоднішній день 
не існує дієвих методик прогнозування можливого банкрутства, 
адаптованих по-перше до українських фінансово-економічних умов; 
по-друге, створених конкретно для комерційних банків. Нажаль, 
адаптація російських, а тим більше американських методик не дає того 
рівня точності, який би надавав релевантності отриманим результатам, 
зважаючи на різні принципи функціонування фінансових секторів та 
різного розвитку фондових ринків.

З огляду на це, ми вважаємо, що для підвищення фінансової безпеки 
системи українських банків перед можливим негативним впливом 
факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, необхідним є 
створення відповідного комплексу антикризових заходів заходів, який 
би передбачав в тому числі створення систему ранньої діагностики 
банкрутства банків. На нашу думку такий комплекс має включати: 
по-перше розробку адекватних та ефективних методик ранньої 
діагностики банкрутства, адаптованих конкретно для українських 
комерційних банків, по-друге, створення більш сприятливих та 
партнерських умов для поглиблення співпраці комерційних банків 
та НБУ в контексті попередження масових банкрутств банків та як 
наслідок, виникнення системної банківської кризи; по-третє, розробку 
плану дій з боку НБУ за умови, якщо з певних причин банк не виконує 
поставлених перед ним вимог. 

На нашу думку, створення системи ранньої діагностики банкрутства 
комерційних банків вимагає розробки комплексу відповідних заходів, 
що мають включати: адекватну, оперативну, кількісну та якісну оцінку 
всіх дестабілізуючих факторів та ризиків банківської діяльності з боку 
менеджменту банку та чіткий моніторинг за станом ринку банківських 
послуг з боку регуляторів фінансових ринків. За умови створення 
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та впровадження такого комплексу заходів, українська банківська 
система буде готовою до протидії впливу негативного зовнішнього 
та внутрішнього фінансово-економічного середовища, що дозволить 
уникнути виникнення системних банківських криз у майбутньому.
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A financial crisis is the final outcome of persistent macroeconomic 
imbalances. Furthermore, if these imbalances are driven by a narrow set of 
factors linked to global economic cycles, then the stability of the national 
economy becomes hostage to developments in the global markets. Evidently, 
Ukraine was exposed to this particular type of macroeconomic imbalance, 
which resulted from the global rise in commodity prices and a period of 
ample liquidity in the global capital markets.

As a result, for several years, the country developed the following three 
main vulnerabilities:

- a rapidly widening current account deficit;
- increasing external short-term indebtedness of banks and corporations; 

and 
- growing weaknesses of the banking system on the back of rapid credit
expansion and inadequate credit standards for borrowers.
These three vulnerabilities made Ukraine more susceptible to an 

international financial crisis, and reached a tipping point when the Ukrainian 
economy stumbled following a sharp deterioration of the global economy.

The Ukrainian economy is structurally dependent on exports of a small 
number of industrial commodities, such as metals, mineral products and 
chemicals metals and mineral products account for 52% of total exports from 
Ukraine, compared to only 12% in Germany). On the other hand, higher 
value-added products, such as machinery, equipment and transportation 
vehicles account for only 16,4% of all Ukrainian exports compared to 
52% in Germany. This export concentration exposed Ukraine to intrinsic 
macroeconomic instability as prices for commodities are more volatile than 
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prices for manufacturing goods.
In turn, this translated into higher volatility of export and tax revenues, 

which significantly amplified the negative reaction of the Ukrainian economy 
to the global economic cycle. Indeed, a sharp decline of export revenues on 
the back of falling global demand for steel magnified currency depreciation 
pressures and opened up a large hole in the public purse. In addition, 
Ukraine’s key export markets are concentrated in a narrow group of CIS and 
EU countries: Russia, Turkey, Italy, Poland, Belarus and Germany account for 
nearly half of all Ukrainian exports. As a result, exports rely heavily on the 
economic conditions in these few countries.

During the last several years, Ukraine’s total external debt more than 
doubled, reaching $126,2 billion at the beginning of 2011. Its short-term 
component with a maturity of less than one year is reported by the NBU at 
$24 billion (including private and public short-term debt).

However, the actual amount of private foreign debt to be repaid in 2012 
is higher. Essentially, the NBU classifies external borrowings based on their 
original maturity. This means that a 2 year private foreign loan raised in June 
2010 is still reported by the NBU as a medium-term liability, even though 

Chart 1. Current account balance, USD billion
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it must be paid back in less than six months. Indeed, according to various 
estimates, this short-term component of medium and long-term debt may 
add up to an extra $14 billion of repayments due in 2012.

During the last several years, Ukraine has witnessed an unprecedented 
banking credit boom fuelled by better access to global capital markets, 
entrance of many foreign owned banks and loose domestic monetary policies. 
As a result, domestic credit grew on average by about 70% per year during the 
last three years. 

Although in Ukraine the ratios of household and corporate bank lending 
to GDP (48% and 29%, respectively) are below the ratios for private sector 
indebtedness in developed countries, more than half of all outstanding loans 
in the Ukrainian banking system are denominated in foreign currencies. This 
means that both borrowers and banks are exposed to currency risks as in 
many cases these risks cannot be hedged with denominated cash flows that 
can be used to repay debts.

Rapid growth of domestic credit came at the expense of the quality of 
bank assets. Indeed, many international studies suggest that very high rates of 
credit growth frequently result in an increasing share of nonperforming loans 
as banks lack time and resources to process loan applications properly.

Chart 2. Credit growth dynamics in 2010-2011, %
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According to the NBU, the share of nonperforming loans (loans that are 
classified as substandard, doubtful and loss) were rather high at 23,2% in 2012. 

This high share of nonperforming loans is due to structural weaknesses 
of the banking sector, such as weak regulatory supervision and lending 
standards. At present, poor risk management and deteriorating economic 
conditions are likely to elevate credit risks in the banking sector and the level 
of non-performing loans.

The most recent economic expansion in Ukraine was partly attributed to 
inflows of foreign credit and high global demand for industrial metals. Both 
factors have been rapidly weakening since the onset of the global financial 
crisis. As a result, the economy will inevitably experience a correction in the 
near-term.

Furthermore, the transition toward more resilient and stable growth may 
be difficult and prolonged. This means that the role of the government in 
managing this transition is fundamental to minimize social and fiscal costs 
and ensure a balanced economic recovery.

Hence, economic and financial stabilization in Ukraine calls for an urgent, 
comprehensive and integral policy program. According to best international 
practices, this policy program must include the following five key components:

- establish strong organizational arrangements to confront the crisis;
- secure substantial foreign financial assistance and implement a 

comprehensive program for troubled banks and their borrowers;
- implement a macroeconomic stabilization program to revive economic 

and export growth.
Economic recovery could take place already in 2013-2015, following the 
revival of the world economy and the recovery of international prices for key 
Ukrainian export commodities.
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Доходи фізичних осіб є одним з основних об’єктів оподаткування. 
Результатом здійснення цього процесу є подання платником 
Декларації про доходи за результатами звітного періоду, як правило 
– року. 

Вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб 
в обов’язковому порядку має будуватися на перегляді діючих норм 
щодо визначення платника податку та створення ефективної моделі 
оподаткування доходів фізичних осіб. Основою функціонування такої 
моделі, на нашу думку, має стати поділ платників на аксіальні групи 
відповідно до видів одержаних платником доходів (рис. 1).

Визначення аксіальної групи платника податку на доходи фізичних 
осіб здійснюється на підставі Декларації про доходи. Враховуючи 
поділ доходів на основні і побічні, вона складається з 5 розділів, що 
містять загальні відомості про платника, його доходи, які включаються 
до загального річного оподатковуваного доходу, витрати платника 
податку за відповідний звітний період, а також процедуру визначення 
аксіальної групи платника та безпосередній розрахунок податкових 
зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб у випадку, якщо 
витрати платника у звітному періоді перевищують його доходи.

Декларацію доповнюють чотири додатки. Перший висвітлює 
персональні дані платника та заповнюється особою, що подає 
декларацію. Другий додаток заповнюється податковим агентом та 
містить річну суму одержаного платником неоподатковуваного 
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мінімуму, сплаченого єдиного соціального внеску та загальну 
суму одержаного доходу. Третій додаток заповнюється фізичною 
особою – платником податку на доходи фізичних осіб, що здійснює 
підприємницьку діяльність і висвітлює усі витрати, що понесені 
платником у процесі її провадження, а також загальну суму 
одержаного платником доходу. У четвертому згруповано особисті 
витрати платника, що деталізовано за трьома групами: витрати на 
придбання товарів, витрати на придбання послуг, витрати по сплаті 
податків, зборів і платежів. З метою розшифровки накопичення 
витрат і доходів висвітлюється помісячно з узагальненням річної 

Рис. 1. Алгоритм визначення аксіальної групи платника податку
 на доходи фізичних осіб 

(* розроблено автором)
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суми. Така деталізація сприятиме полегшенню перевірки своєчасності 
надходження доходів та здійснення витрат.

Залежно від джерел доходів, зафіксованих у декларації, платника 
реєструють у відповідній аксіальній групі.

Після визначення бази оподаткування, яка розраховується як 
різниця між сумою доходу звітного періоду та обсягом документально 
підтверджених первинними документами витрат, у разі перевищення 
витрат над доходами, тобто у випадку виявлення прихованих доходів, 
до них застосовується ставка податку, яка прогресує відповідно до групи 
платника: група А – 30%, група В – 40%, група С – 50%, група D – 60% 
та група Е – 70%. Сума податку на доходи фізичних осіб, виявлена на 
даному етапі, спрямовується у повному обсязі до Державного бюджету.

Впровадження у практичній діяльності запропонованої декларації 
та розподіл платників на аксіальні групи з подальшим застосуванням 
витратного методу обчислення його реальних доходів значною мірою 
полегшить як процес заповнення декларації фізичною особою – 
платником, так і сприятиме виявленню прихованих доходів внаслідок 
проведення зустрічних перевірок, а також наповненню бюджету.
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УДК 336.
ПРИБУТКОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: 

СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

О. О. Богданова,
старший науковий співробітник

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Будь-яка банківська установа має внутрішнє та зовнішнє 
призначення. Внутрішнім є отримання прибутку, а зовнішнім – 
обслуговування економіки. Оподаткування банківської системи 
впливає на результати діяльності за обома призначеннями. Податкова 
політика держави є недосконалою та вступає у конфлікт з грошово-
кредитною політикою. Причиною цього є те, що суб’єктами 
встановлення даних політик є різні державні органи. Ще однією 
важливою причиною актуальності даної теми є слабка вивченість 
особливостей фінансових результатів фінансових інститутів та 
кінцевого впливу на них оподаткування. Відсутність досконалої 
наукової бази веде до істотних помилок у процесі взаємодії банківської 
сфери з державними органами, ухилення від оподаткування та 
невиконання завдань банківської системи в цілому [2].

Запровадження ефективної системи податкового регулювання 
банківської діяльності має дуже важливе значення як для розвитку 
банківництва так і усієї національної економіки з причини недостатньої 
наукової розробки та обґрунтування податкового механізму регулювання 
банківської діяльності і зростаючою роллю комерційних банківських 
установ у ринковому реформуванні та розвитку економіки. Проблема 
оподаткування банків є вагомою і з огляду на те, що податкову політику у 
банківництві України здійснює не НБУ, а державна податкова служба, що 
створює певні проблеми гармонізації монетарної і фіскальної політики [1].

Формально, з погляду ведення підприємницької діяльності, 
банківська установа особливо не відрізняється від будь-якого суб’єкта 
підприємництва, проте вона має одну дуже істотну особливість – саме 
на банки покладена головна функція здійснення грошово-кредитної 
політики держави. Іншими словами банківська установа – це «фабрика 
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грошей». Від умов, у т.ч. і податкових, у яких працює ця «фабрика», 
прямо залежить стан фінансової системи держави. Ефективна система 
оподаткування буде стимулювати стабільний поступальний розвиток 
економіки, неефективна система цілком може призвести до її колапсу.

Серед вітчизняних фахівців є два діаметрально протилежні 
погляди на оподаткування банків. Згідно з першим банки повинні 
оподатковуватись загалом за вищою ставкою, ніж інші суб’єкти 
підприємництва. Мотивується це твердженням, що банківська 
діяльність є фінансовим посередництвом без створення видимих 
матеріальних благ, а, отже, вона приносить надприбуток. Окрім цього, 
до деякої міри комерційні банки володіють законодавчо закріпленою 
монополією у фінансовій сфері. Другий підхід трактують банки як 
генератор фінансової активності і оптимізатор фінансових потоків 
держави – якщо чинити перешкоди у його діяльності, уся господарська 
діяльність буде приречена на стагнацію і занепад [4]. 

На наш погляд, істина знаходиться посередині – система 
оподаткування повинна бути такою, щоб працювали кращі сторони 
обох підходів. Були сподівання, що цьому сприятиме Податковий 
кодекс. Однак виявилось, що цей основоположний податковий 
документ визначив або змінив лише другорядні деталі банківського 
оподаткування, залишивши відкритим принципове питання 
врівноваження податкових норм зазначених вище підходів. За словами 
самих банкірів, на сьогодні залишаються невирішеними багато 
питань оподаткування банківських операцій і, що найгірше, серед них 
ключові, такі, наприклад, як податкова база основного податкового 
навантаження, зокрема податку на прибуток.

Податок на прибуток займає особливе місце в податковому 
регулюванні банківської діяльності. Він має найбільшу питому 
вагу у величині податкових платежів, що здійснюють банки, і є 
другим за значущістю податком, який формує бюджет. Відповідно 
до ст. 133 розділу ІІІ Податкового кодексу комерційні банки є 
платниками податку на прибуток нарівні з іншими підприємствами 
та організаціями України. Ставка податку на прибуток банків не 
відрізняється від ставки податку на прибуток підприємств і з 1 січня 
2012 до 31 грудня 2012 року становить 21% [3]. Але, на відміну від 
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підприємств, банки згідно з нормативами НБУ повинні резервувати 
вагому частину коштів для дотримання ліквідності і покриття 
можливих збитків. Таким чином, банки, які сформували свої резерви 
для покриття ризиків, залучивши до того ж капітал інвесторів, повинні 
сплатити додатковий податок, адже резерви як непрацюючий капітал 
дають збитки, а збитки зменшують прибуток. У такому випадку 
неважко передбачити дії інвестора - він буде скорочувати інвестиції 
у банківський сектор. І у банківській сфері це спостерігається на 
практиці – банки отримали майже 14 млрд грн. збитків у 2011 р. через 
вилучення капіталів і система продовжує давати збитки в цілому. З 
точки зору банківського сектора ця податкова проблема розхитує 
інвестиційний ринок, знижуючи привабливість банківських установ 
з усіма негативними наслідками в цілому для економіки України. До 
того ж існують ще інші спірні питання оподаткування вітчизняних 
банків. 

Список використаних джерел
1. Ковальчик П. Н. Обзор подходов и методов налоговой политики в 
банковских системах развитых стран. М. Атмосфера, 2011, – С. 112.
2. Мединська Т.  В., Власюк Н. І. Податкова система: Навчальний 
посібник. 3-є вид., перероб. та доповнене. – Львів: «Магнолія-2006», 
2012. – 424 с.
3. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
4. Чернякова Т. М. Дослідження механізму оподаткування фінансово-
кредитних установ / Т. М. Чернякова, В. В. Неглядова // Український 
кредитно-банківський союз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kbs.org.ua/



Проблеми методології та практики управління фінансами

217

УДК 336.74 (075.8)
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ НА ДИНАМІКУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

Н. Е. Бодрова, к.т.н., доцент
Національний аерокосмічний університету «ХАІ»

При формуванні валютної політики центральним банком одним 
з найважливіших завдань є створення механізму оптимального 
управління валютним курсом, який би враховував інтереси 
експортерів та імпортерів, а, також, задачі, пов’язані з досягненням 
стратегічних цілей грошово-кредитної політики [1]. При цьому 
необхідним є дослідження основних факторів впливу на величину 
валютного курсу та розробка адекватних моделей оцінки впливу цих 
факторів на динаміку валютного курсу. 

Це є особливо важливим в умовах переходу від таргетування 
валютного курсу до інфляційного таргетування, коли валютний курс 
стає допоміжним показником. Також, для підвищення ефективності 
регулювання валютного курсу потрібно дослідити силу впливу 
макроекономічних показників на зміну валютного курсу. З цією 
метою, на основі застосування кореляційно-регресійного аналізу, 
запропоновано дві моделі залежності величини валютного курсу гривні 
до долара США від макроекономічних показників. До першої моделі 
в якості макропоказників, що підлягали аналізу, включені показники 
економічного розвитку країни (обсяг ВВП, індекс споживчих цін, 
індекс цін виробників, обсяги експорту та імпорту). У другу модель, 
крім зазначених показників, також враховані макропоказники, що 
безпосередньо контролює НБУ (величина грошової бази, грошової 
маси (М3), депозитів в іноземній валюті та обсяги золотовалютних 
резервів) [2].

Проведення перевірки розроблених моделей на достовірність та 
адекватність підтвердило їх високий рівень точності й доцільність 
застосування. Між показниками, що були досліджені, та величиною 
курсу гривні щодо долара США існує дуже тісний кореляційний 
зв’язок: для першої моделі – на рівні 96,4%, для другої – 99,8%. Перша 
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модель апроксимує фактичні дані на 92,9%, друга – на 99,6%. Про 
високий рівень достовірності також свідчать нульовий p-рівень, 
низьке значення стандартної помилки й величини критерія Фішера, 
що знаходяться на рівні, нижчих за нормативні.

 Аналіз результатів за першою моделлю показав, що найбільший 
вплив на величину валютного курсу здійснює динаміка обсягів ВВП. 
Причому, його від’ємне значення свідчить про зворотній зв’язок між 
цими факторами. Слід відзначити, що цей зв’язок є двостороннім. 
Тобто девальвація гривні (підвищення курсу долара США) призводить 
до значного зниження обсягів ВВП. 

 Інші показники у порядку зниження значимості впливу 
розташовані таким чином: обсяги експорту товарів та послуг, 
обсяги імпорту товарів та послуг, індекс споживчих цін, індекс цін 
виробників. Зміна обсягів експорту та індексу цін виробників мають 
прямопропорційний зв’язок з динамікою валютного курсу, зміна 
обсягів імпорту та індексу споживчих цін – зворотній.

 Таким чином, на зміну валютного курсу значно впливають 
зміни величини ВВП та обсягів зовнішньоекономічної діяльності і, в 
меншому ступені,  рівень інфляції.

 Цікавим є факт, що сила впливу зміни обсягів ВВП майже у десять 
разів більша, ніж зміни індексу споживчих цін. Отже, можна зробити 
висновок, що зростання рівня інфляція не є вагомим чинником 
підвищення курсу гривні до долара США, а саме девальвація гривні 
призводить до зростання інфляційних процесів. 

Аналіз ступеню впливу факторів за розширеною моделлю показав, 
що найбільший вплив на величину валютного курсу здійснює зміна 
величини депозитів в іноземній валюті. Збільшення даних депозитів 
призводить до різкої девальвації національної валюти, що необхідно 
враховувати при реалізації валютної політики.

До девальвації національної валюти також призводить зростання 
грошової бази й грошової маси, а також зниження обсягів офіційних 
міжнародних резервів.

Слід також зазначити, що серед всіх показників, що були досліджені, 
саме показники, які може контролювати НБУ, здійснюють найбільший 
вплив на величину валютного курсу. При цьому, зміна величини 
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грошової маси (М3) впливає у два рази сильніше, ніж зміна грошової 
бази. Найменший вплив серед усіх показників, але також значний, має 
зміна золотовалютних резервів країни. 

Розглядаючи дві групи макропоказників другої моделі, можна 
спостерігати тенденцію збереження сили впливу на зміну валютного 
курсу показників економічного розвитку між собою, однак, в цілому, 
їх загальний вплив порівняно з показниками величини депозитів в 
іноземній валюті, грошової бази та грошової маси значно знижується. 

Використання розроблених моделей при прогнозуванні динаміки 
валютного курсу для досягнення цільових макроекономічних 
показників країни  також показало, що включення до моделі 
величини депозитів в іноземній валюті призводить до завищення 
прогнозних значень курсу. Це, в свою чергу, свідчить, що високий 
рівень доларізації може бути одним з найвагоміших факторів, що 
сприяє знеціненню національної валюти. Таким чином, для більш 
ефективного регулювання валютного курсу необхідно велику увагу 
приділяти не тільки співвідношенню обсягів експорту та імпорту, але 
й визначенню оптимальних величин грошової бази і маси, а також 
вживанню заходів щодо зміни рівня доларізації в країні.

Список використаних джерел
1. Дзюблюк О. В. Валютна політика [Текст]: підручник. – К.: Знання,  
2007. – 422 с.
2. Бодрова Н.  Е. Сучасні проблеми формування валютної політики 
[Текст]: монографія. – Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2011. – 166 с. 
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УДК 334.71
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ 

ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ 
ПОСЕРЕДНИКІВ

В. Н. Гланц, аспірант
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Формування ефективної системи оподаткування діяльності 
фінансових посередників є дуже складним завданням. Це, зокрема, 
пояснюється особливою значущістю фінансового посередництва 
для сучасної економіки, специфікою фінансових послуг, можливістю 
застосування щодо нихімпліцитних способів оподаткування.

В загальному вигляді податкове регулювання діяльності фінансових 
посередників направлено на виконання наступних завдань: 

- забезпечення держави фінансовими ресурсами; 
- стимулювання вкладення коштів в реальний сектор економіки;
- створення умов для регулювання фінансового сектора економіки країни; 
- збільшення кредитного та інвестиційного потенціалу фінансових 

посередників; 
- нейтралізація економічних нерівностей, що виникають в процесі 

ринкових відносин; 
- обмеження можливості використання різних схем оптимізації 

фінансових потоків як самих фінансових посередників, так і 
підприємств-клієнтів; 

- розробка раціональної та справедливої системи оподаткування. 
Виконання зазначених завдань можливе лише при одночасному 

використанні двох напрямків податкового впливу на діяльність 
фінансових посередників: прямого (оподаткування самих фінансових 
посередників) і непрямого (оподаткування підприємств по операціях, 
пов’язаних з фінансовим посередництвом).

На наш погляд, регулюючий вплив податків на діяльність 
фінансових посередників реалізується за допомогою спеціальних 
інструментів, вбудованих у податкову систему в цілому, і в кожний 
податок окремо. 
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Так, до системних інструментів (вбудовані у податкову систему в 
цілому) можна віднести: 

- загальний рівень оподаткування; 
- структура системи податків;
- співвідношення прямих і непрямих податків; співвідношення 

податків, що стягуються з юридичних і фізичних осіб;
- частка майнових податків і податків на капітал;
- застосування альтернативних систем оподаткування.
Серед комплексних інструментів податкового регулювання 

фінансового посередництва, які одночасно передбачають стягнення 
декількох основних податків і зборів, що створює режим оподаткування 
для фінансових посередників, можна виділити спеціальні податкові 
режими, що вводяться за територіальною ознакою і спеціальні 
податкові режими, що вводяться за галузевою ознакою.

Систему локальних інструментів податкового регулювання 
(пов’язані з реалізацією регуляторного потенціалу кожного окремого 
податку, що визначається вибором поєднання елементів податку 
й відповідним порядком обчислення податкових зобов’язань) 
становлять: 

- інструменти, пов’язані з об’єктом оподаткування; визначення 
складу платників податків;

- встановлення і диференціація ставок податків; 
- механізми, пов’язані з порядком обчислення бази оподаткування 

та податкових зобов’язань; 
- податкові пільги.
Податкове регулювання є складним механізмом податкової 

політики держави, оскільки його мета – не тільки дотримання інтересів 
держави в бюджетно-податковій сфері, тобто забезпечення покриття 
державних витрат доходами бюджету, а й інтересів платника податків, 
а також забезпечення необхідних умов для зростання добробуту всієї 
країни в цілому. Прийняття Податкового кодексу України не вирішило 
повною мірою ключових питань у сфері податкового регулювання 
діяльності фінансових посередників. Все ще залишається необхідність 
у вдосконаленні та розгляді головних норм оподаткування фінансового 
сектору. Виникає необхідність сформувати таку систему податкового 
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регулювання фінансових посередників, яка стимулювала б діяльність 
цих установ у напрямі збільшення вкладень капіталу в реальний 
сектор економіки, допомогла б збільшити їх доходи, а, отже, і їх 
оподатковуваний прибуток, що призведе до збільшення надходжень 
податкових платежів до державного бюджету.

Крім того, для подальшого удосконалення оподаткування 
діяльності банків необхідне суттєве доопрацювання окремих норм 
Податкового кодексу України. Залишаються відкритими питання щодо 
оподаткування страхових резервів, операцій з іноземною валютою, 
списання безнадійної заборгованості, виконання банками функцій 
податкових агентів щодо доходів фізичних осіб, звільнення від ПДВ 
окремих операцій.

Отже, розвиток банківської системи України та вдосконалення 
системи оподаткування її діяльності – це два паралельних і 
взаємопов’язаних шляхи. Активізація стимулюючої функції 
державного регулювання оподаткування банків дасть можливість 
досягти значних успіхів щодо зменшення фінансового дисбалансу та 
стабілізації економіки в цілому.
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УДК  380.055
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ  В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

В. П. Гмиря, к.е.н.
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

С. А. Власюк, к.е.н.
Уманський національний університет садівництва

Сільське господарство – одна з життєво важливих галузей 
суспільного виробництва, безпосередньо пов’язана із задоволенням 
першочергових матеріальних потреб людей. Сільськогосподарське 
виробництво має свої особливості, які полягають у тому, що в цій 
галузі економічний процес відтворення переплітається з природним 
процесом відтворення. У зв’язку з цим виробництво знаходиться 
у великій залежності від метеорологічних, ґрунтових та інших 
природних умов. 

Страхування (передача ризику іншій стороні за певну плату) – 
це тільки одна з можливих стратегій управління ризиками та до неї 
необхідно вдаватися тоді, коли сільськогосподарське підприємство 
ідентифікувало всі можливі ризики для себе і визначило ризики, 
які бажано застрахувати. Зазвичай до страхових ризиків відносять 
несприятливі погодні умови і, рідше, ризик неотримання або зниження 
запланованого доходу. При оцінці ефективності системи управління 
ризиками в сільському господарстві слід враховувати наступне:

- частота і обсяг ризиків у сільському господарстві відрізняється 
від інших секторів економіки;

- економічні відтворення в аграрному секторі більше, ніж в інших 
секторах економіки;

- економічний ефект від державних інтервенцій.
Хоча в багатьох країнах системи аграрного страхування існують і 

розвиваються з державною підтримкою, але існує точка зору, що більш 
ефективним є надання допомоги тільки у разі настання катастрофічних 
погодних подій. [1] Як самі виробники сільськогосподарської 
продукції, так і уряд, можуть управляти ризиками за допомогою 
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різних інструментів і стратегій. Ці інструменти можна класифікувати 
за тими напрямами, де вони застосовні і найбільш ефективні:

- економічне середовище – стабільні макроекономічні параметри 
(рівень інфляції, темпи зростання ВВП, політика держави з галузі 
міжнародної торгівлі) та добре працюють ринки матеріально-
технічних ресурсів та сільськогосподарської продукції (наприклад, 
кредити, біржова торгівля та ін.),

- антимонопольна політика;
- нормативно-правове середовище – земельне, податкове, трудове 

та екологічне законодавство, захист підприємницької діяльності, 
безпека продуктів харчування;

- соціальна та фіскальна політика – системи стабілізації доходів, 
податкові правила та пільги,

- вирішення проблеми зайнятості населення та ін.;
- сільськогосподарська політика – рівень і склад заходів державної 

підтримки, типи інструментів та механізмів, які використовуються 
для управління ризиками.

Розвиток страхування має відбуватися в двох напрямках: з одного 
боку, повинен формуватися попит на страхові продукти, тобто у 
страхувальників – виробників сільськогосподарської продукції повинен 
бути страховий інтерес. З іншого – пропозиція, тобто страхові компанії 
за участю держави повинні пропонувати різні варіанти страхових 
програм і послуг. Однак в сучасних економічних умовах розвиток 
страхування в Україні у цій сфері виробництва сільськогосподарської 
продукції відбувається в основному в кількісному відношенні, за 
рахунок розширення страхових площ та переліку об’єктів страхування, 
зміни бюджетних асигнувань на субсидування страхових внесків і т.п. 
Насправді розвиток страхування сільськогосподарської діяльності має 
ряд інших проблем. Серед них в першу чергу можна виділити форму 
і частку участі держави в страховому процесі. Практично всі держави 
в світі підтримують своїх виробників сільськогосподарської продукції, 
виконуючи одну з основних функцій – забезпечення продовольчої 
безпеки країни. Крім цього, для підвищення конкурентоспроможності 
такої продукції на світових ринках практикується надання державних 
дотацій. У зв’язку з цим великий інтерес представляє міжнародний 
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досвід у цій сфері страхування. Немає жодної країни, де в даний час 
була б така система державної підтримки страхування і управління 
ризиками в сільському господарстві, яка повністю влаштовувала б усіх 
учасників процесу.

Список використаних джерел
1. Адамчук Н.  Г. Европейская практика компенсации ущерба, 
причиненного имуществу стихийными бедствиями / Н. Г. Адамчук, А. Е. 
Кореневский // Страховое дело. – 2008. – № 3. – С. 32-38.
2. Гудзь О.  Є. Страхування агроризиків та напрями розвитку 
агрострахування в Україні // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – 
C. 72-76.



Проблеми методології та практики управління фінансами

226

УДК 336.73
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ 
В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ

В. П. Гмиря, к.е.н.
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

О. В. Дудник, аспірант
Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка

В посткризових умовах господарювання сільськогоспо-дарські 
підприємства не мають можливості за рахунок власних коштів 
забезпечувати виробничий процес, тому все більшої уваги приділяється до 
використання залучених та позичених коштів.

Питання фінансового забезпечення сільськогоспо-дарських 
підприємств знаходиться в центрі уваги таких відомих вчених-
науковців, як О. Гудзь, М.  Дем’яненка, П. Саблука, П. Стецюка  та 
ін. Однак, незважаючи на системні наукові розробки, проблема 
фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва й 
надалі залишається актуальною.

Підхід, де фінансове забезпечення подано як один із методів 
фінансового механізму, покликаного забезпечувати розподільчі та 
перерозподільні процеси з метою утворення доходів і фондів коштів, 
притаманний науковим працям О. Кириленко [1], С. Юрія [2].

Ми поділяємо позицію згаданих науковців і узагальнюємо 
визначення, що фінансове забезпечення - це метод фінансового 
механізму, з допомогою якого формують і використовують фонди 
коштів і який характеризує зміст впливу фінансів на різні аспекти 
розвитку суспільства.

Узагальнюючи визначення фінансового забезпечення сільсько-
господарських підприємств, маємо можливість розглядати його як 
метод фінансового механізму, що визначає принципи, джерела й форми 
фінансування суб’єктів господарювання, що відносяться до галузі АПК.

Фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств 
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відбувається з використанням наступних джерел фінансування: 
1. Самофінансування (з накопиченого капіталізованого прибутку; 

з накопиченого амортизаційного фонду і поточних амортизаційних 
відрахувань; з резервного фонду для покриття тимчасових поточних 
збитків, що плануються на період, передуючий виходу підприємства 
на проектні показники обсягів випуску і продажів; із статутного 
капіталу (при перевищенні ним нормативу підтримки певної величини 
статутного капіталу, що діє).

2. Позикові засоби (банківські кредити; засоби, що отримують від 
розміщення на біржових або позабіржових фондових ринках облігацій 
підприємства; комерційний кредит постачальників матеріальних 
ресурсів (запасів сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, 
послуг контрагентів і ін.) при покупці їх на виплат або з відстроченим 
платежем; лізинг).

3. Привернуті засоби (засоби акціонерів – засновників (учасників) 
і тих, хто придбав акції попередніх додаткових емісій (випусків акцій); 
засоби від розміщення на фондовому ринку нових випусків акцій; 
франчайзинг (система, при якій один економічний об’єкт надає другому 
економічному об’єкту право діяти на ринку від його імені).

Сезонна особливість сільськогосподарського виробництва та збуту 
продукції призводить до тимчасового дефіциту грошових коштів, який 
можливо покрити за рахунок кредитів, позик або через використання 
поточного резервного фонду.

Грошовий потік підприємства набуває додатного характеру в 
момент реалізації продукції при умові врахування норми прибутку 
в ціні реалізації. Реалізації продукції понад точки беззбитковості, що 
розраховується на одиницю продукції як співвідношення умовно-
постійних затрат на різницю між ціною реалізації і змінними витратами, 
забезпечить отримання прибутку.

Державні субсидії теж можуть розглядатися як джерело фінансування, 
якщо такі субсидії передбачено рішенням державних органів. На 
даний час, фінансова підтримка з державного бюджету України 
аграрних підприємств здійснюється за 16-ма основними програмами, 
що включають надання безвідсоткових кредитів фермерським 
господарствам, здешевлення банківських кредитів і страхових премій, 
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надання допомоги в придбанні складної сільськогосподарської техніки 
вітчизняного виробництва.

В існуючих умовах ринкового господарювання необхідний 
новий підхід до організації фінансового забезпечення сільського 
господарства, вдосконалення розглянутих напрямів залучення 
фінансових ресурсів шляхом проведення активних заходів на рівні 
самих сільськогосподарських підприємств, створення фінансово-
кредитних установ, які б забезпечували необхідну мінімальну потребу 
у фінансових ресурсах сільськогосподарських підприємств.
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Управління фінансами підприємства – це управління у сфері 
грошових відносин щодо формування, розподілу і використання 
грошових доходів, нагромаджень і фінансових ресурсів з метою 
найефективнішого їх використання і підвищення платоспроможності 
підприємства. Крім того, до системи управління фінансами 
підприємств належить визначення потреби в оборотних активах в 
обсягах, що забезпечують мінімальні розміри виробничих запасів, 
незавершеного виробництва, залишків готової продукції для 
виконання виробничої програми й ефективного їх використання. 
Система управління фінансами включає також визначення обсягів 
капіталовкладень і джерел їх фінансування, виявлення резервів 
підвищення платоспроможності й ефективності виробництва [1].

У сучасних умовах господарювання в системі управління фінансами 
підприємства гостро стоять питання своєчасного реагування на дії 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Виникнення кризового стану суб’єкта господарювання є свідченням 
поступового розбалансування та повної втрати дієздатності 
внутрішнього механізму саморегуляції господарської системи. До 
моменту виникнення кризи економічна система досягає вершини 
можливого розвитку. Система вичерпує свій продуктивний потенціал 
або вступає в конфлікти з існуючим господарським механізмом, 
відносинами власності. Має місце моральне старіння концептуальних 
засад ведення бізнесу – матеріально-технічних, ринкових, соціальних.

Подолання кризи не може здійснюватись автоматично, воно 
має бути організоване відповідним структурним підрозділом 
підприємства. Особливо це стосується системи управління фінансами. 
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Метою та головним завданням антикризового фінансового управління 
є передбачення, своєчасне розпізнавання та успішне вирішення всіх 
проблем, пов’язаних з об’єктивним циклічним розвитком економіки 
та суб’єктивними факторами на макро та мікрорівнях [2].

Антикризове управління фінансами суб’єкта господарювання 
принципово відрізняється від управління в звичайних умовах, 
головним чином, комплексним характером планування програм, 
спрямованих на нейтралізацію кризових явищ та оздоровлення 
фінансового стану підприємства.

У наш час економічна криза, загальний спад економіки висуває 
підприємництву ще більш жорсткі вимоги щодо фінансової стійкості, 
платоспроможності, ефективності. Тому багато власників починають 
масово знижувати витрати підприємств, звільняти персонал, 
зменшувати премії та соціальні гарантії. Звичайно, зниження витрат 
є одним з найголовніших інструментів антикризового управління. 
Але проведення будь-яких змін без системного аналізу фінансового 
стану підприємства, структури бізнес-процесів, ефективності і якості 
активів, що використовуються, а також можливих наслідків прийняття 
рішень може не лише не призвести до бажаного результату, але й 
спричинити поглиблення кризового стану.

Кожне підприємство повинно розробляти індивідуальні заходи, 
що враховують особливості його фінансової політики, ситуацію, 
яка склалася у зовнішньому середовищі, та характер внутрішніх 
диспропорцій. З нашої точки зору, система антикризових фінансових 
заходів повинна базуватися на врахуванні багатьох чинників. 
Наприклад, оскільки найбільш чутливою до кризових явищ є 
ліквідність підприємства, то необхідно всі зусилля спрямувати на 
оптимізацію грошових потоків суб’єкта господарювання. Досягти 
цього можна, наприклад, встановивши більш ретельний контроль 
за поверненням дебіторської заборгованості, скоротивши період 
відстрочки за платежами, збільшивши оборотність товарних запасів, 
реалізувавши неліквідні запаси товару та матеріалів, відмовившись 
від видатків, які не створюють додаткового продукту. 

Також важливим чинником фінансової діяльності підприємства 
в умовах кризи є підвищення ефективності його активів. Для цього 
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необхідно визначити, які активи використовуються підприємством 
нераціонально, та розробити ряд заходів, що сприятимуть підвищенню 
ефективності використання наявних активів. Наприклад, надання в 
оренду або продаж активів, що перебувають у власності підприємства, 
але не використовуються, відмова від орендованих площ, які не 
використовуються, закриття неприбуткових філій [3].

Отже, антикризове фінансове управління – це процес, у ході якого 
суб’єкт господарювання підвищує свою ефективність, стає більш 
керованим і здатним відвойовувати ринок у конкурентів; це вибір 
траєкторії руху підприємства в економічному та маркетинговому 
просторі в період глобальної економічної кризи. 

Таким чином, ефективність системи управління фінансовою 
діяльністю підприємства, у тому числі його антикризового 
фінансового управління, стає головною умовою успіху в сучасних 
умовах господарювання [4].
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Головним показником, що характеризує рівень управління 
підприємством, є розвиненість та якість системи фінансового планування. 
Планування – одна з головних функцій менеджменту, що разом з іншими 
функціями управління інтегрує в єдиний управлінський цикл процес 
розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень на підприємстві. 

Для управління фінансами фахівцям потрібно не просто орієнтуватися 
у внутрішній ситуації підприємства, а і бути поінформованими щодо 
ситуації, яка склалася в країні та в усьому світі, адже глобалізація 
фінансових процесів спостерігається і стосовно нашої країни. В умовах 
невизначеності внаслідок  світової кризи процес фінансового планування 
не може залишатися таким же як за умови стабільності: повинні 
змінюватися горизонти планування, плани мають бути білш гнучкими, 
необхідно обирати нові планові показники. Можна цілком стверджувати, 
що роль планування у кризових умовах не зменшується, проте процес 
фінансового планування значно ускладнюється [1]. 

Система фінансового планування на підприємстві містить такі 
складові як стратегічне планування фінансової діяльності підприємства, 
поточне (тактичне) планування та оперативне планування.

Результатом стратегічного планування є встановлення 
довгострокових цілей і вироблення планів поточної діяльності, 
спрямованих на їх досягнення. Деталізація довгострокового плану 
здійснюється через бюджетування, яке визначає короткострокові 
завдання у межах загальної стратегії. Бюджетування – це технологія 
складання, коригування, контролю й оцінки виконання бюджетів, 
а тому бюджетування перетворюється в основу основ управління. 
Завдяки складанню бюджетів досягається дотримання стратегічних 
цілей на підприємстві, так як вони фіксують заплановані показники. 
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Бюджетне планування вимагає побудови такої організаційно-
фінансової структури підприємства, яка забезпечує формування 
бюджетних параметрів і контроль бюджетного процесу.

Процес бюджетування, як частина системи фінансового 
планування, складається з трьох етапів:

1) складання планового бюджету;
2) облік фактичного виконання бюджету;
3) контроль і аналіз результатів виконання бюджету [2].
Головна мета бюджетного планування – це оптимальний розподіл 

ресурсів підприємства для забезпечення кінцевої мети діяльності, тобто 
отримання прибутку. Безпосередньо впровадження бюджетування 
на підприємстві стикається з двома групами проблем: методичні 
проблеми і організаційні. Як правило, найважчим у бюджетуванні 
є етап його впровадження, який може тривати місяцями і навіть 
роками. Крім тимчасових витрат він вимагає висококваліфікованих 
фахівців в області бюджетування та комп’ютерної техніки. В 
основному, більшість підприємств не в силах самостійно провести ці 
роботи, у зв’язку з цим залучаються консалтингові фірми, що може 
бути і надійніше, і дешевше. 

Бюджетування дозволяє підприємству отримати переваги перед 
конкурентами через створення ефективної системи управління 
ресурсами. На основі інтеграції управлінських та інформаційних 
технологій підвищення ефективності управління також стало 
реальним [3].

Важливою умовою результативності процесу бюджетування 
виступає своєчасний контроль, що дозволяє здійснювати коректування 
управління з виявленими відхиленнями. Ефективне функціонування 
системи бюджетування можливе лише за наявності відповідного 
організаційного та сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення 
з використанням автоматизованих систем. 

Отже, бюджетування – це, з одного боку, процес складання 
фінансових планів і кошторисів, а з іншого – нова система фінансового 
планування, управлінська технологія, призначена для вироблення й 
підвищення фінансової обґрунтованості ухвалених управлінських 
рішень. Процес бюджетування на підприємстві може розглядатися 
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і вивчатися як окрема система управління фінансами. Таким чином, 
планування бюджету і контролю за витратами за допомогою системи 
бюджетування необхідне в сучасних економічних умовах. 
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УДК 336.763
ІНДЕКСНІ АКЦІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ

 РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

С. Б. Єгоричева, д.е.н., доцент
А. М. Стогній, студент

Полтавський університет економіки і торгівлі

Однією з інновацій ринку цінних паперів останніх десятиліть 
стала поява специфічних фінансових інструментів інвестування, 
які отримали назву ETFs (англ. Exchange Traded Funds – фонди, що 
торгуються на біржі). Вони є акціями інвестиційних фондів, що 
здійснюють вкладення або у фізичні дорогоцінні метали (Gold/Silver 
ETF), або інструменти грошового ринку (Liquid ETF), або товарні 
(Commodity ETF) чи фондові індекси (Equity Index ETF). Саме останній 
вид цінних паперів, природа якого є найцікавішою, в українській та 
російській літературі отримали таку назву, як акції індексних фондів 
або просто - індексні акції. Їх ринок особливо динамічно почав 
розвиватися з початку ХХІ ст., хоча ідея створення таких фондів 
виникла ще наприкінці 1970-х років. 

Портфелі інвестиційних фондів, що випускають індексні акції, 
повністю відповідають складу якого-небудь фондового індексу 
як узагальнюючого показника зміни курсів певної групи цінних 
паперів. Таким чином, вартість ETFs змінюється відповідно до 
динаміки обраного індексу. Завдяки великої кількості акцій у 
портфелі фонду виконується одна з головних вимог успішного 
інвестування – диверсифікація. Крім того, поточні коливання курсів 
акцій при слідуванні індексу певним чином згладжуються, що 
дозволяє інвесторам, у тому числі дрібним, отримувати стабільний 
дохід у рамках дотримання пасивної інвестиційної стратегії. Отже, 
основна перевага індексних акцій полягає у тому, що інвестор, 
навіть вкладаючи в інвестиційний фонд невеликі кошти, мов би 
відразу купує диверсифікований портфель цінних паперів. Особливо 
відчутна зазначена перевага у ситуаціях, коли інвестор не в змозі 
самостійно відслідковувати поточні курсові коливання та надає 
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перевагу консервативним інвестиційним стратегіям. Необхідно також 
зазначити, що ринок цих фінансових інструментів є надзвичайно 
ліквідним. 

Першими індексними акціями, які у 1993 році почали торгуватися 
на біржі, зокрема, на Американській фондовій біржі, стали Standard & 
Poor’s Depositary Receipts (SPDR). Портфель фонду, що їх емітував, точно 
відповідав індексу S&P 500, а їх вартість дорівнювала однієї десятої 
величини цього індексу  Протягом 1990-х років були випущені акції 
DIAMONDs, в основу яких був покладений Dow Jones Industrial Index, а 
також спільний продукт американського інвестиційного банку Morgan 
Stanley та британського банку Barclays - WEBs, що базувався на індексі 
зарубіжних фондових ринків Morgan Stanley Capital  International і пізніше 
був перейменований в iShares. 

Про значну популярність цих фінансових інструментів свідчить той 
факт, що якщо наприкінці 2002 року на провідних фондових біржах світу 
оберталося лише 274 ETFs, то на середину 2012 року тільки у США було 
створено 1200 таких фондів з активами у сумі 12 трлн дол. Серед провідних 
емітентів індексних акцій – банки Barclays (iShares), Merrill Lynch (HOLDRs), 
Deutsche Bank (db x-trackers), BNP Paribas (EasyETF) та ряд інших.

Ринок індексних акцій чутливо реагує на загальні тенденції розвитку 
світових фінансів, тож у 2006 році у Туреччині був створений перший 
фонд, діяльність якого повністю відповідала нормам шаріату. Його 
вкладення відповідали індексу Dow Jones Islamic Market Turkey, отже, 
не включали цінні папери компаній, які займаються такими видами 
бізнесу, як виробництво алкоголю та тютюну, азартні ігри, порнографія, 
клонування, звичайні банківська справа й страхування, більшість видів 
розваг. Наступного року був створений перший аналогічний фонд у 
США – JETS Dow Jones. Поки що у всьому світі налічується не більше 
п’ятнадцяти ісламських індексних фондів, проте вони демонструють 
стабільне зростання, залучаючи приватних та інституційних інвесторів. 

В Україні перший індексний фонд, який працює з фізичними особами, 
– «Амадеус - Індекс ПФТС», розпочав розміщення акцій наприкінці 
2007 року. Метою його діяльності було визначено отримання прибутку 
акціонерами фонду за рахунок збільшення вартості чистих активів фонду 
шляхом інвестування коштів акціонерів в акції українських емітентів, що 
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складають індексний кошик PFTS. Цей індекс щоденно розраховується 
Фондовою біржею «Перша фондова торгова система», до його складу 
входять найліквідніші акції 20 українських підприємств. 

Складнішу стратегію інвестування вибрав інший український ETF, 
створений у 2008 р., – Біржовий Індексний Фонд України компанії Foyil 
Asset Management Ukraine. Вона базується на двох основних українських 
індексах – UX та PFTS, по 50% ваги яких було об’єднано для створення 
композитного індексу. Відповідно до інвестиційної декларації, керуюча 
компанія переглядає портфель фонду у ті ж строки, коли переглядаються 
зазначені індекси, тому максимальне відхилення від динаміки індексів 
складає не більше 2-4%.

Отже, основними перевагами індексних акцій як об’єкту інвестування 
є наступне:

- торгівля індексними акціями відбувається виключно на фондових 
біржах, вони проходять процедуру лістингу, тобто є надійними та 
ліквідними фінансовими інструментами;

- індексний фонд перебуває під жорстким контролем з боку держави, 
що гарантує безпеку володіння індексними акціями;

- інвестор, який вклав кошти в індексний фонд, завжди знає, які 
акції складають його портфель, тобто забезпечується повна прозорість 
діяльності керуючої компанії;

- за рахунок пасивної ролі керуючого суттєво знижуються операційні 
витрати фонду; 

- будучи надійним інструментом для консервативних інвесторів, 
індексні акції можуть використовуватися  й для складних торгових й 
інвестиційних рішень, у маржинальний торгівлі, хеджування ризиків, в 
арбітражі ф’ючерсних контрактів та «грі» на пониження тощо.
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УДК 336.71
ВСТАНОВЛЕННЯ СУТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

УЧАСНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. В. Зачосова, к.е.н.
Східноєвропейський університет

 економіки і менеджменту

Основними фінансовими посередниками на вітчизняних 
фінансових ринках є банки, страхові компанії, кредитні спілки, 
ломбарди, факторингові компанії, лізингові компанії, недержавні 
пенсійні фонди, інвестиційні фінансові посередники – компанії 
з управління активами. Формуючи поняття економічної безпеки 
суб’єкта господарювання, вітчизняні та зарубіжні науковці вважають, 
що воно може бути універсальним, тобто використовуватись як для 
підприємств, установ, організацій, так і для фінансових компаній. 
Проте під час формування комплексних систем економічної безпеки 
постає питання у необхідності їх спеціалізації, тобто підлаштування 
під наявні у організації активи, напрямки їх використання, мету 
діяльності суб’єкта, тощо. І оскільки завдання, що ставляться перед 
виробничим підприємством та перед фінансовою установою, є дуже 
різними, виникає необхідність у розробці наукового підґрунтя, 
теоретичного фундаменту для побудови сучасних та оптимізації 
традиційних систем економічної безпеки кожного окремого суб’єкта 
ринку фінансових послуг з урахуванням його особливостей роботи та 
мети створення.

Дослідження структури фінансового ринку України, розгляд 
основ нормативно-правової бази, що регулює діяльність учасників 
фінансового ринку та формує основу організаційно-економічних 
механізмів їх функціонування, дозволило запропонувати такі наукові 
визначення поняття економічної безпеки для різних категорій 
вітчизняних фінансових посередників.

Економічна безпека комерційного банку – це такий стан його 
функціональних можливостей, що здатний забезпечити збереження 
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існуючих активів установи від ймовірних та наявних небезпек і загроз 
та сприяти залученню нових фінансових і матеріальних надходжень від 
різних видів діяльності банку [1] (кредитних, депозитних, валютних, 
розрахунково-касових операцій, операцій з цінними паперами, тощо).

На основі сформульованого визначення економічної безпеки 
банку, здійснено спробу дати визначення економічній безпеці і решті 
традиційних та нетрадиційних фінансових посередників. Економічну 
безпеку страхової компанії визначаємо як такий стан її фінансових, 
матеріальних, кадрових, техніко-технологічних, інформаційних 
ресурсів та партнерських зв’язків (мається на увазі можливість 
перестрахування ризиків компанії у більш потужних учасників ринку 
страхових послуг), який дозволяє їй забезпечити повне страхове 
покриття за існуючими угодами при настанні страхових випадків, 
залучати нових клієнтів, ефективно розміщувати страхові фонди та 
підтримувати резерви і гарантувати належний рівень фінансової 
стійкості та високу рентабельність діяльності.

Економічна безпека кредитної спілки – це таке співвідношення 
фінансових можливостей та фінансових потреб її членів і рівня 
корпоративних ресурсів компанії, за якого досягається баланс інтересів 
засновників і учасників спілки та виконується мета її створення.

Економічна безпека ломбарду – це такий стан його ресурсів, що 
дозволяє провадити рентабельну діяльність та водночас гарантувати їх 
фізичну недоторканність.

Економічна безпека факторингової компанії – це її здатність 
мати такий обсяг корпоративних ресурсів, що може забезпечити 
безперервну прибуткову діяльність організації, та налагодити 
ефективний механізм трансформації придбаної дебіторської заборгованості 
у власні фінансові ресурси, вільні для використання.

Економічна безпека лізингової компанії – це такий стан її 
фінансових активів, решти корпоративних ресурсів та партнерських 
зв’язків (маються на увазі домовленості про співпрацю із виробниками 
об’єктів лізингу), здатний гарантувати її господарську стабільність, 
фінансову рентабельність і досягнення конкурентних переваг, а також 
належний рівень захисту від зовнішніх і внутрішніх небезпек та 
загроз.
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Економічна безпека недержавного пенсійного фонду – це такий стан 
його корпоративних ресурсів, власних і переданих на збереження, за 
якого мінімізується ризик знецінення цих ресурсів у довгостроковій 
перспективі та максимізується ймовірність нарощення їх обсягів 
до рівня, необхідного для виконання фондом своїх фінансових 
зобов’язань перед вкладниками і продовження господарської 
діяльності. 

Економічна безпека компанії з управління активами – це такий 
стан її корпоративних ресурсів, як власних, так і переданих в 
управління їх власниками, за якого мінімізується небезпека впливу 
на їх діяльність обставин зовнішнього та внутрішнього середовища, 
які, у разі їх настання, спричинять погіршення фінансового стану 
компанії і/або становитимуть загрозу для її подальшого стабільного 
функціонування та існування.

Таким чином, можна зробити висновок, що економічна 
безпека фінансових посередників загалом – це такий стан активів 
(у кількісному вимірі та за якісними ознаками) установ, метою 
створення яких є надання тих чи інших видів послуг фінансового 
характеру, що дозволяє їм без перешкод вести основну, фінансову 
та інвестиційну діяльність у теперішньому часі та гарантувати собі 
таку можливість у майбутньому; забезпечує стійкість до негативного 
впливу на результати роботи зовнішніх та внутрішніх загроз, 
мінімізує ризики настання несприятливих для компаній подій, а у 
випадку їх прояву, дає змогу компенсувати збитки, ними спричинені. 
Високий рівень економічної безпеки є обов’язковою умовою для 
досягнення фінансовими посередниками запланованих показників 
рентабельності та отримання шансу на перемогу у конкурентній 
боротьбі за споживачів фінансових послуг.

Список використаних джерел
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УДК 336.1.07
ФУНКЦІОНАЛЬНА ПРИРОДА ФІНАНСОВОГО РИНКУ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Р. С. Квасницька, к.е.н., доцент, докторант
Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

Природа фінансового ринку в умовах глобалізації в повній мірі може 
бути розкрита на основі функціонального призначення. Саме функції, 
які виконує фінансовий ринок, відображають його мобільність та 
швидкість щодо пристосування до змін в економічному і політичному 
житті як окремої країни, так і світу в цілому. 

Відмітимо, що функції фінансового ринку є предметом дослідження 
багатьох вчених-економістів, однак єдності щодо їх кількісного та 
сутнісного розкриття в сучасній економічній літературі немає. Так, 
щодо кількісної характеристики функцій фінансового ринку, можна 
виділити такі групи науковців, які виокремлюють: 

-три функції (Шелудько В.  М., Юхименко П.  І., Федосов В.  М., 
Лазебник Л. Л.) [1; 2]; 

-шість функцій (Базилевич В. Д.) [3]; 
-сім функцій (Бланк І. О., Юрій С. І., Школьник І. О., Лондар С. Л.,  

Тимошенко О. Б., Ковальчук С. В., Форкун І. В.) [4; 5; 6; 7; 8]; 
-вісім функцій (Крупка І.) [9]; 
-десять функцій (Ходаківська В.  П., Бєляєв В.  В., Буднік М.  М., 

Мартюшева Л. С., Сабіна Н. В., Оспіщев В. І.) [10; 11; 12].
Такі науковці як Маслова С.  О., Опалов О.  А., Васильєва В.  В., 

Васильченко О.  Р. взагалі спочатку виділяють основну функцію 
фінансового ринку, а потім дещо деталізують функції його сегментних 
елементів [13; 14].

Еш С. М. при виділені функцій фінансового ринку розглядає їх не 
в сукупності, а поділяє за декількома напрямами: спочатку поділяє 
на основні (загальні), які характерні для всіх сегментів фінансового 
ринку та спеціальні (специфічні або конкретні), які характеризують 
розвиток окремої сфери ринку (політичній, економічній, соціальній 
та морально-психологічній) [15].
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Також зазначимо, що у деяких авторів [10; 11; 12; 15] серед 
функцій виокремлені завдання або операції, що виконуються в межах 
певних функцій фінансового ринку (операції пов’язані із експортом-
імпортом фінансових активів; інші фінансові операції пов’язані із 
ЗЕД; кредитування уряду, місцевих органів самоврядування шляхом 
розміщення урядових та муніципальних цінних паперів; розподіл 
державних кредитних ресурсів і розміщення їх серед учасників 
економічного кругообігу; обслуговування населення під час 
кредитування споживчих видатків).

При розгляді функціональної природи фінансового ринку, що 
виділяються різними науковцями, проглядаються певні спільні бачення 
суті окремих функцій або цілих їх груп. Також відмітимо те, що ряд 
функцій містять лише сутнісні характеристики без узагальнення їх назв. 

Авторське ж бачення переліку функцій фінансового ринку є таким: 
функція мобілізації; функція ціноутворення; функція регулювання; функція 
забезпечення ліквідності; функція економії на витратах; організаційно-
посередницька функція; функція мінімізації ризиків; функція інтеграції; 
функція розподілу та перерозподілу; функція прискорення обороту 
капіталу; функція стимулювання; функція трансформації; функція 
фінансування та дохідності; інформаційна функція; функція економічної 
незалежності; функція економічного зростання. 

Вищезазначені функції фінансового ринку ми можемо назвати 
основними, тому що, виходячи з напрямків його розвитку, їх перелік 
звичайно буде змінюватись. Також зазначимо, що перелічені функції 
мають свою специфіку реалізації залежно від рівнів (державного, 
регіонального тощо) та секторів фінансового ринку. Урахування цих 
функцій є необхідним при розробці методології оцінки та механізмів 
забезпечення ефективності функціонування інститутів фінансового 
ринку України. 
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УДК 336.143
БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. О. Криниця, к.е.н., доцент,
 Черкаський інститут анківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Одним з основних інструментів реалізації повноважень органів 
влади щодо забезпечення стимулювання регіонального розвитку 
є фінансовий механізм та бюджет. Однак досі в Україні не вдалося 
вирішити завдання використання бюджету як знаряддя активного 
впливу на економічні процеси на регіональному рівні, стимулювання 
розвитку підприємництва, залучення інвестицій в економіку регіонів, 
пріоритетного розвитку депресивних та проблемних територій. 
Декларована у нормативних актах самостійність місцевих бюджетів, 
а головне, пов’язана з нею відповідальності місцевих органів влади 
за соціально-економічний розвиток власних територій на практиці 
реалізується слабо. Бюджетна система України розвивається в напрямі 
подальшої централізації дохідних джерел і зниження самостійності 
місцевих бюджетів.

І хоча нова редакція Бюджетного кодексу [1] розширила перелік 
доходів, які зараховуються до бюджетів розвитку, нажаль це не 
позначилося на збільшенні інвестицій з місцевих бюджетів. На нашу 
думку основними проблемами, що стають на заваді ефективному 
використанню міжбюджетного розподілу інвестиційних субвенцій є 
наступні: по-перше, мізерність коштів, які передбачені в Державному 
бюджеті на фінансування регіонального розвитку (у 2011 році 
сукупний розмір інвестиційних субвенцій регіонам склав лише 2,7% 
обсягу місцевих бюджетів або 5,1% загального обсягу міжбюджетних 
трансфертів, в той час як інвестиційні субвенції займають основну 
частку доходів бюджетів розвитку – понад 55%) [2], по-друге, 
непрозорість розподілу цих коштів між регіонами.

Окрім того завдання інтенсифікації розвитку регіонів вимагає 
безумовної участі місцевої влади, створення мотиваційних чинників 
всередині самих регіонів. Разом з тим застосовуваний механізм 
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фінансування розвитку регіонів створює враження «нав’язування» 
цих підходів «згори», з боку центру. 

Тому варто було б попередньо визначити проблемні регіони, які 
потребують держаної підтримки і запровадження в них програм 
подолання депресивності. До складу таких регіонів мають включатися  
не лише «найгірші» (за показниками, звичайно), як то передбачає 
Закон «Про стимулювання розвитку регіонів» [3], але й усі ті, в яких 
показники соціально-економічного розвитку значно нижчі від середніх 
по країні (скажімо, в межах 25% відхилення). Статус депресивної 
території має переглядатися не щороку лише з цілком гіпотетичним 
встановленням семирічної межі, а на фіксований 7-10 річний період. 
На такий же термін мають розроблятися і державні програми 
подолання депресивності окремих регіонів, фінансове забезпечення 
виконання таких програм має плануватися за програмно-цільовим 
методом у відповідних довгострокових бюджетах. Такий підхід мав би 
заохотити місцеві органи влади використовувати власні зусилля щодо 
стимулювання розвитку територій, адже поліпшення показників 
рівня розвитку не означатиме автоматичне припинення державної 
фінансової підтримки.

Іншою проблемою існуючої бюджетної системи на нашу думку є 
відсутність стимулу у місцевих органів влади щодо нарощування 
власного дохідного потенціалу, адже існуючий формульний підхід до 
розрахунку міжбюджетних трансфертів і закріплення розрахункових 
індексів відносної податкоспроможності на 3 роки [1], це докорінно 
не змінить ситуацію, адже вилучення додаткових власних доходів 
шляхом перерахунку обсягів міжбюджетних трансфертів все одно має 
місце, хоч і по закінченню трирічного періоду. 

На нашу думку проблема підвищення відповідальності місцевої 
влади за регіональний розвиток, децентралізація бюджетної системи, 
підвищення стимулів місцевої влади щодо активного впливу на 
розширення податкової бази в регіоні може бути вирішена шляхом 
перегляду положень Бюджетного  кодексу щодо розмежування доходів 
між рівнями бюджетів та передачі в розпорядження місцевої влади 
додаткових дохідних джерел. Таким джерелом може бути податок на 
прибуток підприємств. Окрім власне суттєвого збільшення доходів 
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місцевих бюджетів та зменшення їх залежності від трансфертів з 
державного бюджету, це, по-перше, дозволить місцевій владі активно 
використовувати бюджет як інструмент впливу на економічний 
розвиток, по-друге, слугуватиме надійним «зворотнім зв’язком» 
економіка регіону – місцева влада (економічний спад призводитиме до 
зменшення доходів місцевих бюджетів, економічний ріст – навпаки), 
адже більшість дохідних джерел, нині закріплених за місцевими 
бюджетами напряму не пов’язані з результатами функціонування 
економічних суб’єктів.

Також має бути переглянутим існуючий підхід до визначення 
розмірів міжбюджетних трансфертів. Він має бути доповнений 
механізмами, які би враховували власні зусилля регіонів по 
нарощуванню податкової бази, з тим, щоби цей приріст не вилучався 
при перегляді індексів податкоспроможності територій.
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УДК 336.7
ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ БАНКУ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

О. В. Крухмаль, к.е.н, доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Важливою економічною основою діяльності комерційних банків 
є формування якісного кредитного портфеля. Особливого значення 
якість кредитного портфеля банків набуває на сучасному етапі, в умовах, 
коли наслідки світової фінансової кризи, спаду світового господарства 
та економіки призвели до значних проблем у господарській діяльності 
позичальників. Недосконале управління кредитними ризиками 
у банківських установах, суттєве погіршення якості кредитних 
портфелів не тільки ускладнює подальшу кредитну діяльність банку, 
а й негативно впливає на фінансову стійкість банківських установ, їх 
конкурентоспроможність та довіру до всієї банківської системи країни.

Проблемна заборгованість на балансах банків України залишається 
значною. Звісно банки протягом останніх двох років зробили чимало 
для покращення кредитних портфелів. За даними НБУ у червні 2012 
року проблемна заборгованість досягла мінімуму за останні два роки 
і становила 75,6 млрд грн. Причому на кінець першого кварталу 2012 
року загальний обсяг проблемних кредитів становив 79,7 млрд грн., 
а на 1 січня 2011 року ця цифра становила 83,5 млрд грн. Щоправда 
зменшення проблемних кредитів, перш за все, пов’язане із списанням 
проблемних кредитів за рахунок власних грошових коштів банків 
(завдяки податковій лібералізації за результатами домовленостей НБУ 
та ДПАУ в кінці 2011 року) або продажем частки проблемних кредитів 
(як це зробили, наприклад, Банк Форум, УкрСиббанк, СведБанк, 
тощо). Проте, такі дії для банку це вимушений, неефективний (адже 
при продажу дисконт може складати 95-98%) і часто недоцільний 
спосіб роботи з проблемними кредитами. Не всіх проблемних кредитів 
необхідно позбавлятися і не всі проблемні кредити є безнадійними. 

Отже, розвиток управління проблемною заборгованістю банку 
неможливий без розуміння сутності проблемних кредитів. Крім того, 
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для вдосконалення механізму управління проблемними кредитами 
необхідно вдосконалення підходів до класифікації проблемних 
кредитів, що дозволить підвищити своєчасність їх виявлення, а також 
підвищити обґрунтованість вибору інструментів управління для 
кожного проблемного кредиту.

Темою проблемних кредитами займалися А.  М. Мороз, 
В. А. Алексійчук, В.  С. Андрійчук, Л.  О. Коваленко, В.  І. Логвиненко, 
А. С. Васюренко, І. І. Кириленко та ін. Питання управління проблемними 
кредитами досліджувалися в роботах К. М. Д’яконова, С. А. Ільясова, 
А. П. Казарцева, В. І. Крилової, О. К. Любунь, Л. Д. Примостки, І. В. Сала, 
В.  І. Міщенка, Н.  М.  Ликової. Але, незважаючи на отримані наукові 
результати не вирішеними та дискусійними залишаються багато питань 
у цій сфері.

Вважаємо за доцільне підкреслити, що проблемні кредити це не те 
ж саме, що безнадійні кредити. Не можна також визначати проблемні 
кредити лише за ознакою прострочення платежів: всі прострочені 
кредити є проблемними, але не всі проблемні кредити є простроченими.

Проблемні кредити в портфелі банку можна розділити на кілька 
категорій за ступенем проблемності. Для кожної категорії характерні 
свої ознаки та індикатори, на які орієнтується банк. Так, Міжнародний 
Валютний Фонд рекомендує трирівневу класифікацію з виділенням 
категорій: 

–  кредити, що викликають побоювання (нестандартні), «наявна 
можливість збитків банку», «неадекватна сила позичальника»; 

–  сумнівні кредити з точки зору стягнення або повернення всієї 
суми через ліквідацію; імовірність збитків надзвичайно висока; 

–  збиткові кредити, які не мають ринкової вартості.
Федеральний резервний банк США у 1985 році додав четверту 

категорію, особливо згадувані (або такі, які потребують нагляду) 
кредити, «потенційно слабкі» (наприклад, неадекватна кредитна угода, 
«відхилення від розумної кредитної практики»).

Таким чином, до проблемних кредитів слід відносити кредити, за 
якими встановлено ознаки проблемності повернення, а саме є значні 
порушення строків виконання зобов’язань перед банком, своєчасно не 
проведені один чи кілька платежів, має місце втрата якості чи вартості 
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забезпечення, погіршився фінансовий стану позичальника, або наявна 
негативна інформація про нездатність виконання позичальником своїх 
зобов’язання та інші обставини, які дозволяють банку мати сумнів 
щодо повного та своєчасного повернення кредиту. 

Відповідно до наведеного визначення та базуючись на дослідженнях 
вчених ми пропонуємо поділити проблемні кредити на групи, що 
наведені на рисунку 1.

Рис. 1. Класифікація проблемних кредитів

Класифікацію проблемних кредитів, що наведена на рисунку 1, 
доцільно використовувати при обґрунтуванні вибору інструментів 
управління проблемними кредитами банку, що дозволить підвищити 
ефективність управління, уникнути зайвих втрат.

 

Проблемні кредити 
Проблемні кредити 

Кредити на стадії раннього 
попередження 

Кредити, по яким змінилися умови 
діяльності позичальника 

Кредити в передпроблемній стадії: 
виникнення проблем можна попередити 

Кредити з вираженими ознаками 
проблемності 

Прострочений кредит, який обслуговується 
позичальником 

Кредит який не обслуговується 
позичальником або безнадійний кредит 

•  

Кредити на стадії посиленого 
кредитного моніторингу 

Кредити з наявними ознаками 
проблемності  



Проблеми методології та практики управління фінансами

250

УДК: 336.7
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Є. С. Кузьменко, аспірант
Національна академія управління

заступник начальника
управління статистики та економічного аналізу

Асоціація українських банків

Аналіз формування та використання ресурсної бази комерційних 
банків є важливим етапом проведення оцінки їх інвестиційної 
привабливості.

Необхідною умовою проведення аналізу є вивчення економічних та 
фінансових передумов, що безпосередньо впливають на їх діяльність.

Ці передумови, можна поділити за напрямками: економічними та 
фінансовими; екзогенними та ендогенними.

До економічних відносять фактори, що безпосередньо пов’язані з 
діяльністю суб’єктів господарювання та формують макросередовище, 
в якому діють банки. До фінансових – ті, що формуються в результаті 
діяльності фінансових інституцій як в середині країни, так і за її 
межами. Економічні та фінансові передумови, в свою чергу можуть бути 
поділені на екзогенні та ендогенні. Під екзогенними слід розуміти 
сукупність факторів впливу на фінансову систему національної 
економіки, викликаних зовнішніми причинами: кон’юнктурою 
міжнародних товарних і фінансових ринків, міграцією капіталу та 
людських ресурсів, інформації тощо. Зростання впливу екзогенних 
факторів є безпосереднім наслідком фінансової глобалізації. Під 
ендогенними розуміють внутрішні фактори, пов’язані з ринковою 
політикою банку, його схильністю до ризикових операцій, рівнем 
менеджменту,  керівництвом тощо. Ці фактори суттєво впливають на 
формування та використання ресурсної бази комерційних банків. 

Основні складові ресурсної бази: власний капітал та зобов’язання. 
Основними складовими зобов’язань є депозити клієнтів банку 
(залучені кошти) та кошти банків (запозичені кошти). Найбільшу 
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питому вагу у зобов’язаннях комерційних банків України складають 
кошти клієнтів банків (понад 60% у 2007 р. та 58% у 2011 р.). З початку 
становлення банківської системи в структурі залучених коштів 
переважали кошти юридичних осіб, тенденція змінилась у 2003 р. – 
частка вкладів населення перевищила кошти юридичних осіб. Вклади 
населення зростали прискореними темпами. З 1998 до 2008 рр. 
збільшення відбулось у 69 разів. Отже зараз, саме кошти фізичних осіб 
можна називати основною складовою ресурсної бази комерційних 
банків. Криза 2008-2009 рр. завдала значного удару по банківському 
сектору, як наслідок, кошти клієнтів у структурі зобов’язань 
скоротились з 60% у 2007 р.  до 47% у 2009 р. Тільки зараз ці обсяги 
починають відновлюватись. Дещо змінились тенденції в структурі 
вкладів населення. Сучасних етап характеризується зростанням 
коштів до запитання, що пояснюється популяризацією карткових 
рахунків та зростанням залишків на них. Проведений аналіз вказує, 
що ця тенденція буде мати місце і в майбутньому. Це пояснюється 
дешевизною даного ресурсу, розвитком зарплатних проектів, 
інтернет-платежів та інтернет-екваєрінгу, ровитком технологій 
безготівкових розрахунків тощо. Крім того, кошти до запитання, є 
найбільш актуальним та вигідним ресурсом для часів кризи, з якої 
країна ще не вийшла. 

Прийняття закону про оподаткування вкладів населення також 
може посилити тенденцію щодо збільшення частки депозитів до 
запитання та скорочення частки строкових депозитів. 

Дослідження виявили суттєву нерівномірність розподілу ресурсів 
в комерційних банках. Понад 65% вкладів фізичних осіб припадає на 
20 великих банків (це банки першої групи за поділом НБУ [1]).

Стосовно власного капіталу банків – його частка в пасивах є майже 
сталою та знаходиться в межах 11% (у 2003 р.) та 14% (у 2011 р.). 
Останнім часом спостерігається зростання концентрації капіталу 
серед великих та середніх банків. З одного боку це сприяє створенню 
потужних фінансових потоків з іншого – веде до поступового 
витискання невеликих банків та створює можливість змови серед 
найбільших гравців ринку. 

Висвітленні тенденції є базою для прийняття управлінських 
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рішень, спрямованих на підвищення ефективності формування та 
використання ресурсної бази комерційних банків.

Питома вага залучених коштів банків у зобов’язаннях, у 
2007-2011рр.

Список використаних джерел
1. Про розподіл банків на групи : Рішення Національного банку 
України та Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків 
від 23.12.2011 № 814: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vr814500-11
2. Статистика // Національний банк України // www.bank.gov.ua 
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УДК 336.77
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ 

СИНХРОННОСТІ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВОГО ТА 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ

О. В. Луняков, к.е.н., доцент
Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

Світова фінансово-економічна криза 2007-2008 рр. є тригером 
у виявленні накопичених в національному фінансовому секторі 
системні дисбаланси, які були пов’язані з надмірним накопиченням 
внутрісистемних фінансових ризиків в період зростання економіки 
України. Кредитна експансія та зростання цін на базові активи були 
не адекватні фундаментальним умов економічного розвитку.  

Питання фінансової стабільності, фінансової природи економічних 
коливань, ролі фінансового посередництва в забезпеченні сталого 
економічного зростання розглянуто в роботах вітчизняних 
учених А. Гальчинського, В.  Геєца, Ж. Довгань, О. Барановського, 
С.  Льовочкіна, В. Опаріна, В.  Федосова, О. Любіча, В. Домрачева, 
І. Радіонової, І. Школьник. Серед зарубіжних учених заслуговують 
на увагу останні наукові дослідження в галузі виявлення фінансових 
дисбалансів, серед яких можна виокремити роботи К. Боріо (C. Borio), 
С. Класенса (S. Claessens), М. Дремана (M. Drehmann), Д. Гердесмейєра 
(D. Gerdesmeier), Е. Мендози (E. Mendoza), М. Сробона (M. Srobona).

З метою розробки зваженої політики в регулюванні дисбалансів 
у фінансовому секторі економіки України автором розроблено 
науково-методичний підхід для дослідження міри синхронності в 
коливаннях релевантних фінансових і макроекономічних агрегатах. 
Під синхронністю будемо розуміти міру однакової спрямованості 
коливань у ключових економічних агрегатах.

Як фінансові агрегати аналізувалися: зміна обсягів кредитів 
депозитних корпорацій, наданих в економіку України; динаміка 
фондового індексу ПФТС; зміна ефективного реального валютного 
курсу. Як макроекономічний агрегат розглядався реальний ВВП 
України.
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Попередні розрахунки, проведені автором, на предмет виявлення 
суттєвих дисбалансів (у змінах фінансових агрегатів), дозволили 
здійснити групування статистичних даних за часовими інтервалами:

1) Початок кредитної експансії на тлі слабких коливань на ринку 
цінних паперів – 2000-2003 рр. На даному інтервалі часу спостерігалися 
найменші значення індексу ПФТС за весь аналізований період часу з 
2000 року по 2009 рік.

2) Зростання кредитної експансії (формування явних дисбалансів) 
в умовах суттєвого (нелінійного) зростання цін на активи на ринку 
цінних паперів – 2004-2007 рр. При цьому, слід зазначити, що в останні 
два квартали 2004 р. та в перше півріччя 2005 р., на кредитному ринку 
відбуваються незначні скорочення. Однак, це коректування ринку 
є незначними в порівнянні зі уповільненням змін у реальному ВВП. 
Реальне зростання ВВП у другому кварталі 2005 року склало 3,4%, що 
на 9,7% менше аналогічного показника 2004 року.

3) Завершення кредитної експансії (ліквідація явних дисбалансів) в 
умовах падіння цін на активи – 2008-2009 рр.

Синхронність динаміки фінансового та реального секторів 
економіки запропоновано оцінювати з використанням коефіцієнта 
конкордації, розробленого Д. Хардінгом (D. Harding) та А. Паган 
(A. Pagan) у 2002 році. За результатами дослідження синхронності 
зміни фінансових агрегатів та темпів економічного зростання 
сформульовані наступні висновки:

1) Синхронність у коливаннях релевантних кредитних агрегатах і 
рівня економічного зростання нерівномірна за аналізований період часу. 
В 2000-2003 рр. зростання реального ВВП супроводжувався адекватним 
розширенням кредитування економіки, коефіцієнт конкордації склав 
0,63.

2) У подальшому, накопичена ліквідність у фінансовому секторі 
України стимулювало розширення кредитування зі зростанням 
цін на активи. Розширення кредитування економіки, в деякій мірі, 
підтримувалось зростанням цін на активи, новими запозиченнями на 
зовнішніх ринках, зміцненням реального курсу національної валюти, 
що в цілому, спричинило явні розриви (дисбаланси) між фінансовим 
та реальним секторами економіки. Зокрема, міра однакової 
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спрямованості динаміки кредитів у ВВП та реального ВВП в 2004-
2007 рр. знизилося, тобто коефіцієнт конкордації склав всього лише 
0,38. Тим самим, кредитний та фондовий агрегати зростали в той час, 
коли темпи економічної динаміки знижувалися, формуючи умови 
для надмірного накопичення дисбалансів, а через них, – системних 
фінансових ризиків (ліквідності, кредитного та ринкового ризику).

3) Накопичені дисбаланси визначили вразливість фінансового 
сектора до шоків: відтоку іноземного капіталу, коливанню валютних 
курсів, зміни процентних ставок на позиковий капітал. Тому величина 
кредитного стиснення була наслідком накопичених дисбалансів, 
ризиків, що в момент кризи проявилися як системні.

Запропонований науково-методичний підхід у дослідженні 
синхронності динаміки фінансового та реального секторів економіки 
може виступати інструментом підтримки в прийнятті рішень у 
процесі розробки грошово-кредитної політики для досягнення не 
тільки цінової, але і фінансової стабільності національної економіки.
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УДК 658
РЕЙТИНГУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Г. М. Лютова, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

О. О. Лаврова, аспірант
Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

Суб’єкти страхового ринку України, виходячи із сучасних умов, 
потребують додаткового вливання капіталу. При виборі напрямків 
інвестування коштів, суб’єкти часто керуються узагальненими 
попередньо-сформованими спеціалістами показниками чи 
рекомендаціями. Найбільш поширеним засобом узагальнення 
показників інвестиційної привабливості страхової компанії є 
присвоєння їй рейтингової оцінки. 

Визначенню поняття рейтингу присвячено значну увагу 
сучасних науковців, в тому числі Батковський  В.  А., Буздалин  А.  В., 
Готовчиков І. Ф., Карчева Г., Міщенко В. І., Нагайчук Н. Г., Рубцов Б. Б., 
Світлична О. С. та інші.

При формулюванні даної категорії використовуються різні 
підходи, що залежать від етимології самого слова «рейтинг» та виду 
оцінок, що досліджуються конкретним науковцем. Отже, виходячи з 
проаналізованих трактувань поняття «рейтинг» доцільно визначити 
як: порівняльна якісна або кількісна оцінка аналізованого об’єкту за 
сукупністю взаємопов’язаних характеристик.

Проте, поняття «рейтинг (рейтингова оцінка) страхової компанії» 
рідко виокремлюють як окрему економічну категорію у сучасній 
спеціалізованій літературі. Тож, виходячи з усього вищезазначеного, 
можна підсумувати, що рейтинг (рейтингова оцінка) страхової 
компанії – це порівнювана інтегральна оцінка стану та перспектив 
розвитку страховика.

Процес присвоєння рейтингу в економічній літературі називають 
рейтингуванням. Рейтингування здійснюється спеціалізованими 
рейтинговими агентствами. Кожне з цих рейтингових агентств 
формує власні оцінки на підставі різних методик та підходів. Проте, 
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практично всі вони присвоюють страховим компаніям так званий 
кредитний рейтинг – це незалежна експертна оцінка спеціалізованого 
рейтингового агентства щодо ступеню кредитного ризику боргового 
зобов’язання, яка вказує на ймовірність невиконання (непогашення) 
цього зобов’язання (імовірність дефолту).

Офіційні рейтингові оцінки, що пропонуються на сьогоднішній 
день страховикам України, розроблені для усіх суб’єктів фінансового 
ринку та враховують специфіку страхової діяльності лише частково. 
Процедура публічного (дискантного) рейтингування передбачає 
оцінку об’єкту з точки зору його спроможності відповідати за 
власними зобов’язаннями сьогодні та в майбутньому з подальшим 
оприлюдненням отриманого результату.

Будь-яка модель рейтингування ґрунтується на двох основних 
компонентах: якісному (набору показників та параметрів, 
що аналізуються) та кількісному (методиці узагальнення та 
обробки показників). До якісних показників рейтингової оцінки 
страхових компаній слід віднести платоспроможність компанії, 
участь перестрахувальників у відшкодуванні збитків, показники 
ліквідності, фінансову стійкість, здатність зберігати існуючий 
рівень платоспроможності впродовж певного часу за можливих 
несприятливих внутрішніх і зовнішніх діях, розмір компанії, досвід 
її роботи на ринку, збалансованість портфеля страховки, стійкість 
клієнтської бази, перестрахувальну політика, збалансованість 
фінансових потоків, обсяг власного капіталу, суму збору страхових 
платежів, обсяг страхових виплат, страхових резервів, активів і 
статутного капіталу, обсяг перестрахувальних платежів, обсяг 
власного капіталу, інформацію про розміри прибутку страхової 
компанії України, рівень рентабельності обороту, обсяг активу і 
власного капіталу, частку ринку за видами страхування, обсяги відмов 
у страхових виплатах  та інші показники.

Інтегральне оцінювання стану та перспектив розвитку страховика 
на підставі перелічених показників може здійснюватися за однією з 
наступних методик: порівняльна, середньозважена, елементарного 
ранжування, гармонізованої оцінки. 

Рейтингові оцінки отримані таким чином у сучасній економічній 
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літературі та практиці називають рейтингом надійності 
страхових компаній, рейтингом інвестиційної привабливості 
страховиків, кредитним рейтингом тощо. Проте, лише спеціально 
розроблена модель рейтингової оцінки страховика із врахуванням 
національної шкали може дати достовірну оцінку. Таким чином, 
можна стверджувати,що ефективна модель рейтингової оцінки 
страхової компанії включає в себе логічно-структуровані блоки 
показників загально-описового характеру (розмір компанії, 
терміни функціонування, охоплені види страхування, наявність 
доведених порушень чинного законодавства у галузі страхування 
чи бухгалтерського обліку тощо), фінансово-майнового стану 
страховика, платоспроможності, частки на ринку, о відображені в 
динаміці, а також систему показників вагомості оцінки за кожним із 
блоків. На підставі такої моделі (після адаптації результатів оцінки до 
національної шкали) стає можливим проведення рейтингової оцінки 
страховика в цілому, як окремої фінансової інституції, а не лише за 
окремими параметрами. Деталізація, адаптація до даних фінансової 
та спеціалізованої звітності та апробація запропонованої моделі 
на даних страховиків України становить перспективу подальших 
досліджень.
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УДК 336.76
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКУ ТА 

ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ

І. П. Мігус, д.е.н., доцент
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Після проведення емісії акцій та їх розміщення необхідно здійснити 
оцінку її результатів. Основними методами, що використовуються 
при оцінці результатів емісії є наступні методи: витратний – дозволяє 
визначити витрати на проведення емісії та розміщення цінних паперів 
та встановити їх частку у сумі отриманого доходу від даної операції; 
прибутковості – дозволяє визначити прибуток від даної операції та її 
рентабельність; оцінки вартості капіталу – проводиться за допомогою 
багатьох способів основними з яких є WACC, CAMP тощо [1].

У своїй праці російські науковці В. Нікіфорова, В. Макарова 
та О. Волкова зазначають, що основними показниками, які 
розраховуються аналітиками за результатами розміщення акцій 
та дозволяють оцінити успішність та результативність розміщень, 
а також перспективи подальшого розвитку компанії, є [2, с.328-
331]: капіталізація за результатами розміщення акцій; відношення 
ринкової капіталізації за результатами розміщень до виручки за 
минулий звітний період чи рік проведення розміщення (market cap/ 
sales); відношення ринкової капіталізації за результатами розміщень 
до прибуткі до сплати податків, відсотків та амортизації за звітний 
період (market cap/ EBITDA) [3]. Розрахунки справедливої ціни акцій 
та її порівняння з ціною, що склалась у перші 30 днів торгівлі на 
фондовій біржі, дозволяють визначити потенціали зростання вартості 
компанії чи її зниження.

На жаль більшість акціонерних товариств, розглядаючи емісію 
акцій та їх розміщення як один із найбільш дешевих способів 
залучення капіталу, розрахунки ефективності розміщень зводять лише 
до складання кошторису витрат на їх проведення. Недосконалість 
проведених розрахунків призводить до несвоєчасної діагностики 
загроз діяльності товариства та зниження його економічної безпеки.
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Запропонована автором методика оцінки ефективності проведення 
випуску та публічного розміщення акцій дозволяє здійснити аналіз 
фінансового стану акціонерного товариства до та після проведеної 
емісії шляхом обчислення наступних кількісних показників:

− співвідношення суми залучених коштів та величини статутного 
капіталу акціонерного товариства;

− співвідношення чистого прибутку, що припадає на 1 акцію після 
проведення додаткового випуску та чистого прибутку, що припадав 
на 1 акцію до проведення додаткового випуску;

− рентабельність статутного капіталу до додаткового випуску 
акцій;

− рентабельність статутного капіталу після додаткового випуску; 
− рентабельність капіталу, залученого під час додаткового 

розміщення акцій;
− рентабельність власного капіталу;
− рентабельність власного капіталу після додаткового випуску 

акцій;
− співвідношення капіталізації після розміщення додаткового 

випуску акцій та капіталізації до розміщення акцій;
− відношення ринкової капіталізації за результатами розміщень до 

чистого доходу (виручки) від реалізації продукції;
− відношення ринкової капіталізації за результатами розміщень до 

прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.
За результатами експертного опитування кожному з показників 

була присвоєна питома вага в залежності від його впливу на оцінку 
ефективності проведеного публічного розміщення акцій. Загальна 
оцінка ефективності проведеного публічного розміщення акцій 
визначається за формулою:

(1)

де Пі – питома вага кожного коефіцієнту, Кі – показники оцінки 
ефективності проведеного публічного розміщення акцій.

 Отриманий результат характеризуватиме ефективність 
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проведеного публічного розміщення акцій за п’ятибальною шкалою, 
що дозволить визначити клас ефективності розміщення від «А» до 
«Д». Так, клас «А» характеризує проведене розміщення як ефективне, 
акціонерне товариство залучило кошти, що втричі перевищили їх 
балансову вартість, та планує наступні розміщення на зарубіжних 
ринках. Клас «Б» характеризується ефективним розміщенням акцій, 
при якому товариство залучило кошти, що вдвічі перевищили їх 
балансову вартість, та планує наступні розміщення на вітчизняних 
біржах. Клас «В» – проведене публічне розміщення було ефективним, 
але ринкова капіталізація акціонерного товариства через 30 днів після 
розміщення стала нижчою від середньої по даній галузі. Клас «Г» – 
проведене розміщення було неефективним, ринкова капіталізація 
товариства через 30 днів після розміщення знизилась більш ніж на 
20%. До класу «Д» потраплять акціонерні товариства, що не змогли 
ефективно провести публічне розміщення акцій та змушені будуть 
зміни організаційну форму з публічного на приватне.

Отже, запропонована автором методика може бути використана 
для оцінки ефективності проведення випуску та розміщення акцій 
українських підприємств та банківських установ на зарубіжних та 
вітчизняних ринках.
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УДК 368.07
ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

ЩОДО ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Н. Г. Нагайчук, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

Сучасний стан страхового ринку характеризується наявністю 
багатьох негативних тенденцій та суттєвих диспропорцій розвитку. 
Існуючі проблеми страхового ринку можемо представити блоками 
законодавчого, інфраструктурного, загальноринкового, податкового 
та методичного характеру.

За результатами проведеного дослідження сучасного стану 
українського страхового ринку було ідентифіковано негативні риси 
його функціонування, це дозволило сформулювати пропозиції щодо 
розв’язання окремих проблем, які були виявлені як секторі загального 
(ризикового) страхування, так і в сегменті страхування життя.

В секторі загального страхування:
1. З огляду на велику кількість обов’язкових видів страхування і 

значної кількості малопотужних страховиків, які отримали ліцензії 
на їх проведення, необхідно передбачити створення Страхового 
гарантійного фонду, який доцільно наділити захисними обов’язками 
в галузі обов’язкових видів страхування, інших ніж обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного 
транспорту;

2. Необхідно стимулювати розвиток добровільного медичного 
страхування (ДМС), наступним чином:

– ввести спеціальний режим оподаткування страхових компаній, 
учасників ринку ДМС (передбачити норму у ПКУ);

– передбачити застосування податкових пільг для підприємств, що 
купують послуги ДМС для своїх працівників. Свого часу такий підхід 
у сфері лайфового страхування сприяв нарощуванню обсягів цього 
сектору страхового ринку;

– дозволити віднесення страхових премій сплачених за договорами 
ДМС працівників до валових витрат;
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– надання права податкового кредиту для страхувальників-
громадян за договорами ДМС;

3. Забезпечити правові принципи компенсаційної підтримки за 
рахунок коштів держави системи агрострахування в розмірі 50% 
страхових премій. Така діяльність (підтримка агрострахування 
державою) є загальноприйнятою світовою практикою.

4. Необхідно повернутися до радянської практики обов’язкового 
страхування майна громадян, в першу чергу, будівель.

5. Передбачити впровадження механізмів обов’язкового 
страхування професійної відповідальності як підстави для отримання 
ліцензії на здійснення відповідного виду професійної діяльності 
(медичної, нотаріальної, адвокатської, експертної і т.п.).

Успішний розвиток страхування життя в Україні залежить 
від розширення переліку страхових послуг, підвищення їх 
конкурентоспроможності, розширення їхньої інфраструктури, 
удосконалення оподаткування страхових компаній, що надають 
послуги зі страхування життя, подальшої інтеграції України у 
міжнародні структури, залучення ринку страхування життя до 
вирішення завдань соціального страхування.

Таким чином для вирішення проблем сектору страхування життя 
необхідно:

1. Виключити із ст.14 п. 14.1.52 останнє речення (положення, що 
обмежує роботодавців виступати вигодонабувачами за договорами 
страхування життя) Це покращить попит юридичних осіб на продукти 
накопичувального страхування життя і відповідно це сприятиме 
надходженню на фінансовий ринок довгострокових інвестиційних 
ресурсів.

2. Для підвищення захищеності страхувальників у сегменті 
страхування життя необхідно якнайшвидше ініціювати створення 
Фонду гарантування страхових накопичень. Ініціатором і основним 
засновником цього фонду має стати держава, оскільки саме вона, 
в особі регулятора, дозволяє діяльність конкретної страхової 
компанії на ринку страхових послуг (видає ліцензію на провадження 
страхової діяльності і конкретного виду страхування) і певною мірою 
здійснює нагляд за її надійністю (здійснює поточний контроль за 
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діяльністю страховика). Крім того, однією із найбільш явних загроз 
збереження страхових накопичень є інфляція, а держава в особі уряду 
є відповідальною за макроекономічні показники. Ще однією явною 
загрозою для збереженості страхових накопичень є стан фінансового 
ринку, функціонування якого визначається фінансовою політикою, 
яку проводить держава, а також ефективністю діяльності державних 
органів в особі ДКЦПФР, ДКРРФП та НБУ. Не останнім чинником є 
низький рівень кваліфікації та неналежне управління активами в які 
розміщені кошти страхових резервів страховика. До того держава 
законодавчо визначає напрями та обмеження щодо інвестування 
коштів страхових резервів лайфових страховиків, певною мірою 
керуючись власними інтересами (інвестування в державні цінні 
папери, в напрями визначені КМУ і т.д.). Тому, з врахуванням 
цього, держава має бути відповідальною за збереження страхових 
накопичень, тобто – гарантом в останній інстанції. 

Стосовно того, що має виступати об’єктом гарантування, на 
нашу думку, це мають бути накопичення у повному обсязі. В процес 
гарантування держава має втручатися тоді, коли коштів Фонду буде 
недостатньо для виплати страхувальникам.

Страховий ринок практично вичерпав можливості екстенсивного 
розвитку, і особливо це проявляється в корпоративному страхуванні. 
Основна увага має бути сконцентрована на поліпшенні його якісних 
характеристик з метою підвищення ролі страхування в економіці 
країни, як дієвого механізму забезпечення безперервності суспільного 
виробництва.
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УДК 351:368] (477)
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. Й. Плиса, к.е.н.
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Забезпечити сталий розвиток страхового ринку, уникнувши хаосу 
та стихійних руйнівних процесів, що відкидають економіку країни 
далеко назад, може тільки держава. Саме вона, володіючи чіткою 
стратегією і програмою реформування та використовуючи весь 
арсенал, існуючих в її розпорядженні засобів, здатна у найкоротші 
терміни і з найменшими втратами створити умови для ефективного 
розвитку цивілізованого страхового ринку.

Головним аргументом на користь державного регулювання 
страхового ринку у розвинених країнах є необхідність оперативного 
вирішення проблем, передусім у випадках, коли діяльність учасників 
цього ринку не забезпечує формування належного та ефективного 
механізму захисту від ризиків. Розумне поєднання ринкових і 
державних регуляторів дає можливість реалізувати цілі розвитку 
страхового ринку України, недостатній розвиток якого гальмує 
інвестиційні процеси, стримує структурну перебудову вітчизняної 
економіки, що унеможливлює підвищення її конкурентоспроможності.

Питання про доцільність регулювання страхових відносин в умовах 
перехідної економіки може виникнути тільки за умови ігнорування 
світового досвіду. Інша справа, що форми і методи, ступінь 
розповсюдження, деталізація такого регулювання відрізняються в 
залежності від особливостей країни, ступеня її економічного розвитку, 
національних традицій, інтеграції у світове співтовариство та інших 
характеристик.

Суть державного регулювання страхового ринку визначимо як 
систему економічних й адміністративно-правових відносин, що 
виникають між учасниками страхового ринку та державою у процесі 
цілеспрямованого державного впливу на страховий ринок.

Зміст державного регулювання страхового ринку складає 
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система методів, форм й інструментів регулювання, за допомогою 
яких державні органи впливають на всі сторони функціонування 
страхового ринку. Зміст державного регулювання змінюється 
з часом, залежить від типу державного устрою, обраної моделі 
економічної політики тощо.

Світовий досвід не визначає однозначних підходів до організації 
системи регулювання на національному страховому ринку. 
Різноманітність підходів у цій сфері визначається, головним чином, 
ступенем розвитку страхового ринку; особливостями законодавства, 
яке в різних країнах відрізняється за рівнем жорсткості; соціальною 
та правовою культурою суспільства; рівнем організації професійних 
об’єднань учасників страхового ринку, здатних взяти на себе значну 
частину роботи з регулювання діяльності на ньому тощо.

Особливості систем страхового регулювання, що використовуються 
у різних країнах, виникли не одразу, а в результаті довгочасної 
еволюції, в ряді випадків на протязі кількох сторіч. Спочатку ці 
системи створювалися як засіб контролю за платоспроможністю 
страховиків та запобігання випадків невиконання ними своїх 
зобов’язань. Основними засобами досягнення цілей були 
обмежувальні та контрольні заходи. Обмежувально-контрольна 
система, сьогодні, реформується у напрямку «розумної лібералізації», 
яка допоможе з однієї сторони знизити вартість страхових послуг 
за рахунок підвищення гнучкості страховиків, а з іншої залишити 
у руках державних органів оптимальну кількість інструментів для 
недопущення ринкових провалів.

Інтеграція України у світове співтовариство вимагає формування 
стратегії інтеграції її страхової системи (та системи державного 
регулювання нею) у світовий страховий простір, оскільки об’єктивною 
реальністю кінця ХХ  початку ХХІ ст. стала глобалізація світової 
страхової системи. Суть, механізм та наслідки цього процесу до кінця 
не вивчені і мають діаметрально протилежні погляди. Одні вважають, 
що глобалізація – динамічний процес формування економічного 
та політичного неоліберального ринкового правопорядку. Інші, 
навпаки, вважають, що вона несе хаос і може обернутися світовим 
хаосом, треті конструюють проміжні гіпотетичні концепції. Сьогодні 
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світ перетворився у глобальну економічну систему, в якій сформовано 
глобально функціонуючу світову страхову систему, складовими якої 
стали окремі національні страхові системи. Не оминули ці процеси і 
страховий ринок України.

Інтенсивна глобалізація світового страхового простору 
настійливо вимагає від національних страхових ринків адаптації до 
нового режиму міжнародної торгівлі страховими послугами, який 
визначається процесами лібералізації системи страхового нагляду й 
дерегулювання страхових ринків. Сьогодні важливим завданням є 
оцінка причин, форм і тенденцій глобалізації страхового середовища, 
що допоможе оптимально сформувати стратегію інтеграції страхового 
ринку України у світовий страховий простір, тобто: визначення 
базових довгострокових цілей та орієнтирів, вибір основних дій та 
забезпечення необхідних ресурсів для досягнення таких цілей.

Наддержавні механізми регулювання формуються не тільки в 
ЄС, але і у всьому світі, оскільки глобалізація страхового ринку 
– процес загальносвітовий. Противагою європейському центру 
інтеграції на сьогодні можуть бути тільки США. Системи державного 
регулювання страхових ринків США (як єдиного національного 
ринку, що складається з ринків окремих штатів) і ЄС (як єдиного 
європейського ринку, що складається з національних ринків окремих 
країн) поступово набувають все більше схожості, зокрема, в сфері 
регулювання фінансової стійкості та платоспроможності страховиків. 
Крім того, самі ці регульовані страхові системи все більше інтегруються 
між собою, йде взаємопроникнення бізнесу, обмін страховими і 
перестрахувальними послугами, інформаційний обмін і т.п. Останнім 
часом вагомого значення набуває міжнародна взаємодія на рівні 
органів страхового нагляду.
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УДК 339.719
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

СПОЖИВАННЯМ  БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

О. І. Подоляка, к.е.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Постійне зростання конкуренції на ринку банківських послуг 
вимагає від банків постійного впровадження новітніх методів та 
технологій роботи з клієнтами. Фаза споживання є вкрай важливою 
в життєвому циклі будь-якого продукту. Споживання банківських 
продуктів пов’язане для клієнтів з певними емоціями, зусиллями, 
витратами часу та ресурсів, що може стати причинами як стресу так 
і підвищення їх задоволеності. Внаслідок цього процеси споживання 
банківських продуктів мають значний вплив на лояльність клієнтів. 
В залежності від міри керованості процесами споживання ця фаза 
життєвого циклу може стати як джерелом додаткових прибутків так і 
джерелом значних втрат для банківської установи. 

Сьогодні банки пропонують своїм клієнтам дуже схожі набори 
продуктів, їх кількість у продуктових портфелях банківських установ 
постійно зростає. Інноваційні банківські продукти швидко копіюються 
конкурентами та часто з недовірою сприймаються клієнтами. В великій 
кількості пропонованих банками продуктів важко орієнтуватися. В 
силу цього клієнту складно обрати оптимальний для вирішення своїх 
задач продукт. Більшість банківських клієнтів в Україні також мало 
цікавляться банківськими інноваціями і споживають «традиційний» 
набір банківських продуктів. 

Внаслідок цього більшість інноваційних банківських продуктів 
складно продавати. Традиційна ж реклама, для вирішення даної задачі, 
при значній її вартості, малоефективна, внаслідок того що, зазвичай, 
орієнтована на просування бренду, або «гарячих» пропозицій окремих 
продуктів. В результаті, велика кількість банківських продуктів 
є збитковими, або низькорентабельними. Але незважаючи на це 
конкуренція на ринку заставляє банки їх утримувати в своїх бізнес-
портфелях. Тому використання сьогодні традиційних підходів та 
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методів роботи з клієнтами для ринкового успіху банку недостатньо.
Система управління споживанням банківських продуктів являє 

собою комплекс методів і процесів впливу на групи клієнтів банківської 
установи з метою отримання від них певних дій та формування в них 
бажаної для банку  споживчої поведінки. З точки зору практичної 
реалізації система управління споживанням банківських продуктів 
являє собою набір інструментів впливу на поведінку клієнта, бізнес-
процесів робити з клієнтами, процесів та технологій взаємодії клієнта з 
банківською установою. 

Пропонована структура системи управління споживанням 
банківських продуктів представлена на рис. 1.

Практична побудова такої системи починається з чіткого 
формулювання задач у сфері роботи з клієнтами. На базі діагностики 
поточної ситуації та задач на основі базових принципів побудови систем 
управління споживанням визначаються стратегічні напрями вирішення 
задач у цій сфері. Для кожного з визначених стратегічних напрямів 
виділяється окрема підсистема. На наступному етапі для кожної з 

Рис. 1. Структура системи управління споживанням
 банківських продуктів
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виділених підсистем визначаються базові цінності та принципи роботи 
з клієнтами, набори, методів та інструментів впливу на клієнтів, бізнес-
процесів, та кращих практик, необхідних для ефективного вирішення 
її задач.

Впровадження систем управління споживанням банківських 
продуктів дозволить зробити споживання банківських продуктів для 
клієнта:

– Більш зручним;
– Максимально корисним в конкретних життєвих ситуаціях;
– Оптимальним у просторі, часі та кількості;
– Більш вигідним ніж, альтернативні варіанти та ін.
Внаслідок цього банк отримує наступні переваги:
– Додаткові доходи від продажів банківських продуктів;
– Підвищення лояльності та прибутковості клієнтів;
– Нові канали маркетингових комунікацій;
– Краще знання та розуміння своїх клієнтів;
– Можливості швидкого вдосконалення банківських продуктів та ін.
Це має забезпечити значне підвищення конкурентоспроможності 

банківської установи та сприятиме прискореному досягненню 
довгострокових цілей її розвитку. 
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УДК 368
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО

СТРАХУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

О. Л. Проценко, к.б.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Україна, хоча й повільно однак все ж адаптується до реалій 
сучасного ринкового середовища. В зв’язку з цим, українська держава 
та вітчизняні суб’єкти господарювання мусять адаптувати умови 
власного функціонування до напрацювань (бажано найновіших) у 
різних сферах соціально-економічного життя суспільства, в тому числі 
й у питанні забезпечення компенсації негативного впливу на довкілля. 
Адже нині ні для кого не є новиною наявність потужних негативних 
тенденцій, породжених взаємодією в тандемі людина-довкілля.

Як і в будь-якому тандемі маємо обопільний вплив його учасників 
один на одного. Як людина впливає на природу, найчастіше 
забруднюючи довкілля та руйнуючи його, так і довкілля впливає на 
інтереси людини, зокрема стихійні лиха спричиняють загибель та 
ушкодження здоров’я людей, зумовлюють значні економічні збитки, 
які демонструють чітку тенденцію до подальшого зростання.

Враховуючи несприятливі зміни в довкіллі, посилення частоти 
та зростання інтенсивності стихійних лих урядами більшості 
країн світу все більша увага приділяється питанням забезпечення 
екологічної безпеки. Вимоги екологічного законодавства стають все 
більш жорсткими, як і покарання за їх недотримання. В свою чергу, 
це змушує ризик-менеджмент підприємств все більше опікуватися 
питаннями організації забезпечення захисту фінансових інтересів 
компаній у зв’язку з можливим впливом на фінансові показники 
діяльності підприємств, з одного боку, нових регуляторних актів у 
сфері захисту довкілля, а, з іншого, – можливих наслідків стихійних 
лих. Тобто, топ-менеджмент у своїй діяльності повинен брати до уваги 
як наслідки можливого негативного впливу діяльності підприємств 
на довкілля, так і можливий несприятливий вплив сил природи на 
діяльність підприємств.
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Одним з найефективніших засобів запобігання фінансовим 
втратам підприємств, пов’язаним з впливом від/на довкілля є 
екологічне страхування. Зарубіжна експертна спільнота вважає, що 
забезпечення екологічної безпеки шляхом страхування екологічних 
ризиків повинно бути частиною планів управління ризиками 
будь-якого великого підприємства, а не лише об’єктів підвищеної 
небезпеки. Така думка є цілком логічною, адже навіть в тому випадку, 
коли підприємство не виступає безпосереднім забруднювачем 
довкілля його діяльність все ж може справляти негативний вплив на 
стан навколишнього середовища. В зв’язку з цим, показовим є факт 
все більшого поширення в США практики, коли банки (установи, які 
не мають жодного прямого відношення до сфери виробництва та не 
можуть розглядатися в якості «класичних» забруднювачів довкілля) 
при операціях з продажів нерухомого майна вимагають від клієнтів 
укладання договорів екологічного страхування нерухомого майна 
для зменшення рівня ризиковості таких продажів. Це дозволяє 
стверджувати, що нині ризики від/для довкілля все більшою мірою 
розглядаються як різновид фінансових ризиків.

В той же час необхідно зазначити, що через специфіку проявів оцінка 
екологічних ризиків є доволі складним завданням. Це пояснюється 
тим, що небезпечні своїм впливом на довкілля виробництва мають ряд 
характеристичних особливостей властивих виключно їм, наприклад: 
потужність, розміщення в певній місцевості, термін функціонування, 
перелік небезпечних речовин, що використовуються у виробництві, 
обсяги використання таких речовин тощо. Саме тому, при укладанні 
договорів екологічного страхування практикується індивідуальний 
підхід, застосування якого базується на врахуванні специфіки кожного 
конкретного виробництва.

Іншою помітною тенденцією в галузі екологічного страхування за 
кордоном є пожвавлення цього сегменту страхового ринку та прихід 
на нього ряду нових фінансовостійких гравців зокрема: ACE, Chabb 
Group, Great American, Ironshore та інших. 

З іншого боку зарубіжні аналітики звертають увагу і на негативні 
тенденції у сфері екологічного страхування, зокрема на те, що на 
ринку екологічного страхування пропонуються страхові продукти, 
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які розроблялися щонайменше 10-років тому. Це негативно впливає 
на обсяги збуту цих продуктів, адже підходи до обчислення розмірів 
страхових премій та обсягів компенсацій завданих збитків за 
договорами екологічного страхування нині суттєво змінилися. Для 
подолання цієї негативної тенденції зарубіжні страховики все частіше 
пропонують розширене страхування екологічної відповідальності 
(broad form insurance). У випадку «класичних» договорів екологічного 
страхування, передбачається виплата страхового відшкодування на 
ліквідацію забруднення довкілля, спричиненого діяльністю суб’єкта 
господарської діяльності. У випадку застосування розширеного 
страхування екологічної відповідальності поряд зі страхуванням 
екологічної відповідальності в її «класичному» розумінні 
передбачається страховий захист від інших ризиків, які можуть 
суттєво вплинути на фінансовий стан страхувальника. Наприклад, 
страховка може передбачати відшкодування можливих витрат для 
рекультивації очищеної території, відшкодування шкоди, заподіяної 
життю і здоров’ю фізичних осіб, майну фізичних і юридичних осіб у 
зв’язку із забрудненням довкілля.

Отже, нині розвиток екологічного страхування за кордоном 
характеризується рядом специфічних тенденцій. Їх вивчення може 
бути корисним для визначення подальших шляхів розвитку цього 
виду страхування в Україні.
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УДК 338.27
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН

Н. В. Рогова, в.о. доцента
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

У процесі постійно зростаючої інтеграції світового господарства 
значними темпами збільшується міжнародний поділ праці. Глобалізація 
охоплює всі сектори економічної сфери: наукові дослідження, послуги, 
фінанси, промисловість. Її локомотивом є транс- і багатонаціональні 
корпорації (ТНК і БНК), які швидко зростають, їхня кількість за два 
десятиліття збільшилася більш як вдвічі – з 36  тис до 74  тис, а їхніх 
закордонних філій налічується близько 750 тис. Вони розміщують своє 
виробництво там, де воно найбільш рентабельне відповідно до закону 
порівняних витрат і принципу виробничого взаємообміну. Так, маючи 
близько п’ятдесяти компаній, які підпадають під загальноприйняте 
визначення транснаціональних корпорацій Україна займає 15 місце у 
світі за кількістю їх філій (7362). 

Деякі найбільші ТНК у 2010 році за ринковою капіталізацією 
зрівнялися з ВВП України, що становив близько 138 млрд дол. 
США. Впритул наблизилася до показника ВВП України вартість 
телекомунікаційного гіганта АТ&T – 123 млрд дол. США., дещо меншою 
була вартість компаній-виробників автомобілів Ford Motor та General 
Motors – 118 та 105 млрд дол. США. відповідно. Із фінансових компаній 
найбільш близько за показником ринкової капіталізації до ВВП України 
були Bank of America Corp. та J.P. Morgan Chase & Co.із 150 та 116 млрд 
дол. США. відповідно. 

Щодо українських ТНК, то щорічно їх кількість зростає. Так, у 2010 
році в порівнянні з 2009 роком їх кількість зросла до 43, що є третім 
показником серед країн Центральної та Східної Європи після Польщі 
та Чеської республіки. Серед найбільших з них чотири представники 
банківського сектору (Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк та 
Райффайзен Банк Аваль), два представники сектору енергетики (НАК 
«Нафтогаз України» та Енергоринок), два представники виробничого 
сектору (Метінвест та Арселор Мітал Кривий Ріг) та один представник  
галузі транспорту (Укрзалізниця). 
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Зростання кількості вітчизняних ТНК супроводжувалося зміною у 
бік збільшення якісних характеристик їх існування. За підсумками 2010 
року, тобто у перший посткризовий рік, українські ТНК (зростання 
доходу 93% ТНК із сорока трьох) показали другий результат зі 
зростання доходів серед країн Центральної та Східної Європи після 
Естонії (зростання 100% доходу із трьох ТНК).

За рівнем доходу до рейтингу 500 найбільших ТНК Центральної та 
Східної Європи увійшли усі українські ТНК. 

Транснаціоналізація виробництва зумовлює появу нових видів 
взаємовідносин, які пронизують національні системи виробництва, 
регулювання і посилюючих їх взаємозв’язок та вразливість, тому що 
все більша частина ресурсів виробничого комплексу окремих галузей 
включається у транснаціональну сферу діяльності. 

Специфічним методом регулювання транснаціонального 
бізнесу є трансфертне ціноутворення, яке використовується у 
внутрішньокорпоративних потоках товарів, послуг чи інших активів 
на централізованій основі. Загалом під трансфертним ціноутворенням 
необхідно розуміти той випадок, коли сума прибутку зменшується 
за рахунок зниження цін при продажу продукції одним підрозділом 
компанії іншому. 

Механізм утворення трансфертних цін породжує серйозні 
управлінські та облікові проблеми, адже досягти оптимальних цін, які 
б дозволяли уникнути нераціонального розподілу ресурсів та інших 
дисбалансів, надзвичайно важко. В зв’язку з цим в ТНК розроблені 
механізми визначення внутрішніх трансфертних цін. Використовуються 
два основних методи, хоча і з багатьма варіантами. Це метод „витрати 
плюс”, коли береться вихідна вартість активу, який передається, 
підрахована у відповідності з одним із цілого ряду можливих критеріїв 
калькуляції, і на неї нараховується відсоткова надбавка, яка дозволяє 
врахувати норму прибутку всіх підрозділів-продавців у ланцюговій 
реалізації. Другий метод відомий під назвою «виручка мінус», або 
метод ціни перепродажу. В такому випадку відправною точкою є ціна 
готового продукту. З неї необхідно вирахувати відсоткову знижку, 
залишаючи для кожного підрозділу–покупця певну норму прибутку на 
актив, який передається. При цьому виходять з припущення, за яким 
підприємство-фірма, яка є покупцем, виробить додаткову добавлену 
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вартість до перепродажу продукції за кінцевою ціною.
Слід відзначити, що вищезгадані методи є недосконалими. 

Невирішеними залишаються серйозні проблеми, пов’язані з розподілом 
витрат між різними сегментами транснаціональної виробничої системи. 
До того ж другий згаданий метод може вносити похибки у тих випадках, 
коли кінцева ціна перепродажу, можливо, відображає монопольне 
становище ТНК на ринку. 

Складнощі, пов’язані з трансфертним ціноутворенням, народжують 
проблеми як для країн, що приймають, так і для країн базування 
ТНК. Справа в тому, що від методології встановлення трансфертних 
цін безпосередньо залежить обсяг прибутку, що, в свою чергу, 
відображається на розмірах податкових надходжень до бюджету. 
Різниця в системі обкладання податками держав, де розміщені 
підрозділи транснаціональних корпорацій, стимулюють перекачування 
прибутку через механізм транскордонних трансфертів.

Державне регулювання трансфертного ціноутворення найбільших 
країн СНД знаходиться на достатньо високому рівні та відповідає 
стандартам ОЕСР. 

Щодо України, то на сьогодні національної системи регулювання 
трансфертного ціноутворення фактично не існує. Проте окремі 
первинні елементи законодавчого забезпечення можна виділити, 
зокрема положення Податкового кодексу України, який діє з 1 січня 
2011 р. (в частині формування цін – з 01 січня 2013 року).

Натомість, в сучасних умовах існує нагальна необхідність подальшої 
розробки нормативно-правової бази регулювання питань трансфертного 
ціноутворення та податкової відповідальності транснаціонального 
бізнесу, а також вдосконалення практики її використання. Ця діяльність 
повинна здійснюватись у відповідності з законами „взаємної адаптації” 
та „взаємної випереджаючої багаторівневої адаптації”. Перший означає, 
що розвиток (підвищення надійності та безпеки) в будь-яких системах 
є процесом взаємної адаптації поміж системою і середовищем та поміж 
внутрішніми компонентами системи. З урахуванням даного закону 
відкриваються і можливості переосмислення таких понять, як стратегії 
і методи регулювання транснаціонального виробництва.
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УДК 336.71
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ 

КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Н. В. Рогожнікова, старший викладач
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Ефективність банківської діяльності істотно впливає на 
розвиток економіки країни. Кредитна діяльність банку є одним з 
основоположних критеріїв, який відрізняє його від небанківських 
установ. У світовій практиці саме з кредитуванням пов’язана значна 
частина прибутку банку.

Одночасно неповернення кредитів, особливо великих, може 
привести банк до банкрутства, а в силу його положення в економіці, 
до цілого ряду банкрутств, пов’язаних з ним підприємств, банків 
і приватних осіб. Тому управління кредитними операціями є 
необхідною частиною стратегії і тактики виживання і розвитку будь-
якого комерційного банку. 

Кредитні операції комерційних банків вивчаються з використанням 
низки статистичних методів. Серед них велике значення має метод 
групування: класифікація міжбанківського, банківського кредиту, 
отримання кредиту у вигляді цінних паперів, групування за термінами 
надання кредиту. Крім перерахованих групувань використовуються і 
інші. Серед них групування кредитів виданих за галузями економіки, 
які використовуються для вивчення структури кредитного портфеля 
банку в динаміці. 

До найбільш важливих показників вітчизняної статистики 
банківського кредиту належать:

- загальний розмір кредитування банками нефінансових 
корпорацій за видами економічної діяльності та домашніх господарств 
за цільовим спрямуванням, строками погашення та видами валют; 

- частка короткострокових і довготермінових кредитів у загальній 
сумі наданих кредитів;

- прострочена заборгованість нефінансових корпорацій по кредитах 
банків за видами економічної діяльності, строками погашення та 
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видами валют; 
- процентні ставки за кредитами. 
Для аналізу інтенсивності динаміки можна використовувати 

ланцюгові і базисні, середньорічні темпи зростання і приросту; 
коефіцієнти прискорення (уповільнення), випередження та 
еластичності (табл. 1).

Порівняння ланцюгових темпів зростання (коефіцієнти 
прискорення: 0,57; 1,03; 1,08) свідчать про уповільнення процесу 
кредитування банками в період фінансової кризи та відновлення 
(прискорення) в посткризовий період.

Самостійним об’єктом у статистиці кредиту є вивчення 
прострочених кредитів за їх обсягом, структурою і динамікою.

На початок 2012 року найбільша частка прострочених кредитів, 

Таблиця 1
Динаміка кредитів, наданих банками України 

на кінець року

Роки Кредити, 
млн грн.

Абсолютний 
приріст, млн 

грн.

Темп 
зростання, %

Темп 
приросту, 

%

ла
нц

ю
го

ви
й

ба
зи

сн
ий

ла
нц

ю
го

ви
й

ба
зи

сн
ий

ла
нц

ю
го

ви
й

ба
зи

сн
ий

2007 426867 - - - 100 - -
2008 734022 307155 307155 172,0 172,0 72,0 72,0
2009 723295 -10727 296428 98,5 169,4 -1,5 69,4
2010 732823 9528 305956 101,3 171,7 1,3 71,7
2011 801809 68986 374942 109,4 187,8 9,4 87,8

Джерело: Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 2.
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наданих нефінансовим корпораціям у національній валюті становить 
53,6%. Частка прострочених короткострокових кредитів в основному 
в національній валюті – 65,4%. Найбільша питома вага довгострокових 
кредитів в іноземній валюті – 70,1% [1].

У посткризовий період, тобто на кінець грудня 2011 р., частка 
споживчих кредитів в доларах США зменшилась на 19,4 процентних 
пунктів порівняно з початковим періодом фінансово-економічної 
кризи в Україні 2008 р.

Основна маса кредитів (53%) була видана банками в доларах 
США завдяки привабливості відсоткових ставок для населення та 
стабільності національної валюти [2].

Таким чином, політика «споживчого кредитування» та «доларизації» 
банківського сектора прямо або опосередковано впливає на зростання 
кредитного ризику, що підриває довіру населення до національної 
грошової одиниці. 

У банківській діяльності застосування статистичних даних і 
проведення статистичного спостереження, з подальшим аналізом 
отриманої інформації, - невід’ємна частина діяльності будь-якого 
банку. Це обгрунтовується тим, що банк повинен невпинно стежити 
за зміною попиту на кредити, бути в курсі економічних і фінансових 
змін (як на світовому і державному рівнях, так і на рівні окремо взятих 
соціальних груп) і т.д.

Список використаних джерел
1. Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 2. 
2. Офіційний сайт Національного банку України // www.bank.gov.ua.
3. Розвиток банківської системи України: Монографія/ За ред. д-ра 
екон. наук, О. І. Барановського. – К.: Ін.-т екон. та прогнозув., 2008. – 
584 с.
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УДК 336.221
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ  

ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

А. О. Саюн, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

З прийняттям Податкового Кодексу України суттєво змінилися 
умови оподаткування для страхових компаній, а саме:  впровадження 
нової ставки оподаткування податку на прибуток для страхових 
компаній та визначення об’єкту оподаткування. Тому досить 
актуальним є з’ясування сутності змін та визначення їх впливу на 
ринок страхових послуг України, як у перехідний період, так і у 
подальші роки.

До прийняття Податкового Кодексу України у страховій діяльності 
під оподатковуваним доходом слід було розуміти суму страхових 
платежів, страхових внесків, страхових премій (сума валових внесків), 
одержаних (нарахованих) страховиками-резидентами протягом 
звітного періоду за  договорами страхування і перестрахування 
ризиків на території України або за її межами, зменшених на суму 
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених 
(нарахованих) страховиком за договорами перестрахування з 
резидентом.  

Такий механізм оподаткування страховиків податком на прибуток 
діяв більше 10 років. Його перевага полягає в тому, що виводить 
страхові резерви поза систему оподаткування. Тобто обсяги 
страхових резервів не впливають на базу оподаткування, а через те 
знаходяться поза загрозою зменшення, урізання або скасування. Цей 
достатньо простий порядок оподаткування страховиків зняв дуже 
велику проблему, пов’язану із конфліктом інтересів між фіскальною 
та стимулюючою функцією податку на прибуток .

Звернемо увагу, що Податковим Кодексом України від 02.12.10 р. 
№ 2755-VI для операцій із страхування і перестрахування передбачено 
особливий порядок оподаткування, що регламентується п.151 та п.156 
цього кодексу [1]. 
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Так, відповідно до п. 156.1 даного Кодексу, об’єктом оподаткування 
страховиків, які здійснюють страхування інше, ніж страхування життя 
є прибуток від здійснення їх діяльності, а не дохід, як було раніше. 

Тобто, передбачається переведення страхових компаній на загальні 
правила оподаткування прибутку на податок за ставкою 23 відсотки, 
крім страховиків, що здійснюють довгострокове страхування життя.

На думку експертів страхової галузі впровадження такого 
оподаткування суттєво вплине на фінансові результати страхової 
компанії, та може привести до значного зниження кількості 
страховиків на ринку і відповідного зменшення прибутків. 

Разом з тим, є ряд позитивних моментів, пов’язаних з прийняттям 
Податкового Кодексу та переходом страховиків на загальні правила 
оподаткування. 

По-перше, в Кодексі вперше чітко визначено всі основні витрати та 
доходи страховика.

По-друге, при переведенні страхових компаній на загальні 
правила оподаткування практично повністю з ринку зникне схемне 
страхування, оскільки оптимізувати податки через страхові компанії 
стане невигідно. За рахунок скорочення долі схемного страхування, 
за прогнозами експертів, скорочення загального обсягу ринку 
ризикового страхування в 2011 році може скласти до 58%. 

По-третє, у більшості випадків страховим компаніям стане досить 
невигідно розміщувати депозити у банках по занижених ставках. Тому 
при переході на загальну систему оподаткування, страхові компанії 
прийдуть до більше класичної системи роботи, при якій значу частку 
від загального прибутку вони будуть вимушені забезпечувати за 
рахунок інвестиційного доходу [2]. 

Таким чином, прийняття Податкового Кодексу суттєво вплинуло на 
оподаткування страхових компаній, відповідно до якого страховики 
визначають податок на прибуток за такою ж ставкою, як і підприємства 
інших галузей, та нарахування прибутку здійснюють з отриманого 
прибутку. Пільгове оподаткування зберігається лише для страхових 
компаній, які здійснюють довгострокове страхування життя і пенсійне 
страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення. Такі 
заходити дозволяють уникнути схемне страхування та сконцентрувати 
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увагу на формування збалансованого інвестиційного портфелю для 
отримання прибутків від інвестиційної діяльності. Крім того, Кодексом 
не були враховані пропозиції страховиків щодо спрямування його на 
підвищення соціальної орієнтованості, зокрема надання громадянам 
України рівних умов при оплаті податку на прибутки фізичних 
осіб у зв’язку з довгостроковим страхуванням життя, медичним 
страхуванням і недержавним пенсійним забезпеченням в порівнянні 
з пільгами для державного соціального страхування. 

Список використаних джерел
1. Податковий Кодекс України № 2755-VІ від 02.12.2010 року // Голос 
України. - 04.12.2010. - № 229 (№ 229-230).
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УДК 330.46
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ДИНАМІКИ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ З РИНКАМИ ЄВРОПИ 
ТА РОСІЇ 

В. В. Соловйова, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Сьогодні більшість експертів схиляється до думки, що глобальна 
фінансова криза, яка вирує у світі протягом останніх п’яти років, 
набирає обертів завдяки подальшій ескалації боргової кризи у 
країнах Європейського союзу. Країнами-лідерами серед боржників 
є Греція, Португалія, Іспанія, Італія, Ірландія. Навіть країни-донори 
(Німеччина і Франція) мають певні економічні проблеми. Тому в 
умовах наростання негативних тенденцій на фондових майданчиках 
найближчих до України країн-сусідів (Росії, Європи) цікаво порівняти 
динаміку фондових індексів. 

 У даній роботі ми проаналізували динаміку щоденних значень 
індексів перерахованих країн за період з 03.01.2005 р. по 21. 09.2012 р. 
Оскільки індекс Української біржі (ux) розраховується з 2008 р., то 
попередні значення взяті за даними Першої Фондової Торгівельної 
Системи (індекс pfts).

Нами розроблено ряд еконофізичних індикаторів та передвісників 
кризових явищ [1]. Більшість з них засновані на так званій парадигмі 
складності [2]. Практично всі індикатори реалізовані у вигляді процедур 
ковзного вікна, які дозволяють слідкувати за динамікою вибраного 
індикатора, порівнювати власне з динамікою вихідного ряду і робити 
висновки щодо моніторингу та попередження небажаних явищ. 

Так, на рисунку для щоденних значень комбінованого індексу 
фондового ринку України (ux-pfts) використано індикатор-
передвісник, який названо локальним коефіцієнтом Херста ( locH ) [1]. 
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a)

      

b)

Рис. (a) Динаміка фондових індексів Франції (fchi), Росії 
(rts) та України (pfts-ux). (b) зміна з часом індексу вітчизняного 
фондового ринку та випереджального індикатора-передвісника 

кризових явищ – локального коефіцієнта Херста ( locH ).

Розрахунки проведені для ширини вікна у 500 точок з кроком в один 
день. Стрілками відмічені періоди відомих кризових явищ. Крім того 
зображена порівняльна динаміка власне означених індексів (рис. а). 

Локальний коефіцієнт Херста розраховується за сучасною 
методикою аналізу детрендованих флуктуацій [1]. У цьому випадку 
часовий ряд довжини N  інтегрується,

( ) ( )∑ =
−=

k

i i XXkY
1

 , 
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де iX  – і-те значення часового ряду, X  – його середнє значення, 
Nk ,...,1= . Далі ряд ( )kY  розбивається на m  вікон однакової 

ширини n  і для кожного вікна реалізується обчислювальна процедура 
за наступним алгоритмом: 

1) знаходиться локальний лінійний тренд ( )kYt ; 
2) часовий підряд детрендується шляхом віднімання значення 

локального тренду ( )kYt  від значень ряду ( )kY ; 
3) знаходиться середнє значення tY  для множини детрендованих 

значень.
Для одержаних значень на всіх підпослідовностях обчислюється 

величина 
 

де n  – кількість точок у вікні, m  – кількість підпослідовностей, tY  
– середнє детрендованих значень для підпослідов ності t .

Вказана процедура повторюється для вікон різної ширини, 
внаслідок чого отримується набір пар точок ( )nFn ; . У подвійному 
логарифмічному масштабі інтерполяція отриманих значень прямою 
дає змогу обчислити показник скейлінга, який і відповідає коефіцієнту 
Херста. У рамках процедури ковзного вікна ми отримуємо локальний 
коефіцієнт Херста. 

Суть самого коефіцієнта в тому, що він сигналізує про моменти 
часу, коли ряд стає більш, чи менш прогнозованим. Перед кризою 
коефіцієнт Херста помітно менший, ніж у після кризові періоди. З 
рис. (b) видно, що вказаний коефіцієнт зменшується ще у до кризові 
періоди, тобто являється індикатором, що сповіщає про кризове 
явище. 

Вказані результати корелюють з результатами і для інших 
фондових ринків [3]. 

Крім локального коефіцієнта Херста розглядаються і інші індикатори, 
порівнюються їх прогностичні можливості. Розглядаються також 
можливі сценарії розвитку наступної хвилі глобальної світової кризи. 

tn Y
m

F 1
= ,
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УДК 368
ПЕРЕВАГИ SOLVENCY II ДЛЯ ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВ 

СТРАХОВОГО РИНКУ

Н. В. Ткаченко, д.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

Нині європейська концепція визначення платоспроможності 
страховиків базується на правилах, в основу яких покладено розрахунок 
мінімальних вимог до розміру капіталу а також визначення фактичної 
величини капіталу страхових компаній, який не повинен бути 
нижчим від встановленого нормативного рівня. Однак, враховуючи 
зміни які спостерігаються в економіці країн Євроспільноти, що 
викликані різними причинами, основними з яких є євроінтеграція та 
спроби протидії коливанням на ринках, Європейська комісія активно 
веде роботу над новим поколінням директив в галузі контролю за 
платоспроможністю страхових компаній, які називаються Solvency 
II. До того ж, аналіз платоспроможності страхових компаній 
Євросоюзу, проведений в середині 1990-х років, засвідчив, що вимоги 
до цього показника повинні стати жорсткішими, в першу чергу, для 
забезпечення інтересів страхувальників. Особливістю системи Solvency 
II є зміна підходів до оцінки такого показника як платоспроможність, 
який, згідно з новими вимогами повинен визначатися на основі 
індивідуальних ризиків, властивих конкретному страховику.

Проект Solvency II офіційно започаткований у 2001 р. 
(неформально він здійснювався починаючи з 1999 р.) є широко-
масштабним заходом. 

В результаті проведеної роботи в рамках Solvency II 
запропонована абсолютно нова концепція, яка передбачає виділення 
трьох структурних блоків показників, які підлягають вивченню при 
контролі діяльності страхових компаній з метою гарантування їх 
платоспроможності (рис. 1). Очевидно, що з часом певні показники, 
які входять в той чи інший блок, можуть бути в певній мірі зміненими 
та сама концепція контролю трьох блоків показників для оцінки 
платоспроможності страховиків нині визнається беззаперечною. 
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Запровадження Solvency II надасть переваги всім основним 
учасникам страхового ринку, а саме:

1) страхувальники і застраховані отримують зростання 
впевненості в тому, що страховики вдосконалюють свою практику 
ризик-менеджменту і мають необхідний рівень капіталу, що в свою 
чергу, сприятиме підвищенню довіри страхувальників до страхових 
компаній, через мінімізацію ймовірності їх банкрутства.

Водночас, забезпечення умов для ефективнішого розміщення 
страховиками капіталу в економіці, безперечно, сприятиме зменшенню 
вартості страхових продуктів для споживачів, а це посилить 
конкуренцію та забезпечуватиме прозорість діяльності страхових 
компаній на ринку, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню якості 
надання страхових послуг та лібералізації цінової політики;

2) страхові компанії також отримають від запровадження 
Solvency II зиск. Останнім часом було розроблено чимало ефективних 
методик ризик-менеджменту. Solvency II дозволить впровадити ці 

Рис. 1. Система блоків показників, які підлягають контролю 
для оцінки платоспроможності страховиків

 згідно з Solvence II
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методики безпосередньо в галузь страхових послуг. Тож слід очікувати, 
що в результаті зросте загальний рівень управління ризиками в галузі. 

Європейська система страхування складається з великої 
кількості малих і середніх компаній, які в разі необхідності розробки 
власних внутрішніх моделей оцінки платоспроможності змушені 
будуть витратити значні кошти. Використання підходу на основі 
Solvency II, в якості альтернативи, допоможе уникнути означеним 
групам страхових компаній надмірних витрат;

3) європейська економіка в разі успішної реалізації проекту 
Solvency II забезпечуватиме ефективніше розміщення капіталу в 
галузі страхування, підвищиться керованість і передбачуваність 
страхової системи, що, в свою чергу, дозволить цій системі повноцінно 
виконувати властиві їй функції, підтримувати фінансову стійкість в 
сучасному світі наповненому різноманітними ризиками. Зменшення 
ризику неплатоспроможності компаній сприятиме підвищенню 
довіри до страхової галузі і зростанню рівня фінансової стійкості 
страхових компаній в цілому.

Крім того, нова система сприятиме пришвидшеному 
формуванню єдиного прозорого страхового ринку в структурі 
європейського ринку фінансових послуг. 
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УДК 336.77
КРЕДИТ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ

 МЕХАНІЗМІВ СТИМУЛЮВАННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Хмелярчук М. І., к.е.н., доцент, докторант,
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ,

Павлишин О. П., к.е.н., доцент,
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

Ефективне управління процесами соціально-економічного розвитку 
неможливе без вирішення проблем, пов’язаних з його фінансуванням. Адже 
фінансові ресурси є необхідною умовою забезпечення економічної активності 
та інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання усіх рівнів, 
ефективне функціонування яких становить базу економічного зростання 
та соціально-економічного розвитку в цілому.  На цій основі у зарубіжній 
літературі фінанси справедливо називають «душею» економічної активності, 
а сам фінансовий механізм розглядають як «сукупність фінансових методів 
і форм, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток 
суспільства» [1], узалежнюючи його ефективність «від цілеспрямованого 
вибору фінансових інструментів та дієвості їх впливу на окремі сторони 
соціально-економічного розвитку» [1] . 

Актуальність питання пошуку ефективних механізмів фінансування 
сталого соціально-економічного розвитку привертає увагу багатьох 
зарубіжних (Б. С. Бернанке, Р. Г. Габбард , Дж. Р. Герлі, Р. Голдсміт, 
Дж. Ліпскі, Р. Макконон,  Ф. Мишкін, Е. С. Шоу,  Дж. Штігліц та інші) та 
вітчизняних вчених (О. Василик, О.Вовчак, А. Вожжов, А. Гальчинський, 
В. Загорський, В. Опарін, В. Міщенко, С. Науменкова, А. Чухно та інші). 
Особливої гостроти дане питання набуло в умовах світової фінансово-
економічної кризи (2007 – 2009 рр.), внаслідок якої економічного спаду 
зазнали не лише країни з низькими показниками соціально-економічного 
розвитку, але і високо розвинуті країни. Саме тому на сучасному 
етапі питанням фінансово-економічної стабілізації та механізмам 
стимулювання економічного зростання присвячені значна кількість 
міжнародних конференцій на найвищому рівні, зокрема саміти «Великої 
вісімки», «Великої двадцятки», країн BRIKS тощо. 
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Очевидно, що проблема пошуку ефективних механізмів фінансування 
соціально-економічного розвитку є надзвичайно важливою і для України, 
про що відзначено у Щорічному Посланні Президента до Верховної Ради 
України, у якому наголошено на необхідності побудови «адекватної 
потребам економіки фінансової системи, орієнтованої на акумулювання і 
використання внутрішніх ресурсів відповідно до пріоритетів національних 
інтересів, що має відбуватися на основі синхронного розвитку усіх її 
секторів: банківського, страхового, фондового, інвестиційного» [2, с.88]. 
Водночас у цьому ж документі відзначено, що першочерговим завданням 
реформування фінансового сектору є формування сприятливого 
фіскального простору для бізнесу, ефективної та децентралізованої 
бюджетної системи при збереженні фінансово потужного уряду [2, 
с. 99]. Тобто пріоритетним напрямком реформ у фінансовому секторі 
визнаються державні фінанси, а відтак і розвиток фінансового ринку та 
ефективної системи фінансового посередництва.

Слід відзначити, що наголос на державних фінансах та механізмах 
державного фінансування процесів соціально-економічного розвитку 
традиційно переважає у вітчизняній економічній літературі. Так, зокрема 
О. Д. Василик розглядає фінансовий механізм як «сукупність форм і 
методів бюджетного фінансування, самофінансування, кредитування 
тощо» [3]. З цих позицій роль фінансової системи в соціально-
економічному розвитку розглядається головним чином з позиції 
виконання нею фондоутворюючої та розподільчої функції (розподілу 
і перерозподілу ВВП) з наголосом на ролі державних трансфертів та 
механізмів прямого державного фінансування в управління соціально-
економічними процесами.

Водночас у зарубіжній літературі домінує розгляд фінансової системи з 
позиції визначення ролі фінансового ринку в забезпеченні перерозподілу 
фінансових ресурсів між кредиторами і позичальниками. Так, зокрема 
Ф. Мишкін наголошує на тому, що фінансові ринки «забезпечуючи 
рух коштів від тих осіб, які не мають продуктивних інвестиційних 
можливостей до тих осіб, які мають такі можливості» [4], забезпечують 
таким чином ресурсні можливості зростання ділової активності та 
економічного зростання в цілому. Тобто у західній економічній літературі 
фінансовий механізм розглядають в основному з позиції його ресурсо- та 
фондоутворюючої функції, що реалізується через ринковий механізм та 
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на кредитній основі забезпечує взаємодію заощадників та позичальників  
на фінансовому ринку.     

Вказані відмінності, які мають місце в науковому тлумаченні суті і 
функції фінансового механізму у вітчизняній і зарубіжній літературі, на 
наш погляд, передусім пов’язані з розвитком господарської системи та 
механізмами її функціонування. Адже, як справедливо відзначає О. Д. 
Василик, «фінансовий механізм є складовою частиною господарського 
механізму в державі» [3], а тому він нерозривно пов’язаний з національною 
господарською системою та національною економічною політикою в 
цілому. Відтак недостатній розвиток в Україні ринкових інститутів та 
ринкових механізмів господарювання відповідним чином відображається 
і на фінансових механізмах стимулювання соціально-економічного 
розвитку. Водночас поступовий перехід від адміністративних до ринкових 
механізмів управління соціально-економічними процесами в Україні, 
а також і формування прогресивної моделі розвитку, орієнтованої на 
«безперервну модернізацію», передбачає диверсифікацію механізмів 
фінансування соціально-економічних процесів, що передбачає поряд 
з прямим бюджетним фінансуванням широкий розвиток механізмів 
боргового фінансування на кредитній основі. Це у свою чергу передбачає 
необхідність подальшого розвитку інститутів фінансового ринку в 
Україні (банківського сектору, фондового ринку, інвестиційних фондів 
тощо), діяльність яких передбачає широке використання кредитних 
механізмів стимулювання ділової активності та фінансування соціально-
економічного розвитку в цілому.

Список використаних джерел:
1. Business Dictionary. - [Електронний ресурс]. – Доступний з http:  http://
buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,100/id,1503
2.Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання 
Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011.  − 416 с.
3. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. − [Електронний ресурс]. – 
Доступний з http:// library.if.ua/book/35/2378.html
4. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. − 
[Електронний ресурс]. – Доступний з http:// pidruchniki.ws/1992051335090/
finansi/ekonomika_groshey_bankivskoyi_spravi_i_finansovih_rinkiv_-_
mishkin_fs
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УДК 368
ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

О. О. Шелест, аспірант
Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

провідний економіст
Національний банк України

На сучасному етапі в умовах загострення конкуренції між 
банківськими установами увага до банківських ризиків суттєво 
зростає. До того ж банківські установи частіше проводять все більш 
ризиковані операції.

Кредитна діяльність банків є одним із критеріїв, що вирізняє його 
серед небанківських установ. В світовій практиці саме з кредитуванням 
пов’язана значна частина прибутку банку. Водночас неповернення 
кредитів, особливо крупних, може призвести банк до банкрутства, а з 
огляду на його фінансові потужності та становище в економіці, до цілого 
ряду банкрутств, пов’язаних із ним підприємств, банків і приватних осіб. 
Тому управління кредитним ризиком є необхідною частиною стратегії та 
тактики виживання і розвитку будь-якого комерційного банку. 

За даними опитування, що проводилися в банках України, 
фахівці галузі з дев’яноста респондованих банків визначають, що 
кредитний ризик складає 45-50% в загальній структурі банківських 
ризиків. В Україні особливу гостроту має проблема розпізнавання, 
оцінки та регулювання банківських ризиків. За оцінками спеціалістів 
основними факторами, які дестабілізують фінансовий стан як окремих 
кредитних організацій, так і банківської системи в цілому, залишались 
незадовільний стан виробництва і як наслідок неповернення кредитів, 
що надавалися підприємствам і організаціям реального сектору 
економіки, а також незадовільна якість управління банками, які 
потрапляють в скрутне фінансове становище. 

Кредитний ризик залежить від зовнішніх (пов’язаних із станом 
зовнішнього середовища, з кон’юнктурою ринку) та внутрішніх 
(викликаних помилковими діями самого банку) факторів. Можливості 
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управління зовнішніми факторами обмежені, хоча своєчасними 
діями комерційний банк може певною мірою пом’якшити їх вплив та 
попередити крупні втрати. 

Однак основні інструменти управління кредитним ризиком 
знаходяться в сфері внутрішньої політики банку. Відповідно здатність 
управляти ризиком залежить від компетентності керівництва банку 
та рівня кваліфікації його складу фахівців, які займаються відбором 
конкретних кредитних проектів та виробленням умов кредитних угод. 

Основою для вибору правильного методу управління кредитним 
ризиком, є правильне уявлення про можливі джерела виникнення 
ризику, що пов’язані з кожною конкретною кредитною угодою. 
Класифікаційні ознаки допомагають систематизувати фактори і ризики 
притаманні певній групі прояву кредитного ризику. Це в свою чергу, дає 
змогу оперативно виявити джерело ризиків та застосувати відповідні 
методи задля мінімізації можливих збитків. Класифікація кредитного 
ризику в комерційному банку наведена нижче (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація кредитного ризику
 в комерційному банку
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Як відомо, кредитний ризик – це ризик виникнення у банку збитків 
внаслідок недотримання позичальниками початкових умов договорів із 
виконання ними прийнятих на себе грошових зобов’язань. 

Щодо управління кредитними ризиками з боку банківських установ, 
то найчастіше комерційні банки з метою їх мінімізації застосовують 
такі методи управління як диверсифікація, лімітування, резервування, 
сек’юритизація та страхування.

В сучасній практиці процес страхування охоплює всю сукупність дій, 
спрямованих на усунення, або принаймні, зменшення господарських 
ризиків. Основним мотивом, за яким комерційний банк укладає договір 
страхування кредитних ризиків, є передбачувана компенсація втрат 
в результаті настання страхового випадку. При цьому основна роль 
відводиться економічній ефективності страхування, яка виникає лише 
за умови, що в результаті отримання страхових виплат є можливість 
усунення негативних економічних наслідків, викликаних страховими 
випадками. 
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УДК 336.02
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА:

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ, 
АНАЛІЗУ ТА КОРИГУВАННЯ

О. П. Шитко, аспірант
НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

головний економіст
Національний банк України

Події останніх років чітко показали, наскільки вразливі національна 
фінансова система та реальний сектор економіки України, виявили 
нагальну потребу у перегляді основних принципів державного 
управління розвитком країни, насамперед її фінансовими ресурсами. 
Наразі обсяг фінансових активів резидентів України оцінюється 
різними експертами в 40-60 млрд дол. США, але напрями їх інвестування 
складаються не на користь державних інтересів, які полягають у 
розвитку перспективних видів економічної діяльності реального 
сектору економіки України. 

Як має змінитися фінансова політика держави, щоб досягти 
вирішення зазначених проблем? Чи мають бути уточнені її об’єкт, 
суб’єкт та інструменти аналізу?

На наше переконання, однозначна відповідь на ці питання – так. 
У контексті еволюції (розширення) розуміння сутності фінансів 

– від фінансів держави до фінансів (фінансових активів/зобов’язань) 
інституційних секторів економіки, об’єктом фінансової політики 
мають залишитись фінанси (фінансові ресурси) країни, але не лише 
фінанси сектору загальнодержавного управління, а усіх інституційних 
секторів економіки – домогосподарств, секторів фінансових та 
нефінансових корпорацій.  

Стосовно суб’єкта фінансової політики – має бути чітко визначено 
«центр» формування, аналізу та коригування політики. Наразі такого 
єдиного центру немає – функції формування та реалізації фінансової 
політики в окремих сегментах фінансової системи покладено на 
низку центральних органів влади (зокрема, Міністерство фінансів – 
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щодо сектору загальнодержавного управління, Національний банк – 
щодо сектору фінансових корпорацій, Мінекономрозвитку частково 
відповідає за фінансову політику щодо сектору нефінансових 
корпорацій). Така ситуація має бути виправлена, оскільки ефективне 
формування політики можливе лише за умови наявності єдиного 
«центру» (органу державного управління), який матиме достатні 
повноваження для формування, аналізу та коригування єдиної 
фінансової політики з використанням адекватних інструментів. 

Для розробки державної фінансової політики, яка дозволить 
скорегувати напрями руху фінансових потоків та перерозподілити 
фінансові активи у пріоритетні сектори, велике значення має 
забезпечення органів державного управління повною і достовірною 
інформацією, що дозволить провести глибокий аналіз та скласти 
прогноз очікуваних обсягів та напрямів переміщення фінансових 
ресурсів між інституційними секторами національної економіки 
у майбутньому. Результати такого аналізу та прогнозу дозволять 
посилити аналітичну базу та з часом впровадити тонкі інструменти, 
які не тільки мінімізуватимуть ризики та негативний вплив стихійних 
ринкових факторів, але й дозволять завдяки впровадженню 
фінансових стимулів забезпечити наближення до визначених цілей 
соціально-економічного розвитку. 

Одним із таких інструментів аналізу та формування фінансової 
політики може бути Баланс фінансових активів і зобов’язань 
інституційних секторів економіки України, який містить інформацію 
про накопичений на звітну дату обсяг активів і зобов’язань 
інституційних секторів економіки України як перед внутрішніми 
контрагентами (між собою), так і перед зовнішнім світом у розрізі 
фінансових інструментів. 

Фактичний баланс, який використовується більшістю провідних 
країн світу як інструмент оцінки «багатства», разом з Таблицею 
фінансових потоків (Flow-of-Funds Table) дозволить оцінити 
результати фінансової політики (чи дійсно фінансові потоки мали 
необхідний напрям), а прогнозний – визначити значення фінансових 
потоків як за сценарієм статус-кво, так і цільові, які мають бути 
досягнуті в результаті застосування визначених фінансових стимулів
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

УДК 336.717
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

ТА ЙОГО РОЗВИТОК У БАНКАХ

О. М. Бартош, ст. викладач
Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ(м. Київ)

В умовах конкуренції банки використовують усі можливості для 
поліпшення своїх позицій на ринку. Для цього, необхідно вибудувати 
систему розподілу відповідальності та мотивації керівників філій та 
менеджерів бізнес напрямів у результатах своєї праці. Підвищити 
результативність всіх сфер діяльності банку, зробити їх більш 
оперативними й цілеспрямованими, неможливо без організованої 
системи управлінського обліку. Управлінський облік є гнучкою 
системою, що забезпечує координацію, взаємодію та погодженість 
окремих елементів управління для досягнення стратегічних цілей.

Управлінський облік можна розглядати як інтегровану систему 
планування, контролю та аналізу фінансової та не фінансової 
інформації щодо необхідних для управління банком об’єктів 
для прийняття виважених ефективних рішень оперативного та 
стратегічного характеру. Управлінський облік слід розглядати, перш 
за все, як інформаційну підтримку процесу управління банком у 
цілому і структурними підрозділами зокрема [1, c.8].

Управлінський облік включає певні прийоми і методи, сукупність 
яких забезпечує управлінців інформацією про результати діяльності 
банку і наслідки прийняття рішень. По суті, управлінським 
обліком вважається та частина системи бухгалтерського обліку, яка 
задовольняє потребу управління в оперативній, змістовій інформації, 
що сприяє формуванню реальних умов для аналізу окремих об’єктів 
і процесів, обґрунтування управлінських рішень та контролю за їх 
виконанням [3, с.540]. При впровадженні управлінського обліку 
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Таблиця 1
Зміст функцій управління банком

Функції 
управління

До ведення 
управлінського обліку

При застосуванні 
управлінського обліку

Планування Формування планів 
на рівні підрозділів, 
їх уточнення та 
корегування в межах 
планового періоду

Розподіл ресурсів, 
повноважень і 
відповідальності між 
напрямками бізнесу та 
проектами. Їх оптимальний 
перерозподіл в процесі 
реалізації стратегії банку

Організація Формування 
стабільної 
організаційної 
структури, заснованої 
на принципі 
централізованого 
управління.

Децентралізація 
управління, визначення 
функцій і характеру 
діяльності структурних 
підрозділів та делегування 
їм певних повноважень

Мотивація Забезпечення трудової 
дисципліни персоналу

Управління поведінкою 
людей, використання 
інтелектуального та 
творчого потенціалу 
персоналу, управління 
знаннями

Координація Підготовка інформації 
для рішення вищого 
керівництва, передача 
розпоряджень за 
інстанціями

Створення інформаційної 
інфраструктури для 
забезпечення єдиного 
розуміння задач і 
погодження дій на всіх 
рівнях управління

Контроль Адміністративний 
контроль виконання 
планів і розпоряджень 
керівництва

Аналіз адекватності планів 
і розпоряджень внутрішнім 
та зовнішнім умовам, 
оцінка реального стану 
виконання накреслених 
завдань порівняно із 
заданими параметрами, 
визначення відхилень та 
внесення коректив
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відбувається зміна змісту функцій управління (таблиця 1).
Для підвищення ефективності діяльності кожного банку 

вирішального значення набуває обґрунтована система її оцінювання, 
що повинна проводитися паралельно з експертизою дій управлінського 
апарату за напрямами ведення банківської діяльності. Джерелом 
оцінки є інформаційна система, яка функціонує на базі системи 
автоматизації банку і накопичує значний обсяг інформаційних 
ресурсів щодо діяльності структурних підрозділів і банку загалом [2, 
с.55]. Оцінка передбачає визначення тенденцій і перспектив кожного 
підрозділу в формуванні прибутку.

Для управлінського обліку характерні динамічні процеси, тому 
система майбутнього обліку повинна містити сукупність таких 
прийомів та методів, які б забезпечили створення інформаційної 
моделі майбутньої діяльності та необхідні механізми досягнення 
бажаного стану. Досягнення нової якості управління банком можливо 
при умові відповідності системи стратегічного управляння наступним 
критеріям ефективності:

- постійна адаптація стратегії у відповідь на зміни, що відбуваються 
у внутрішньому і зовнішньому середовищі;

- створення комплексної системи управління ризиками та 
ліквідністю банку;

- створення сучасних систем клієнтського обслуговування, що 
орієнтовані на задоволення індивідуальних запитів клієнтів і швидкий 
вплив змін характеристики попиту на банківські продукти і послуги;

- здатність до безперервного інноваційного процесу тощо.

Маркетинг Створення 
високоякісних 
продуктів та їх 
просування на ринок

Створення продуктів, 
які необхідні клієнтам 
в процесі формування 
партнерських відносин з 
клієнтами

Інновації Організація планової 
розробки нових 
продуктів і технологій 
та їх поступового 
впровадження 

Безперервний пошук нових 
продуктів, найшвидша 
перебудова технологій. 
Управління портфелем 
інновації
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УДК: 65.012.32:004
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

І. М. Вагнер, викладач 
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Стратегічний аналіз базується на певному поєднанні системного, 
ситуаційного та цільового підходів до діяльності підприємства 
чи організації як відкритої соціально-економічної системи. Він 
спрямований на вивчення умов, у яких функціонує підприємство, 
концентрує увагу на необхідності відбору й використання бази 
стратегічної інформації, дозволяє прогнозувати наслідки рішень, 
що приймають, впливаючи на ситуацію шляхом відповідного 
розподілу ресурсів, установлення ефективних зв’язків та формування 
стратегічної поведінки персоналу, передбачає застосування певних 
інструментів і методів розвитку підприємства [1, с.17].

На нашу думку, процес стратегічного аналізу має таку послідовність:
– аналіз місії та існуючих стратегічних цілей підприємства;
– оцінювання стратегічного потенціалу
– формування варіантів стратегічних альтернативних рішень
– контроль та аналіз стратегічних дій
– розроблення плану модернізації стратегії.
Виходячи з положень змісту організації аналітичної роботи, 

основними завданнями організації стратегічного аналізу, на наш 
погляд, є:

- проектування процесу аналізу: регламентація цілей аналізу, 
завдань, функцій; засобів та методів розв’язування задач і виконання 
процедур; відповідальності за безперервність, комплексність 
аналітичних досліджень; взаємодія в процесі аналізу керівників різних 
рангів;

- забезпечення ефективності аналізу, подальшого його 
вдосконалення та розвитку;

- підвищення якості аналітичної інформації та ефективності її 
використання для цілей стратегічного управління;
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- раціональна організація праці виконавців економічних та 
аналітичних служб, зокрема за рахунок автоматизації аналітичних 
процесів, що сприятиме скороченню термінів проведення аналітичних 
досліджень;

- забезпечення формулювання конкретних висновків за 
результатами аналізу, пропозицій щодо вибору стратегії, яка 
відповідала б змінам ринкового середовища та стратегічному 
потенціалу підприємства.

Організація стратегічного аналізу повинна відповідати певним 
принципам: науковість; цільове спрямування та конкретність; 
системність; комплексність; плановість; дієвість; ефективність 
стратегії управління персоналом аналітичного апарату; об’єктивність, 
точність, достовірність; варіантність та оптимальність рішень; 
своєчасність та оперативність; вибір та використання сучасного 
інструментарію; ефективність організації стратегічних аналітичних 
досліджень [2, с.98]. Отже, раціональна організація стратегічного 
аналізу можлива лише за умов урахування всіх вищезазначених 
принципів.

На нинішній день у практиці організації аналітичної роботи 
розрізняють централізовану і децентралізовану форми. За 
централізованої форми всю роботу з аналітичних досліджень 
концентрують у спеціальному структурному підрозділі - відділі, 
бюро чи групі, на яких покладено виконання всіх функцій аналізу з 
відповідною їх регламентацією. Децентралізована форма організації 
аналізу передбачає, що здійснення всього комплексу аналітичних 
робіт покладається на діючу організаційну систему управління [3]. 

При виборі організаційної форми стратегічного аналізу, на нашу 
думку, слід ураховувати ряд зовнішніх і внутрішніх факторів, а саме: 
розмір підприємства; структура управління підприємством; рівень 
конкурентоспроможності підприємства; характер функціональних 
зв’язків та автоматизації управління; вид діяльності та обсяги наданих 
послуг; облікова система підприємства; регламентація стратегічного 
аналізу державними інститутами.

Отож, організація аналітичних робіт вимагає дотримання 
основних принципів стратегічного аналізу та потребує послідовного 
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виконання певних процедур. Виходячи з цього, процес стратегічного 
аналізу необхідно проводити в п’ять етапів, на кожному з яких будуть 
здійснюватися відповідні заходи, які забезпечують організацію, 
проведення стратегічного аналізу та узагальнення аналітичних 
результатів.
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УДК 657.6(075.8) 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ 

М. Й. Гедз, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Незалежний контроль має містити такі обов’язкові елементи:
а) тристоронні відносини між фахівцем, відповідальною стороною 

та користувачами;
б) об’єкт; 
в) відповідні критерії;
г) достатні відповідні докази;
д) письмовий висновок.
Незалежний контроль передбачає участь трьох окремих сторін – 

фахівця, відповідальної  сторони та користувача, до яких висуваються 
нижче наведені вимоги.

Незалежний  фахівець зобов’язаний дотримуватись таких фунда-
ментальних принципів професійної етики як чесність, об’єктивність, 
професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, 
професійна поведінка. 

Відповідальна сторона – це особа, яка відповідальна за об’єкт кон-
тролю або за інформацію з нього. 

Користувачами є особа або група осіб, для яких фахівець готує 
підсумковий документ з незалежного контролю.

Відповідальна сторона та користувач можуть належати до різних не 
взаємопов’язаних організацій або до тієї ж самої організації. 

Незалежний фахівець може взяти до виконання завдання лише за 
умови, що об’єкт дослідження є відповідальністю іншої сторони, ніж 
потенційні користувачі або сам фахівець.

Предметом незалежного контролю може бути як фізичний об’єкт, 
так і фінансова та нефінансова інформація з цього об’єкта, яка сфор-
мована або формується у процесі діяльності суб’єктів господарювання. 

Об’єкти незалежного контролю, як складові елементи предмета, 
можна звести до наступних груп:  

- первинні документи, облікові книги та регістри, фінансова, стати-
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стична, управлінська звітність тощо, для яких інформацією з предмета 
може бути оцінка відповідності;

- облікові записи, звітні дані, фінансові показники (ліквідність, 
платоспроможність, фінансова стійкість тощо), для яких інформацією з 
предмета можуть бути визнання, оцінка, подання та розкриття інформації;

- загальноекономічні показники (рентабельність, продуктивність 
тощо), для яких інформацією з предмета може бути оцінка ефективності;

- фізичні та інші характеристики (потужність, енергоспоживання, 
пропускна здатність, характеристики родючості ґрунтів, забрудненість 
навколишнього середовища тощо), для яких інформацією з предмета 
можуть бути подання та розкриття інформації, оцінка ефективності 
або відповідності;

- системи та процеси (система оплати праці та матеріального сти-
мулювання, система внутрішнього контролю підприємства, систе-
ми інформаційних технологій та інформаційної безпеки тощо), для 
яких інформацією з предмета може бути оцінка ефективності або 
відповідності;

- поведінка та діяльність (корпоративне управління, відповідність 
законодавству чи іншим вимогам дій посадових осіб, управління трудо-
вими ресурсами, діяльність підприємства тощо), для яких інформацією 
з предмета можуть бути оцінка ефективності або відповідності.

Критерії – це контрольні показники та інформація, що використо-
вуються незалежним фахівцем для оцінки або вимірювання об’єкта 
контролю. Порівнюючи фактичні показники чи інформацію, отримані 
в ході виконання завдання з контролю, з відповідними критеріями, 
фахівець приходить до певного висновку.

Для обґрунтування висновку за наслідками незалежного контролю 
необхідно отримати достатні та відповідні докази. Достатність є мірою 
кількості доказів, а відповідність – якості доказів. Якісними характери-
стиками доказів є їх доречність та достовірність.

Необхідні докази фахівець отримує виконанням відповідних кон-
трольних процедур. Контрольні процедури – це дії фахівця, направлені 
на отримання достатніх та відповідних доказів шляхом науково 
обґрунтованого застосування методичних прийомів контролю.

Підсумковий документ  з незалежного контролю подається у 



Сучасні тенденції обліково-аналітичного забезпечення фінансових установ

307

письмовій формі, в якому  міститься чітка та однозначна оцінка, вимір 
чи твердження відповідальної сторони щодо об’єкта контрою. 

Підсумовуючи вище наведене, можна сформулювати сутність 
незалежного контролю. Під незалежним контролем слід розуміти 
дослідницький процес, який передбачає поєднання наступних 
елементів:

 а) завдання з незалежного контролю виконує фахівець з обов’язковим 
дотриманням етичних норм; 

 б) об’єкт контролю є відповідальністю іншої сторони, ніж потенційні 
користувачі або сам фахівець;

в) процес дослідження об’єкта контрою включає у повному обсязі 
усі обов’язкові  процедури, передбачені Міжнародними стандартами 
завдань з надання впевненості.
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УДК 657
РОЗВИТОК ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

О. О. Гончаренко, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Інтернаціоналізація економічних відносин та їх ринкове спрямування 
зумовили потребу стандартизації обліку і звітності як інформаційних 
засобів ділового спілкування та ефективного господарювання. Саме 
фінансова звітність надає необхідну інформацію про майновий та 
фінансовий стан суб’єкта господарювання, а також результати його 
господарської діяльності за звітний період. За часи Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік існувала адміністративно-командна 
економічна система, яка не потребувала для прийняття управлінських 
рішень інформації про фінансово-майновий стан підприємства. 
Внаслідок цього мета складання фінансової звітності втратила своє 
об’єктивне значення. Після розпаду СРСР, у країнах-учасницях 
розпочався процес побудови нової, ринкової економічної системи, 
яка вимагала швидкого прийняття управлінських рішень, як реакції 
на зміни у ринковому середовищі. Базою для прийняття таких рішень 
повинна була стати фінансова звітність, яка, як виявилось, не надає 
необхідної інформації, і не є корисною. В зв’язку із цим, створення нової 
системи представлення бухгалтерської інформації у вигляді фінансових 
звітів стало передумовою розвитку економічних систем новостворених 
держав, та їх інтеграції у світове співтовариство.

Розглянувши діючі законодавчі акти країн-учасниць колишнього 
СРСР, можна стверджувати, що у кожній з країн існує спеціальний 
закон, який визначає правові засади регулювання, організації, 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 
Для більш детального роз’яснення методики ведення облікового 
процесу використовуються стандарти бухгалтерського обліку. Для 
стандартизації та порівнянності інформації зазначеної у фінансових 
звітах, Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (англ. 
International Accounting Standard Board, скорочено IASB), розроблені 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Метою МСФЗ є 
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визначення основи подання фінансових звітів загального призначення 
для забезпечення їх зіставності з фінансовими звітами суб’єкта 
господарювання за попередні періоди, а також з фінансовими звітами 
інших суб’єктів господарювання. Для досягнення цієї мети стандарти 
установлюють загальні вимоги щодо подання фінансових звітів, 
керівництво з їхньої структури та мінімальні вимоги щодо їхнього 
змісту, визнання, оцінку та розкриття інформації про конкретні 
операції та інші події. Головною особливістю МСФЗ є те, що вони не 
можуть врахувати національних особливостей економічних систем всіх 
країн, тому ще далеко не всі країни затвердили на законодавчому рівні 
використання МСФЗ.

Такі країни як Киргизстан та Грузія повністю перейшли на 
використання МСФЗ, інші ж країни, внесли лише правки до 
спеціального закону та національних стандартів з метою врегулювання 
розбіжностей з МСФЗ. Проте, говорити про повну відповідність 
національних стандартів і МСФЗ ще зарано, оскільки залишається 
безліч неврегульованих розбіжностей.

Однією із таких розбіжностей є визначення поняття фінансової 
звітності. Так, п. 7 МСБО 1 визначає, що фінансова звітність це 
структуроване відображення фінансового стану та результатів 
діяльності підприємства. Тотожними є визначення запропоновані у 
законодавчих та нормативних актах Російської Федерації, Білорусі, 
Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та 
Туркменістану. Проте у таких країнах як Україна, Литва та Естонія, 
поняття фінансової звітності дещо розширене, а у Вірменії, Латвії, 
Молдові та Узбекистані, навпаки звужене та неповне.

Не менш важливою за саме поняття фінансової звітності є мета її 
складання. Міжнародні стандарти акцентують увагу на корисності 
інформації представленої у фінансовій звітності. Що ж до країн-
учасниць СРСР, то принципових відмінностей у визначенні мети 
фінансових звітів немає, але в законодавстві деяких країн це поняття 
дещо розширене, а в деяких, наводиться звужено. 

Інформація, яка забезпечує досягнення мети фінансової звітності 
подається користувачам у вигляді фінансових звітів. Кількісні 
характеристики фінансових звітів у країнах-учасницях СРСР є 
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схожими між собою, зокрема невід’ємними елементами фінансової 
звітності кожної країни є баланс (звіт про фінансове становище) та 
звіт про фінансові результати (звіт про прибутки та збитки). Проте 
у таких країнах як Російська Федерація, Білорусь, Грузія, Казахстан, 
Киргизстан, Латвія, Молдова, Туркменістан та Таджикистан звіт про 
фінансові результати має назву звіт про прибутки та збитки. А у Литві 
та Естонії він взагалі не складається, натомість подається звіт про 
доходи. Законодавством Узбекистану передбачена наявність звіту про 
рух основних засобів. Не менш важливою є така форма звітності як 
примітки, більшість країн які не складають цю форму, використовують 
або ж пояснювальні записки до фінансової звітності, або додатки.

До фінансових звітів, окрім кількісних вимог, висуваються також 
якісні вимоги, що мають на меті відповідність інформації поданої у 
фінансових звітах вимогам користувачів. Загальна кількість вимог 
щодо якості звітності складає 16 найменувань, головною з яких є 
корисність, але вона зазначається лише у законодавстві Латвії. Що ж 
до інших якісних характеристик, то найбільш вживаними є доречність, 
достовірність, співставність та зрозумілість. Варто зазначити, що в 
Білорусії, Азербайджані, Грузії та Туркменістані якісні характеристики 
фінансової звітності не виділяються взагалі.

Таким чином, більшість пострадянських країн поступово приводять 
своє законодавство з питань регулювання бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності у відповідність із міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ). Але залишається ще безліч неврегульованих 
розбіжностей, головними з яких є якісні характеристики та принципи 
фінансових звітів, які повинні задовольняти головну мету інформації 
фінансових звітів – бути корисною. Досвід пострадянських країн, які 
перейшли на використання МСФЗ повинен використовуватись в 
вітчизняній економіці з врахуванням національних особливостей. А 
економічні відносини країн вимагають застосування конвергенційних 
заходів у процесі зближення стандартів і систем обліку та звітності.
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УДК 657.1
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ

Н. Г. Євченко, к.е.н.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Фінансова звітність розкриває узагальнену інформацію щодо 
фінансового стану банку, результатів його діяльності та руху грошових 
коштів. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам 
повної,  правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і 
діяльність банку для прийняття економічних рішень. 

Для забезпечення можливості зіставлення результатів діяльності 
українських та закордонних банків, а також для полегшення 
сприйняття інформації закордонними інвесторами і контрагентами, 
фінансові звіти українських банків повинні формуватись відповідно 
до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності (МСБО та МСФЗ). Протягом останніх років методологічна 
робота НБУ у сфері бухгалтерського обліку була спрямована саме на 
перегляд нормативних документів щодо складання звітності у зв’язку 
із змінами МСФЗ.

Необхідно зазначити, що всі форми фінансової звітності містять 
в собі управлінську інформацію. Проте саме примітки до фінансової 
звітності відображають інформацію, яка використовується як 
забезпечення фінансового менеджменту банку. 

Примітки до фінансової звітності складаються на підставі даних 
синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку банку та є 
невід’ємною складовою фінансової звітності. 

Примітки до фінансової звітності – це сукупність показників 
і пояснень, що забезпечують деталізацію та обґрунтованість 
статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої 
передбачено відповідними положеннями (стандартами). 

За принципом повноти висвітлення фінансова звітність повинна 
містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій 
та подій, яка може вплинути на управлінські рішення. Таким чином, 
у примітках до фінансових звітів необхідно розкривати інформацію, 
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що містить додатковий аналіз статей звітності, необхідний для 
забезпечення її зрозумілості та доречності.

Для дослідження структури приміток до річної фінансової звітності 
банків, на нашу думку, їх доцільно розглядати у розрізі наступних 
умовних груп: 

− примітка 1 «Облікова політика банку» складається з 23 
підприміток, які розкривають облікову політику банку та деталізують 
методики обліку окремих операцій та видів діяльності банку;

− примітка 2 «Економічне середовище, в умовах якого банк 
здійснює свою діяльність» надає опис основних макроекономічних 
параметрів розвитку економіки України та визначає їх вплив на 
фінансовий стан та результати діяльності банку;

− примітка 3 «Перехід на нові та переглянуті стандарти 
та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати 
стандарти» розкриває перелік та тлумачення міжнародних стандартів 
фінансової звітності, які застосовуються банком; а також визначає 
вплив зазначених стандартів на облікову політику банку та статті 
балансу і звіту про фінансові результати; 

− примітки 4-27 деталізують зміст статей річного балансу;
− примітки 28-35 уточнюють зміст статей річного звіту про 

фінансові результати;
− примітки 36-46 розкривають додаткову інформацію, що не 

наведена у формах фінансової звітності, зокрема, характеризують 
фінансові ризики банку. 

Найбільш комплексно результати управління відображає примітка 
«Окремі показники діяльності банку», яка включає розраховані та 
нормативні значення більшості економічних нормативів, визначених 
Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 
затвердженою постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. 
Також у даній примітці досить детально розкриваються показники, що 
характеризують якість кредитного портфеля банку: обсяги кредитного 
портфеля та резервів у розрізі класифікованих кредитних операцій. 
Крім того, в ній наводиться інформація щодо рентабельності активів 
банку, прибутковості акцій та власників істотної участі. 

З точки зору повноти та рівня деталізації інформації щодо оцінки 



Сучасні тенденції обліково-аналітичного забезпечення фінансових установ

313

ризиків банку найбільш важливим є зміст примітки 37 «Управління 
фінансовими ризиками», в якій банк описує цілі, політику та процеси 
управління основними фінансовими ризиками: кредитним, валютним, 
процентним, географічним та ліквідності. Банк також розкриває 
методи, що були використані для оцінки зазначених ризиків, а також 
результати проведеної оцінки.

Найбільший обсяг управлінської інформації розкривають 
примітки 2 «Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює 
свою діяльність» та 36 «Звітні сегменти». У примітці 2 банк повинен 
надавати опис загальної економічної ситуації в країні за звітний період 
та вплив даної ситуації на результати діяльності банку.

У примітці 36 наводиться інформація за основними сегментами 
банківської діяльності, а саме: активи, зобов’язання, доходи, витрати 
та прибуток за кожним звітним сегментом.  Банкам рекомендовано 
розкривати інформацію у розрізі наступних звітних сегментів: послуги 
корпоративним клієнтам, послуги фізичним особам, інвестиційна 
банківська діяльність.

Таким чином, розкриття управлінської інформації у складі 
фінансової звітності банків сприяє задоволенню потреб користувачів 
банківської звітності, раціональній організації бухгалтерського 
обліку в банку, забезпеченню достовірності та релевантності звітної 
інформації з точки зору використання її в управлінні.
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УДК 657.1
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. А. Замлинський, к.е.н., доцент
Одеський державний аграрний університет

Бухгалтерський облік на сучасному етапі розвитку як вітчизняної, 
так і світової економіки характеризується процесами чисельних 
перетворень. Посилюється потреба у нової якості та універсальності 
світової мови бізнесу. 

Розробка визнаних багатьма міжнародними організаціями 
концепцій, норм і правил подання облікової інформації у фінансовій 
звітності є далекоглядним кроком економічного співтовариства, який 
має значення глобального рівня і вирішує, у тому числі, проблему 
обмеженості ресурсів. За допомогою МСФЗ можливо подати дані 
про діяльність компаній, зрозумілі зацікавленому користувачеві 
незалежно від його національної належності і територіальної 
віддаленості від суб’єкта господарювання.

Глобалізація розширює можливості окремих країн щодо 
використання та оптимальної комбінації різноманітних ресурсів, 
їхньої більш глибокої і всебічної участі в системі міжнародного поділу 
праці, з іншого – глобальні процеси значно загострюють конкурентну 
боротьбу, спричиняють маніпулювання величезними фінансовими й 
інвестиційними ресурсами, що становить реальну загрозу для країн із 
низькими і середніми доходами.

Розвиток бухгалтерського обліку поступово переходить з 
національного рівня на міжнародний. Саме тому облік буде 
змінюватися відповідно до інтересів та потреб інвесторів, які 
виступають у ролі переважно глобальних зовнішніх користувачів 
інформації.

Незважаючи на кардинально протилежні правила ведення бізнесу 
у різних країнах, які зумовлені різними юридичними, політичними, 
соціальними аспектами, часткою «тіньового» капіталу та чесністю 
сплати податків – інформаційна система має проводити достовірну 
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діагностику стану життєво важливих галузей національної економіки для 
забезпечення продовольчої, екологічної та енергетичної безпеки світу. 

Міжнародна конкурентоспроможність економіки нашої країни 
визначається такими чинниками: здатністю витримувати поточну 
конкуренцію на ринках товарів і послуг; адаптацією до постійно 
змінних зовнішніх умов; її стійкістю і здатністю до саморозвитку; 
конкурентоспроможністю її загальноекономічного, експортного, 
науково-технічного сукупного потенціалу. 

Сьогодні спостерігається розбалансованість у питаннях звітності. 
Різні форми звітності підлягають зведенню різними державними 
відомствами. У зв’язку з цим на державному рівні спостерігається 
відсутність єдиного уніфікованого механізму та безсистемність 
розкриття інформації про фінансово-господарську діяльність.

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності і, як наслідок, чинним законодавством України не 
передбачено регламентування ведення виробничого (управлінського) 
обліку. Це є справою самих підприємств, для яких якість 
інформованості керівництва є основою ефективного функціонування 
системи управління. Недооцінка ролі управлінського обліку 
призводить до неефективного використання матеріальних, трудових, 
інтелектуальних, інформаційних і фінансових ресурсів підприємства, 
ускладнює процес ухвалення стратегічних рішень, що у свою чергу 
утворює розрив між підприємством і зовнішнім середовищем. Для 
ефективного ведення управлінського обліку необхідно розробити 
регламентуючі документи, які визначатимуть основні правила обліку. 
На нашу думку, цікавим би було впровадження пакету електронних 
документів, який дасть змогу скоротити час їх опрацювання, 
дозволить передавати оперативні данні на вимогу користувачам 
за допомогою світової електронної мережі та не буде суперечити 
чинному законодавству. Обґрунтованість використання міжнародних 
стандартів фінансової звітності для цілей управлінського обліку в 
умовах постійного розвитку технологій має визначатися специфікою 
діяльності підприємств і складом господарських операцій.

Незважаючи на те, що транснаціональні компанії фактично 
вирішують питання нового економічного і політичного переділу 
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світу, стоять на межі створення світового наднаціонального уряду, 
управляють війнами у країнах Близького і Середнього Сходу, 
Латинської Америки, існуюча теоретична основа міжнародних 
стандартів звітності має бути переглянута з урахуванням інтересів 
національних економік більшості країн з метою підвищення 
соціальних та екологічних стандартів усього людства. Актуальним 
є вирішення питань відновлення природних ресурсів; дотримання 
вимог якості продукції, соціальних гарантій, що ігнорується 
транснаціональними корпораціями. Будемо сподіватись, що створення 
українських ТНК дозволить певною мірою захистити національні 
економічні інтереси, сприятиме подальшому розвитку українських 
господарських структур, інтернаціоналізації їхнього виробництва й 
капіталу, інтеграції України у світову економіку, її участі в глобальних 
трансформаційних процесах.

Поступовий перехід національної системи обліку до міжнародного 
рівня має відбуватись за наступними напрямами: модернізація системи 
захисту внутрішнього ринку відповідно до вимог СОТ; поступова 
структурна перебудова національної економіки та підвищення 
її конкурентоспроможності відповідно до вимог міжнародної 
конкуренції; підтримка експортних виробництв та удосконалення 
структури експорту; підвищення якості суспільних інституцій та 
інфраструктури; зростання якості і вартості людського капіталу; 
активізація генерації та впровадження новітніх технологій. 

Для ефективного втілення у життя запропонованих підходів, 
необхідно привести у відповідність з світовими стандартами систему 
фінансового контролю, бухгалтерського обліку та звітності, усунути 
суперечності у податковому та бухгалтерському законодавстві як на 
рівні підприємств, так і в контексті фінансової діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування.
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УДК 336.71
СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ 

ПОКАЗНИКІВ БАНКУ

О. В. Кравченко, к.е.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Розроблена Р. Нортоном і Д. Капланом система збалансованих 
показників для оцінки критеріїв майбутнього і поточного потенціалу 
різних компаній, пов’язаного з перспективами розвитку і росту, 
який базується на сукупності як фінансових так і нефінансових 
показників є основною складовою системи управління організацією. 
Її спрямованість – підвищення ефективності управління через 
застосування оптимального набору індикаторів діяльності.

Показники системи включають такі складові: фінанси, внутрішні 
бізнес-процеси, навчання та зростання; ринки-клієнти. Фінансова є 
домінуючим елементом у структурі СЗП, оскільки дає змогу оцінити 
ефективність обраної стратегії. Поліпшити результати діяльності 
банку можна через зменшення витрат на формування ресурсів або 
збільшення приросту доходів від проведення активних операцій. В 
СЗП слід розрізняти показники, що вимірюють досягнення цілей – 
ключові індикатори (КІ), і показники, які відображають процеси, що 
забезпечують досягнення цих цілей - оперативні показники (ОП). 
Концепція СЗП передбачає побудову збалансованих багатопланових 
зв’язків між KI та ОП, фінансовими та нефінансовими показниками, 
стратегічним та операційним рівнями управління, минулими та 
майбутніми результатами, а також між внутрішніми та зовнішніми 
аспектами діяльності банку. Згідно експертних оцінок кількість КІ на 
корпоративному рівні або рівні компанії не повинно перевищувати 
15-25, інакше це призведе до розсіювання уваги, ресурсів, зусиль, 
відбудеться розмиття цілей та відповідальності, тобто стратегічний 
фокус порушиться [2].

Вважаємо, що формування КІ повинно здійснюватися через 
поєднання поточних результатів конкурентної активності банків 
з їх можливостями по довгостроковому створенню вартості та 
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підвищення рівня капіталізації банківської системи. Слід також 
мати на увазі, що фінансові показники мають більшу інерцію ніж 
нефінансові, тому у випадку зниження деяких значень перших з них 
- витрати на виправлення ситуації набагато більші, ніж витрати на 
виправлення других. Враховуюче це, є необхідність проведення аналізу 
даних показників на системній та періодичній основі. Варто також 
визначитись з методологію розрахунку певних показників і розробити 
додаткові параметри. При цьому алгоритм розрахунку тих чи інших 
показників диференціювати залежно від цілей. Поєднання обраних 
в СЗП показників відображає ту рівновагу, яка зберігається між 
коротко- та довгостроковими цілями, фінансовими та нефінансовими 
показниками, основними та допоміжними параметрами, а також 
внутрішніми та зовнішніми факторами діяльності.

Аналізуючи елементи фінансової складової СЗП,  варто 
зауважити,  що в процесі управління керівництво стикається з 
двома альтернативами - або нарощувати майбутній потенціал, що 
вимагає відповідних витрат, або оперувати показниками поточної 
ефективності,  що дозволяє отримати доходи у короткостроковому 
періоді, однак це не забезпечить банківській установі конкурентні 
переваги у майбутньому. 

Складова ринок-клієнти включає інформацію, що відображає 
реакцію зовнішнього середовища на здатність банку задовольняти 
потреби клієнтів для досягнення своїх фінансових показників: 
задоволення клієнтів якістю обслуговування, збереження існуючої 
клієнтської бази, розширення клієнтської бази, прибутковість 
клієнта, питома вага клієнта у портфелі банку. Цілі даного напряму 
описують відповідну стратегію вибору цільової групи споживачів 
та задоволення їх потреб, а цілі фінансово-економічних результатів 
успішної стратегії (збільшення доходів, зростання ефективності). 

Інші елементи СЗП – внутрішні бізнес-процеси та навчання 
і розвиток - формулюють, у який спосіб необхідно реалізувати 
відповідну обрану стратегію. Два попередніх компоненти стратегії 
залежать від складової бізнес-процеси, а саме: формулювання та 
представлення клієнтам певної споживчої цінності та оптимізації 
процесів та мінімізації витрат як способів підвищення ефективності 



Сучасні тенденції обліково-аналітичного забезпечення фінансових установ

319

у фінансовій складовій СЗП. До них можна віднести: процес 
управління клієнтами, інноваційній процес, законодавчий та 
соціальний процеси та процес управління ресурсним потенціалом. 
Пріоритети внутрішньої складової СЗП вказують на реалізацію 
стратегії відповідного типу: якщо банк обирає позицію лідера 
у послугах та продуктах, у такому випадку здійснює акцент на 
розвитку інноваційних процесів; у разі комплексного підходу до 
обслуговування потреб клієнта, банк віддає перевагу процесам 
управління клієнтами.

Очікуваний ефект від реалізації обраних стратегій досягається 
у різні періоди часу: найшвидше бажані фінансові результати 
можна отримати завдяки вдосконаленню оперативного управління 
ресурсним потенціалом та портфелем активних операцій, більшого 
часу необхідно для того, щоб збільшити доходи банку від налагодження 
взаємовідносин з існуючими та новими клієнтами; найбільше затрат 
часу та ресурсів потребують інноваційні процеси, результат від 
реалізації яких забезпечує банківській установі конкурентні переваги 
у майбутньому та очікуваний дохід через 2-4 роки [1]. 

Складова навчання-розвиток містить показники спроможності банку 
забезпечувати ефективність пріоритетних бізнес-процесів за допомогою 
трудових, інформаційних, технічних та організаційних ресурсів.

Правильно побудована СЗП банку повинна мати оптимальний набір 
ключових індикаторів та оперативних показників в наведених складових 
з  встановленням відповідних причинно-наслідкових зв’язків.
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УДК 657.6 (075.8)
МЕТОДИКА АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

О. Д. Круподер, викладач
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ  (м. Київ)

Недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) є активними суб’єктами 
світового ринку капіталу, оскільки формують важливу складову 
фінансових ринків розвинутих країн. У сучасній економічній системі 
ці інститути виконують декілька функцій. З-поміж інших слід виділити 
інвестиційну функцію, яка реалізується через інвестиційну діяльність. 
Трансформуючи вільні кошти підприємств і домогосподарств у 
інвестиції, НПФ виступають джерелом довгострокових інвестиційних 
ресурсів для розвитку економіки, що, як показує досвід багатьох країн, 
сприяє економічному зростанню.

За даними, розміщеними на сайті Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
(далі – Нацкомфінпослуг), в Державному реєстрі фінансових установ 
міститься інформація про 97 НПФ та 40 адміністраторів НПФ. 
Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх 
років розвивається досить жваво, а основні показники діяльності 
НПФ демонструють стабільне зростання [1].

Дослідженню наукових і практичних аспектів розвитку НПФ в 
Україні присвячено праці таких вітчизняних науковців, як Н. Горовець, 
І. Дороніна, Д. Зінков, В. Коваленко, О. Коваль, Д. Леонов, С. Лондар, 
С. Рудак, О. Русак, Н. Ткаченко, В. Толуб’як, А. Федоренко, О. Ярошенко. 
Проблеми інвестиційної діяльності НПФ досліджували С. Брагін, 
А. Камінський, К. Клименко, О.  Туманова. Особливості ведення 
бухгалтерського обліку діяльності НПФ розглядали О. Гончаренко, 
Т. Мельник, І. Ткачук. Питаннями нагляду і контролю за діяльністю 
НПФ займались Ю. Діденко, Л. Михайлов, А. Незнамова, Л. Сичова, 
Н. Слов’янська, О. Шатравка. Проте залишається не розробленою 
методика аудиту інвестиційної діяльності НПФ, що в кінцевому 
підсумку може негативно вплинути на висловлення незалежної думки 
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аудитора про достовірність даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової та спеціальної звітності НПФ в усіх суттєвих аспектах та їх 
відповідність встановленим критеріям.

Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» [2] НПФ 
підлягають обов’язковому незалежному щорічному аудиту. 
Об’єктами незалежного аудиту недержавних пенсійних фондів та 
їх адміністраторів є річна фінансова звітність, визначена Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [3], та 
спеціальна звітність, затверджена Нацкомфінпослуг.

Під час проведення аудиту інвестиційної діяльності НПФ, 
важливим є вибір нормативного забезпечення критеріїв відповідності 
фінансової інформації. Особливу увагу слід приділити встановленню 
відповідності затвердженої інвестиційної декларації нормам 
Положення про інвестиційну декларацію НПФ [4], так як це документ, 
що визначає інвестиційну політику НПФ і відображає основні 
напрями інвестування пенсійних активів та обмеження інвестиційної 
діяльності з пенсійними активами, установлені в межах загальних 
вимог та обмежень інвестиційної діяльності.

Для тестування (виконання процедури по суті) вибіркової 
сукупності даних інвестиційної діяльності пропонуються методики 
«зверху-вниз» та «знизу вверх», доповнені взаємозв’язками для 
співставлення даних річної фінансової звітності з даними спеціальної 
звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора 
недержавних пенсійних фондів [5].

Аудиторські висновки, що подаються недержавним пенсійним 
фондом та адміністратором недержавних пенсійних фондів разом із 
відповідними звітами до Нацкомфінпослуг, складаються відповідно 
до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», МСА 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 
МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та 
МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи 
оглядами історичної фінансової інформації» [6], а також з урахуванням 
методичних рекомендацій Нацкомфінпослуг щодо формату 
аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної 
фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного фонду 
та адміністратора недержавних пенсійних фондів [7].
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УДК: 657.006
ПРОБЛЕМИ ПІДНЯТТЯ НАУКОВОГО СТАТУСУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

О. П. Кундря-Висоцька, к.е.н.
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Основною тенденцією розвитку бухгалтерського обліку було і 
залишається постійне уточнення його ролі та значення в суспільстві на 
кожному з етапів становлення та розвитку економіки. В сьогоднішніх 
умовах серед вчених відсутня загальна концепція стосовно розвитку 
облікової наукової думки, яким чином це необхідно робити та 
на основі застосування яких підходів, а деякі дослідники навіть 
ставлять під сумнів питання щодо існування майбутнього у розвитку 
бухгалтерського обліку. Прикро і небезпечно спостерігати як значення 
домінантної ролі системи бухгалтерського обліку як основного 
генератора інформації, необхідної для прийняття управлінських 
рішень, підгинається виключно у практичну площину, заперечується 
стратегічна модель розвитку обліку. 

На нашу думку, причиною таких негативних тенденцій, в першу 
чергу, є самі виконавці – фахівці з обліку. Як би скептично у даному 
сенсі це не звучало, але «спастись (не втопитись) – справа рук саме тих, 
хто топиться». Облікова професія – справа високоінтелектуальних 
людей, які володіють здібностями, що перевищують рівень звичайного 
підприємця. Бухгалтери, природно, бувають різні: погані та хороші, 
у зв’язку з чим в 1927 р. висловився знаменитий американський 
аудитор Р. Монтгомері: «Хороший облік – наслідок роботи хороших 
бухгалтерів». 

Вимоги, висунуті до облікової професії, досить високі. У бухгалтера 
повинен бути «сильний розум, послідовні практичні цілі». Гете вважав, 
що такий розум – «кращий розум на землі». Арістотель зазначав, що 
«розум полягає не тільки в знаннях, але й в умінні застосовувати 
знання на практиці». 

Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але 
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й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття 
рішень, контроль і привернення уваги керівництва до порушень, оцінку, 
огляд діяльності і аудит. 

Розгляд бухгалтерського обліку крізь призму інтересів різних 
суб’єктів економічних відносин вперше зустрічається у працях 
представників французької школи Е. Леоте і А. Гільбо. Така зміна 
розуміння обліку була пов’язана з ускладненням економічної 
організації суспільства, необхідністю визначення прибутку 
підприємств для впорядкування взаємовідносин з акціонерами з 
приводу дивідендів, а також з державою – з приводу сплати податків 
на прибуток і на доходи. Саме ці вчені проголосили незалежність 
облікових ідей від вузьких практичних завдань.[1] Французькі вчені 
висунули доктрину трьох функцій обліку (рис. 1)

Інститут управлінських бухгалтерів (The Institute of Management 

Accountants) США ще у 1990-1995 pp. проводив дослідження типових 
функцій бухгалтерів-управлінців, яке підтвердило висновок про те, 
що останнім часом у компаніях, які займають лідируючі позиції у 
практиці управлінського обліку, все частіше бухгалтери обіймають 
посади внутрішніх аналітиків або бізнес-аналітиків. Значно менше 
часу витрачається на механічні розрахунки завдяки досягненням 
інформаційних технологій і більше значення надається аналізу та 
інтерпретації інформації. Інша важлива зміна полягає у тому, що 
бухгалтери-управлінці перемістили свої офіси у виробничі підрозділи, 

Рис. 1. Багатофункціональна система обліку

 Функції обліку 

Рахівнича 
Класифікація об»єктів, рахунків, розробка 

спеціальної логіки, тощо 

Соціальна Порівняння та врахування інтересів різних 
суб»єктів суспільних відносин 

          Економічна Управління господарськими процесами на основі 
облікової інформації 
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приділяючи більше часу роботі у міжфункціональних підрозділах, 
особистому спілкуванню з менеджерами і більш активній участі у 
прийнятті рішень. [2] Такий підхід більше зорієнтований на управління 
процесами в організації. Користь, яку отримали менеджери від таких 
змін, очевидна: інформація стала більш своєчасною, ґрунтовною і 
гнучкою, надається у тій формі, яка потрібна менеджерам.

Для розвитку облікової науки сьогодні необхідно встановлювати 
контакти і сприяти взаємодії між окремими галузями наук в минулому, 
теперішньому та майбутньому. Необхідно використовувати так званий 
корпоративний (об’єднуючий) підхід, суть якого полягає в тому, що 
знання, отримані з різних дисциплін, так чи інакше пов’язаних з 
бухгалтерським обліком, служать вихідним матеріалом, який може 
бути використаний при побудові нових методологічних конструкцій 
обліку, що дасть, безумовно, бажаний синергетичний ефект в розвитку 
наукового статусу бухгалтерського обліку.
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УДК 657.47:336.71
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРАКТИЦІ БАНКІВСЬКИХ 
УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

О. М. Сарахман, к.е.н.
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Для банківських установ питання організації управлінського обліку 
та пошуку ефективних методів його ведення є актуальним, оскільки 
при запровадженні нових банківських продуктів та послуг, зростає 
обсяг інформації, а отже і ускладнюється система управління банком. 
Сьогодні банкірів цікавлять не цифри звітності, а перш за все реальні 
дані, що дозволяють створювати нову якість менеджменту. Система 
сучасного обліку в банках повинна не тільки характеризувати 
результати діяльності у минулих періодах, а й забезпечувати 
підґрунтя для прийняття управлінських рішень щодо поточної 
діяльності та перспектив розвитку.

За допомогою управлінської бухгалтерії формується відповідна 
інформація, яка доводиться до відома керівництва у формі 
внутрішньої звітності. Вона містить оперативні дані про доходи, 
витрати і результати діяльності за центрами відповідальності, 
прибутку та витрат, тобто відповідно до обраних кожним банком 
напрямів ведення управлінського обліку.

Управлінський облік слід здійснювати централізовано відповідними 
службами. Основними етапами формування управлінського обліку 
в банку є: формування загальної концепції управлінського обліку; 
побудова фінансової структури банку; створення класифікатора 
банківських продуктів залежно від типу бізнесу, виду діяльності, 
типу валюти, на основі якого складається перелік банківських 
продуктів; здійснення класифікації витрат і доходів у розрізі кожного 
центру відповідно до причинно- наслідкових зв’язків; ефективний 
розподіл витрат між структурними підрозділами; розробка 
методологічних засад облікового блоку системи – вибір моделі обліку, 
системи внутрішніх рахунків, первинної документації; розробка 
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форм внутрішньо управлінської звітності; організація процесу 
бюджетування, внутрішнього аналізу та механізму контролю; 
розробка нормативного забезпечення організації управлінського 
обліку в банку; визначення працівників, які будуть безпосередньо 
здійснювати управлінський облік.

Не менш важливим етапом організації управлінського обліку є 
визначення внутрішньої звітності, її змісту, а також термінів подання 
на різні рівні управління.

Виділяють основні проблемні питання ведення  управлінського 
облік в практиці банків України. 

По-перше, керівництво вищої та середньої ланки має володіти 
інформацією про структуру доходів та видатків, планові та фактичні 
показники діяльності і не тільки загалом по банку, але й у розрізі його 
окремих підрозділів. 

По-друге, відсутність оперативної інформації ускладнює процес 
управління банком, як складною динамічною системою. Більш того, 
існування банку, в якому приймаються неефективні рішення, можливе 
тільки до тих пір, доки більшість конкурентів працює так само. Як 
тільки хтось з них починає виходити вперед, перед аутсайдерами 
виникає проблема виживання. 

По-третє, процедури управлінського обліку досить трудомісткі 
і виконуються у кілька етапів, що передбачає перебудову структури 
банку [1,  c.3]. Не менш важливою проблемою є підбір програмного 
забезпечення, яке б надалі забезпечувало автоматизацію процесу 
надання менеджерам усіх рівнів управлінської інформації. Як правило, 
банківські операційні системи спрямовані на формування регулярної 
обов’язкової звітності, яка формує певну уяву про результати та 
фінансовий стан, втім не визначає, який внесок різних підрозділів або 
напрямків діяльності до загального результату.

Ще однією проблемою є те що впровадження управлінського обліку 
несе за собою додаткові витрати для банку. Слід також видокремити 
і недосконалість податкового законодавства. Саме через значне 
податкове навантаження у керівництва банків відсутні стимули 
для офіційного декларування підвищення прибутковості. Саме 
тому і існує управлінський облік, який відображає повну і правдиву 
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інформацію про діяльність банку, яка необхідна керівництву для 
прийняття ефективних управлінських рішень у майбутньому [2, с.12].

Система управлінського обліку повинна містити такі основні 
елементи: центри відповідальності; контрольовані показники; первинні 
документи управлінського обліку; облікові регістри для групування 
даних; форми управлінської звітності; облікові процедури збору, 
оброблення і представлення інформації користувачам [3, с.5].

Таким чином, відповідно правильно налагоджена система 
управлінського обліку в банку є важливим питанням в успішній 
діяльності банків, адже ми переконуємось у тому, що: «Той, хто володіє 
інформацією, той володіє світом».
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УДК 657.6
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ

Ю. Б. Слободяник, к.е.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Необхідність трансформації системи контролю державних 
фінансів особливо гостро постала перед Україною після набуття 
нею незалежності. На перший план вийшли задачі забезпечення 
стабільного розвитку національної економіки, нерозривно пов’язані 
з необхідністю цільового і ефективного використання громадських 
коштів, що акумулюються в бюджеті та позабюджетних фондах. 
В умовах розбудови демократичної, соціальної, правової держави 
ефективність управління фінансовими ресурсами є вимірником 
відповідальності влади перед суспільством. Отже, сучасна дієва 
система контролю державних фінансів має забезпечувати прозорість і 
ефективність державного управління.

Ефективність системи контролю державних фінансів тісно 
пов’язана з належним функціонуванням і повноваженнями вищого 
органу фінансового контролю в державі, що в міжнародній практиці 
отримав загальну назву Вищого органу аудиту (Supreme Audit 
Institution). У 1953 році була створена Міжнародна організація вищих 
органів аудиту (International Organization of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI)), що сьогодні налічує вже 194 країни, серед яких 190 мають 
повне і 4 – асоційоване членство. 

В Україні вищим органом контролю державних фінансів (вищим 
органом аудиту) є Рахункова палата, що розпочала свою діяльність 
у 1997 році. Незважаючи на незначний період існування, Рахункова 
палата України вже визнана світовою спільнотою однією з кращих 
серед вищих органів аудиту країн Європи. У 1998 році вона стала 
членом INTOSAI, у 1999 – Європейської організації Вищих органів 
аудиту (EUROSAI), у 2000 – Ради керуючих Вищих органів фінансового 
контролю країн – учасниць СНД.

Необхідно зазначити, що реформування вітчизняної системи 
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контролю державних фінансів відбувається зі значними перешкодами, 
зокрема, в площині законодавчого забезпечення її функціонування. 
Проте в даній публікації ми б хотіли зупинитися на не менш важливому 
аспекті діяльності Рахункової палати як вищого органу аудиту в 
державі, а саме – на використовуваних нею професійних стандартах. 
Адже стандартизація у сфері контролю державних фінансів, поряд 
з навчанням і передачею позитивного досвіду, є доволі ефективною 
формою впровадження прогресивних технологій.

У сфері державного аудиту стандартизація розпочалася не так 
давно, що обумовлене процесами світової глобалізації, можливостями 
широкого обміну досвідом і кращою практикою у зв’язку з 
розширенням представництва країн світу в INTOSAI. Це дозволило 
певним чином уніфікувати підходи до проведення державного аудиту, 
визначити єдині принципи і правила, що сприяє впровадженню 
найкращих технологій, досягнень світової науки і практики 
контролю, спрямоване на забезпечення високої якості, економічності, 
ефективності та транспарентності діяльності вищих органів аудиту.

Намагання INTOSAI стандартизувати діяльність вищих органів 
аудиту, що в неї входять, виявилися у розробці Міжнародних стандартів 
вищих органів аудиту (ISSAI) Комітетом з професійних стандартів 
INTOSAI, офіційно створеним у 2007 році. Перший комплект ISSAI був 
представлений і схвалений на Конгресі INTOSAI у Південній Африці у 
2010 році. ISSAI складаються з усіх документів, схвалених Комітетом з 
професійних стандартів INTOSAI, які включають в себе рекомендації 
з правових, організаційних та професійних умов проведення аудиту та 
будь-яких інших завдань, що можуть бути покладені на вищий орган 
аудиту. У разі необхідності ISSAI можуть включати в себе приклади 
або опис передового досвіду. 

Чинний Стандарт Рахункової палати «Порядок підготовки 
і проведення перевірок та оформлення їх результатів» не 
дозволяє говорити про його відповідність вимогам ISSAI. По-
перше, використовувана термінологія не відповідає сучасним 
поглядам на роль і функції вищого органу аудиту, обмежується 
використанням понять «ревізія» і «перевірка», не містить визначення 
загальновживаних в міжнародній практиці понять «фінансового 
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аудиту», «аудиту ефективності», «аудиту на відповідність». По-
друге, стандарт не описує порядок надання консультацій державним 
органам і посадовим особам, розробки заходів щодо вишукування 
можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до 
Державного бюджету України, здійснення експертно-аналітичних, 
інформаційних та інших видів діяльності, передбачених Законом 
України «Про Рахункову палату». Тобто значна частина повноважень 
Рахункової палати залишилася поза увагою розробників Стандарту. 
По-третє, згадуваний вітчизняний Стандарт не містить тих 
принципів, деталізації з конкретних питань, що дозволять говорити 
про уніфікацію підходів до проведення аудитів і перевірок в самій 
Рахунковій палаті, а, отже, – про високу якість заходів, що проводяться, 
та їх відповідність сучасним потребами державного управління.

Таким чином, важливість і необхідність впровадження професійних 
стандартів в сфері державного аудиту обумовлена потребами 
сучасного суспільства, орієнтованого на демократичні цінності. 
Процес лише розпочався, але відбувається достатньо швидкими 
темпами. Ми переконані в тому, що позитивні наслідки застосування 
міжнародних стандартів державного аудиту не примусять себе довго 
чекати і полягатимуть не лише в підвищенні професійного рівня 
контрольних заходів Рахункової палати, а й в поліпшенні управління 
державним сектором, що проявлятиметься у покращенні підзвітності, 
прозорості, публічності дій уряду, стимулюванні ефективності 
використання державних коштів, забезпеченні довіри громадськості 
до висновків державного аудиту.
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УДК 657
АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

 БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

О. Я. Стахів, асистент, аспірант
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Вплив зовнішніх чинників на кредитну політику банків та механізми 
управління ризиками показали суттєві проблеми у її організації. 
Відповідно обсяги недоліків, порушень та зловживань у кредитній 
сфері є сьогодні суттєвими та зумовили збиткову діяльність багатьох 
банківських установ, а окремих – банкрутство. За цих умов більшість 
науковців та практиків переконані, що система внутрішнього 
контролю та аудиту потребує в деяких напрямах посилення ролі, а в 
інших – кардинальних змін. 

З кожним роком відбувається збільшення об’єму кредитних 
операцій, підвищуються ризики, що пов’язані з неповерненням 
наданих кредитів, тому є необхідним посилення ролі внутрішнього 
контролю банку, прогресивною формою якого є аудит.

Проблеми внутрішнього аудиту в банках і, зокрема, аудиту 
кредитних операцій, розглядають у своїх наукових працях і 
публікаціях багато вітчизняних вчених, а саме: А.  М. Герасимович, 
Л.  М. Кіндрацька, О.  І. Кірєєва, О.  М. Сарахман, О.  І. Скаско, 
Т. С. Смовженко, Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон та ін. Разом з тим, під впливом 
швидких та суттєвих змін у світовій банківській системі, теоретичні і 
практичні дослідження питань організації та методики внутрішнього 
аудиту кредитних операцій, оцінки якості управління кредитними 
ризиками потребують подальших наукових досліджень.

Банківська система України вже пройшла певний етап еволюційного 
розвитку: затверджено стандарти для комерційних банків; положення 
про організацію внутрішнього аудиту; в банках організовано роботу 
відповідних служб. Проведення аудиту кредитних операцій є 
важливим елементом у системі контролю, оскільки кредитні операції 
є одним із найбільших джерел отримання прибутку банком, але 
водночас банк наражається і на великі ризики, пов’язані із кредитною 
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діяльністю. Тому, головним напрямом аудиту є з’ясування того, як 
організація кредитної роботи сприяє зниженню кредитного ризику в 
банківських установах.

Ціль аудиту кредитних операцій – перевірка дотримання 
банком дійсних правил проведення цих операцій і правильності їх 
відображення в бухгалтерському обліку для попередження порушень 
і зниження кредитних ризиків.

Основні завдання аудиту кредитних операцій полягають в оцінці: 
критеріїв кредитування, які застосовує керівництво банку під час 
надання кредитів; правильності обліку нарахування та своєчасності 
сплати процентних доходів і заборгованості за наданими кредитами; 
систем внутрішнього контролю в частині формування резервів для 
відшкодування можливих втрат від кредитної заборгованості; засобів 
та методів стягнення проблемної кредитної заборгованості, загальних 
засад управління кредитними операціями; повноти виконання 
рекомендацій за результатами попереднього аудиту [1].

Аудиторська перевірка кредитних операцій має бути спрямована на 
отримання об’єктивної інформації стосовно організації та здійснення 
кредитних операцій банком, стану портфеля кредитних операцій, 
тобто на оцінку якості процедур управління кредитними операціями 
та їх ефективності, ризикованості. Відповідні рівні ризику включають:

а) нецільове використання кредитних коштів;
б) несвоєчасне повернення позикових коштів та про-центів;
в) неповернення основного кредитного боргу та не-сплата 

процентів за кредит.
На сьогодні кількість кредитних угод банків вимі-рюються 

тисячами та десятками тисяч, що зумовлює застосування аудиторами 
вибіркової перевірки кредитних операцій банку, яка проводиться з 
урахуванням:

– кількості кредитних договорів за період;
– обсягів кредитування за окремими категоріями по-зичальників;
– кількості задіяних кредитних рахунків;
– рівня процентних ставок за кредити;
–  ступеня ризику та рівня, видів забезпеченості кре-дитів [2].
Організація внутрішнього аудиту передбачає його здійснення у 
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певній послідовності, за етапами: планування аудиту, збір інформації 
з метою тестування системи контролю і детального тестування, 
аналіз цієї інформації, документальне підтвердження виконання всіх 
процедур проведення аудиту шляхом підготовки робочої документації 
аудиторської перевірки, складання висновку та пропозицій щодо 
результатів перевірки відповідних структур підрозділів банку.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що встановлення єдиних 
організаційних основ аудиторської перевірки кредитних операцій, 
посилення функцій внутрішнього аудиту в процесі кредитування 
дасть змогу забезпечити достовірність облікової та звітної інформації 
про стан кредитного портфелю банку і, в підсумку, підвищити якість 
менеджменту кредитних операцій.
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УДК 657.1
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ

О. В. Черкасова,
фахівець наукового відділу

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

У процесі фінансово-господарської діяльності підприємств 
постійно виникає потреба у проведенні розрахунків із своїми 
контрагентами, бюджетом, податковими органами. Відвантажуючи 
вироблену продукцію або надаючи послуги, підприємства, як правило, 
не завжди отримують оплату негайно, тобто вони кредитують 
покупців. З огляду на це за час від моменту відвантаження продукції до 
моменту надходження платежів кошти підприємств відволікаються у 
товарну дебіторську заборгованість, рівень якої визначається низкою 
чинників: видом продукції, місткістю ринку, умовами договору, 
прийнятою на підприємстві системою розрахунків.

Товарна дебіторська заборгованість – це матеріальні ресурси, 
неоплачені контрагентами. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» до товарної 
дебіторської заборгованості належить та, що відображена у статтях 
«Векселі одержані» та «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги» [1].

Для удосконалення обліку і контролю товарної дебіторської 
заборгованості та прийняття рішення про її погашення керівництво 
підприємства повинно володіти достовірною інформацією про всі 
взаєморозрахунки підприємс тва за визначений період. Це дає змогу 
чітко окреслювати грошові потоки підприємства, а також мінімізувати 
ризик виникнення заборгованості.

Постійний моніторинг грошових розрахунків підприємства 
та впровадження кредитної політики щодо окремих покупців та 
замовників забезпечують ефективний контроль за формуванням 
та погашенням дебіторської заборгованості. Повну та різнобічну 
інформацію надає система бухгалтерського обліку підприємства, 
зокрема розрахунки з покупцями і замовниками, оскільки інформація, 
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відображена на цих рахунках, безпосередньо пов’язана з реалізацією 
товарів і послуг підприємства та отриманням прибутку, слугує 
інформаційною базою аналізу стану розрахунків.

У господарській практиці підприємств трапляються випадки 
невиконання покупцями своїх зобов’язань. Частину поточної 
дебіторської заборгованості, щодо якої існує невпевненість про її 
погашення боржником, називають сумнівною заборгованістю. З 
метою усунення  ризику неповернення дебіторами боргів передбачено 
створення резерву сумнівних боргів – частини загальної суми товарної 
дебіторської заборгованості. Безнадійна дебіторська заборгованість – 
це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість 
про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної 
давності [1, с.99]. Резерв сумнівних боргів можна визначити як 
розрахункову величину, на яку підприємство планомірно збільшує свої 
витрати у поточному періоді з метою достовірної оцінки дебіторської 
заборгованості як активу (з відповідним зменшенням її суми у балансі 
підприємства) та уникнення у майбутньому непередбачуваних 
збитків від непогашення дебіторської  заборгованості покупцями 
(замовниками).

Проте, наразі практикою доведено, що більшість підприємств 
України, звітність яких є обов’язковою, відмовляються від створення 
резерву сумнівних боргів. Причинами цього є те, що створення такого 
резерву передбачає вилучення з обороту коштів, які можна було б 
спрямувати в інші сфери діяльності, а суми, що резервуються не  
включаються до складу валових витрат у податковому обліку, і в свою 
чергу, не впливають на зменшення  податку на прибуток. Як результат, 
підприємці не бажають нести додаткові трудові витрати на створення 
резерву сумнівних боргів. 

Особливої уваги питання створення резерву сумнівних боргів вимагає 
після прийняття Податкового кодексу України (ПКУ). Якщо раніше це був 
суто бухгалтерський термін, то тепер, згідно з пп. «г» пп. 138.10.6 ст.138 
ПКУ витрати на створення резерву сумнівної заборгованості визнаються 
витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної дебіторської 
заборгованості з урахуванням пп. 14.1.11 ст.14 ПКУ [2]. 

Виходячи із норми пп. 138.10.6, поняття резерву сумнівних боргів 
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для бухгалтерського обліку відрізняється від резерву сумнівних боргів 
для податкового обліку. З метою податкового обліку можна віднести до 
складу витрат лише ту частину резерву сумнівних боргів, яка відповідає 
поняттю безнадійної дебіторської заборгованості із пп. 14.1.11 
Податкового кодексу України: «...заборгованість за зобов’язаннями, 
щодо яких минув строк позовної давності». У бухгалтерському 
обліку величину резерву сумнівних боргів визначають на підставі 
платоспроможності окремих дебіторів та класифікації (періодизації) 
дебіторської заборгованості. Тому підприємству доцільно прописати 
порядок визначення суми резерву у своїй обліковій політиці. 

Таким чином, якщо на підприємстві є безнадійна дебіторська 
заборгованість, вона буде включатися до витрат лише у тому випадку, 
якщо на її суму був створений резерв. Згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» резерв створюється тільки на суму сумнівної 
дебіторської заборгованості, тому резерв необхідно створювати 
завчасно, а при визначенні заборгованості безнадійною по податковим 
нормам, її можна списати.

Отже, створення резерву сумнівних боргів дає змогу підприємству 
реально відобразити свій фінансовий стан, що відповідає принципу 
обачності та не допускає заниження оцінки зобов’язань і витрат та 
завищення оцінки активів і доходів підприємства, узгодить положення 
бухгалтерського та податкового обліку.
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Розвиток аграрного виробництва неможливий без достатнього 
інвестиційного забезпечення. Інвестиції є джерелом розширеного 
відтворення виробничого капіталу і спрямовуються на відтворення 
нових підприємств і потужностей, їх розширення, модернізацію, 
реконструкцію, технічне переозброєння, капітальний ремонт 
основних засобів, а також на приріст оборотних активів підприємств. 

За нормальних міжгалузевих економічних взаємовідносин 
переважна частка інвестицій аграрних підприємств фінансується за 
рахунок власних коштів. Проте такі особливості аграрного виробництва 
як його сезонність, неритмічність, висока капіталомісткість, а в 
багатьох підгалузях тривалі виробничі цикли, зумовлюють підвищену 
потребу підприємств у залученні сторонніх джерел фінансування 
інвестицій.

За умов обмеженості фінансових ресурсів важливим джерелом 
інвестицій виступає іноземний капітал, масштаби залучення якого 
в економіку України зростають. Загальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій, залучених у сільськогосподарське виробництво Сумської 
області складає понад 20 млн. дол. США. Приріст за 2010 рік склав 
2,3 млн дол. США. Найбільші обсяги таких інвестицій надійшло з 
королівства Нідерланди. У цілому, надходження іноземного капіталу в 
економіку Сумської області у 2010 році склало 123,4 млн. доларів США 
прямих іноземних інвестицій, що у три рази більше запланованого 
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показника на 2010 рік та на 55,4% більше, ніж у 2009 році (79,4 млн 
доларів США). Це – найбільший показник надходження іноземного 
капіталу за роки інвестування в економіку області.

Важливим для будь-якого інвестора є можливість використання 
прав на земельні ділянки в процесі реалізації інвестиційних проектів. 
Продовжуючи дослідження Штукатурової А. [1, с. 64] нами було 
виділено основні моделі набуття права користування земельними 
ділянками сільськогосподарського призначення іноземними 
інвесторами.

Модель 1 – право власності. Право власності є найбільш зрозумілим 
для іноземного інвестора. По-перше, тому, що західні інвестори виховані 
на приватній власності. По-друге, тому, що власність на землю – це один 
з найбільш важливих активів будь-якої компанії, який можна передати в 
заставу для залучення необхідних кредитів. Проте чинне законодавство 
містить заборону на набуття права власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення іноземними громадянами.

Моделі 2 – право оренди (суборенди). Право оренди землі є одним 
з найпоширеніших прав на землю. Згідно з нормами земельного 
законодавства, право оренди землі – це засноване на договорі строкове 
платне володіння та користування земельною ділянкою, необхідною 
орендареві для підприємницької та інших видів діяльності.

Оренда та суборенда земель є однаково доступними як для 
резидентів, так і для іноземних інвесторів. Головною перевагою 
оренди та суборенди земель для іноземних інвесторів є той факт, 
що, на відміну від права власності, у інвесторів немає необхідності 
оформлювати чисте українське підприємство. Серед мінусів цих 
моделей можна назвати тривалість процедури оформлення.

Моделі 3 – емфітевзис та суперфіцій. Згідно з положеннями 
Земельного кодексу України, суперфіцій – право користування 
чужою земельною ділянкою для забудови. Емфітевзис – право 
користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб. І суперфіцій, і емфітевзис є відчужуваними правами; вони 
можуть передаватися у спадщину, вноситися до статутного фонду 
підприємства, передаватися в заставу, крім земельних ділянок, що 
перебувають у державній чи комунальній власності. 
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Договори обох видів, згідно з Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» 
мають бути зареєстровані. Проте, працівники центрів Державного 
земельного кадастру іноді відмовляються реєструвати такі договори, 
посилаючись на відсутність необхідного законодавчого регулювання. 

Модель 4 – інвестиційна угода. Модель, що найчастіше 
використовується, коли одна з юридичних осіб, яка вже має необхідні 
документи але не має відповідних коштів і бажає залучити інвестора 
для реалізації проекту. Отже, внеском однієї особи стають оформлене 
право на земельну ділянку та дозвільна документація, а іншої – кошти. 
Як правило, таку модель використовують для реалізації великих 
комплексних проектів будівництва елеваторів та інших об’єктів 
переробної промисловості, а головними аргументами для інвестора в 
цьому випадку є економічна привабливість проекту та наявні ризики. 
Така модель є прийнятною як для вітчизняних, так і для іноземних 
інвесторів. Але якщо обирати таку модель, то варто чітко прорахувати 
взаємодію майбутніх співвласників після прийняття об’єкта в 
експлуатацію та реєстрації права власності на нього.

Модель 5 – купівля корпоративних прав юридичної особи, яка вже 
має права на землю. Це одна з найвигідніших моделей набуття права на 
землю. Зацікавлена юридична особа отримує опосередковане право на 
землю шляхом набуття корпоративних прав іншої юридичної особи, 
яка залишається власником або користувачем земельної ділянки. 

Підсумовуючи зауважимо, що вибір моделей набуття права на 
земельні ділянки в Україні здійснюється іноземним інвестором з 
огляду на власні переваги та можливості, загальні правові норми та 
вимоги, місцеві особливості та, не останньою чергою, з урахуванням 
наявних ризиків, характерних для кожного з проектів. На нашу думку, 
в умовах мораторію на купівлю-продаж земельних ділянок найбільш 
перспективою є набуття права користування на основі емфітевзису.

Список використаних джерел
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MECHANISM OF EFFECTIVE STRATEGIC RESOURCE 

MANAGEMENT IN AGRICULTURE

Viatkin P. S., PhD
Viatkina T. N., PhD, Associate Professor
Cherkasy State Technological University

From year to year on our planet the amount of resources, especially 
nonrenewable reduces with great temp. Their use is growing with a rapid 
progress. Especially it is noticeable in agriculture. After several technological 
revolutions development of this type of industry has reached considerable 
heights. According to this fact, amount of consuming resources has grown, 
including nonrenewable. This has resulted the need of establishment a 
mechanism of resource management. Mechanism of their management 
in the short term is clearly developed. Resource management in the long 
term is mostly chaotic. So today there is important problem to develop and 
improve the mechanism of strategic resource management in agriculture.

Resources of agriculture includes all the physical elements and 
components, using or processing or treatment of which leads to the 
expected result, which can be both product and service. Of course, the 
resources used in agriculture are converted into products – namely into 
food. When renewable resources are used in agricultural production, there 
is an existence of reserves for their future reuse. When using non-renewable 
– there are no reserves left. Therefore it is necessary to identify ways of 
managing resources for further efficiency.

Implementation of strategy management and its resources can not 
be achieved without constant intervention of executives of companies 
that should motivate other staff to work in the same spirit of the general 
chosen scheme of the work. The process of implementing the strategy is 
organizational and time-consuming and requires considerable mental 
stress. Mechanism for long-term management must be managed, ie, to clear 
and logical steps to implement the main idea.

From last years, quite a lot of attention of economists-researchers is 
concentrated to study economic processes which takes place in agriculture. 
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In recent years there has been an increasingly growing role of this type 
of management because of the constant growth of world population and, 
consequently, increasing nutritional needs.

Agriculture is the most ancient form of entrepreneurship. Since people 
have began making of agriculture and farming long before the invention of 
technology of metal processing. Until the mid-20th century, people don’t 
wondered over to the resources of land, water, air can be used to dry out. 
Therefore, their use was uncontrolled and uncontrollable. Natural resources 
used wasteful.

Farm resources in a greater extent are nonrenewable. These electricity, 
natural gas, fertile soils used by enterprises - all these and many other natural 
resources are transformed into food. Accordingly based on the fact that 
data of food production are presented in statistical reports, we can analyze 
and determine how much natural resources spent on the production of 
agricultural enterprises. However, for such calculations we must take into 
account a considerable number of factors that affect the consumption of 
resources. Thus, a high level of mechanization and automation significantly 
reduces the specific use of such natural resource as land, but uses more fuel 
and electricity. And, accordingly, on the contrary, with primitive agriculture 
land rather limited with possibility to give high yields, but not spent such a 
large amount of fuel and energy.

During the industrial society, when stocks of non-renewable resources 
seemed inexhaustible, the industrialization of agriculture has reached its 
peak. The using of heavy machinery and equipment for a small harvest was 
common practice. But today, when fuel stocks do not seem inexhaustible, 
and its value is growing in some countries began backsliding, when instead 
of modern technology uses cheap labor. So, today, when people make a 
choice of farming technology and food production entrepreneur will weigh 
especially on their maximum cheapness, but not correctness perspective of 
the proposed use.

System of implementation of mechanism for strategic resource 
management in agriculture can be implemented both in Ukraine and in the 
United States. The importance of its implementation will lead to a more 
rational management of resources in the long run.

The result of the research will establish a mechanism for efficient use 
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of resources and their optimal allocation between various groups of 
companies, the creation of a unified system of global resource management 
and conservation.
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ПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК 

ДЕВАЛЬВАЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ В УКРАЇНІ

Д. В. Гордєєва, аспірант
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Непросте становище економіки України у посткризовий період, 
зумовлене скороченням темпів економічного зростання, значним 
борговим навантаженням та обмеженістю зовнішнього фінансування, 
ускладнюється політичною нестабільністю в країні. Високий рівень 
політичної дестабілізації шкодить розвитку економіки, негативно 
впливає на залучення іноземних інвестицій та бажання міжнародних 
фінансово-кредитних установ співпрацювати з Україною. Якщо для 
залучення короткострокових інвестицій найвагомішими чинниками 
вважаються макроекономічна стабільність та доступність зовнішніх 
запозичень, то одним з визначальних чинників інвестиційної 
привабливості держави в довгостроковій перспективі є політичний 
ризик. Нещодавно рейтингова агенція Standard&Poor’s оцінила 
банківський сектор України як високо ризикований поряд з такими 
країнами, як Венесуела, Парагвай, Папуа Нова Гвінея, Камбоджа. Серед 
негативних визначальних факторів слід виокремити політичний ризик, 
невирішеність питань щодо подовження програми кредитування МВФ 
та ціни на російський газ, а також значний вплив на банківський сектор 
економічної нестабільності та девальваційних очікувань. 

Сьогодні девальваційні очікування суб’єктів економіки 
посилюються невпевненістю в усталеності майбутнього політичного 
курсу у зв’язку з проведенням парламентських виборів, що провокує 
виникнення дисбалансів на валютному ринку. Майбутні вибори 
завжди спричиняють зростання попиту на валюту з боку населення 
та суб’єктів господарювання, які, щоб зберегти свої накопичення, 
конвертують їх у більш стабільну валюту. Прикметною ознакою 
політичного впливу на курсову стабільність є також відтік капіталу 
в офшорні зони та конвертація його в менш ризиковані активи. 
Породжені таким чином девальваційні очікування приводять до 
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зростання частки спекулятивного попиту на валюту при істотних 
проблемах в її пропозиції. Від перебігу виборів, результат яких досить 
важко прогнозувати, залежить повернення капіталів у країну, адже 
основним джерелом зовнішніх інвестицій в Українську економіку 
за останні роки був досить мобільний капітал, який надходив з 
офшорних зон. 

Прикладом виникнення значних дисбалансів валютного ринку 
через політичну нестабільність була ситуація наприкінці 2004 р., 
урегулювання якої спричинило значне скорочення валютних резервів 
(за IV кв. вони скоротилися на 2,8 млрд дол.), а також введення 
мораторію на дострокове зняття коштів з депозитів фізичних осіб. 
Ще одним яскравим прикладом впливу політичної нестабільності є 
девальвація білоруського рубля до долара США на 56% у травні 2011 р.

За даними НБУ в літній період поточного року попит на валюту 
відчутно зростав. У червні негативне сальдо купівлі-продажу готівкової 
валюти населенням складало 740,6 млн дол., а в липні склало 810,4 млн 
дол. (і було максимальним за 2012 р.), у серпні – 722,8 млн дол.

Не краща ситуація спостерігалась у цей період і на міжбанківському 
ринку. У липні на міжбанку обсяг торгів доларами був рекордним з 
2010 р. На даний момент валютний попит задовольняється переважно 
за рахунок інтервенцій НБУ (у липні інтервенція була максимальною 
з жовтня 2011 р. – 1,2 млрд дол). Щоправда, одночасно відбувається 
зростання обсягу залучених до банківської системи валютних ресурсів 
від фізичних осіб у формі валютних депозитів (у червні вони зросли на 
354,1 млн дол., у липні – на 419,8 млн дол., у серпні – на 502,7 млн дол), 
що стимулюється також виникненням нових банківських продуктів у 
іноземній валюті. 

Сьогодні більшість експертів наголошує, що курс гривні не 
відповідає економічним реаліям і підтримується штучно, а після 
проведення виборів НБУ здійснить помірковану або різку девальвацію 
національної валюти. Про це свідчить і погіршення прогнозу МВФ 
відносно курсу гривні (на кінець 2012  р. він складатиме 8,41 грн. 
проти раніше очікуваних 8,14 грн., а у 2013 – 9,18 грн. проти раніше 
очікуваних 8,14 грн.). 

Серед економічних причин для девальвації гривні можна 
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виокремити високу залежність від імпорту, особливо енергоносіїв, 
зниження темпів зростання експорту через погіршення зовнішньої 
кон’юнктури на світових товарних ринках, вищий, ніж у країн-
партнерів, рівень інфляції, дефіцит бюджету та платіжного балансу, 
значний зовнішній борг. Серйозний дефіцит поточного рахунку 
платіжного балансу спостерігався і в 2008 р., але тоді він покривався 
значними надходженнями за фінансовим рахунком та коштами від 
кредитів МВФ. Між тим, незважаючи на значний обсяг резервних 
активів у 2008 р., тоді гривня девальвувала до долара на 52,5%, але це було 
обумовлене кризовими явищами в економіках всього світу. Сьогодні, 
коли дефіцит поточного рахунку складає 6,68 млрд дол., покриваючись 
профіцитом фінансового рахунку лише на 6,37  млрд  дол., подальше 
фінансування платіжного балансу відбуватиметься в основному 
за рахунок накопичених резервних активів (станом на 01.09.2012 
вони склали 30,1  млрд дол.). МВФ прогнозує подальше скорочення 
міжнародних валютних резервів до кінця року до 24,4 млрд дол. Тому 
дисбаланси на валютному ринку, викликані політичними ризиками 
напередодні виборів, можуть привести до значного скорочення 
золотовалютних резервів , а відповідно і до очікуваної девальвації.

Отже, для подолання дефіциту валюти уряд шукає внутрішні 
джерела надходжень, запроваджуючи валютні казначейські 
зобов’язання та валютні ОВДП, а НБУ прагне мати незалежні від 
політичних чинників інструменти валютного регулювання, про 
що свідчать його неодноразові спроби закріпити за собою право 
запровадження вимоги щодо обов’язкового продажу валюти та зміни 
строків розрахунків за експортно-імпортними операціями. Проте для 
поліпшення інвестиційного клімату та залучення довгострокових 
капіталів необхідне, передусім, зниження амплітуди коливань 
економіки, зумовлених політичною кон’юнктурою, менша залежність 
вектору економічного розвитку країни від зміни політичної влади. 
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ШЛЯХИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

В. І. Гунько, к.е.н.
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ(м. Київ)

Існуючі небезпечні тенденції зростання офіційної «незайнятості» 
осіб працездатного віку слугують гальмом економічного зростання 
та прискореного інноваційного розвитку. Тому пошук напрямів 
детінізації використання інтелектуального потенціалу зайнятих 
вважаємо важливим науково-практичним завданням нашого 
дослідження. За різними оцінками, від 30 до 60% економіки України 
сьогодні знаходиться в тіні. Частка тіньової економіки за даними 
Держкомстату складає 17-20% [4]. Одні вважають, що тіньовий 
ринок України складає 60 млрд дол., окремі спеціалісти вважають, що 
половина усієї економіки країни знаходиться в тіні [2]. 

З метою подолання механізмів тіньового сектора та детінізації 
використання інтелектуального потенціалу зайнятого населення 
потребує створення сприятливого середовища трудової діяльності 
за рахунок заходів за такими напрямами: соціально-економічні 
заходи, політично-культурні заходи, організаційно-управлінські, 
нормативно-законодавчі.

До соціально-економічні заходів слід віднести: оптимізацію системи 
оподаткування, введення гнучких та привабливих податкових ставок; 
забезпечення гідного рівня заробітної плати; стимулювання розвитку 
підприємництва та бізнесу; впровадження державних доплат (пільг) 
підприємствам пропорційно їхнім внескам до бюджету; створення 
«соціальних пакетів» для працівників легальних підприємств та ін.

Серед політично-культурних заходів виділяють: визнання тіньової 
економіки та корупції дуже небезпечними явищами; систематичне 
переконування громадян, що будь-який прояв тіньового використання 
інтелектуального потенціалу та корупції є злом; етичне лідерство, 
пропагування етичних прикладів поведінки; організація залучення 
громадськості та моніторингу.
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Головними напрямами детінізації наступної групи чинників 
організаційно-управлінських заходів є: створення «полегшених» умов, 
для відкриття власної справи; державне стимулювання легальних 
підприємств у напрямку модернізації праці; впроваджувати на всіх 
рівнях господарювання ясні процедури, які виключають суб’єктивізм 
у діях службовців, підприємців і працівників; вдосконалювати судову 
систему; побудова етичної культури організації, етичне управління 
людськими ресурсами; санкції для індивідуальних дії; постійний 
фінансовий моніторинг та аналіз економіки з метою виявлення нових 
та вдосконалених форм тіньових процесів; розробку теоретичних 
підходів боротьби з тіньовою економікою на рівні спеціалізованих 
установ та навчальних закладів.

Нормативно-законодавчими напрямами детінізації інтелектуальної 
діяльності зайнятих є: забезпечення державою процесу створення 
додаткових робочих місць; розробка механізму висвітлення звітних 
документів, про напрямки використання податкових надходжень; 
створення ясних засад функціонування організації та прозорих 
процедур; створення документів та структур, які безпосередньо 
займаються питаннями етики в організації; зміцнити правоохоронні 
органи та створити відповідну законодавчу базу.

Створення прозорого, етичного та ефективного економічного 
середовища може статися виключно за умови синхронних дій багатьох 
суб’єктів: працівників і роботодавців; споживачів і підприємців; 
законодавців; інститутів правозахисної системи; адміністрації; 
суб’єктів, що мають вплив на формування суспільної думки; 
територіальної громади.

Людям властиво надавати перевагу доходам сьогодні замість 
стабільності у майбутньому. Це стосується і більшості молодих людей 
(головних носіїв інтелектуального потенціалу нашої країни), яким 
властиво жити одним днем за умов. Люди втрачають довіру до влади 
та профспілкових організацій, що покликані захищати інтереси свого 
населення. Працівники не мають можливості на отримання якісних 
освітніх, медичних послуг. Через низьку оплату праці втрачається 
інтерес до підвищення інтелекту, тому масово відмічається формальне 
відношення до отримання освіти та застосування набутих знань. 
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Більшість молодих людей стає в «чергу за дипломом», знижується 
реальна освіченість населення, при цьому кількість отримуваних 
дипломів про вищу освіту, кандидатів та докторів наук зростає.

Серед усього іншого, детінізація підтримується, завдяки надзвичайно 
розповсюдженому явищу, яке набуло загрозливих форм – корупції: за 
даними «Трансперенсі Інтернешнл», Україна у 2010 році посіла 134 місце 
у світовому рейтингу за індексом сприйняття корупції, що визначався 
у 178 країнах світу; понад вісімдесят п’ять відсотків наших громадян 
мають справу з хабарництвом як суспільним явищем [3].

Отже, для національної економіки вцілому важливим є вихід 
із тіньової економіки, здійснення детінізації використання 
інтелектуального потенціалу зайнятого населення. Чим більш 
офіційною буде економічна діяльність, тим більші вигоди матимуть 
представники усіх рівнів економіки. Економічне зростання країни 
сприятиме інноваційному розвитку економіки, надасть додаткові 
можливості для людського розвитку, як однієї із складових добробуту 
населення.
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УДК 331.5
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

І. І. Демко, к.е.н.
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Економічна криза та спад виробництва в Україні призвели до різкого 
зменшення сукупного попиту на робочу силу. Тенденція до щорічного 
зменшення кількості вакансій на підприємствах, в організаціях та 
установах зберігається і донині. Це особливо непокоїть з огляду на 
зростання прихованого й відкритого безробіття, оскільки особи, які 
шукають роботу, не можуть її знайти, що в свою чергу призводить 
до трудової міграції населення за кордон, а також різних негативних 
соціальних явищ.

В структурі зайнятості Західного регіону тривають негативні зміни: 
зростає приховане безробіття, скорочується чисельність працюючих 
у cфері матеріального виробництва та науці на фоні збільшення 
зайнятості в невиробничої сфери, кваліфікований персонал змушений 
займатися не відповідними йому видами діяльності.

На жаль в нашій країні демографічні показники здійснюють 
переважно дестимулюючий вплив на трудовий потенціал, оскільки 
за роки незалежності в Україні поширилися процеси депопуляції 
населення, зменшення народжуваності й зростання смертності, що 
призводить до звуженого відтворення населення, деформує його 
структуру, збільшує демографічне навантаження на працюючих. 

Скорочення чисельності населення України слід розглядати як 
негативне явище не лише з позиції демографічного відтворення 
населення, але й з економічних міркувань, внаслідок того, що зміни 
у віковій структурі безпосередньо впливають на відродження та 
розвиток вітчизняного виробництва. Тенденція до зниження питомої 
ваги молоді створює перепони для розвитку нових виробництв, 
впровадження нової техніки та технологій. 

За роки незалежності неоціненних втрат завдала трудовому 
потенціалу міграція населення. На демографічний спад також 
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негативним чином впливають міграційні процеси. 
З початку 90-х років минулого століття в Україні загалом і у 

Львівській області зокрема, особливої актуальності набули міграційні 
переміщення. Міграційні процеси продовжують мати негативний 
вплив на зміни вікової структури населення, зокрема зменшення 
частки осіб працездатного віку. Головним чинником міграційного 
відпливу населення із області є економічний. Низькі заробітки 
і невисока працезабезпеченість населення регіону створюють 
передумови для пошуку працівниками роботи за межами місць 
проживання. Підвищення рівня та якості життя населення, створення 
додаткових робочих місць значно зменшать міграційний відплив та 
нелегальну міграцію громадян [1].

Замаскованою формою еміграції є наймання українських науковців 
і фахівців іноземними компаніями, що працюють в Україні.

Львівська область має низку унікальних ресурсів та особливостей, 
що значною мірою можуть сприяти підвищенню ефективності 
використання трудового потенціалу. Ці особливості пов’язані з 
географічним, природним і рекреаційним становищем регіону, а 
також його культурною спадщиною.  Оскільки основними напрямами 
вирішення проблем зайнятості населення і підвищення ефективності 
його використання є диверсифікація виробничої діяльності, розвиток 
обслуговуючої сфери і зрівноважений розвиток регіону, то основне 
місце в даному дослідженні слід відвести вивченню саме цих питань [2].

Серед першочергових заходів у запобіганні масовому безробіттю 
у Західному регіоні України необхідно передбачати здійснення 
таких заходів.

По-перше, необхідно узгоджувати державну політику зайнятості із 
структурною перебудовою економіки і одночасним стимулюванням 
підприємництва, в тому числі шляхом зниження податкового тиску на 
вітчизняного товаровиробника. По-друге, слід активізувати фінансову 
підтримку підприємств, що створюють нові робочі місця та розвивають 
місцеву інфраструктуру. По-третє, доцільно передбачити надання 
податкових пільг вітчизняним та закордонним інвесторам за умови, що 
інвестиції спрямовуються на розширення сфери продуктивної праці і 
виробництво конкурентоспроможної продукції. По-четверте, необхідно 
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постійно удосконалювати законодавчі акти щодо підприємництва, 
державні програми підтримки малого та середнього бізнесу в аспекті 
стимулювання створення нових робочих місць і одночасного навчання 
підприємців. По-п’яте, здійснювати реальну підтримку незайнятих 
громадян в організації самостійної зайнятості. 

Сучасний стан формування і використання трудового потенціалу 
Львівської області потребує нового осмислення, оцінки і глибокого 
аналізу. Існує низка проблем, вирішення яких важливе для стабілізації 
ситуації як у сфері демографії, так і у сфері зайнятості. Основними 
проблемними питаннями залишаються низький рівень народжуваності 
та природного приросту, зростання демографічного навантаження 
на працюючих; значна кількість безробітних; наявність нелегальної 
трудової міграції; професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку 
праці; нерозвинена соціальна сфера села та низка ін. Таким чином, 
теоретична, прикладна та орієнтаційна спрямованість даного 
дослідження відповідає пріоритетам сучасності, може послужити 
внеском у розробку ефективної політики у сфері сільської зайнятості.
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УДК 631.1
ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ 

ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ

Т. А. Д’якова, аспірант
Сумський національний аграрний університет

Вибір ефективної системи управління підприємством одна з проблем, 
що постає перед підприємствами аграрної сфери. Сьогодні більшість 
керівників використовують традиційні моделі стратегічного управління, 
а основними показниками ефективності діяльності вітчизняних 
підприємств залишаються фінансові показники, як-то рентабельність 
продажів, рентабельність активів, рентабельність залученого капіталу 
тощо. Проте саме така система піддається критиці західних економістів 
через ретроспективний характер використовуваних економічних 
та фінансових показників. Їх використання дозволяє досягати 
короткострокових цілей та отримувати короткострокові фінансові 
результати, але не дає можливості отримувати  конкурентні переваги у 
довгостроковій перспективі. 

У 1990 р. Інститут Нолана Нортона запропонував провести 
дослідження на тему «Показники діяльності організації майбутнього». 
Необхідність такого дослідження обумовлена тим, що існуючи підходи 
до оцінки діяльності підприємства невпинно застарівали. Так, у 90-х 
роках з’явилися інші концепції оцінки вартості й ефективності роботи 
підприємств, серед яких найбільшої популярності в останні роки 
набула збалансована система показників Нортона Д. П. і Каплана Р. С. 
[2]. Збалансована система показників є засобом реалізації стратегії 
підприємства, яка має 20-25 показників в кожній із чотирьох її 
складових, пов’язаних за принципом «причина – наслідок». Це дозволяє 
визначити траєкторію стратегії компанії – яким чином інвестиції в 
перекваліфікацію персоналу, інформаційні технології, інноваційні 
продукти та послуги сприяють кардинальному поліпшенню її 
фінансової діяльності [1].

Метою даною роботи є адаптація збалансованої системи показників 
для управління економічною стійкістю сільськогосподарських 
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підприємств. Оскільки економічну стійкість ми розглядаємо як систему 
показників (індикаторів), що динамічно змінюються під впливом 
зовнішніх і внутрішніх чинників, нами пропонується до впровадження у 
практичну господарську діяльність сільськогосподарських підприємств 
збалансовану систему показників управління економічною стійкістю 
сільськогосподарських підприємств, що дозволяє з мінімальним 
навантаженням на організаційну структуру підприємства перебудувати 
його функціональні підрозділи для оцінки та контролю виробничо-
інноваційних процесів (табл. 1). Головними перевагами збалансованої 
системи показників є: легке інтегрування в організацію, як в працюючу, 
так і в новостворену діяльність; високий рівень адаптації; гнучкість та 
універсальність; об’єктна орієнтована структура системи.

Технологічно побудова збалансованої системи показників для 
окремо взятого підприємства охоплює кілька необхідних елементів:

1) визначення стратегічних завдань, тісно пов’язаних із цільовою 
функцією) по основним складовим управління економічною стійкістю на 
основі збалансованої системи показників;

2) розробку системи ключових показників ефективності;
3) визначення стратегічних цілей і стратегічних заходів, що 

дозволять досягти ключових показників ефективності;
4) контроль та оцінка ефективності фінансово-господарської 

діяльності з урахуванням запропонованого підходу.
Для апробації вищенаведеної збалансованої системи показників 

нами було обрано 2 різні за масштабністю сільськогосподарські 
підприємства: ТОВ «Агро» Білопільського району Сумської області та 
ТОВ ім. Шевченка Київської області. Для вищенаведених показників були 
розроблені програма управління фінансовою стійкістю підприємства, 
програма інноваційного розвитку виробництва, програма управління 
економічною стійкістю підприємства та програма стійкого розвитку 
сільськогосподарських підприємств. Наведені програми носять 
довгостроковий п’ятирічний характер, хоча і у короткостроковій 
перспективі їх реалізація дозволила зменшити залежність від зовнішніх 
джерел фінансування та підвищити граничну корисність використання 
наявного земельного фонду.
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//  Harvard Business Review, Sep 01, 1993 – Електронний ресурс: Режим 
доступу - http://hbr.org/1993/09/putting-the-balanced-scorecard-to-work/ar/1

Таблиця 1
Система управління економічною стійкістю на основі

збалансованої системи показників

Складові Цільова функція Ключові 
показники

Фінансова 
стійкість

Забезпечення фінансової 
стійкості сільськогосподарських 
підприємств

Рентабельність 
виробництва
Співвідношення 
власних та 
залучених коштів

Виробничо-
інноваційна 

стійкість

Забезпечення виробництва 
новими високоефективними 
технологіями у оптимальних 
пропорціях та оптимальні строки

Урожайність 
основних культур
Продуктивність 
корів
Середньодобовий 
приріст живої маси

Організаційна 
стійкість

Висока культура виробництва, 
ефективне планування та 
бюджетування

Відсоток 
працівників з 
вищою освітою
Рівень заробітної 
плати

Споживачі
Забезпечення продовольчої 
безпеки на мезо- та макрорівнях

Рівень внесення 
органічних та 
мінеральних 
добрив
Індикатори 
достатності 
споживання 
продукції 
сільського 
господарства

*джерело:власна розробка автора
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УДК 338.242:338.434(477)
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

І. В. Карпова, к.е.н., доцент
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

У сільському господарстві фінанси мають специфічні ознаки, 
властиві тільки цьому сектору економіки: основним виробничим 
ресурсом є земля, тривалий виробничий цикл, заснований на 
природних особливостях відтворювальних процесів, значна частина 
продукції залишається в господарствах для власних потреб. Фінансові 
ресурси аграрного виробництва формуються за рахунок власних 
коштів сільгоспвиробників, державних фінансів, банківських кредитів. 
Проте більше третини сільськогосподарських підприємств збиткові 
та практично не мають власних фінансових ресурсів. Така ситуація 
багато в чому пояснюється диспаритетом цін на продукцію аграрного 
виробництва і матеріально-технічні ресурси для виробництва 
сільськогосподарської продукції, в наслідок чого за роки незалежності 
аграрне виробництво України втратило більше 600 млрд грн. доходу 
[1, с.40]. Тому особливу роль у розвитку аграрного виробництва в 
Україні повинна зіграти бюджетна підтримка.

В Україні визначені основні напрямки державної підтримки 
сільськогосподарського виробництва: цінове регулювання певних 
видів продукції рослинництва, дотації виробникам продукції 
тваринництва, фінансова участь держави в страхуванні доходів 
сільгоспвиробників, державна підтримка через механізм кредитування 
[2]. Сільське господарство в умовах світової продовольчої кризи 
забезпечує конкурентні переваги України, доходи від експорту  
продовольства складають вагому частку загальних доходів від її 
експорту. Наша країна займає перше місце серед світових виробників 
соняшнику, друге – по виробництву ячменю, п’яте – по виробництву 
кукурудзи та ржи. Загалом Україна посідає 2 місце в світі серед країн-
експортерів зерна [3]. Отже державі слід приділяти особливу увагу 
розвитку сільського господарства та реалізовувати заходи щодо його 
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стимулювання. При цьому необхідно не тільки забезпечити збільшення 
бюджетного фінансування, але і визначити його пріоритети. 
Вважаємо, що необхідно переорієнтувати державну підтримку на 
середнього та дрібного товаровиробника, які виробляють 80% молока, 
47% м’яса, 98% картоплі. У цих господарствах утримується 77% корів, 
56% свиней, 47% птиці. Однак основну частку державних дотацій 
отримують великі сільськогосподарські підприємства, які зосереджені 
на виробництві рослинницької продукції.

У законодавстві України визначені основні види продукції 
рослинництва (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, пшеничне 
борошно, насіння соняшнику, цукор і ін.), по яких застосовується 
регулювання цін і розроблений механізм регулювання. Він базується 
на визначенні мінімальної і максимальної ціни, на основі яких 
здійснюються товарні інтервенції на ринку.

Проте цінове регулювання  в аграрному секторі економіки у зв’язку 
з входженням України до СОТ є проблематичним, оскільки державна 
підтримка цін відноситься до програм «жовтої скриньки», які 
підлягають обмеженню. Тому акцент в регулюванні ринку продукції 
рослинництва необхідно зробити на заходах «зеленої скриньки», по 
яких не передбачається скорочення. До них відноситься надання 
маркетингових послуг із збуту продукції, збір і розповсюдження 
інформації про стан ринку, надання консультацій сільгоспвиробникам. 
Реалізація цих заходів сприятиме впорядкованому розвитку аграрного 
ринку і стабілізації цін. 

Прямі бюджетні дотації виробникам продукції тваринництва 
також відносяться до програм «жовтої скриньки», проте їх 
скорочення є неприпустимим для України. Значне зменшення обсягів 
виробництва в цій галузі, її збитковість і постійне зростання цін для 
кінцевих споживачів викликають необхідність особливого підходу до 
реалізації антикризових  заходів в тваринництві. Тому слід наполягати 
на збереженні бюджетної підтримки цього сектора аграрного 
виробництва при вступі України у СОТ.

Державна підтримка аграрного виробництва реалізується також 
через систему кредитування галузі. Внаслідок особливостей обороту 
фінансових ресурсів сільськогосподарських виробників аграрний 
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сектор економіки потребує більше кредитних ресурсів в порівнянні 
з іншими галузями економіки. Починаючі з 2000 року в Україні 
введена система часткової компенсації ставки за короткостроковими 
кредитами за рахунок держбюджету, що призвело до значного 
збільшення кредитування аграрного виробництва. Подальший 
розвиток системи кредитування аграрного виробництва базується 
на створенні ринку земель сільськогосподарського призначення. 
Використання  землі або права оренди землі як ефективного активу 
суттєво збільшить можливості кредитування аграрного виробництва. 
Цьому сприятиме прийнятий закон про створення Земельного банку 
в Україні.

Таким чином, держава відіграє значну роль у забезпеченні 
фінансової стабільності аграрного виробництва. Вдосконалення 
механізму державної підтримки сільськогосподарського виробництва 
потребує зміни її пріоритетів і  напрямків внаслідок входження України 
до СОТ та необхідності збільшення уваги до дрібного виробника.

Список використаних джерел
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секторі України // Економіка АПК. - 2006. – № 12. – С. 34-41. 
2. Закон України від 24.06.2004 №187 «Про державну підтримку 
сільського господарства України» // www.zakon.rada.gov. ua.
3. Присяжнюк: «За два останні роки аграрний сектор України став 
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УДК 330.322(477)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЧОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

ВІТЧИЗНЯНИХ КОРПОРАЦІЙ

Н. І. Климова, к.е.н., доцент
Харківський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

Успішне розв’язання фінансових проблем управління 
корпораціями України значною мірою визначається рівнем і 
діапазоном їх інвестиційної активності і діяльності. Наслідком 
економічної кризи в Україні стало значне скорочення інвестиційної 
діяльності підприємств, що спричинило суттєве зменшення обсягу 
капітальних вкладень у національну економіку, зростання фізичного 
й морального зносу діючих основних фондів. Тому першочерговим 
завданням стабілізації економіки України є формування сприятливого 
інвестиційного клімату, залучення зовнішніх і внутрішніх джерел 
інвестиційних ресурсів. В цьому зв’язку, дослідження системи 
мотивацій виробничого інвестування, шляхів їх реалізації, принципів 
та механізмів інвестиційної політики вітчизняних корпорацій є 
проблемою актуальною.

Широке коло питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією 
інвестиційної політики підприємства, знайшло своє відображення 
у працях вітчизняних і зарубіжних учених та фахівців: І. Ансоффа, 
І. О. Бланка, Г.  Бiрмана, А.  М. Богатирьова, Брейлі Р, Брігхема, 
В. В. Коссова, Б. Карлофа, У. Кiнга, Д. Клiланда, П. Массе, А. Р. Стерлiнга, 
А.  А. Томпсона, А.  Дж.  Стрiкленда, В.  Д. Шапiро, Н.  М. Гуляєвої, 
А. А. Пересади, Д. Черваньова, А. Д. Шеремета та ін.

Проте існує низка актуальних проблем у цій сфері, яка потребує 
подальшого глибокого осмислення та вирішення.

Метою даного дослідження є узагальнення та удосконалення 
існуючих підходів щодо формування мотивацій виробничого 
інвестування вітчизняних корпорацій і розробка на цій основі 
інвестиційної стратегії корпорації, реалізація якої забезпечить 
максимальне підвищення її фінансової стійкості .

Основною проблемою, яка обумовлює необхідність пожвавлення 
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інвестиційної діяльності в акціонерних товариствах є незадовільний 
стан основних фондів підприємств, невисокі темпи оновлення 
виробничого потенціалу в останні роки ще більше уповільнились, 
коефіцієнт вибуття обладнання в 4-5 разів нижчий, ніж у промислово-
розвинутих країнах. В результаті зростає знос основних виробничих 
фондів, особливо негативне їх старіння в машинобудуванні, хімії, 
металургії, нафтохімії, галузях, що визначають темпи науково-
технічного прогресу.

Окрім зазначених моментів, необхідно врахувати значне якісне 
відставання вітчизняних технологій від світових аналогів. В Україні 
набагато менша глибина переробки нафти, питома вага прогресивних 
методів виплавки сталі. Таким чином, модернізація вітчизняного 
виробництва неможлива без зростання інвестиційної активності.

Всі напрями і форми інвестиційної діяльності корпорацій 
здійснюються за рахунок інвестиційних ресурсів. Формування стратегії 
інвестиційних ресурсів є важливим складовим елементом фінансової 
стратегії корпорації. Розробка такої стратегії дозволяє забезпечити 
безперервну інвестиційну діяльність, ефективне використання власних 
фінансових коштів і фінансову стійкість у довгостроковій перспективі.

При виборі джерел інвестування корпорацій фінансовим службам 
необхідно: визначити потреби в короткостроковому і довгостроковому 
капіталі, зробити аналіз можливих змін у структурі активів і капіталу, 
використати максимально ефективно власні й позикові кошти, 
забезпечити стабільну платоспроможність і фінансову стійкість, 
зменшити витрати по фінансуванню виробничої діяльності.

Характеризуючи систему мотивацій виробничого інвестування 
акціонерних компаній слід відзначити, що значна частина капіталу 
генерується самим підприємством за рахунок амортизаційних 
відрахувань, решта поступає за рахунок емісії цінних паперів під 
конкретні інвестиційні програми й проекти, залучення ресурсів 
інвестиційних фондів, страхових компаній, комерційних банків, 
нестандартних методів фінансування інвестиційної діяльності. Слід 
зауважити, що при визначенні оптимальної структури формування 
джерел виробничого інвестування необхідно враховувати вимоги 
платоспроможності та фінансової стійкості корпорації. В міжнародній 
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практиці оптимальним вважається, що за рахунок позикових коштів 
може бути профінансовано біля 50% загальних потреб компанії у 
фінансових ресурсах.

Таким чином, формування системи мотивацій виробничого 
інвестування забезпечить єдиний комплексний вплив на інвестиційну 
діяльність вітчизняних корпорацій і дозволить їм значно підвищити 
свою інвестиційну привабливість і фінансову стійкість.
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УДК 658.7
АДАПТИВНИЙ КОНТРОЛІНГ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

М. І. Клюс, аспірант
Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

Умови господарювання вітчизняних підприємств характеризуються 
різним ступенем нестабільності. За таких обставин виникає 
необхідність застосування нових ефективних підходів до управління, 
котрі будуть здатні забезпечити їх результативне функціонування та 
стратегічний розвиток. 

В процесі розвитку системи управління як важливого складника 
економіки, керівники підприємств стикаються із проблемою 
прийняття важливих управлінських рішень в умовах невизначеності. 
Тому система управління повинна містити таку компонентну складову, 
що буде здатна до швидкої адаптації та протидії негативному впливу 
подразників середовища. 

Саме адаптивна система контролінгу повноцінно може бути такою 
складовою, оскільки вона дозволяє ефективно коригувати локальні 
стратегії діяльності підприємства та скеровувати глобальні стратегії 
його діяльності у перспективне русло розвитку.

Ключовими умовами сучасної діяльності підприємства є 
аспект невизначеності деяких ключових ланок, таких як: ринок, 
поведінка власників та  конкурентів, органів державної влади щодо 
підприємницьких структур.

В таких умовах підприємство змушене постійно вдосконалювати 
методи, інструменти, форми господарювання, враховуючи той 
фактор, що існує воно та розвивається в динамічному зовнішньому 
середовищі, пристосовуючись до його змінності.

В рамках, котрі диктує нам сьогодення потрібно розуміти 
важливість створення адекватної потребам підприємства адаптивної 
системи контролінгу. 

Теоретичні та методичні проблеми розвитку адаптивних систем 
механізму функціонування підприємств, а також теоретичні і 
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практичні питання контролінгу розглянуті такими вченими: Ю. Вебер, 
С. Алексєєв, М. Буднік, В.  Дубчак, Ж. Крисько, В.  Пономаренко, 
Ю. Степанова та ін.

Втім, недостатньо дослідженими все ж залишаються деякі 
теоретико-методичні засади формування адаптивної системи 
управління підприємством і особливо функціонування такої системи 
із врахуванням засад контролінгу.

Зокрема, взаємозв’язок таких компонентів системи як: концепції 
адаптивного управління (теоретичний аспект); механізму адаптивного 
управління підприємством в дії (практичний аспект) не виявленими 
залишаються найдоцільніші способи моделювання адаптивного 
управління на підприємстві (аспект перспективи).

Формуванню адаптивної системи контролінгу на підприємстві 
передує, насамперед, наявність адаптивної структури управління 
[1], тобто такої організаційної структури, яка допоможе забезпечити 
підприємству гнучке реагування на зміни в навколишньому 
середовищі.

Щоб чітко розуміти рамки адаптивної системи контролінгу в 
управлінні, розглянемо зміст ключових складових цього поняття.

Отже, адапти́вна система (система, що сама пристосовується) – 
система, що автоматично змінює алгоритми свого функціонування 
і (іноді) свою структуру з метою збереження або досягнення 
оптимального стану при зміні зовнішніх умов.

Адаптивне керування – сукупність методів теорії керування, що 
дозволяють синтезувати системи керування, які мають можливість 
змінювати параметри регулятора або структуру регулятора залежно 
від зміни параметрів об’єкта керування або зовнішніх збурень, що 
діють на об’єкт керування. Подібні системи керування називаються 
адаптивними. Адаптивне керування широко використовується в 
теорії керування.

Адаптивне управління – це управління в системі з неповною 
апріорною інформацією про керований процес, яке змінюється в 
процесі накопичення інформації й застосовується з метою поліпшення 
якості роботи системи.

На жаль, на сьогодні немає ще однозначного і чіткого тлумачення 
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предмету адаптивної системи управління. Більшістю авторів воно 
розглядається як сукупність дій і методів, котрі характеризуються 
здатністю управляючої системи швидко та комплексно реагувати на 
зміни у зовнішньому середовищі. Проте, слід пам’ятати, що адаптивна 
система володіє здатністю  за допомогою нових інструментів і методів 
управління швидко пристосуватися до змінних умов господарювання. 

Для того, аби така адаптивна система контролінгу могла успішно 
досягати цілей функціонування та діяти ефективно, вважаємо 
за необхідне виокремити в її контурі ряд основних функцій, а 
саме: формування, коригування, пристосуванням, маневрування, 
узгодження.

Хочемо наголосити ще й на тому, що для успішної функціональності 
в практичній діяльності адаптивна система контролінгу повинна мати 
міцний зв’язок структурних компонентів теоретичного, практичного 
та перспективного аспектів.

Оскільки умови невизначеності, які диктує нам сьогодення, 
вимагають від управлінців наявності успішної і мотивованої концепції 
адаптивного управління. Перспективи подальших досліджень і 
розробок у даному питанні пов’язані з пошуком шляхів удосконалення 
адаптивної системи управління на засадах контролінгу в умовах 
невизначеності ринку.

Список використаних джерел
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УДК 336.71
ІНДЕКС ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ УКРАЇНИ

О. В. Лук’янець, старший викладач
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ  (м. Київ)

Кожна країна обирає власний шлях розвитку, надаючи перевагу або 
ж особистій свободі з високим ступенем господарського ризику або ж 
економічній безпеці з високим ступенем несвободи. Пошук найбільш 
прийнятних способів трансформації економіки України базується на 
світовому досвіді, який доводить, що основною умовою процвітання 
країн та націй стало суттєве підвищення рівня економічної свободи. 

Світові дослідження вказують на достатньо сильну кореляцію між 
економічною свободою і процвітанням країни. Шведський учений 
Н. Берггрен довів, що за високого рівня розвитку економічної свободи 
всі верстви суспільства збагачуються більш рівномірно, а у країнах, 
де держава прагне максимально регулювати економіку, виграють 
лише деякі групи населення. На його думку, чим нижчим є рівень 
економічної свободи в державі, тим нижчими є особисті доходи її 
громадян і тим менше термін існування такого режиму [1].

Рівень економічної свободи вимірюється таким інтегральним 
показником як індекс економічної свободи (Index of Economic 
Freedom), який визначається американською дослідницькою 
організацією Heritage Foundation (з 1995 року) та оприлюднюється 
виданням «Wall Street Journal». 

Індекс економічної свободи Heritage Foundation розраховується 
як середнє арифметичне за десятьма рівноважними показниками: 
свобода бізнесу; свобода торгівлі; фіскальна (податкова) свобода; 
державні витрати; монетарна (грошова) свобода; свобода інвестицій; 
фінансова свобода; захист (гарантії) прав власності; свобода від 
корупції; свобода праці (трудових стосунків). Кожен з цих показників 
максимально оцінюється у 100 балів, таким чином, країна з абсолютно 
вільною економікою в результаті отримує 100 балів, а там, де свободи 
немає в принципі, відповідно, нуль.

За індексом економічної свободи країни світу поділяються на 5 
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умовних груп: 1) вільні (free) – 80-100 балів; 2) переважно вільні 
(mostly free) – 70-79,9 балів; 3) помірно вільні (moderately free) – 60-
69,9 балів; 4) переважно невільні (mostly unfree) – 50-59,9 балів; 
5) невільні, деспотичні (repressed) – 0-49,9 балів.

За даними Heritage Foundation серед 179 країн світу, представлених 
у звіті 2012 року, в першу групу увійшли країни, що набрали 80 балів 
і більше. Таких виявилось всього п’ять: Гонконг (тримає лідерство 
в рейтингу 18 рік поспіль), Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія і 
Швейцарія.

Україна з 1995 року по 2002 рік була у групі країн з так званою 
«невільною економікою». З 2003 по 2008 рік країна покращила свій 
рейтинг і піднялась до позиції в групі країн з «переважно невільною» 
економікою з найвищим рівнем економічної свободи у 2005 році – 
55,8 бала. Однак, починаючи з 2009 року індекс економічної свободи є 
нижчим за 50 балів, що відносить Україну до групи країн, де економічна 
свобода обмежується і є репресивною [2].

Згідно з дослідженням Heritage Foundation у 2012 році за 
індексом економічної свободи Україна посіла 163 місце (46,1 бали), 
пропустивши вперед Бєларусь (153 місце; 49,0 балів) і опинилась 
у групі країн нижчої категорії репресивних економік. Серед країн 
СНД гірші показники лише в Узбекистані (164 місце; 45,8 балів) та 
Туркменістані (168 місце; 43,8 бали). Крім того, Україна знаходиться 
на останньому місці в рейтингу серед 43 європейських країн та займає 
позицію значно нижчу за середню світову.

Серед чинників, які значно вплинули на зниження індексу 
економічної свободи є рівень фінансової свободи, що свідчить про 
надмірне втручання держави у діяльність банківської системи та 
розміщення кредитів, значний вплив державного регулювання 
фінансових послуг та складність створення нових фінансових установ. 

Експерти Heritage Foundation вважають, що фінансова система 
України є слабкою і недорозвиненою (це стосується, насамперед, 
страхового ринку, недержавних пенсійних фондів, ринку капіталу). 
Сучасна фінансова система України фактично не виконує своїх прямих 
функцій – забезпечувати стабільний грошовий обіг, формувати потоки 
інвестицій і страхувати їх від фінансових ризиків. Рейтинг зазначає, що 
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слаборозвинений фінансовий сектор України з великими зусиллями 
надає необхідні кредити для розвитку приватного сектора, в той же час 
нормативно-правова база залишається непрозорою та обтяжливою. 

Держава активно втручається в економіку, практично, за всіма 
напрямами, стримуючи розвиток вільного ринку і заважаючи 
процесам ринкового ціноутворення і конкуренції.

Укладачі рейтингу вважають, що основи економічної свободи в 
Україні крихкі, а основними причинами зниження рейтингу України 
є неефективність державних видатків і корупція, які тісно пов’язані 
між собою. 

Аналіз індексу економічної свободи України в розрізі його 
10  компонентів показує, що значення лише двох компонентів – 
«свобода торгівлі» і «фіскальна свобода» перевищують середньосвітові. 
Особливо низькі значення в порівнянні з середньосвітовими отримали 
такі компоненти як «державні витрати», «свобода інвестицій», 
«фінансова свобода», «захист прав власності», «свобода від корупції».

Досвід передових країн світу свідчить про чітке розмежування 
повноважень держави і вільного ринку, що забезпечує досягнення 
найбільшого ефекту для країни. Адже результатом відсутності 
економічної свободи будуть лише бідність і низькі темпи економічного 
зростання. 

Таким чином, проблеми України щодо економічної свободи 
потребують оперативного вирішення та визначення необхідних 
економічних реформ.

Список використаних джерел
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УДК 330.322.2
ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИТОКУ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. К. Малютін, к.е.н., доцент
Сумський національний аграрний університет

Важливим засобом вирішення проблеми залучення іноземного 
капіталу в національну економіку виступає безпосередньо стан 
економіки України, яка до цих пір перебуває під впливом кризових 
явищ викликаних світовою кризою 2008 року. Можна констатувати той 
факт, що перспективи досягнення стійкого економічного росту України 
залишаються невизначеними.

Криза продемонструвала, що національна економіка в великому 
ступені залежить від сировинних галузей (домінуючий вплив має 
металургія). Це ще раз обумовлює необхідність структурної перебудови 
економіки, спрямованої на впровадження інвестиційних технологій 
міжгалузевого перетоку капіталу, з залученням внутрішніх та зовнішніх 
інвестицій.

В аналітичній доповіді «Економіка України на шляху від депресії до 
зростання: джерела, важелі, інструменти» авторами досить ґрунтовно 
окреслено можливі «депресивні пастки» та ризики національної 
економіки, виокремлено стагнаційні тенденції в її інвестиційній сфері 
[1]. Можна погодитись з Литвицьким В. О., який вважає, що «рецесія 
не закінчилася, криза не закінчилася, «криза скресла», але криза не 
зникла» [1, с.54].

Отже, в якості каталізатора росту національної економіки слід 
розглядати реальні інвестиції. В умовах кризових явищ, інвестиції є для 
національної економіки головним засобом структурного перетворення. 
В цих умовах державі слід реалізовувати антикризові заходи, 
спрямовані на залучення додаткових обсягів інвестицій, насамперед, в 
ті сектори економіки, які знаходяться в критичному стані з точки зору 
інвестиційної безпеки. 

Виваженої антикризової політики потребують банківський сектор 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України 
на сучасному етапі

369

національної економіки, реальний сектор та соціальна сфера, де 
залишається низка невирішених завдань та накопичених проблем, що 
створюють дестимулюючий чинник іноземному інвестуванню в країну. 

В умовах інтенсифікації міжнародних зв’язків в контексті залучення 
іноземних інвестицій на перший план виходить проблема ефективної 
валютної політики. 

Валютна політика має досить чутливий ефект для інтересів інших 
держав та їх інвесторів. Так, підвищення банківської процентної ставки 
сприяє залученню в країну іноземного капіталу при одночасному 
зниженні кредитних можливостей вітчизняного капіталу [2, с.244].

Важелі валютної політики, на думку д.е.н. М. Єршова, є ефективним 
інструментом промислової політики, що стимулює інвестиції та 
економічний ріст [3].

Увага валютної політики повинна бути зосереджена на виваженості 
рішень стосовно накопичення та використання валютних резервів як 
механізму забезпечення міцності національної валюти та вагомого 
чинника довіри міжнародних інвесторів [2, с.41].

У кожній країні світу центральними банками формуються валютні 
резерви, які можуть бути використані для покриття тимчасових 
перевищень платежів над надходженнями. Наявність валютних 
резервів визначає ліквідність країни на зовнішньому ринку. Скорочення 
валютних резервів країни обумовлюється дефіцитом її платіжного 
балансу, негативно впливає на міжнародні валютні позиції та становить 
загрозу девальвації національної валюти. Формування оптимальної 
якісної структури золотовалютних резервів країни буде сприяти 
ефективному проведенню національної валютної та грошово-кредитної 
політики.

Процес формування валютних резервів в Україні в останні 
роки свідчить про підтримку долара і про високий рівень 
доларизації національної економіки. При цьому не досить активно 
використовувались механізми фінансування галузей, не пов’язаних 
з експортом, що з точки зору інвестиційної безпеки призвело до 
катастрофічного її значення в цих сферах економіки. В подальшому 
така урядова позиція буде тільки «сприяти» зменшенню інвестицій 
в національній валюті, що є вкрай необхідним та актуальним для 
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вітчизняної економіки з позиції збереження її інвестиційної безпеки.
У контексті збереження економічної безпеки уряду доцільно 

реалізовувати валютну політику, виходячи з національних інтересів 
щодо рівня відкритості економіки. В ракурсі цієї проблеми слід 
погодитись з М. Єршовим [3], який вважає, що підходи до валютної 
політики повинні бути орієнтовані на використання інструментів, 
що передбачають диверсифіковані джерела притоку капіталу і 
створюють умови для зовнішнього, і ще більш важливе – внутрішнього, 
інвестування.
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1. Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, 
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УДК (346)2
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА 

ОКРЕМИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ СКЛАДОВИМИ

А. І. Маренич, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Н. Г. Мехеда, к.е.н., доцент
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Економічна безпека – стан економіки, при якому забезпечується 
досить високе і стійке економічне зростання; ефективне задоволення 
економічних потреб; контроль держави за рухом і використанням 
національних ресурсів; захист економічних інтересів країни на 
національному і міжнародному рівнях [3, с.44].

Основними функціональними складовими економічної безпеки 
можна виокремити наступні: фінансову, інтелектуальну, кадрову та 
інформаційну складову. 

Серед функціональних складових належного рівня економічної 
безпеки фінансова складова вважається провідною й вирішальною, 
оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є «двигуном» 
будь-якої економічної системи.

Спочатку оцінюються загрози економічній безпеці, що мають 
політико-правовий характер і включають:

- внутрішні негативні дії (неефективне фінансове планування та 
управління активами; малоефективна ринкова стратегія; помилкова 
цінова й кадрова політика);

- зовнішні негативні дії (спекулятивні операції на ринку цінних 
паперів; цінова та інші форми конкуренції; лобіювання конкурентами 
недостатньо продуманих рішень органів влади);

- форс-мажорні обставини (стихійне лихо, страйки, військові 
конфлікти) та обставини, наближені до форс-мажорних (несприятливі 
законодавчі акти, ембарго, блокада, зміна курсу валют тощо) [2, с.50].

У процесі оцінки поточного рівня забезпечення фінансової складової 
економічної безпеки підлягають аналізу:

- фінансова звітність і результати роботи підприємства 
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(організації) – платоспроможність, фінансова незалежність, структура 
й використання капіталу та прибутку;

- конкурентний стан підприємства (організації) на ринку – частка 
ринку, якою володіє субєкт господарювання; рівень застосовуваних 
технологій і менеджменту;

Важливою передумовою забезпечення фінансової складової 
економічної безпеки є планування (включаючи й бюджетне) комплексу 
необхідних заходів та оперативна реалізація запланованих дій у 
процесі здійснення тим чи тим суб’єктом господарювання фінансово-
економічної діяльності.

Належний рівень економічної безпеки у великій мірі залежить від 
складу кадрів, їхнього інтелекту та професіоналізму [3, с.44].

Охорона інтелектуальної та кадрової складових економічної 
безпеки охоплює взаємозвязані і водночас самостійні напрями 
діяльності того чи іншого субєкта господарювання:

- перший – орієнтація на роботу з персоналом фірми, на підвищення 
ефективності діяльності всіх категорій персоналу;

- другий – напрямок на збереження й розвиток інтелектуального 
потенціалу, тобто сукупності прав на інтелектуальну власність або 
на її використання (у тім числі патентів і ліцензій), та на поповнення 
знань і професійного досвіду працівників підприємства (організації).

Процес планування та управління персоналом, спрямований 
на охорону належного рівня економічної безпеки, має охоплювати 
організацію системи підбору, найму, навчання й мотивації праці 
необхідних працівників, включаючи матеріальні та моральні стимули, 
престижність професії, волю до творчості, забезпечення соціальними 
благами [3, с.45].

Належні служби підприємства (організації) виконують певні 
функції, які в сукупності характеризують процес створення та захисту 
інформаційної складової економічної безпеки. До таких належать:

1) збирання всіх видів інформації, що має відношення до діяльності 
того чи того суб’єкта господарювання (інформації щодо всіх видів 
ринків, корисну науково-технічну інформацію);

2) аналіз одержуваної інформації з обовязковим дотриманням 
загальноприйнятих принципів і методів організації робіт;
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3) оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та в цілому, 
розробка рекомендацій для підвищення цього рівня на конкретному 
суб’єкті господарювання [2, с.51].

Отже, необхідність постійного контролю стану вищезазначених 
складових, забезпечить стабільність функціонування та досягнення 
головних цілей діяльності підприємства. Адже рівень економічної 
безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно керівництво 
і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих 
загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових 
зовнішнього і внутрішнього середовища.

Список використаних джерел
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УДК 657.44:642.5.024
КРЕДИТНІ СПІЛКИ В РОЗРІЗІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

С. Л. Михайлюта, к.т.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ  (м. Київ)

З моменту публікації статті [1], минуло майже три роки, що 
дозволяє зробити ретроспективний погляд на досліджені явища, 
оцінити правильність зроблених висновків, дослідити раніш не 
розглянуті аспекти діяльності КС та зробити нові висновки.

В [1] виділено 3 групи КС. КС перших двох груп, як і прогнозувалося, 
продовжують працювати відповідно до Закону України 2908-III «Про 
кредитні спілки», кризові явища в економіці мали навіть позитивний 
вплив на їхню роботу та отримані результати. Третя група, 
«проблемних» КС, поділяється на 2 підгрупи. В основі роботи першої 
підгрупи – законність, але огріхи менеджменту призвели до ускладнень 
з поверненням депозитів вкладникам. Переважна частина таких КС 
отримали групи ініціативних вкладників, які упорядкували платежі 
за кредитами, направили їх на повернення депозитів. Зрозуміло, що, 
з часом, такі КС вимушені будуть припинити свою діяльність. До 
другої підгрупи третьої групи віднесені КС, засновниками яких були 
привласнені депозитні кошти вкладників, і КС припинили діяльність.

До третьої групи зробленої класифікації, можемо додати третю 
підгрупу. КС підгрупи діють дотепер. Дослідження узагальнених 
аспектів їх діяльності, дозволяє виділити ознаки, за якими такі КС 
можуть бути виокремлені від інших КС, зробити висновки, важливі 
для розуміння реальної сучасної картини в досліджуваній області. 

Частково, висновки наступні.
1. КС, які працювали відповідно до Закону України № 2908-III «Про 

кредитні спілки» від 20.12.2001, продовжують успішно працювати. 
Кризові явища в економіці мали навіть позитивний вплив на їхню 
роботу та її результати.

2. Можемо також виділити групу КС [2, 3, 4], правління яких 
скористались проблемами 2008-2009 рр. в банківській сфері, вдало 
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імітувало проблеми з поверненням кредитів в КС, що використали 
як аргумент для відмови повернути депозити вкладникам, кошти 
вкладників за різними схемами привласнені, платежі за кредитами 
продовжують привласнюватись до сьогодні. По суті, ухвалу про розвал 
КС України та привласнення депозитів вкладників прийняли самі ж 
голови КС (потрібно відзначити, що не всі голови погодились прийняти 
участь у цій акції). На сьогодні, невдоволення вкладників, які втратили 
близько 6 млрд 267 млн гривень, скеровується головами таких спілок 
у напрямі уряду та використовується для тиску на останній з метою 
отримання державних коштів, ніби-то для повернення депозитів 
вкладникам. Проте, вже сьогодні озвучені схеми привласнення таких 
коштів, якщо такі будуть надані. Діяльність таких КС дискредитує КС, 
судову та виконавчу складові правочинної системи, уряд. Позитивний 
результ (якщо таким його можливо вважати) діяльності таких КС 
лише один: в Україні з’явилось кілька сот нових мільйонерів. Тіньових. 
Існує ряд ознак, за якими такі спілки можна розпізнати:

2.1. Ініціатори заснування таких КС – підприємці з управлінським 
досвідом, з «широким» досвідом підприємницької діяльності 
(які до заснування КС робили неодноразові спроби розпочати 
підприємницьку діяльність в різних галузях господарювання, або ж 
володіють діючими підприємницькими проектами у різних галузях).

2.2. Початкова мета створення таких КС – створення ініціаторами 
«карманного» (підконтрольного, керованого) джерела інвестицій для 
реалізації власних підприємницьких проектів.

2.3. Ініціатор заснування такої КС має повний контроль діяльності 
КС, будучи головою правління КС, або ж маючи головою правління 
КС підконтрольну особу. Якщо ініціатор не є головою правління, то 
входить до наглядової ради КС, чи іншим чином здійснює контроль 
діяльності КС.

2.4. До кінця 2008 року КС проявляла високий професіоналізм 
у роботі, вміння повертати видані кредити, що демонструвалось 
у звітах до 2008 року нульовою кількістю «безнадійних» кредитів, 
підкреслювалась малоризиковість кредитного портфелю. Різка «втрата 
професіоналізму» на початку 2009 року: лавинний зріст кількості 
«безнадійних» кредитів у першій половині 2009 року (вже після 
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прийняття КС рішень про відмову повернення депозитів незалежно 
від терміну їх дії), видача крупних кредитів під заставу малоліквідного 
майна та майна з явно завищеною оціночною ціною.

2.5. Поява сумнівних претензій та судових позовів на значні 
суми з боку юридичних осіб (приватних фірм) до КС, які швидко 
задовольнялись судами на користь фірм. 

2.6. Надання крупних кредитів юридичним особам (приватним 
фірмам) з послідуючим закриттям останніх та визнанням наданих 
кредитів безнадійними. Зустрічається інформація про випадок, коли 
співзасновником такої фірми являвся голова КС. 

2.7. Є і інші ознаки.
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УДК 351.83
РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕННЯ

Г. Г. Михальченко, к. держупр., доцент
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії,
 м. Артемівськ

Останнім часом розвиток населення характеризується нерівністю 
можливостей на регіональному рівні, що обумовлено наявністю 
диспропорцій у розвитку окремих регіонів. Ця розбіжність 
простежується у функціонуванні виробничої, фінансової, транспортної 
інфраструктури; наявності диспропорцій у функціонуванні ринку 
послуг та бізнес-середовища на місцевому або регіональному рівні, 
збільшенні легальної та нелегальної міграції населення з регіонів 
(особливо сільської місцевості) до столиці та обласних центрів, 
ближнього та дальнього зарубіжжя.

Питання регіонального розвитку тісно взаємопов’язано з рівнем 
життя населення, їх дослідженню присвячено роботи Б. Данилишина, 
В. Дорофієнко, М. Долішнього, А. Колота, Е. Лібанової, Л. Черенько, 
В. Черевко, В. Юрчишина та інших. Разом з тим, наявність негативних 
тенденцій щодо регіоналізації процесів розвитку регіонів України 
потребує подальшого дослідження.

Аналітичний огляд робіт, присвячених проблемам регіонального 
розвитку, свідчить, що при наявності різних підходів та методик 
розрахунку розвитку населення, найважливішими серед них 
визначають економічні, соціальні та екологічні фактори [1, 2, 3]. На 
державному рівні здійснення економічної та соціальної політики, 
спрямованої на поетапне подолання диференціації в соціально-
економічному становищі регіонів, стимулювання їх розвитку 
відноситься до числа найважливіших пріоритетів країни. 

Сьогодні переважна більшість регіональних проблем носять 
системний характер, отже їх подолання неможливе лише за допомогою 
реалізації окремих заходів в окремих регіонах. При цьому, зважаючи 
на специфіку України, слід відмітити, що найважливіші чинники 
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формуються за межами регіону і знаходяться поза сферою його 
впливу, це стосується економічної, бюджетної, податкової, соціальної 
політик на державному рівні.

Разом з тим, кожен регіон має свої індивідуальні відмінності 
демографічних, економічних, соціальних, природничих, екологічних 
чинників. Відповідно до них, розвиток кожного регіону повинен 
спиратися саме на власні пріоритетні види економічної діяльності 
та намагатися мінімізувати власні регіональні ризики в розвитку 
населення.

Оцінка регіональних індексів людського розвитку (РІЛР), 
розрахованих за національною методологією, що включає інтегральні 
індекси демографічного розвитку, матеріального добробуту, умов 
проживання населення, рівня освіти та фінансування людського 
розвитку та інші, свідчать про наявність істотних розбіжностей в 
розвитку регіонів [2]. Розмах варіації (різниця між максимальним 
значенням індексу в місті Києві – 0,698 – і мінімальним в Донецькій 
області – 0,401) становить 47,0% середнього значення індексу по Україні 
(0,470). Занепокоєння викликає низьке значення РІЛР у економічно 
розвинених східних регіонах країни. Так, Донецька область займає 
останнє 27 місце (0,401), Кіровоградська – 26 місце (0,423), Луганська 
– 25  (0,428). З усіх аналізованих показників Донецька область має 
високий рейтинг лише за інтегральними індексами матеріального 
добробуту (2 місце) та розвитку ринку праці (5 місце); Кіровоградська 
та Луганська області взагалі не мають в рейтингу інтегральних індексів, 
що входять до першої п’ятірки. 

З 27 регіонів України першу позицію за індексом регіонального 
людського розвитку займає м. Київ (0,698). В 2010 році він лідирує 
за п’ятьма позиціями з визначених дев’яти. Друге місце належить 
м. Севастополю (0,598), що лідирує за показниками розвитку ринку 
праці та охорони здоров’я, займає другу позицію за демографічним 
розвитком, рівнем освіти та умовами проживання населення, 
високі місця за фінансуванням людського розвитку та матеріальним 
добробутом, але має найгірший стан соціального середовища, його 
інтегральний індекс становить лише 0,303, що відповідає 27 позиції. 

Аналізуючи індекс регіонального людського розвитку за останні 
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роки, ми змушені констатувати, що для України характерна значна 
регіональна асиметрія показників соціального розвитку, яка продовжує 
посилюватися. Це стосується майже всіх складових частин людського 
розвитку, що призводить до ускладнень у забезпеченні єдиних 
національних стандартів рівня життя населення, зниження добробуту 
населення, збільшення бідності та наявності перешкод у формуванні 
середнього класу в країні, посилення тінізації економіки регіонів.

Отже, в умовах значної розбіжності регіонального розвитку 
населення необхідні заходи державного та регіонального регулювання, 
які повинні бути направлені:

на зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної 
плати, недопущення подальшого зниження реальних доходів 
населення та реальної заробітної плати, сприяння забезпеченню 
зайнятості населення;

підвищення якості і ефективності надання послуг соціальної сфери; 
задоволення потреб населення регіонів в сфері охорони здоров’я, 
покращенню якості і доступності освітніх послуг;

забезпечення сталого та екологічно безпечного розвитку регіонів 
шляхом переходу до «зелених» технологій у виробництві, утилізації 
відходів, вжиття заходів, спрямованих на збереження існуючих 
природних і біологічних ресурсів.
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УДК 332.146:622.333
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В. М. Мотриченко, к.е.н.
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ  (м. Київ)

В Україні при здійсненні приватизаційного реформування значно 
скоротилась частка державних підприємств. Нині збереження та 
ефективне управління тих державних підприємств, які ще залишилися 
можливе тільки при ефективній взаємодії приватної та державної 
форм власності. 

В економічній науковій літературі теоретичні аспекти 
функціонування концесійних відносин та зарубіжна практика 
співпраці державного та приватного сектору досліджено в працях 
В. Гейця, В. Варнавского, С. Дідківської, І. Запатріної, С. Литовченко, 
О. Москаленко, К. Павлюка та ін. Але питання ефективного управління 
державних підприємств через взаємодію державного та приватного 
секторів залишаються не розкритими в повному обсязі.

Згідно класифікації Світового банку проекти державно-приватного 
партнерства поділяються на чотири основні групи: контракти на 
управління та лізинг (Management and Lease Contracts), концесії 
(Concessions), «проекти зеленого поля» (Greenfield Projects), продаж 
активів (Divestitures) [2].

Прикладами маcштабних проектів такого партнерства можуть бути: 
- залізниця Аделаїда-Дарвін (Азіатсько-тихо-океанський 

транспортний консорціум, проект ВОТ);
- TerraSar-X (супутник для дослідження земної поверхні, 

партнери: Німецький аерокосмічний центр (100 млн євро) та EADS 
Astrium (30 млн євро);

- The GAVI Alliance (GAVI) – альянс за вакцинацію та імунізацію 
населення (партнерство урядів розвинених країн, Світової організації 
здоров’я, Дитячого фонду ООН, Світового банку, Фонду Б. Гейтса тощо);

- Модернізація Лондонського метрополітену ком-панією 
Tube Lines Limited (30 річний контракт на утримання трьох ліній – 
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300 км дороги, 255  вагонів та ін., Лондонська транспортна компанія 
залишається власником послуг з перевезення).

У Великобританії протягом 1997-2003 рр. було реалізовано 563 
проекти загальною вартістю 35,5 млрд фунтів, з яких 451 були 
завершені [1]. На сьогодні підписано більше 900 проектів, які були 
реалізовані в сфері соціальної інфраструктури.

У Франції на засадах державно-приватного партнерства були 
побудовані медичні заклади, поліцейські дільниці – переважно 
застосовувався концесійний механізм. Нині у Франції реалізуються 
два потужні проекти – це будівництво автодороги 125 км Руен-Аленсон 
та частину траси Кале-Байонн, а також будівництво залізничної колії 
Перпінан-Фігейрос. 

Станом на перше півріччя 2010 року в Німеччині на різних 
стадіях перебувало 153 проекти загальною вартістю 5,86 млрд євро 
[1]. Слід зазначити, що Німеччина у проектах державно-приватного 
партнерства надає перевагу моделям, які закріплюють остаточну 
участь за державою, тобто приватний партнер отримує право 
експлуатації (10-30 років).

За даними Світового банку у 2010 році серед країн ЄС лідирують 
Великобританія (44 проекти), Франція (19 угод) та Німеччина (14 угод) [2].

Різні форми співробітництва державного та приватного сектору 
поширені більше ніж у 120 країнах ЄС, Центральної та Латинської 
Америки, в Азії, Океанії, Східній Європі та СНД. 

За даними Світового банку за період 1990-2009 рр. найбільший обсяг 
інвестицій у проекти державно-приватного партнерства вкладено у 
країнах Латинської Америки та Карибського басейну – 579,121 млн 
дол., а найменший – у країнах Близького Сходу та Північної Африки 
– 73,751 млн дол. [2].

Серед найближчих сусідів України, Росія є лідером у порівнянні з 
Польщею та Україною. Так, протягом 1992-2011 рр. в Росію надійшло 
інвестицій в телекомунікації – 64214 млн дол., в енергетику – 45073 млн 
дол., у водопостачання – 1886 млн дол. та транспорт – 9587 млн дол. 

На другому місці є Польща, яка на засадах державно-приватного 
партнерства залучила в телекомунікації – 29586 млн дол., в енергетику 
– 5723 млн дол. та в транспортну сферу – 5482 млн дол.
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Значно відстає від наведених показників Україна, яка найменше 
залучила інвестиційних ресурсів у такі проекти. Так, протягом 1992-
2011 рр. у телекомунікації було залучено 10974 млн дол., в енергетику 
– 920 млн дол., у транспорт – 5482 млн дол. та у сферу водопостачання 
лише 202 млн дол. [2]. 

Така низька інвестиційна активність в Україні пояснюється 
недосконалим механізмом державно-приватного партнерства та 
несприятливим інвестиційним кліматом в країні.

Отже, у світі існує величезна кількість моделей співпраці держави 
і бізнесу та перевага надається концесії. Світовий досвід свідчить про 
необхідність і вагомість закріплення остаточної участі за державою. 
В Україні, реалізуючи вдалу співпрацю державного та приватного 
сектору, можна не тільки зберегти об’єкти в державній власності, а й 
значно покращити їх фінансово-економічний та матеріальний стан, 
та збудувати нові. При цьому необхідно враховувати, що існують 
стратегічні підприємства, які не можна передавати в концесію та 
приватизувати, оскільки вони є багатством країни. При виваженій 
і прорахованій співпраці державного та приватного сектора 
можна досягти успіху при реалізації інфраструктурних проектів 
та модернізації вже існуючих і отримати суспільний виграш для 
населення в цілому.
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УДК 339.9
КРИЗА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ: ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ 

С. А. Ніколайчук, к.е.н.
В. Р. Хом’як, провідний економіст

Національний банк України

 У другій половині ХХ століття процеси посилення міжнародної 
інтеграції та збільшення мобільності фінансового капіталу, сприяли 
тому, що кризи перевиробництва поступились місцем фінансовим, 
банківським, борговим та валютним кризам. Останні ще часто 
називають кризами платіжного баланса, акцентуючи увагу на статті, за 
якими виникає дефіцит валюти в країні. Аналіз поточного кризового 
стану Єврозони продемонстрував, що борговій та банківській кризі 
передувало накопичення системних проблем у зовнішньому секторі 
окремих країн. Стійке формування дефіцитів поточного рахунку в 
значних обсягах, що вже не могло компенсуватися надходженнями 
капіталу за фінансовим рахунком, в умовах відсутності можливостей 
для корегування обмінного курсу призвело до суттєвого погіршення 
внутрішньої макроекономічної рівноваги. Іншим прикладом проблем 
у зовнішньому секторі, що врешті стали каталізатором повноцінної 
фінансово-економічної кризи, може виступати досвід України 
наприкінці 2008 року. Адже саме криза платіжного балансу стала 
першим етапом перенесення ефектів глобальної кризи на українську 
економіку. Тому дослідження питання своєчасного передбачення 
кризи платіжного балансу залишається надзвичайно важливим, так 
як вона є своєрідним пусковим механізмом, що вражає фінансову 
стійкість країни. 

 Перша модель, які описувала кризу платіжного балансу, 
так звана модель «I покоління», була розроблена Полом Кругманом 
у праці «Модель кризи платіжного балансу» 1979 року [1]. В 
основі даної моделі лежить припущення, що спекулятивні атаки, 
які спричиняють тиск на національну валюту, виникають у 
результаті несприятливої макроекономічної кон’юнктури та 
змін фундаментальних макроекономічних змінних. Тому зміна 
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макроекономічної кон’юнктури (збільшення бюджетного дефіциту, 
зростання інфляції чи безробіття) спонукає інвесторів збільшувати 
обсяги купівлі іноземної валюти. У рамках данної моделі кризовий 
момент визначається різкою девальвацією національної валюти. Пол 
Кругман зазначає, що для подолання макроекономічних дисбалансів, 
уряд вдається до засобів монетарного та фіскального стимулювання, 
що в кінцевому результаті призводить до поглиблення кризи. 

Під час розгортання валютної кризи в країнах Латинської Америки 
в 1994-1995 роках пошуки вчених призвели до появи моделей «II 
покоління», в основі яких лежить дослідження Маріуса Обстфельда 
[2]. Відповідно до теорії криз платіжного балансу «II покоління» 
ймовірність кризового стану зростає через песимістичні раціональні 
очікування, що спричиняють рух ринку від рівноважного стану з 
фіксованим обмінним курсом до нового рівноважного стану. У моделях 
закладається припущення, що витрати на утримання фіксованого 
курсу збільшуються, коли люди очікують чи лише підозрюють про 
можливу девальвацію обмінного курсу. Ціллю політики в даній моделі 
є досягнення рівноваги за кількома цілями, а не лише фіксований 
обмінний курс. 

У процесі подальших пошуків були запропоновані моделі «III 
покоління», які ґрунтуються на припущенні щодо поєднання 
валютних, кредитних ризиків та ризиків ліквідності, які призводять 
до банківських та валютних криз. В основі моделей «ІІІ покоління», 
запропонованих Полом Кругманом у 1998 році [3], лежить припущення, 
що основним фактором валютних криз є надмірне інвестування. 
Відповідно валютна криза є більшою мірою симптомом банківської 
та фінансової кризи (саме під час Азійської кризи валютна криза 
розвивалась уже одночасно з борговою та банківською кризою). У 
моделях «ІІІ покоління» закладена наступна логіка: в умовах дефіциту 
ліквідності уряд випускає державні облігації під урядові гарантії, 
щоб залучити іноземного інвестора. Надання таких зобов’язань не 
супроводжується більш жорстким контролем за фінансовими та 
банківськими операціями. Залучення дешевих коштів без належного 
регулювання призводить до накопичення боргу та утворення 
боргових «бульбашок». Наростання таких бульбашок й призводить до 
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боргової кризи, яка в результаті монетизації дефіциту бюджету веде 
до валютної кризи. 

Для формалізації та опису кризи платіжного балансу в світовій 
практиці використовується показник індексу валютного тиску, що 
разраховується за наступною формулою: 

  
     (1)

де rmt – обсяг міжнародних резервів центрального банку; rmσ  – стандартне відхилення зміни резервів; ε i,t  – обмінний курс; eσ  – 
стандартне відхилення зміни обмінного курсу; rt – ринкова процентна 
ставка; rσ  – стандартне відхилення зміни ринкової процентної ставки.

Кризовим станом прийнято вважати періоди, коли значення 
данного індексу опускається нижче свого середнього значення більш, 
ніж на 2 стандартні відхилення. 

У подальшому побудова регресійних залежностей індексу 
валютного тиску від різних макроекономічних чинників дає 
можливість розробляти моделі для систем раннього попередження 
криз. Адже вивчення та попередження криз платіжного балансу є 
необхідною умовою забезпечення зовнішньої стійкості країни.

Список використаних джерел
1. Krugman, Paul, 1979. «A Model of Balance-of-Payments Crises,» Journal 
of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, vol. 11(3), pages 311-
25, August.
2. Maurice Obstfeld, 1994. «The Logic of Currency Crises,» NBER Working 
Papers 4640, National Bureau of Economic Research, Inc.
3. Paul Krugman, 1999. «Balance Sheets, the Transfer Problem, and 
Financial Crises,» International Tax and Public Finance, Springer, vol. 6(4), 
pages 459-472, November.
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УДК 330.131.5:631.151/.16:631:334:758.4
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ АГРОХОЛДИНГАМИ

В. С. Ніценко, к.е.н., доцент
Одеський державний аграрний університет

Аграрний сектор економіки України характеризується низькими 
темпами розвитку, а галузь тваринництва, окрім свинарства та 
птахівництва, збитковістю. Не останню роль в даному процесі відіграє 
процес управління господарською діяльністю агроформувань, у т.ч. 
агрохолдингами. 

Підприємства, невеликі за розмірами (колективні, фермерські, 
приватні), мають обмежений обсяг фінансових ресурсів, неспроможні 
залучати висококваліфікованих кадрів для управління поточними 
справами і розробки ефективних стратегічних планів.

Агрохолдинги, навпаки, мають великий потенціал розвитку, 
завдяки великим грошовим вливанням у розбудову власної 
інфраструктури, залученню іноземних інвестицій через міжнародні 
фондові біржі, отриманню кредитів на вигідних умовах (7-10% річних) 
від міжнародних фінансових організацій тощо.

Агрохолдинги відрізняються від інших господарських структур 
централізацією управлінського процесу, тобто підприємства 
інтегровані до складу агрохолдингу входять у коло його інтересів 
і підпорядковані йому. Госпоства, які раніше функціонували 
самостійно, мали власний напрямок виробництва змінюють його і 
підпорядковуються інтересам інтегратора.

Проведені нами дослідження показали, що ефективність 
функціонування вертикально-інтегрованих підприємств є наслідком 
вмілого керівництва організаційними процесами. Так, більшість 
агрохолдингів розташовані в двох і більше природно-кліматичних 
зонах, що знижує ризики при виробництві продукції, диверсифікує 
їх діяльність. Придбання потужної сільськогосподарської техніки 
забезпечує виконання усіх агротехнологічних операцій в стислі 
строки, зменшуючи втрати продукції.
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Немаловажне значення має соціальна складова у розвитку 
агрохолдингів. Підтримуючи життєздатне село агрохолдинги 
інвестують у відновлення інфраструктури, забезпечують робочими 
місцями селян, стимулюють вищою оплатою праці порівняно з іншими 
агроформуваннями. Спрямовують свої зусилля на покращення 
екологічного стану навколишнього природного середовища. 
Впроваджують у господарську діяльність іноземні новітні технології 
вирощування сільськогосподарських рослин, тварин і птиці, 
переробки продукції.

Один з найбільших операторів аграрного ринку «Мрія 
Агрохолдинг» розташоване в п’яти областях, вирощуючи біля десяти 
різних сільськогосподарських культур. Структура холдингу дозволяє 
ефективно керувати всім виробничо-збутовим ланцюгом. «Агрохолдинг 
Мрія» має власне насіннєве виробництво, завод потужністю 300 тонн 
на добу, понад 1600 одиниць сільськогосподарської та логістичної 
техніки. В управлінні компанії елеваторні комплекси та зерносховища 
ємкістю зберігання 670 тис тонн та картоплесховища потужністю 
96 тис тонн, а також сучасні логістичні центри. Продукція компанії 
постачається у більш як 20 країн світу. З 2008 року акції компанії 
котируються на площадці Франкфуртської фондової біржі. Станом 
на жовтень 2011 року компанія залучила 310 млн дол. інвестицій. В 
структурі компанії, обіймаючи посади незалежних невиконавчих 
директорів, працюють відомі іноземні фахівці: Томас Путтері Ганс 
Крістіан Якобсен.

Про якість управління свідчить й той факт, що на протязі 
останніх чотирьох років агрохолдинг «МиронівськийХлібопродукт» 
входить у сотню найкращих підприємств України за результатами 
господарювання.Голова правління ВАТ «Миронівський Хлібопродукт» 
Юрій Косюк – один з лідерів в номінації «Управління якістю», 
потрапивши у 2010 році на 37 місце в рейтингу 100 найкращих топ-
менеджерів України.

Основною тенденцією для України у найближчій перспективі, на 
думку Президента Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» 
АлексаЛіссітси, стане домінування аграрних холдингів. «Адже великі 
агрохолдинги мають доступ до капіталу, новітніх технологій, знань 
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в кожному окремому сегменті (агрономія, ветеринарія, екологія, 
економіка, менеджмент тощо). Якщо дивитись на ефективність 
роботи, то альтернативи аграрним холдингам сьогодні і в найближчій 
перспективі просто не існує», – вважає Президент УКАБ [1].

Список використаних джерел
1. Майбутнє аграрного сектору України за великими агрохолдингами 
та підвищенням ефективності їх роботи [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://agribusiness.kiev.ua/uk/news/ucab/20-09-
2010/1284998140/.



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України 
на сучасному етапі

389

УДК 330.8
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Р. Ф. Пустовійт, д.е.н., професор
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ  (м. Київ)

В умовах світової економічної кризи акцент економічного аналізу 
все частіше зміщується на інститути та інституціональні механізми, 
що регулюють господарське життя суспільства та визначають 
потенціальні межі його розвитку. Особливу теоретичну і практичну 
актуальність набуває використання інституціональних підходів в 
межах дискусії щодо необхідності перегляду панівної економічної 
парадигми на сучасному етапі розвитку людської цивілізації. При 
цьому наголошуємо на перевагах інституціональної економічної теорії, 
що пов’язано з можливостями комплексного аналізу економічних 
процесів, особливо в умовах кризових явищ.

Підкреслимо, що дослідження інститутів є необхідною умовою 
розгляду економічної парадигми. Саме інституціональний підхід 
щодо дослідження економіки є традиційним способом фактологічного 
та теоретичного аналізу, а також дозволяє змоделювати структуру 
економічного суб’єкта та сформувати модель інституціонального 
партерна, що розглядається як комплекс причинно-функціональних 
зв’язків, перш за все, у соціальному середовищі і детермінує значущі 
константи господарської поведінки.

У свою чергу, поняття «інститут» безпосередньо пов’язано з 
системними уявленнями про суспільство, оскільки призначення 
інституту полягає у виконанні відповідних функцій, що забезпечують 
життєдіяльність громади в цілому. Тому інституціональний аналіз 
економіки обумовлює дослідження у загально-соціальному, суспільному 
контексті, коли інститути є інтегрованими  і взаємозалежними та 
домінантно впливають на суспільство. Таким чином інституціональна 
парадигма в економічній науці формує дослідницьку програму, 
за якої економіка визначається типом суспільства та наявністю 
історично стійких інституціональних механізмів, що забезпечують 
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функціонування економіки та суспільства в цілому. Звідси наукові 
завдання  економічного аналізу першочергово полягають у тому, щоб 
емпірично виявити, описати відповідні інституціональні чинники та 
визначити перспективи їхнього розвитку.

В цілому інституціональна політика має у своєму розпорядженні 
такі види агентів: законодавці, власники прав та носії обов’язків. 
До цього додамо інструменти інституціональної політики: правила, 
примуси, переконання, владні ресурси, а також нормативні і позитивні 
теорії.  Виходячи з наведеної класифікації, термін інституціональна 
політика асоціюється з спробами влади (законодавців) змінити 
соціальну систему, коригуючи різноманітні правила та методи примусу 
до виконання обов’язків. Дуже часто зазначені спроби завершуються 
провалом, оскільки у політиків відсутні належні знання про 
соціально-економічні  технології для здійснення реформ та стимули 
для виконання задекларованих передвиборних цілей. Підкреслимо, 
що в деяких країнах, в Україні зокрема, маємо надмірні трансакційні 
витрати, що підриває довіру населення до влади та призводить до 
піднесення інститутів отримання ренти.

Нині особливо очевидно, що виходу з системної кризи передує 
вихід з «глухого кута» в економічній теорії, тобто остання потребує 
зміни економічної парадигми. На підґрунті теорії, що побудована 
на абстрактних математичних моделях неокласичних концепцій не 
можна сформувати успішну політику. Можливості математичного 
моделювання в економіці досить обмежене, оскільки доводиться 
мати справу з системою, що розвивається асиметрично і  в якій зміни 
відбуваються з різною швидкістю та в різних спрямуваннях, в першу 
чергу під впливом НТП. 

Тобто, за таких обставин, економіка розглядається не як результат 
та продукт поведінки господарюючих суб’єктів, а як система відносин, 
«що стоять над ними» і характеризують розвиток цієї системи. Тому 
неокласична теорія раціонального вибору, що розглядає фіксовану 
кількість учасників, які здійснюють вибір на підґрунті індивідуальних 
переваг, пояснити механізми узгодження інтересів учасників 
економічного процесу не здатна. 

Звідси безумовною стає необхідність не тільки позитивного 
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економічного аналізу та нормативних оцінок, які розглядає 
традиційна економічна теорія, але й теоретичного опису та аналізу 
взаємодії реально функціонуючих інститутів. Адже останні 
складають несучу конструкцію будь-якого соціального утворення. 
По суті із зміною інститутів розпочинається еволюційна динаміка 
будь-якої соціально-економічної системи. Підкреслимо, що саме 
інституціональне спрямування сучасної економічної науки, долає 
проблеми, які пов’язані з нинішньою глобальною фінансовою кризою. 
Адже якраз інституціональні зміни визначають радикальність та 
масштабність економічних трансформацій та дозволяють розпочати 
коригування економічної політики з огляду на загальноприйняту 
економічну парадигму, яка першочергово досліджуватиме економічні 
узагальнення на основі реального досвіду та з огляду на факти, які 
мають відношення до аналізованої економічної події.

Отже, наукову парадигму можна визначити як загальну модель, 
спосіб вирішення дослідницьких завдань. При цьому необхідно 
підкреслити, що економічні теорії в цілому закономірно слідували за 
етапами еволюції загальнонаукових методів пізнання господарської 
реальності. Хоча неокласична економічна теорія, у свою чергу, виявилася 
не здатною пояснити та передбачити глобальну фінансову кризу. 
Спроби економістів-математиків підвести під економіку об’єктивний 
фундамент математичних тотожних істин не сприяє розумінню 
тенденцій і спрямувань сучасного економічного розвитку. Свідченням 
того є кризи, що відбувалися, починаючи з глобальної економічно-
фінансової 1997 р. З огляду на вищезазначене світова економічна думка 
потребує розробки нової економічної парадигми, як певної методології 
пізнання економічних процесів глобалізованої економіки, на роль якої 
об’єктивно претендує інституціональний напрямок.
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ДК 332.12: 336.131 (477)
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

М. М. Свічинський, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Виведення національної економіки на траєкторію зростання та 
проведення дієвих структурних реформ у всіх галузях економіки України 
неможливе без ефективної регіональної політики. Нераціональне й неповне 
використання економічного потенціалу регіонів зумовлене, зокрема, 
недостатньою увагою до ресурсного потенціалу територій, усунення 
диспропорцій в їх розвитку, забезпечення умов економічного піднесення.

Одним із ключових показників, що характеризує розвиток регіонів 
та впливає на макроекономічні показники території і держави є валовий 
регіональний продукт (ВРП).

Практика свідчить, що його питома вага продукується, в основному, 
у східно-південному регіоні, де зосереджена експортно-орієнтована 
промисловість, а найменша частка його виробляється в західних, менш 
індустріально розвинених регіонах країни.

Об’єми ВРП безпосередньо впливають на структуру та рівень доходів 
населення. Так, у першому півріччі 2012 р. показник середньомісячної  
номінальної заробітної плати був найвищим у Донецькій області – 3384 
грн., найнижчий у Закарпатській області – 2246 грн. [1, с.6].

Тож, модернізація економічного життя регіонів та будь-які 
економічні перетворення будуть здійснені лише тоді, коли людина буде 
в центрі формування ефективних економічних відносин. 

Світова практика свідчить, що регіон який прагне соціально-
економічного розвитку поряд зі збільшенням ВРП, сприяє накопиченню 
доходів та підвищенню купівельної спроможності населення. Тож 
основним завданням регіонального розвитку поряд з ефективним 
використанням наявного потенціалу є пошук нових можливостей 
стимулювання економіки – підтримка підприємництва, сприяння 
конкурентоспроможності, залучення інвестицій.

Зацікавленості інвестора до вкладення коштів у регіон сприяє 
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розвинена інфраструктура, що підвищує продуктивність праці та 
конкурентоспроможність продукції. 

Аналіз державної бюджетної політики підтримки регіонів демонструє 
повну їх залежність від центральної влади. Питома частка трансферів із 
державного бюджету за дев’ять місяців 2011 р. становила 52,3% у загальному 
обсязі доходів місцевих доходів [2, с.47]. Такий стан не дає можливості 
регіонам впливати на економічну політику, вирішувати місцеві проблеми 
та формувати власний інвестиційно-привабливий клімат. 

Фактором стабілізації фінансової системи, що забезпечує сталість 
соціально-економічного розвитку наразі повинна бути державна та 
бюджетна децентралізація.

Сучасні тенденції менеджменту економічними процесами 
вимагають від регіональної влади не лише своєчасних, професійних 
дій по управлінню бюджетними ресурсами, а й володіння навичками 
ведення перемовин з потенційними інвесторами, вміння передбачати 
можливі ризики. 

Зокрема, модернізація західних регіонів країни має відбуватися, 
наприклад, через розвиток підприємництва та зеленого туризму на 
прикордонних територіях, при тісній кооперації з країнами ЄС. 

Вигідне розташування та природні багатства сьогодні перестають 
бути ключовими факторами успіху регіонів. Справа не в тому, що 
ресурсо-затратна економіка поступається генеративній економіці, 
заснованій на знаннях. Інформація – це ресурс, на відміну від природної 
сировини, спроможний відтворюватися швидко й нескінченно. 
Тому заклади освіти, переважна більшість яких зосереджена на 
регіональному рівні, повинні готувати фахівців з неординарним 
мисленням здатних стати генераторами ідей, які будуть втілені у сферу 
суспільного життя. 

Глобалізація та нові виклики другої хвилі світової кризи, що 
постали перед Україною, вимагають подальшого удосконалення 
регіональної політики, пошуку нових шляхів і напрямків ефективного 
використання наявних ресурсів. Регіонам країни необхідно критично 
осмислити здобутки й реально визначити цілі, опираючись на власний 
потенціал, усвідомити роль та значення кожного з них, як необхідної 
умови зростання національної економіки. 
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УДК 3336.761
ЛІСТИНГ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ 

ФОНДОВОГО РИНКУ

Ю. С. Серпенінова, к.е.н.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Ліквідність фондового ринку забезпечується шляхом дотримання 
цілого ряду вимог. Однією з таких вимог є збільшення ширини та 
глибини фондового ринку. Ширина фондового ринку визначається 
кількістю заключних угод, а глибина – обсягом заключних угод. 

Збільшення глибини фондового ринку відбувається шляхом 
підвищення його інвестиційної привабливості. Збільшення ширини 
фондового ринку досягається наступними шляхами:

- збільшення учасників фондового ринку;
- збільшення кількості заключних угод;
- забезпечення багаторазовості перепродажу цінних паперів. 
При цьому збільшити і ширину і глибину фондового ринку не 

можливо без процедури лістингу, тобто допуску цінних паперів на 
біржу. 

Лістинг – це сукупність процедур щодо включення цінних паперів 
до реєстру організатора торгівлі (фондової біржі) та здійснення 
контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та 
вимогам, установленим правилами біржі [2].

З допомогою лістингу визначається перелік вимог щодо кількості, 
якості та відповідності цінних паперів встановленим вимогам з метою 
забезпечення достатньої ліквідності. Відповідно, чим жорсткішими є 
дані вимоги, тим вищою буде ліквідність фондової біржі. 

Установлені біржею вимоги щодо проходження процедури лістингу 
полягають в основу розробки біржових стандартів, які доводяться до 
відому учасників фондової біржі. На основі зазначених стандартів 
розробляються біржові договори, що сприяють прискоренню 
взаєморозрахунків  по біржовим угодам, сприяючи цим підвищенню 
оборотів біржі та її ефективності. 

Цінні папери, що пройшли процедуру лістингу мають певні 
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переваги перед іншими цінними паперами, адже фондова біржа 
гарантує їх якість, що визначається високою ліквідністю та відносною 
стабільністю цін.

Також варто відзначити, що встановлені процедурою лістингу 
критерії щодо якості цінних паперів постійно контролюються 
фондовою біржею, що зменшує ризик маніпулювання цінами та 
мінімізує факти шахрайства. 

Шляхом проведення лістингу фондова біржа фактично виконує 
функції підтримки ринкової вартості цінних паперів, що обертаються 
на даному біржовому ринку. Так, цінні папери дозволяють збільшити 
ринкову вартість компанії-емітента порівняно з балансовою вартістю. 
Крім того, ті компанії, цінні папери яких котируються на фондовій 
біржі, є більш інвестиційно привабливими і їм легше досягти довіри 
у питаннях отримання банківських кредитів та залучення інших 
джерел фінансування, що дає можливість компанії зайняти більш 
стійку та вигідну позицію на фінансовому ринку. Варто також 
враховувати той фактор, що процедура лістингу є не безкоштовною, 
тому за котирування на фондовій біржі скоріш за все платитимуть ті 
компанії, що мають стійкий фінансовий стан, що також є додатковим 
свідченням високої ліквідності цінних паперів таких емітентів.

З іншої сторони певні переваги отримує і інвестор, що хоче вкласти 
кошти у цінні папери, що котируються на фондовій біржі, адже хоча 
біржа і не гарантує прибутковості цінних паперів, та певний ступінь 
надійності та захисту від ризиків біржа надає.  

Цінні папери, які не пройшли процедуру лістингу та не відповідають 
вимогам до емітентів цінних паперів, не допускаються до котирування 
на фондовій біржі.

На ринку високоліквідного біржового товару ціна кожної окремої 
угоди не може суттєве впливати на кінцеве котирування, адже по 
закону великих чисел випадкові (так само як і навмисні) окремі сплески 
гасяться загальною масою цінових значень. Завдяки біржовому 
котирування біржа підтримує цілісність біржового ринку [1]. 

З метою підвищення ліквідності фондового ринку, забезпечення 
гарантій інвестора та підвищення його безпеки біржа може вживати 
певні заходи. Біржа контролює фінансовий стан компаній-емітентів і 
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в разі його погіршення може бути прийнято рішення щодо вилучення 
даних цінних паперів з обігу на фондовій біржі. При цьому цінні 
папери можуть вилучатись тимчасово, або виключатись зі списку 
біржі, тобто проходити процедуру делістингу. 

Перевірка стану компаній (матеріального, виробничого, технічного, 
фінансового тощо) та відповідність цінних паперів встановленим 
параметрам здійснюється спеціальним відділом, що після проведеної 
експертизи  виносить рішення щодо доцільності допуску цінних 
паперів до котирувань на фондовій біржі. 

Зазначимо також, що на сучасному етапі розвитку фондового ринку 
отримав широкий розвиток процес демократизації біржової торгівлі. 
Сутність його полягає в тому, що на біржах створюється декілька 
біржових списків з різними умовами розміщення цінних паперів, 
в тому числі лістинг може бути відсутній взагалі. Але при цьому 
виникають великі сумніви щодо ліквідності таких цінних паперів, що 
суттєво підвищує ризик інвестора. 

Таким чином, лістинг дозволяє виявити найбільш якісні і надійні 
цінні папери, сприяючи тим самим підвищенню їх ліквідності, що 
позитивним чином впливає на стабільність і ліквідність фондового 
ринку в цілому. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. І. Стирська, аспірант
Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

Державне інвестиційне кредитування відіграє важливу роль 
в сучасному економічному розвитку України. Від того, наскільки 
ефективно використовується державний інвестиційний кредит 
як чинник фінансово-кредитного стимулювання інвестиційно-
інноваційної діяльності, залежить швидкість розвитку всіх 
галузей економіки. Саме тому, у даному напрямку вже існують 
певні напрацювання українських та зарубіжних науковців. Проте, 
залишається чимало невирішених проблем.

Державний інвестиційний кредит – це сукупність економічних 
відносин, що виникають між підприємствами і державою в результаті 
надання останнім кредитів на інвестиційні цілі. У таких відносинах 
держава виступає кредитором, а підприємства, які мають потребу в 
інвестиційних ресурсах, - позичальниками [1, с.227].

На нашу думку, однією із основних проблем сфери державного 
інвестиційного кредитування є недостатність фінансових ресурсів 
внаслідок дефіциту державного та місцевих бюджетів. Крім того, 
ефективність використання капітальних видатків державного 
бюджету є низькою, що пов’язано із розпорошеністю фінансових 
ресурсів по розпорядниках бюджетних коштів. Для вирішення даної 
проблеми варто звернути увагу на досвід США. В національному 
американському бюджеті однією із статей видатків є дотації за 
програмами кредитування, а також існує законодавчий орган, що 
контролює ці дотації.

Варто звернути увагу і на інвестиційну активність суб’єктів 
інвестиційної діяльності, яка є недостатньо високою. При цьому в 
зарубіжних країнах інвестиційний потенціал суб’єктів господарювання 
ефективно використовується шляхом державно-приватного 
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партнерства. Світовою практикою господарювання сформовано п’ять 
базових моделей партнерства державного і приватного секторів, що 
характеризуються особливими формами власності, фінансування і 
управління, а також строками реалізації проектів. До таких моделей 
належать: модель оператора, модель кооперації (5-10 років), модель 
концесії (20-30 років), модель договору (3-5 років), модель лізингу (8-
15 років) [2, с.41-52].

Основними причинами виникнення проблеми низької 
інвестиційної активності є [3]:

– несприятливі умови інвестування, зокрема недосконале законо-
давство щодо захисту прав власності, адміністрування податків, 
отримання у власність земельних ділянок, вимог до здійснення та 
контролю підприємницької діяльності; 

– недостатня державна підтримка інвестиційної діяльності, не-
належна система підготовки програм і проектів для державного 
інвестування; 

– нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної інфра-
структури; 

– відсутність правових засад та дієвих механізмів державного-
приватного партнерства в інвестуванні.

Перспективним напрямком для державного інвестиційного 
кредитування може стати розвиток інвестиційного ринку та 
інвестиційної інфраструктури (забезпечення ефективного 
функціонування державної інвестиційної компанії, фонду кредитних 
гарантій та інших інститутів розвитку; створення умов для залучення 
інвестицій на ринках капіталу) та забезпечення ефективності і 
прозорості функціонування механізмів державно-приватного 
партнерства .

Важливим етапом вдосконалення процесу державного 
інвестиційного кредитування може стати створення державного банку 
розвитку. Банки розвитку є інструментом державної економічної 
політики і відіграють важливу роль у реалізації її стратегічних 
напрямків. Створення банків розвитку з державним капіталом 
спрямоване на більш активну участь держави в проведенні структурної 
економічної політики шляхом масштабних інвестицій у пріоритетні 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України 
на сучасному етапі

400

галузі економіки. Значення діяльності банків розвитку визначається 
не лише істотними обсягами інвестицій, але й спрямуванням їх під 
контролем держави в сектори економіки, що мають стратегічне 
значення для подальшого її розвитку, що сприяло б прогресивній 
структурній перебудові національної економіки [4, с.1-4]. 

Варто відмітити, що одними з головних передумов успішної 
інвестиційної діяльності є низький рівень інфляції та прогнозованість 
рівня цін. Для цього, на нашу думку, необхідно посилити контроль за 
доходами та видатками бюджету. 

Отже, в сучасних умовах державний інвестиційний кредит повинен 
використовуватися як ефективний інструмент централізованого 
кредитного регулювання та розвитку економіки. Кредит відіграє 
специфічну роль в економіці: він не тільки забезпечує безперервність 
виробництва, але й прискорює його. Державний інвестиційний 
кредит сприяє розвитку пріоритетних галузей економіки і є одним із 
найбільш вагомих чинників, що впливають на темпи економічного 
розвитку як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.
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Волинський технікум Національного університету 

харчових технологій 
здобувач

Луцький національний технічний університет

Передумови та особливості розвитку територіальних суспільних 
систем породжують нерівномірність його рівнів за економічними, 
соціальними та екологічними параметрами. Таке явище є природним, 
адже залежить в першу чергу від стартових умов, потенціалу регіону 
нарощувати конкурентні переваги. Разом з тим, принципи побудови 
унітарних держав вимагають однорідності соціально-економічного 
простору, забезпечення соціальної справедливості та доступу 
до соціальних благ населенню країни, незалежно від території 
проживання. Тобто регіональна неоднорідність сталого розвитку 
держави допустима лише до певної межі, за якої гарантується 
економічна безпека країни.

Існують численні методики діагностики регіональних асиметрій 
соціально-економічного розвитку, які у тій чи іншій мірі дозволяють 
оцінити стан та причини диспропорцій у розвитку територіальних 
одиниць, діагностувати процес досягнення цілей розвитку регіону. 
Діагностика асиметрій регіонального розвитку є предметом 
дослідження провідних вітчизняних та закордонних науковців, 
зокрема: Н.  Божидарнік, З.  Варналія, І.  Вахович, З.  Герасимчук, 
О. Гранберга, В. Захарченка, В. Керецмана, Л.Ковальської, Н. Мікули, 
Л. Петкової, С. Романюка, І. Сторонянської, Т. Шевченко, В. Чужикова 
та багатьох інших. Разом з тим, регіональні асиметрії щороку 
посилюються, неефективними є методики їх діагностики, що не 
дозволяють комплексно підійти до виявлення рівня регіональних 
асиметрій та причин, що їх породжують.

Проведення діагностики регіональних асиметрій сталого розвитку 
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вимагає дотримання певних принципів, основними з яких, на нашу 
думку, є:

- комплексність, що забезпечує врахування як соціальних, так і 
економічних та екологічних складових сталого розвитку регіону;

- системність, яка передбачає підбір системи показників сталого 
розвитку регіону у їх взаємозв’язку, що забезпечуватиме аналіз рівня, 
динаміки, структури та результативності функціонування регіону;

- об’єктивність, що передбачає достовірність вихідних даних 
при виборі базових показників сталого розвитку регіону;

- прозорість, що проявляються у поінформованості 
зацікавлених осіб щодо результатів проведеної діагностики.

Методика діагностики регіональних асиметрій сталого розвитку 
потребує в першу чергу формування етапів та напрямів проведення. 
На нашу думку, найбільш об’єктивним та системним є підхід до 
проведення діагностики регіональних асиметрій сталого розвитку, 
яка містить два напрямки: діагностику асиметрій за передумовами 
сталого розвитку регіонів та діагностику асиметрій за досягнутими 
результатами сталого розвитку регіонів. Перший напрямок 
зумовлений необхідністю виокремлення стартових передумов до 
забезпечення сталого розвитку, що породжує об’єктивний рівень 
асиметрії. Другий напрямок передбачає оцінку досягнутих рівнів 
сталого розвитку регіону за параметрами сталості, що породжує 
прийнятний або ж надмірний рівень асиметрії. Співставлення цих 
двох напрямків дозволить оцінити регіональні асиметрії з позиції 
використання регіонами України своїх можливостей.

Другий напрямок, який спрямований на діагностику регіональних 
асиметрій сталого розвитку за досягнутими результатами, передбачає 
три напрямки проведення оцінки: 

- діагностика регіональних асиметрій за рівнями соціального, 
економічного та екологічного розвитку;

- діагностика регіональних асиметрій за динамікою параметрів 
соціального, економічного та екологічного розвитку;

- діагностика регіональних асиметрій за ефективністю 
соціального, економічного та екологічного розвитку.

Проведення діагностики за цими напрямками дозволить 
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комплексно оцінити регіональні асиметрії розвитку регіонів України 
за результатами функціонування соціо-еколого-економічної системи. 

Перший напрямок характеризуватиме рівень розвитку регіону 
за результуючими показниками соціального, економічного та 
екологічного розвитку за кількісними параметрами на душу 
населення. Другий напрямок визначатиме динаміку показників 
першого напряму. Третій напрямок дозволить провести діагностику 
регіональних асиметрій за ефективністю функціонування соціо-
еколого-економічної системи. Четверта група показників дозволить 
виявити регіональні асиметрії у розвитку сфер економічної діяльності. 

Одним із важливих елементів формування методики 
проведення діагностики регіональних асиметрій є обґрунтування 
системи показників, тобто певних кількісних параметрів, які 
характеризуватимуть наявність та використання вихідних 
можливостей регіону. Аналіз методичних підходів дозволяє виявити, 
що такі показники характеризуються спільною рисою – вони 
базуються на агрегуванні часткових показників в інтегральний індекс. 

Підібрана система показників дозволяє провести діагностику 
регіональних асиметрій сталого розвитку, а обрані методи дослідження 
базуються на попередній систематизації основних статистичних 
підходів до оцінки рівнів диференціації та емпіричного розподілу. У 
сукупності використання зазначених методів та показників дозволить 
провести комплексну діагностику регіональних асиметрій за 
передумовами та результатами функціонування регіональних соціо-
еколого-економічних систем.
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ДЛЯ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. М. Третяк, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Міцний фінансовий стан вітчизняних сільського-сподарських 
підприємств залежить від його належного фінансового забезпечення. 
Сільськогосподарські підприємства, що мають гострий дефіцит 
фінансових ресурсів, не можуть забезпечити стабільного економічного 
зростання без серйозного кредитного забезпечення своєї діяльності. 
Банківському кредитуванню сільськогосподарських підприємств 
приділяється багато уваги, оскільки сільськогосподарське виробництво 
є сезонним. Найбільша частка витрат припадає саме на весняно-літній 
період, у зв’язку з цим у сільськогосподарських підприємств не вистачає 
власних коштів на проведення весняно-польових робіт і тому воно 
змушено залучати ресурси в банківських установах.

Нині, банківська система України на ринку банківських послуг, 
пропонує для сільськогосподарських підприємств лише три види 
короткострокового банківського кредитування: невідновлювальна 
кредитна лінія, строковий кредит та овердрафт (строк дії таких кредитів 
12-18 місяців). Враховуючи специфіку сільськогосподарського 
виробництва, доцільним буде запровадження відновленої 
кредитної лінії як особливого виду банківського кредитування 
сільськогосподарських підприємств. 

При відкритті відновлювальної (револьверної) кредитної лінії 
ліміт кредитування визначається у вигляді ліміту заборгованості з 
позики. Це дозволяє підприємству-позичальнику отримати позику у 
межах встановленого ліміту, погасити всю її суму (або частину суми) і 
автоматично отримати повторно кредит у межах терміну дії кредитної 
лінії. Відновлювальна кредитна лінія є більш гнучкою формою 
кредитування і нерідко надається без спеціального забезпечення. 
Кредитна лінія може бути як короткостроковою з періодом дії, що, як 
правило, не перевищує 180 днів, так і довгостроковою із терміном дії 
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3-5 років. За відкриття кредитної банк отримує комісію. 
Відновлювальна кредитна лінія є інструментом оперативного 

фінансового забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників. За умови використання такого виду банківського 
продукту, підприємство отримує швидкий доступ до кредитних 
ресурсів, які спрямовуються на оплату товарно-матеріальних 
цінностей і покриття поточних витрат, що необхідні для безперебійного 
провадження поточної діяльності.

Перевагами відновлювальної кредитної лінії для 
сільськогосподарських підприємств є її оперативність, здатність гнучко 
використовувати кредитні ресурси, економія на сплаті відсотків, що 
дає змогу зменшувати фінансові витрати, забезпеченість фінансовими 
ресурсами, довгостроковий характер кредитних відносин, можливість 
збільшення лімітів кредитування, скорочення часу щодо  підготовки 
фінансової документації. Крім того, за використання згаданого виду 
кредиту, умови його надання, передбачають відновлення ліміту 
заборгованості у разі погашення позичальником раніше одержаного 
кредиту. При цьому нові транші кредиту здійснюються в межах 
ліміту заборгованості і з врахуванням використаного ліміту видачі. 
Як правило, видача кредиту здійснюється сумами, які передбачають 
проміжні строки погашення. Таким чином, кредитор і позичальник 
встановлюють загальний строк кредитної лінії і проміжні строки, 
які визначаються з врахуванням виробничо-фінансового циклу 
підприємства. Якщо позичальник встановлює конкретні строки 
виплати кредиту, то додатково до кредитного договору встановлюються 
графіки погашення . 

Запровадження наведеного кредитного продукту має деякі 
переваги над існуючими на ринку банківських послуг в даний час: 
надання кредитних ресурсів у формі відновлювальної кредитної 
лінії дозволить підприємству користуватися ними, в разі нагальної 
потреби та здійснювати погашення в період, коли підприємство має 
тимчасово вільні кошти.

У середньому термін дії кредитної лінії становить 3-5 років, 
це у свою чергу призводить до економії часу працівників 
сільськогосподарського підприємства на щорічне оформлення 
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документів для отримання кредиту в банківській установі. Крім 
того, позитивним є те, що довгострокове кредитування поточної 
діяльності підприємств дозволить впроваджувати новітні технології 
вирощування сільськогосподарських культур, покращувати стан 
ґрунтів, здійснювати довгострокове планування та бюджетування 
своєї діяльності. 

Сума кредиту за умовами такого виду кредитування видається 
у національній валюті, що значно зменшує валютні ризики для 
підприємства та зменшує «доларизацію» економіки країни в цілому. 

Запропонований вид банківського продукту передбачає здійснення 
кредитування сільськогосподарських підприємств відразу за 
пільговою відсотковою ставкою, без надання часткової компенсації, 
як це впроваджено в даний час. Це дозволить задіяти більш прозорі 
схеми отримання пільгових кредитів, скоротити витрати часу на їх 
оформлення та одержання компенсації.

Кредитування сільськогосподарських підприємств відповідно 
до відновлювальної кредитної лінії дозволить підвищити фінансову 
дисципліну, так як незадовільне виконання своїх зобов’язань по 
пільговому кредиту унеможливлює можливість його отримання в 
інших банківських установах, а також є додатковим важелем впливу 
на сільськогосподарські підприємства, при регулятивній політиці 
підприємства.

Список використаних джерел
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УДК 31:331.2
ПРОБЛЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. Ю. Цуканов, к.е.н., доцент
Одеський держаний аграрний університет

Трансформаційні перетворення, які здійснюються останніми 
роками у найважливішій сфері – сільському господарстві, виявилися 
далекими від сподівань, які на них покладали. Майже відсутній 
соціальний напрям трансформаційних змін, ігноруються потреби й 
інтереси працівників – головної продуктивної сили суспільства. 

Не викликає сумніву, що на даному етапі розвитку аграрної економіки 
основним чинником, що істотно погіршує соціально-економічні 
відносини в сільськогосподарських підприємствах і створює соціальну 
напруженість у галузі, є низький рівень заробітної плати. 

Таким чином облік праці та її оплати по праву займає одне з 
центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.

Проблеми оплати праці в сучасних умовах господарювання стають 
усе більш гострими й актуальними ще в зв’язку і з тим, що для дуже 
значного числа підприємств регулярність і розмір виплат визначають 
не тільки перспективи розвитку самих організацій, але і забезпечують 
фактичне виживання їхнього персоналу.

Закон України «Про оплату праці», є основним законодавчим та 
нормативно-правовим документом регламентуючим питання праці 
та її оплати. Він визначає економічні, правові та організаційні засади 
оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, 
на підставі трудового чи колективного договору з підприємствами, 
установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, 
а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного 
регулювання оплати праці, спрямований на забезпечення 
відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємств є частина 
доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності.

М.  І. Комлик вважає, що для того, щоб побудувати механізм 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України 
на сучасному етапі

408

ринкової організації заробітної плати, по-перше, потрібно створити 
на єдиних для економіки засадах механізм формування ціни 
робочої сили – диференційованої вартості трудових послуг за їх 
видами та складністю. Цей механізм не може бути сформований 
без участі держави, чіткого визначення державної політики в сфері 
оплати праці. По-друге, необхідно за сприянням держави відновити 
систему тарифного та організаційно-технічного нормування праці, 
застосовуючи номінально необхідні в ринковій економіці заходи 
державного управління сферою нормування праці [2].

На фоні сучасної досить складної соціальної ситуації в Україні, що 
зумовлена низьким рівнем заробітної плати, особливо загрозливим є 
стан в аграрному секторі економіки, де її рівень майже втричі нижчий, 
ніж у промисловості. Саме цією обставиною викликані негативні 
тенденції у відтворені факторів виробництва, що свідчать про 
деградацію людського капіталу в аграрному секторі економіки. В разі 
подальшого зволікання з розв’язанням цієї проблеми такі тенденції 
можуть набути незворотного характеру [3].

Катастрофічний стан з оплатою праці в сільському господарстві 
зумовлений багатьма причинами. Основними на думку Білоусько В. С. є:

1) нееквівалентний обмін вартостями між аграрним та іншими 
секторами економіки;

2) відсутність дієвих механізмів і стимулів в аграрному секторі 
до зменшення частки матеріальних витрат у структурі собівартості 
сільськогосподарської продукції [1].

Отже, розв’язання даної проблеми на макрорівні передбачає 
впровадження комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію 
диспаритету цін на аграрну і промислову продукцію, яку 
використовують у процесі виробничої діяльності сільськогосподарські 
товаровиробники, а також доступу аграріїв до одержання сучасної 
техніки через систему фінансового лізингу [3].

Одночасно потрібно розробити і прийняти нове законодавство, що 
обмежує надмірний ріст доходів найбільш багатої частини населення 
і забезпечує ефективний розподіл доходів на користь найменш 
забезпечених рівнів населення. Це можна зробити шляхом введення 
прогресивної шкали прибуткового податку з фізичних осіб.
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УДК 330.16:330.14
КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

М. В. Шипілова, викладач
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Проблематика дослідження середовища, в якому формуються 
та закріплюються певні норми поведінки, в тому числі економічної, 
актуалізується, коли спеціалісти намагаються зрозуміти причини 
численних «провалів» в досягненні соціально-економічного прогресу. 

Ми пропонуємо поглянути на дану актуальну проблематику з точки 
зору явища соціального капіталу – багатоаспектного феномену, в 
основі якого лежить специфічний тип поведінки агентів. Внутрішній 
зміст соціального капіталу складає специфічна якість відносин між 
людьми в процесі їхньої спільної діяльності регульованої певними 
нормами, традиціями, правилами. Ці відносини характеризуються 
взаємним виконанням правил та норм, врахуванням у своїй 
діяльності взаємних інтересів та довірою як механізмом реалізації 
соціального капіталу [1]. В результаті його реалізації позитивний 
соціально-економічний ефект мають не лише безпосередні учасники 
економічної взаємодії, але і треті особи, і суспільство в цілому.

Для того, щоб з’ясувати ключові фактори формування саме 
такого типу поведінки, маємо звернутись до досліджень не лише 
учених-економістів, що займалися вивченням феномену соціального 
капіталу (Р. Патнем, Дж. Коулман, Ф.  Фукуяма та інші), а й до 
концепцій соціологів та психологів (А. Адлер, Д. Роттер, К. Роджерс). 

Аналізуючи фактори, що впливають на формування соціального 
капіталу трансформаційних економік, ми виокремлюємо два основні 
напрямки їхнього розгляду: 1) фактори формування економічної поведінки 
в цілому та 2) якісні характеристики факторів формування специфічного 
типу поведінки що є свідоцтвом наявності соціального капіталу. 

Серед основних груп факторів формування економічної 
поведінки в контексті подальшого перетворення її на таку, що є 
ознакою соціального капіталу виділяємо наступні: 
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1) Макрорівневий – Суспільна свідомість, яка формується під 
впливом соціокультурних факторів, менталітету, традицій та 
релігійних вподобань того чи іншого суспільства протягом його 
еволюції;

2) Мезорівневий – Групова свідомість, яка визначається 
притаманними окремій групі очікуваннями соціального, вікового, 
рольового характеру. Це сукупність уявлень та думок, що 
детермінують напрямок та зміст економічної активності груп;

3) Мікрорівневий – Індивідуально-психологічні фактори 
економічної поведінки, які складаються з потрібнісно-мотиваційного, 
когнітивного та вольового компонентів поведінки [2]. 

До базових характеристик економічних суб’єктів відносять серед 
іншого вільний вибір моделей економічної поведінки, усвідомленість 
діяльності та мобільність в межах певного інституціонального 
середовища. В цьому контексті у формуванні поведінки суб’єктів 
економічних відносин існує єдність внутрішньо обумовлених 
факторів та зовнішніх по відношенню до суб’єкта факторів. Беручи 
до уваги взаємообумовленість обох груп факторів, впровадження 
заходів щодо формування економічної поведінки певної якості 
(і соціального капіталу) має спиратися на аналіз як внутрішніх 
мотивів поведінки економічних суб’єктів (отримувана корисність, 
зиск від тієї чи іншої дії), так і зовнішнього середовища, яке сприяє 
підвищенню суспільного добробуту через відповідну поведінку 
людини. 

Акцентуючи на особливостях, притаманних трансформаційним 
суспільствам, маємо зауважити, що інституціональне (зовнішнє) 
середовище (що, тим не менше, формується і за рахунок 
внутрішніх індивідуально-психологічних факторів) обумовлене 
системними трансформаціями, сповненими протиріччями 
та взаємопроникненням окремих властивостей двох штучно 
створюваних систем. Якщо в командній системі ідеологія домінанти 
суспільних інтересів над індивідуальними протирічила природі 
«економічної людини», то з руйнуванням зсередини цієї штучно 
створеної моделі під час ринкового трансформування відбувся 
перехід до домінування індивідуальних інтересів. Але той факт, що 
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окремі верстви населення використовують для досягнення власних 
індивідуальних інтересів атавізми адміністративної системи, що 
втручаються та порушують конкурентні основи ринкової економіки, 
протирічить формуванню такого типу поведінки, який підвищує 
індивідуальну та суспільну ефективність. 

На наш погляд, у вирішені внутрішніх проблем ефективної 
трасформації має сенс звернути увагу на формування перш за все 
соціально ефективної поведінки ключових груп економічних агентів 
через створення відповідних передумов освітнього, законодавчого 
та ідеологічного характеру. Це має бути предметом подальших 
досліджень в межах концепції соціального капіталу.
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УДК 338.763
МЕНТАЛЬНИЙ ЧИННИК ЯК ФАКТОР САМООРГАНІЗАЦІЇ В 

УМОВАХ  ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

І. В. Шкодіна, к.е.н., доцент
Харківський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

Соціально-економічні процеси наповнені людською активністю, 
в зв’язку з чим характеризуються високим ступенем невизначеності 
й імовірності, включають безлічі варіантів розвитку. Отже, 
самоорганізація економічної системи залежить від суб’єктивного 
фактора, здатного до усвідомленого встановлення мети та пошуку 
раціональних шляхів для її досягнення. На це звертають увагу 
представники неоінституціоналізму, які досліджують соціокультурні 
стандарти інвесторів, їх психологію й прийняття інвестиційних 
рішень («поведінкові фінанси»). Особливо важливим на сучасному 
етапі розвитку є аналіз економічної поведінки суб’єктів на фінансових 
ринках, оскільки саме там формуються джерела фінансування 
вкладень в інноваційно-інвестиційний процес, а отже, створюються 
умови для економічної самоорганізації та розвитку економіки в 
траєкторії сталого розвитку. 

Основу будь-якої інституціональної системи складають цінності 
населення, в яких закріплюються світоглядні засади суспільства. 
Вони визначають відношення особистості до навколишнього світу, 
спрямованість розвитку, інтенсивність змін, прийнятні форми 
господарської діяльності, формують межі змін інститутів. Не можна 
не погодитися з Бем-Баверком, який вважав, що на цінність потрібно 
дивитися як на центр, біля якого обертається та рухається весь 
механізм нашого господарства [1, с.343].

З цінностями людини пов’язаний змістовний аспект 
інституціональної біфуркації [2, с.64]. З одного боку, вторинні стосовно 
цінностей інститути, приходячи в конфлікт із ціннісною системою 
особистості та суспільства, виявляються недієздатними. З іншого боку, 
ціннісна система піддається впливу зовнішнього середовища та пізнає 
змін. Відповідно, адекватне уявлення про характер ціннісної системи, 
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її співвідношенні з домінуючими цінностями національної культури, 
вплив зовнішнього середовища на трансформацію соціальних 
цінностей набувають вирішального значення при формуванні 
політики інституціональних змін.

Характер цінностей залежить від інституціональних, або 
неекономічних чинників (менталітет, культура, релігія), що формують 
економічну поведінку господарюючих суб’єктів та зумовлюють 
ефективність всієї економічної системи. Саме менталітет визначає 
сутність інституціональної системи, стабільність, незмінність 
її інституціональної структури. З менталітету формується вся 
інституціональна система як задана цією вихідною інформаційною 
матрицею міра формальних та неформальних інститутів. В такому 
базовому інституті закладені якості, що формують можливість та 
швидкість інституціональних змін.

Враховуючи особливості менталітету українців, можна 
стверджувати, що в Україні активний соціальний прошарок 
відсутній, що виявляється в амбівалентності організаційних зв’язків, 
несформованої ідентичності, неінституціональному характері ряду 
норм та правил. В результаті цього, маємо низьку схильність до 
самоорганізації та велику надію на організуючий чинник (високий 
рівень патерналізму, як на державному, так й корпоративному рівнях).

Схильність до самоорганізації є базовим інститутом 
інституціональної матриці тому її розвиток залежить від ряду 
додаткових інститутів, серед яких культура, релігія, мораль, довіра, 
ефективність правових інститутів, демократія, свобода політичної 
боротьби, оскільки бажання й необхідність змінювати поведінку 
буде залежати від ступеня захищеності фізичних осіб та власності від 
насильства, незалежність та ефективність суддів тощо. 

Домінування схильності до самоорганізації або схильності до 
організації носить «вічний» характер та визначає соціетальний тип 
суспільства, який відображений в інституційній матриці суспільства. 
Саме інституційна матриця (її структура, характер та якість її 
елементів) відображає основний спосіб соціальної інтеграції, стихійно 
знайдений соціумом в умовах проживання на даній території, в даних 
соціально-культурних умовах.
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Поступальний розвиток соціальної системи та утворюючих її 
підсистем (економіки, політики, ідеології) вимагає необхідного 
інституціонального балансу, тобто оптимального, відповідним умовам 
часу та простору, співвідношення організації та самоорганізації. 
Вибудовування цього балансу означає звичайно основну політичну 
та управлінську задачу сучасних держав. Вітчизняна інституційна 
матриця не схильна до самоорганізації, що обов’язково необхідно 
враховувати при проведені трансформаційних змін.

Головною задачею є не зміна інститутів самих по собі, а зміна 
соціально-економічної поведінки членів суспільства, в результаті 
чого в результаті самоорганізації буде відбуватися становлення 
демократичних інститутів, здатних забезпечувати взаємозв’язок 
інтересів всіх членів суспільства, різних груп та держави. У противному 
випадку ослаблення інституційної системи веде до погіршення життя 
населення та колапсу всієї системи.
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УДК 330
СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО 

ФОРМУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

 В. П. Юрченко, аспірант
Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

Прибуток є одним з основних показників господарської діяльності 
підприємства і відповідно законодавству визначений як основна мета 
створення комерційних підприємств. За рахунок прибутку живе і 
розвивається будь–яке комерційне підприємство, адже це основне 
джерело поповнення фінансових ресурсів підприємств, формування 
централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів.

Вагомий внесок у дослідження економічної сутності прибутку, 
визначення джерел його походження здійснили такі вчені-економісти як 
Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт, Й. Шумпетер, Е. Чемберлен, Дж. Хікс 
та інші. У сучасних умовах цьому питанню приділяють особливу увагу 
вітчизняні та зарубіжні економісти. Зокрема, серед них можна виділити 
І. А. Бланка, Н. М. Бондара, О. О. Гетьмана, С. Ф. Покропивного, А. М. 
Поддєрьогіна, В. М. Шаповала, Л. І. Шваба та інших.

Адам Сміт розглядав прибуток як дохід промислового капіталіста, 
що залишився після сплати ренти земельному власнику і відсотка 
власнику грошового капіталу. Прибуток вважали породженням 
усього авансового капіталу, а його отримання визнавали кінцевою 
метою капіталістичного виробництва [1].

Трансформація економіки України призвела до появи нових 
трактувань прибутку підприємств. В умовах ринкової економіки 
прибуток є найважливішим показником виробничої діяльності 
підприємства. Він створює фінансову основу для її розширення, 
задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу, а 
тому вивчається в усіх економічних дисциплінах і постійно привертає 
увагу практиків. 

Покропивний С.  Ф. дає визначення прибутку як частини доходу, 
що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і 
комерційну діяльність підприємств [2].
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Поддєрьогін А.  М. визначає прибуток як частину знов створеної 
вартості виробленої і реалізованої, готової до розподілу [3]. Таке 
трактування звертає увагу на реалізації виробленої продукції 
винятково за кошти, тобто одразу виключається можливість 
здійснення бартерних операцій.

Здійснивши якісний аналіз праць вітчизняних та зарубіжних 
вчених-економістів ми дійшли висновку, що прибуток – це 
узагальнюючий показник, який характеризує рівень ефективності 
використання виробничого потенціалу підприємства, вказує на 
позитивний результат його діяльності, визначає ефективність та 
рентабельність господарської діяльності підприємства, забезпечує 
його сталий розвиток та є джерелом матеріального добробуту 
підприємства, його працівників і держави загалом.

В процесі управління формуванням прибутку підприємствами 
машинобудівного комплексу вирішуються дві основні задачі:

а) підвищення загального розміру прибутку в процесі його 
формування;

б) ефективний розподіл отриманого прибутку за окремими 
напрямками його використання.

Всі фактори, які впливають на формування прибутку, можна 
поділити на дві групи: внутрішні і зовнішні.

До зовнішніх факторів належать природні умови, державне 
регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, 
штрафних санкцій та інші. Ці фактори не залежать від діяльності 
підприємств, але можуть значно вплинути на величину прибутку.

Внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі. 
Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів 
і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і в свою чергу 
поділяються на екстенсивні та інтенсивні. 

До позавиробничих факторів належать, наприклад, 
постачальницько-збутова і природоохоронна діяльність, соціальні 
умови праці і побуту тощо.

Таким чином, категорії «прибуток» в економічній літературі 
приділяється підвищена увага, але на даний момент єдиного визначення 
прибутку немає, оскільки воно, насамперед, залежить від поставлених 
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його користувачами цілей. Дослідивши еволюцію поглядів науковців 
на економічну сутність прибутку, не можна однозначно стверджувати, 
яка з наведених теорій є найбільш вірною, оскільки кожна з них 
пояснює певний важливий аспект даного питання. 

Враховуючи вищенаведене, необхідно відзначити необхідність 
удосконалення процесу управління прибутком машинобудівного 
підприємства, який має відбуватися в певній послідовності і 
забезпечувати реалізацію головної мети та основних задач ефективного 
управління ним, а також удосконалення держаного регулювання 
питань формування та розподілу прибутку.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У 
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІЙ СФЕРІ. МОДЕЛЮВАННЯ, 
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 
ЕКОНО-МІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ

УДК 330.43

О НЕОБРАТИМОСТИ СВЯЗИ
 В РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ

Н. П. Горидько, эксперт
Консалтинговая компания «Клевер Пойнт», г. Москва

Р. М. Нижегородцев, д.э.н.
Институт проблем управления РАН, г. Москва

Во многих исследованиях, проводимых с использованием методов 
регрессионного анализа, зачастую допускаются ошибки в трактовке 
результатов, обратим внимание наиболее распространённые из них.

Во-первых, если получена адекватная модель со значимыми 
параметрами, к примеру, Y=f(X), говорят, что Y изменяется под 
влиянием вариации значений X. На самом деле, это не факт, связь 
может быть и обратной.

Во-вторых, считают, что регрессионные модели обратимы. На 
самом деле, для функции Y=f(X) существует парная ей функция X=g(Y) 
с приблизительно такими же статистическими характеристиками. 
Однако при существовании множественной регрессии Y=f(X,Z) 
нельзя утверждать, что мы получим модели X=g(Y,Z) или Z=h(X,Y) с 
такими же характеристиками.

Кроме того, если существуют парные регрессии вида Y=f(X) и 
X=g(Y), это не значит, что обратим результат их использования при 
прогнозировании.

Проиллюстрируем наши утверждения на примере регрессионного 
анализа соотношения двух показателей: объёма ВВП Украины (GDP) и 
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конечных потребительских расходов сектора госуправления (GFCE), 
связь которых мы исследовали исходя из имеющихся динамических 
рядов данных 2002-2011 гг. Объём ВВП, выраженный в US$, взят из 
сайта Всемирного банка и приведен к базе относительно стабильного 
в ценовом отношении 2001 г., а потребительские расходы государства 
вычислены в процентах к ВВП по данным, размещённым на сайте НБУ.

При расчёте коэффициента корреляции между рядами данных 
за исследуемый период нами получено значение r=0,0098, что 
однозначно свидетельствует об отсутствии связи между показателями 
год в год. Мы рассчитали коэффициенты корреляции, используя 
временные лаги (положительные и отрицательные), и получилось, что 
максимальная связь наблюдается с лагом в два года для объёма ВВП 
или с лагом в минус два года для доли госрасходов (если иметь в виду 
обратное направление связи), при этом r=0,862.

Модели, выражающие эту связь, для каждого из показателей, 
таковы:

    (1)

    (2)

Обе модели адекватно описывают исходные данные (R2=0,743; 
Fнабл=17,347 при Fкр,a=0,05=5,987), и их параметры значимы на уровне 
значимости 1%.

На практике нередко встречается ошибочная трактовка моделей 
вида (1) в том смысле, что конечные потребительские расходы 
сектора государственного управления могли бы составить 16,447% 
от объёма ВВП текущего года при условии, что объём ВВП двумя 
годами раньше равнялся бы нулю. На самом деле это вывод неверный, 
поскольку такая ситуация в экономике любой страны в принципе 
невозможна. К тому же предположение о нулевом ВВП категорически 
не соответствует реальным данным, поскольку даже близкого к нулю 
значения в выборке, по которой построена модель, не наблюдается. 

В то же время, правильно было бы отметить, что изменение 
объёма ВВП текущего года на 1 млрд US$ увеличит удельный вес 

GFCEn = 0,025*GDPn-2 + 16,447.

GDPn = 30,186*GFCEn+2 – 474,268.
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потребительских госрасходов в ВВП на 0,025%. Аналогичным 
образом, на основании модели (2) можно утверждать, что ВВП страны 
возрастёт на 30,186 млрд US$ на ожидании роста доли потребительских 
госрасходов на 1% через два года.

Далее используем построенные модели для вычисления трендовых 
значений показателей. Проверим их обратимость на реальных 
данных. Итак, GDP2009 = 96,1 млрд US$, тогда исходя из модели (1) доля 
потребительских расходов сектора государственного управления в 
2011 г. составляет:

GFCE2011 = 0,025*96,1 + 16,447 = 18,813 (%).

Вычислим трендовое значение объёма ВВП Украины, пользуясь 
функцией (2) и реальным значением GFCE2011 = 18,1%:

GDP2009 = 30,186*18,1 – 474,268 = 72,1 (млрд US$).

Даже если в функцию (2) подставить трендовое значение, 
вычисленное с помощью модели (1), получим:

GDP2009 = 30,186*18,813 – 474,268 = 93,612 (млрд US$).

Как видим, трендовые значения показателей отличаются от 
реальных, поскольку построенные функции являются в данном случае 
лишь линейной аппроксимацией (приближением) фактических данных. 
Причём, как показывают расчёты, даже подстановка трендового 
значения, полученного с помощью одной функции, не позволяет 
получить исходное значение показателя парной функции.

Такой же результат будет и при прогнозировании. Поскольку 
без дополнительных расчётов для этого пригодна лишь модель 
(1) с положительными лагами, определим трендовый прогноз на 
2012 г. доли потребительских расходов сектора государственного 
управления, учитывая, что GDP2010 = 110,9 млрд US$:

GFCE2011 = 0,025*110,9 + 16,447 = 19,177 (%).
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Следовательно, доля потребительских госрасходов в ВВП в 2012 г., 
согласно модели (1) составит около 19,177%.

Таким образом, мы показали факт необратимости регрессионных 
моделей. Что же касается причинного характера регрессионной связи, 
то даже использование специальных тестов, таких как тест Грейнджера, 
не всегда позволяет указать на направленность этой связи и, тем более, 
выявить ее причинный смысл. Тесты такого рода часто основаны на том, 
что информация о состоянии сложных систем со временем рассеивается, 
однако не все реальные системы в экономике обладают этим свойством. 
Причинные связи в экономике (как и в любой науке) раскрывает только 
теория, никакие количественные модели не способны этого сделать.
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УДК 330.46
СТРУКТУРНА ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

К. Г. Гриценко, к.т.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Вітчизняний страховий ринок знаходиться в процесі 
становлення та характеризується високим рівнем ризику страхового 
бізнесу. Однією з причин збитковості страхових компаній (СК) є 
неефективні системи управління ризиками. В динамічних умовах 
сьогодення запорукою успіху СК є диверсифікація її ризикової 
діяльності на страховому, грошовому та фондовому ринках. У зв’язку 
з цим першочергового розв’язання потребує проблема вдосконалення 
процесів управління ризиковою діяльністю СК з метою забезпечення її 
життєздатності. Остання в значній мірі залежить від адаптивності СК 
до мінливості умов функціонування. Під адаптивністю СК розуміємо 
можливість цілеспрямованої зміни параметрів діяльності, структури 

Рис. 1. Узагальнена структура діяльності 
страхової компанії
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та функцій СК як складної економічної системи у відповідь на зміни 
умов функціонування. В системному аналізі термін «структура» 
використовується при характеристиці системи, опису взаємодії між 
її елементами тощо. Іншими словами, структурні подання систем є 
засобом їх дослідження.

Вивченням можливостей застосування принципу гармонійності 
(золотого перетину) при розв’язанні економічних проблем займалися 
такі науковці, як: Бастіа  Ф., Дежкіна  І., Іванус  А., Крючкова  І., 
Марковський  О., Поташева  Г., Прангішвілі  І., Сергєєва  Л. та інші. 
Вони переконливо показали, що організація розвитку економіки 
країни на мікро-, мезо- або макрорівні у відповідності з принципом 
гармонійності дозволяє забезпечити стійкий розвиток. 

При забезпеченні життєздатності систем основну увагу 
приділяють оптимізації їх структури, яка має забезпечувати стійкість 
системи до зовнішніх збурень. Стійкість СК забезпечує система ризик-
менеджменту, тому одним з ключових завдань управління діяльністю 
СК є обґрунтування такої структури системи ризик-менеджменту, що 
відповідала б напрямам діяльності СК, які є джерелом виникнення 
ризику. Розглянута в роботі [1] концепція моделювання системи 
ризик-менеджменту банківської установи, на нашу думку, може бути 
використана і для управління ризиками небанківських фінансових 
установ, зокрема СК.

Узагальнюючі наукові підходи до оцінки та управління ризиком 
фінансових установ, в основу дослідження структури ризиків СК 
покладемо аналіз діяльності СК з ризикового страхування. Розроблена 
на основі [1] узагальнена структура діяльності СК представлена на рис. 
1 у вигляді бінарного дерева, яке дозволяє гармонізувати структуру з 
урахуванням принципу золотого перетину. Кожну вершину бінарного 
дерева зважимо коефіцієнтом гармонійності ig , показаному в 
дужках, який визначений за правилом золотого перетину (наявність 
пропорції 0,62 і 0,38 між елементами системи).

Кожному елементу системи – вершині ієрархічного графа – 
поставимо у відповідність вектор ),,( 321 iiii wwww = , де 1iw   – 
частка витрат, що відповідає діяльності i-го елемента структури 
у загальному обсязі витрат; 2iw   – частка доходів, що відповідає 
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діяльності i-го елемента структури у загальному обсязі доходів; 3iw  – 
частка активів, що забезпечують діяльність i-го елемента структури у 
загальному обсязі активів. Cпецифіка СК полягає у визначенні витрат, 
доходів і активів, що забезпечують діяльність елементів структури.

Для визначення близькості поточної структури діяльності СК до 
«ідеальної» гармонійної структури, кожному елементу якої відповідає 
вектор
 ),,( 321 iiii gggg = , використовується евклідова відстань:

 

( )∑∑
= =

−=
n

i k
ikikj gw

1

3

1

2δ
,

де n – кількість елементів структури; k – номер вагового 
коефіцієнта у векторі iw  і ig ; i – номер елемента структури; j – 
номер часового періоду аналізу діяльності СК. Найменше значення jδ  
означає, що в j-му інтервалі часу структура діяльності СК найбільше 
наблизилася до гармонійної. 

Розрахувавши значення jδ  і визначивши ефективність видів 
діяльності СК для декількох часових інтервалів, можна проаналізувати 
в динаміці, як відхилення від гармонійності структури впливає на 
ефективність діяльності СК.
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УДК 336.761
ВЛАСТИВОСТІ ВИБІРКОВИХ ОЦІНОК ДОХІДНОСТІ ТА 

РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ З НАЙМЕНШИМ 
РІВНЕМ VAR: СПІЛЬНА МНОЖИНА ДОВІРИ

Т. М. Заболоцький, к.е.н.
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Позначимо дохідність цінного паперу в момент часу t,

  

де tP  – його ціна в момент часу t. Нехай ми формуємо портфель 
з k цінних паперів. Позначимо через Xt=(X1t, X2t, …, Xkt)’ k-вимірний 
вектор дохідностей, wi – частка i-ого цінного паперу в портфелі, а 
портфель – вектор часток w=(w1, w2, …, wk)’. Нехай Xt є k-вимірною 
нормально розподіленою випадковою величиною з параметрами  
та   .. . Для оцінки ризику портфеля виберемо міру Value-at-Risk (надалі 
VaR). Дана міра рекомендована Базельським комітетом для оцінки 
ризиків банківської діяльності [1].

В [2] розглянуто задачу мінімізації VaR портфеля при рівні 
довіри α  за умови, що параметри розподілу дохідностей цінних 
паперів       та     відомі. Очікувана дохідність та ризик такого портфеля 
мають вигляд

,                              (1)

                                ,                                  (2)
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де 

 є α  квантилю стандартного нормального розподілу, а i=(1,1,…1)’ – k 
вимірним вектором.

Характеристики портфеля (1)-(2) залежать від параметрів 
розподілу    та      , які на практиці є невідомими. Отже, інвестор не 
має можливості побудувати такий портфель в загальному випадку. 
Спочатку необхідно певним чином оцінити невідомі параметри 
розподілу. Ми використаємо вибіркові оцінки, які є найбільш 
розповсюдженими. На основі вибірки X1, X2,…Xn ми будуємо вибіркові 
оцінки невідомих параметрів, тобто

, .                     (3)

Підставляючи замість невідомих параметрів оцінки (3) в (1)-(2), 
отримаємо оцінки характеристик портфелю з найменшим рівнем VaR, 
які позначимо VaRR̂  та VaRM̂ .

Нехай нам необхідно протестувати гіпотезу

H0: RVaR=r і MVaR=m проти H1: RVaR≠r або MVaR≠m.               (4)

Універсальним методом для цього є використання розподілу 
випадкового вектора . Зауважимо, що навіть 
використовуючи сучасні статистичні програми та сучасні комп’ютери, 
тестування гіпотези (4) займе відносно багато часу, оскільки розподіл 
вектора )ˆ,ˆ( ′VaRVaR MR  не є загально відомим. Тому для проведення 
перевірки гіпотези (4) в роботі запропоновано використання множини 
довіри з рівнем довіри β−1  для вектора (RVaR, VVaR)’.
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Позначимо 3 11~ ββ −−=  та для спрощення подальших 
викладок введемо наступні позначення. sl та su нижня та верхня межі 

β~1−  інтервалу довіри для параметра s (див. напр. [3]),

v
MR

n
s

n
zsvsRvsg GMV

+








−

+−−+=
− 1

ˆ1ˆ),(
2/~11 β

,

v
MR

n
s

n
zsvsRvsg GMV

+








−

+−++=
− 1

ˆ1ˆ),(
2/~12 β

,

( ) 








 −
+

−=
−

2
2/~;

2

ˆ)1(1
β

χ
kn

GMV
l

Vn
MR

vvr , 

( ) 








 −
+

−=
−−

2
2/~1;

2

ˆ)1(1
β

χ
kn

GMV
u

Vn
MR

vvr ,









−
+−= −

1
ˆ1

4
)(

2
2/~1*

n
s

n
z

vvsu
β .

Теорема 1. Нехай X1, X2, …, Xn – незалежні випадкові вектори, 
Xі~N(        ,     ),      – додатно визначена, k – кількість цінних паперів 
в портфелі і n>k. Тоді ( )β−1  множина довіри для (RVaR, MVaR)’ 
збігається з множиною усіх пар точок (R, M), які задовольняють 
систему нерівностей
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УДК 004.021, 004.27
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ 

СИСТЕМАХ

Х. О. Засадна, к.ф.-м.н.
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Міжнародні платіжні системи – невід’ємний елемент та сервіс банків. 
Захист інформації в транзакціях при здійсненні міжнародних грошових 
переказів засобами платіжних систем є однією з основних умов їх 
функціонування. При побудові захисту національних та міжнародних 
платіжних систем в комплексі використовуються правові, організаційні, 
технічні, апаратно-програмні та криптографічні методи і засоби захисту 
інформації. Вони спрямовані на забезпечення захисту інформації 
від неправомірного доступу, знищення, модифікації, блокування, 
копіювання, розповсюдження, порушення конфіденційності та інших 
неправомірних дій по відношенню до інформації.

Обов’язком служб інформаційної безпеки банків є реалізація 
політики забезпечення захисту інформації в платіжних системах, 
моніторинг виконання вимог щодо забезпечення захисту інформації, 
виявлення інцидентів та реагування на них, вдосконалення системи. 

Обов’язком банку є також інформування користувачів міжнародної 
платіжної системи про правила виконання переказів та забезпечення 
захисту інформації з метою підвищення рівня інформованості 
користувачів та успішного виконання операцій в системі.

Питання захисту інформації в платіжних системах розглядаються у 
працях Вовчак О. Д., Ковальчук Т. Т., Страхарчук В. П., Пиріг С. О. та ін. 

Захист платіжних систем в Україні побудований за тими ж 
принципами, що й захист міжнародних платіжних систем, але останні 
мають вищий рівень ризику втрат. Захист платіжних систем в Україні та 
їх інформаційна безпека висвітлені досить добре в нормативних актах 
НБУ, в навчальній літературі, в періодичних виданнях.

Вимоги до захисту інформації, до методів та засобів забезпечення 
інформаційної безпеки, персональних даних та іншої інформації, що 
передається засобами міжнародних платіжних систем, висвітлені у 
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таких законодавчих актах України: 
− Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;
− Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах».
− Постанова «Про затвердження Положення про діяльність в Україні 

внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем»;
− Постанова НБУ «Про затвердження Правил здійснення за межі 

України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними 
неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів» та ін.

Банки-учасники національних та міжнародних платіжних систем 
для організації їх захисту призначають відповідальних осіб за захист 
інформації та визначають їх ролі, організовують захист інформації 
на всіх стадіях її опрацювання засобами інформаційних технологій. 
Функції захисту інформації в платіжних системах виконують служби 
інформаційної безпеки банків.

Найбільш вразливими у міжнародних платіжних системах є канали 
зв’язку і, відповідно, захист з’єднання та даних, що передаються. 
Безпека комунікацій забезпечується шифруванням всіх платіжних 
повідомлень, що передаються каналами зв’язку та використання 
програмно-технічних методів захисту: апаратний захист ліній зв’язку, 
безпечні протоколи передавання даних (переважно це стандарт SSL), 
криптографічні алгоритми для шифрування даних та підтвердження 
істинності електронних платіжних документів. SSL – криптографічний 
протокол, який забезпечує конфіденційність обміну даними між 
клієнтом і сервером, причому для шифрування використовується 
асиметричний алгоритм з відкритим ключем. SSL ідентифікує віддалені 
об’єкти, захщає з’єднання і передаваних даних, саме на мережевий 
протокол найчастіше вчиняються атаки. У платіжних організаціях 
повідомлення клієнтів зберігаються також у зашифрованому вигляді і 
доступні для читання тільки за умови спеціального допуску. 

Необхідною умовою захисту від шахрайства в міжнародних 
платіжних системах є поінформованість клієнтів, джерелами відповідної 
інформації є газети, новини, урядові веб-сайти, сайти платіжних систем.

Системи міжнародних банківських переказів подібні між собою, 
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механізми їх роботи та системи побудови захисту інформації будуються 
переважно за однаковими схемами. Міжнародні платіжні системи 
постійно вдосконалюють системи безпеки.
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УДК 004.424.47:004.738.5
ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАЦІЙНО-КАСКАДНОГО 

ХЕШУВАННЯ АУТЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДАНИХ В РАМКАХ 
СХЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

 В ІНТЕРНЕТ-ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ

О. В. Клювак, фахівець наукового відділу
Львівський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

Зрозуміло, що здійснення аутентифікації є передумовою 
безпечної реалізації Інтернет-розрахунків. У схемі аутентифікації 
ключовим моментом є передача даних від власника платіжної 
картки до платіжного сервера. Одним із методів безпечної передачі 
аутентифікаційних даних є їхнє хешування. Як і будь-який метод 
захисту даних від несанкціонованого доступу, схеми хешування 
потребують постійного вдосконалення. Тому коротко опишемо 
схему аутентифікації та застосування у ній комбінаційно-каскадного 
хешування аутентифікаційних даних. Для здійснення процесу 
аутентифікації пропопонується використання спеціального коду 
(назвемо його ОВК - онлайн власний код), який генерує банківська 
установа покупця, та використовується сугубо для здійснення 
розрахунків в Інтернеті. ОВК вводиться при використанні Інтернет-
платіжної системи замість реквізитів картки. Цей код є прив’язаним 
до карткового рахунку. Таким чином, ми уникаємо безпосередньої 
передачі реквізитів картки від покупця до продавця. Даний код 
хешується у процесі передачі та на виході отримана стрічка підлягає 
перевірці сервером продавця. Сервер продавця надсилає запит до 
процесингового центру банка клієнта щодо правильності коду, який 
заздалегідь був розшифрований алгоритмом хешування. Також, у 
цьому запиті вміщенні інші дані покупця, такі як назва емітента 
платіжної картки, прізвище, ім’я та по-батькові клієнта. Банк покупця 
звіряє дані та надсилає відповідь. Після того, як клієнт надіслав своє 
підтвердження, транзакція зараховується або відхиляється. Кошти 
списуються з рахунку покупця на користь продавця.

Безпечна передача коду здійснюється шляхом хешування. При 
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звичайному хешуванні і банку, і клієнту відомі і код, і хеш-функція, 
якою здійснюється формування хеш-коду, а відтак банк може 
перевірити присланий захешований код шляхом зіставлення із тим, 
який був отриманий шляхом проведення таких самих дій з тим самим 
кодом на стороні банку. Оскільки хешування є операція незворотна, це 
убезпечує від розшифрування вихідного коду зловмисником, якби він 
навіть перехопив захешоване повідомлення. З іншого боку, хешування 
представляє собою згортку початкової інформації, тобто існує хоча і 
мізерна, але таки існує імовірність отримання однакового результату 
при різних вхідних даних. Дану імовірність можна зменшити ще 
на декілька порядків при застосуванні нашої схеми комбінаційно-
каскадного хешування (ККХ). Інша причина введення цієї схеми 
– значне підвищення складності результуючого коду, що створює 
перешкоди для різного типу маніпуляцій зловмисника над ним. 
Крім того, ККХ дозволяє поглибити диференціацію персонального 
ідентифікуючого матеріалу платника. Теоретично можна навіть 
допустити однаковий код при різних конфігураціях хешування.

ККХ, яке ми пропонуємо застосовувати до коду під час здійснення 
транзакції в інтернет-платіжній системі власником картки, полягає 
у наступному. Даний тип хешування на вході отримує два елементи 
даних: сам код, який має бути захешовано та передано на іншу сторону; 
код схеми хешування (КСХ). Крім коду платник отримує ще одну з схем 
комбінаційно-каскадного хешування. Цю схему також знає приймаюча 
сторона, отож вона не передається при пересиланні захешованого коду 
при здійсненні транзакції. Хешування за такою схемою передбачає 
використання одночасно 9 хеш-функцій (RSHash, JSHash, PJWHash, 
ELFHash, BKDRHash, SDBMHash, DJBHash, DEKHash, APHash). При 
цьому кожна з них отримує на вході одне і теж, в даному випадку, 
код ОВК, представлений в текстовому виді. Результати усіх функцій 
конкатенуються у єдине 288 бітове поле (кожна функція генерує 4 байтове 
число, отож при конкатенації результатів дев’яти функцій утворюється 
поле довжиною 36 байт). Те, в якій послідовності викликаються згадані 
функції, визначається кодом схеми хешування. КСХ представляє собою 
текстову стрічку довжиною 9 байтів, кожен символ якої ідентифікує 
одну певну хеш-функцію. Символи не повинні повторюватись.
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Рис. 1 Початковий вигляд вікна тестової програми

Рис. 2 Вигляд захешованого ОВК після проведенного тесту

Щоб наочно продемонструвати, який матиме вигляд ОВК після 
хешування, представимо тестову програму, яку можна застосовувати 
як додаток до існуючих інтернет-платіжних систем у форматі * .dll. 
(рис. 1-2).
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УДК 378.146
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ І КОНТРОЛЮ 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Т. Г. Міщенко, ст. викладач кафедри
Черкаський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

Вища школа є одним із важливих соціальних інститутів держави, 
що характеризують рівень розвитку і ступінь зрілості суспільства. 
Останнім часом в сфері освіти спостерігається стрімке посилення 
інтересу до автоматизації поточного й підсумкового контролю 
результатів навчання. 

Особлива увага при цьому приділяється розробці нових 
інформаційних технологій для комп’ютерного тестування знань 
студентів. 

Використання тестових матеріалів для діагностики якості 
підготовки студентів на різних стадіях навчання є предметом численних 
обговорень [1]. Фахівців у галузі інформаційних технологій цікавлять 
питання комп’ютерного контролю знань. За останні декілька десятків 
років були вивчені різні види контролю [2]; розроблені математичні 
методи оцінки знань [3] і різні методи проведення контролю. На 
сьогодні існує ряд цікавих розробок,  присвячених різним аспектам 
контролю знань і заснованих на сучасних досягненнях науки і 
комп’ютерної техніки 

Метою даної роботи є розробка науково-практичних основ 
комп’ютерного контролю знань, що дозволяє вивести освітню систему 
вузу на новий якісний рівень.

Однією зі складових реформування вітчизняної освітньої 
галузі є упровадження інноваційних комп’ютерних технологій, 
які відповідають вимогам сучасного інформаційного суспільства і 
забезпечують високий рівень якості освіти.

Систематичний контроль знань великої кількості студентів 
викликає необхідність автоматизації контролю, застосування 
комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення. 
Використання комп’ютерів для контролю знань є економічно вигідним 
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і забезпечує підвищення ефективності навчального процесу.
Тестування – це спосіб визначення рівня знань і вмінь студентів 

за допомогою спеціальних тестових завдань, як правило, у вигляді 
запитань або задач. 

Комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та 
оцінювання рівня навчальних досягнень студентів, є альтернативою 
традиційним методам перевірки, воно може проводитись з 
урахуванням різних видів (поточне, тематичне, семестрове, річне) 
та форм (індивідуальне або колективне) контролю, як інструменту 
оперативного керування. Такий метод оцінювання швидко, об’єктивно 
й ефективно діагностує результати навчальної діяльності студентів.

Вибір конкретного методу тестування та типу тестових завдань 
залежить від цільової мети тестового контролю і попередньо обраних 
показників оцінки рівня знань [4]. Класифікація тестових завдань в 
залежності від їх характерних ознак представлена на рис. 1.

Метою комп’ютерного тестування знань студентів є оцінка 

Рис. 1. Класифікація тестових завдань
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відповідності якості підготовки фахівців вимогам Державних освітніх 
стандартів, створення внутрішньої системи якості освіти на основі 
незалежного контролю.

Таким чином можна стверджувати, що застосування комп’ютерного 
тестування як компоненту контролю навчальних досягнень, є 
ефективною і перспективною формою, а формування системи 
інформатизації освіти сприяє підвищенню якості освітніх процесів.
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УДК 372.851
МЕТОД ИТЕРАЦИЙ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА ЭКСТРЕМУМ  В 

КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ

Р. М. Нижегородцев, д.э.н.
Институт проблем управления РАН, г. Москва

Н. П. Горидько, эксперт
Консалтинговая компания «Клевер Пойнт», г. Москва

Многие экономические задачи связаны с необходимостью поиска 
оптимального решения. Типичными в этом смысле являются задачи 
минимизации затрат и/или максимизации прибыли. При этом многие 
процессы описываются в виде нелинейных функций, для которых 
постановка экстремальных задач приводит к необходимости точного 
решения трансцендентных уравнений. 

На простом примере опишем одну из методик решения задач 
такого рода, связанную с организацией итерационного процесса. 
Допустим, требуется найти точку гиперболы y = 1/x, ближайшую к 
точке с координатами (2; 0). 

 Решение состоит в следующем. Произвольная точка гиперболы 
y = 1/x имеет координаты (x; 1/x), и квадрат ее евклидова расстояния до точки 
(2; 0) составляет:

( ) .
x

xx
x

x 2
2

2
2 14412 ++−=






+−

 Поскольку евклидово расстояние есть функция 
неотрицательная, то она достигает минимума вместе со своим 
квадратом. Дифференцируя этот квадрат, получаем 2x – 4 – 2/x3. 
Приравнивая производную к нулю, имеем уравнение

x4 – 2x3 – 1 = 0,                                              (1)
левую часть которого обозначим через f(x).
 Несложное исследование показывает, что f ‘(x) = 2x2(2x – 3).  
Следовательно, функция f(x) имеет единственную точку минимума            

x = 1,5. Поскольку функция f(x) на бесконечности положительна и 
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бесконечно велика, а f(0) = f(2) = -1, то эта функция имеет ровно два 
корня, один из которых отрицателен, а другой больше 2.

 Поскольку точка с координатами (2; 0) лежит на границе 1-го 
квадранта, то искомым решением задачи будет точка, принадлежащая 
положительной ветви заданной гиперболы. Таким образом, по смыслу 
задачи нас интересует тот корень функции f(x), который больше 2.

 Для его нахождения преобразуем уравнение (1) в рекуррентную 
формулу:

31
12

n
n x

x +=+ .                                              (2)

 Из формулы видно, что при условии xn > 1 имеем 2 < xn+1 < 3. 
Поэтому предел x0 последовательности (2), если он существует, лежит 
в тех же границах и удовлетворяет уравнению (1). Таким образом, 
для запуска итерационного процесса достаточно взять начальное 
приближение x1, лежащее между 2 и 3.

 Докажем теперь, что последовательность (2) имеет предел. Для 
этого проведем оценку:

                          (3)

Поскольку все члены последовательности (xn), а также ее предел 
(если он существует) лежат между 2 и 3, то числитель дроби в правой 
части равенства (3) никак не больше 27, а знаменатель не меньше 64. 
Таким образом, из равенства (3) заключаем, что 

                                                (4)

 Теперь при помощи метода математической индукции докажем, 
что при всех n справедлива оценка
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 Действительно, пусть n = 1 (база индукции). Подставляя в систему 
равенств (3) значение n = 1 и проводя те же рассуждения, доказываем, 
что

.

Индуктивный переход. Пусть неравенство (5) верно для некоторого 
n-1. Тогда для n имеем оценку (4), и, пользуясь предположением индукции, 
заключаем, что

 

что и требовалось.
Таким образом, неравенство (5) доказано для всех натуральных n, 

а это значит, что рекуррентный процесс (2) сходится со скоростью, 
не меньшей, чем скорость бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии, и в пределе получается искомый корень уравнения 
(1). Остается его вычислить по рекуррентной формуле (2). Полагая 
начальное приближение n = 2, на седьмой итерации получаем 6 
верных цифр результата: x0 = 2,106919 (в данной записи, как обычно, 
погрешность не превышает половины последнего записанного разряда). 
Величина, обратная x0, составляет 0,474627. Таким образом, получаем 
искомую точку гиперболы с координатами (2,106919; 0,474627).

Применение метода итераций не требует специальных навыков 
и инструментальных средств. Решение можно найти, задав 
соответствующий интервал возможных значений аргумента в среде 
Microsoft Excel с помощью рекуррентной формулы и, более того, 
при небольших затратах усилий оно находится даже с помощью 
калькулятора. Основная техническая трудность заключается в 
предварительном доказательстве сходимости итерационного процесса, 
и преподаватель должен настаивать на необходимости его проведения 
для обоснования корректности последующих вычислений.
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УДК 330.341.1
ЦИКЛ ДЕМИНГА В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ: 

ВЫЗОВЫ «ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ»

Р. М. Нижегородцев, д.э.н.
Институт проблем управления РАН, г. Москва

Одним из широко известных инструментов стратегического 
менеджмента является так называемый цикл Деминга: plan – do – 
check – act. Его содержание заключается в повторении определенных 
операций, осуществляемых при планировании и реализации любых 
изменений в бизнес-процессах. Планируешь – реализуешь план – 
извлекаешь уроки – вносишь коррективы. Затем все повторяется 
заново.

В данном цикле заслуживают особого внимания этапы, не 
связанные с материальным, осязаемым действием: планирование и 
извлечение уроков. Циклы управления изменениями, лишенные хотя 
бы одного из этих этапов, приводят к весьма печальным итогам.

Значимость этих этапов возрастает с переходом к информационному 
производству, распространение которого в качестве доминирующей 
основы производственных процессов означает становление так 
называемой экономики знаний (knowledge based economy).

Реальности этой экономики знаний обостряют коренные 
противоречия между «осязаемыми» и «неосязаемыми» (intangible) 
видами деятельности. Все большее значение приобретают именно 
неосязаемые операции, основным итогом которых становится 
не материальный продукт, а новое качество агента, который их 
осуществляет. Этот факт вносит существенные коррективы в системы 
мотивации и стимулирования определенных видов действий.

В любой области человеческой деятельности существует 
неустранимое противоречие между формой и содержанием. В учебном 
процессе это противоречие выражается в том, что мы готовим не 
специалистов в конкретной области знаний, а специалистов по сдаче 
зачетов и экзаменов.

В управлении производством то же самое противоречие 
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предполагает, что менеджер получает деньги не за результат своей 
работы, а за красиво составленный отчет о ее выполнении. Такая 
система стимулирования отучает руководителей производства думать 
стратегически. В рамках этой системы для них имеет ценность только 
то, что можно включить в отчет.

Это абсолютно непригодная система мотивации в условиях, когда 
само умение думать становится отдельной профессией. Эффективность 
мыслительных процессов нельзя оценивать по тем же критериям, что 
и эффективность труда рабочего, стоящего у токарного станка.

Менеджеры производственных компаний нередко становятся 
жертвами количественного подхода. Имея на руках цифры (пусть даже 
они мало что означают), удобнее отчитываться перед руководством. 
Поэтому гораздо больше внимания и времени уделяется операциям, 
которые можно количественно оценить, измерить и взвесить, в 
особенности в тех случаях, когда фирма рассчитывает на привлечение 
заемных средств. Существенно проще оценить эффективность 
производственных операций, нежели эффективность продумывания 
стратегий и составления планов.

Однако оценивать отдельно эффективность операций 
планирования или анализа (извлечения уроков) так же неразумно, 
как пытаться определить эффективность посева, не дожидаясь 
результатов жатвы. Тем не менее, эти отдельные операции требуют 
финансирования, их выполнение связано с определенным объемом 
затрат – людских, материальных, финансовых, в конце концов – 
временных, что играет не последнюю роль при оценке реализуемости 
инновационных проектов. Менеджеру, управляющему определенным 
набором проектов, небесполезно знать, какую часть выделенных 
средств можно израсходовать на «осмысление уроков» после 
предварительной апробации технического решения.

Поэтому поведение менеджеров по отношению к соответствующим 
видам работ, пусть не слишком разумно, но вполне объяснимо. В то же 
время, торопливость и жадность в принятии решений, касающихся 
реализации инновационных проектов, нередко оборачиваются 
крахом, поскольку плохо продуманные действия на определенных 
этапах способны повлечь за собой серьезные ошибки в дальнейшем, и 
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попытки спасти ситуацию путем лихорадочных институциональных 
трансформаций или финансовых вливаний уже мало что смогут 
изменить.

Работая с инновационными проектами, следует помнить о том, что 
демпфирование или диссипация рисков являются осмысленными не 
на любых стадиях их реализации, поэтому некоторые решения все же 
приходится продумывать заранее, и это не следует считать лишней, 
неоправданной тратой времени и денег. Заниматься впоследствии 
«тушением пожаров» – конечно, благородная задача, но многих 
катастроф в инновационном бизнесе можно было бы избежать, если 
бы складывающиеся обстоятельства не заставали руководителей 
производства врасплох, если бы они успевали своевременно продумать 
разные сценарии поведения.

Следовательно, задача заключается в том, чтобы в корне изменить 
отношение к «неосязаемым» операциям, которые сами по себе, 
возможно, не поддаются обычным методам контроллинга, но 
выступают необходимым звеном совокупного успеха компании 
или конкретного бизнес-проекта. Итоговый результат действий 
в решающей степени определяется тем, насколько хорошим был 
исходный план действий, а также тем, насколько правильно удалось 
оценить предварительные итоги реализации этого плана и выявить 
ключевые направления, по которым необходимо внести коррективы.

Понимание этого факта отличает современных менеджеров, 
способных управлять процессами в условиях становления 
информационного производства, когда ключевое значение 
приобретает перемещение и обработка не вещества и не энергии, а 
информации, при помощи которой можно управлять вещественными 
факторами производства, направляя энергию людей и машин на 
решение задач, стоящих перед компанией.
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УДК 519.86:65.012:330.341
ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

В МОДЕЛІ ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ

І. А. Осауленко, к.т.н., доцент
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Серед сучасних теорій інноваційного розвитку регіонів однією з 
найбільш популярних є започаткована Г. Іцковіцем та Л. Лейдесдорфом 
концепція потрійної спіралі, яка передбачає тісну співпрацю трьох 
інституцій (державних органів, бізнесу та науково-освітніх закладів) 
в процесі започаткування та реалізації інноваційних проектів. При 
цьому кожна із вказаних складових в загальному випадку розвивається 
за своєю власною траєкторією, але утворювані в процесі інноваційної 
діяльності зв’язки призводять до появи інтегрованих структур, серед 
функцій яких формування спільного бачення проблем, цілей та 
перспектив регіонального розвитку, ініціалізація нових проектів та 
розподіл обов’язків між їхніми учасниками, координація діяльності, 
пошук компромісу стосовно суперечливих питань. 

Одним із найбільш актуальних завдань у цьому контексті є 
формування портфеля регіональних проектів. Очевидно, серед 
підстав для включення того чи іншого проекту до складу портфеля 
слід вказати перши за все відповідність його мети визначеним цілям 
розвитку, забезпеченість ресурсами та прийнятний термін реалізації. 
Крім того, бажано забезпечити баланс між інноваційними проектами 
у виробничій сфері та проектами, спрямованими на соціальний 
розвиток, вирішення екологічних проблем, а також між коротко й 
довготерміновими. Виконання наведених умов дозволить забезпечити 
гармонійний розвиток регіону та чітко представити траєкторію цього 
процесу у вигляді послідовності етапів і відповідних контрольних 
точок, що, у свою чергу, дасть можливість вносити необхідні корективи.

Інше важливе завдання пов’язане власне зі створенням інтегрованих 
проектно-орієнтованих регіональних структур у формі консорціуму 
виконавців чи іншого об’єднання за участю представників місцевих 
органів влади, промисловості, банківської сфери, університетів, 



Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитній сфері. 
Моделювання, прогнозування та оптимізація економічних систем і процесів

447

наукових установ та інших зацікавлених сторін. Очевидно, необхідною 
передумовою для участі в такому об’єднанні є наявність відповідного 
виробничого, наукового, фінансового, кадрового потенціалу. Разом з 
тим, оскільки створюваним на основі моделі потрійної спіралі системам 
не притаманна жорстка ієрархія, дуже суттєвим чинником успіху є 
досягнення згоди між учасниками об’єднання як стосовно загальних 
цілей регіонального розвитку, так і щодо параметрів конкретних 
проектів. Слід зазначити, що питання досягнення згоди можна 
досліджувати з різних позицій. Зокрема, існують об’єктивні інтереси 
кожної зі сторін, які не завжди збігаються між собою. В цьому випадку 
пошук консенсусу може здійснюватись на основі ігрових моделей, а 
оптимальним буде вважатись варіант, при якому сумарна вигода всіх 
учасників буде найбільшою. З іншого боку, в процесі переговорів 
може проявитись суб’єктивне неприйняття окремими учасниками 
об’єднання (точніше, їхніми представниками) тих чи інших ідей 
або пропозицій. В такій ситуації координаційний орган повинен 
забезпечити найповніший доступ до всієї необхідної інформації, 
потрібно дотримуватись максимальної чіткості аргументації. Ще один 
шлях, який ґрунтується на використанні теорії несилової взаємодії, 
пов’язаний із застосуванням статистичних критеріїв згоди чи незгоди 
між учасниками. В цьому випадку рішення про включення до складу 
об’єднання нових членів приймається з урахуванням попередніх 
взаємостосунків, тобто наскільки часто їхні позиції з тих чи інших 
питань збігались із думкою діючих учасників консорціуму. Загалом 
процеси пошуку компромісу можуть призводити до різних наслідків. 
Наприклад, якщо одна зі сторін не змогла подолати суттєві розбіжності 
щодо оцінки результатів виконаного спільного проекту з іншими 
партнерами, то цілком ймовірне припинення її подальшої участі в 
об’єднанні. В той же час, на підставі наявних статистичних даних про 
попарні відношення між учасниками можна прийняти рішення про 
те, кому саме слід доручити переконати незгодного партнера. 

Ще один комплекс завдань пов’язаний із розподілом обов’язків та 
повноважень всередині потрійної спіралі. Коли мова йде про реалізацію 
окремого проекту, суть питання зазвичай зводиться до оптимального 
вибору виконавця певного етапу чи комплексу робіт за критерієм 
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ціна/якість. Це може бути вибір виробничої бази для виготовлення 
продукції, науково-дослідної організації для проведення необхідних 
досліджень, освітнього закладу для підготовки фахівців у відповідній 
галузі, банківської чи іншої фінансової установи, яка може виступити 
інвестором проекту.

Більш загальною є проблема вибору головної рушійної сили 
інноваційних процесів на регіональному рівні. Американський та 
європейський досвід свідчить про те, що виконання цієї функції 
закріплюється переважно за університетами. Але суттєва відмінність 
вітчизняних умов полягає в тому, що наукова діяльність історично 
була зосереджена переважно в академічних та галузевих науково-
дослідних інститутах, а не в університетах. Крім того, американські 
та західноєвропейські університети завжди мали значно більшу 
автономію, ніж ВНЗ на пострадянському просторі. Існуюче положення 
призводить до того, що вітчизняні університети, особливо регіональні, 
в переважній більшості не готові взяти на себе лідерські функції, 
хоча запропоновані концепції дослідницького та підприємницького 
університетів повинні призвести до певних позитивних зрушень у 
цьому напрямку.

Крім того, повноцінна реалізація моделі потрійної спіралі у 
вітчизняних умовах ускладнюється тим, що державна та бізнесова 
складові досить тісно переплетені між собою і при цьому перебувають 
у певному відриві від третьої, науково-освітньої компоненти. 
Очевидно, що виправлення цього перекосу потребує певного часу, 
тому ключова роль на різних етапах інноваційного процесу може 
переходити від однієї інституції до іншої. Також потребує подальших 
досліджень питання пошуку оптимальних параметрів взаємодії 
між компонентами потрійної спіралі. Зрозуміло, що екстенсивні 
показники, такі як кількість проведених зустрічей, нарад чи семінарів, 
не можуть дати повної картини, тому необхідний пошук більш 
досконалих інструментів.
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УДК 336.71
АГРЕГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РИЗИКІВ 
ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У ФІНАНСОВІЙ 

ЗВІТНОСТІ БАНКІВ

О. В. Пернарівський, к.е.н., доцент
Національний університет ДПС України

Фінансова криза проявила недоліки в підходах банків до управління 
ризиками. Одним із таких недоліків виявилась нездатність банків 
оперативно і точно агрегувати показники ризиків. Зважаючи на це, 
Базельським комітетом з банківського нагляду розроблені принципи 
ефективного агрегування показників ризиків банку та відображення їх 
у звітності про ризики, які закріплені у відповідному консультативному 
документі [1]. В ньому зазначається, що імплементація цих принципів 
в діяльність банків забезпечуватиме розширення можливостей 
національних регуляторів щодо ефективного нагляду за діяльністю 
банків, упередження виникнення та подолання наслідків кризових 
явищ. Підкреслюється, що особливо актуальним це є для великих 
системних банків.

Розробка принципів ефективного агрегування показників ризиків 
банку та відображення їх у звітності про ризики робить актуальним 
дослідження стану агрегованості показників ризиків вітчизняних 
банків і відображення їх у звітності, а також його порівняння з 
відповідним станом, характерним для зарубіжних банків. Очевидно, 
що однією з основних передумов імплементації вищезазначених 
принципів є розробка адекватних методик оцінювання основних 
банківських ризиків: кредитного, ринкових та операційного. Такі 
методики мають передбачати визначення експозицій відповідних 
ризиків та оцінку їх чинників.

Аналіз інформації щодо ризиків, яка наводиться у публічній 
фінансовій звітності вітчизняних банків дає підстави стверджувати, 
що українські банки у своїй звітності відображають в основному суми, 
що піддаються відповідним ризикам [2]. При цьому ніяких оцінок 
щодо чинників ризиків (ймовірностей дефолтів, волатильностей 
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курсів, відсоткових ставок і т.п.) практично не наводиться, відповідно 
відсутні і показники ризиків у грошовому вираженні. Все це свідчить 
про достатньо низький рівень агрегування вітчизняними банками 
показників ризиків і відображення їх у своїй фінансовій звітності, 
зокрема, публічній. Для порівняння, зарубіжні банки у своїй публічній 
фінансовій звітності наводять інформацію про ймовірності дефолтів 
позичальників в згрупованому вигляді, показники ринкових ризиків, 
визначені на основі застосування VaR-технології вимірювання 
ризиків [3, 4]. Також слід зазначити, що вітчизняні банки у своїй 
звітності практично не наводять жодних числових даних щодо своїх 
операційних ризиків. 

Зважаючи на це, для багатьох вітчизняних банків вкрай актуальним 
є вивчення передового зарубіжного досвіду в сфері оцінювання 
банківських ризиків та можливостей його використання у власній 
діяльності. Багато чого в цьому плані залежить від Національного 
банку України, який вже вживає певні кроки, спрямовані на 
поліпшення можливостей вітчизняних банків щодо агрегування 
показників ризиків. Зокрема, ним вдосконалена методика оцінювання 
кредитних ризиків банків при формуванні страхових резервів, що 
передбачає використання методу дискримінантного аналізу. 

Для забезпечення імплементації вітчизняними банками принципів 
ефективного агрегування показників ризиків та складання звітності 
про ризики доцільно внести доповнення до  Закону України «Про 
банки та банківську діяльність» щодо покладення на структурний 
підрозділ банку з питань аналізу та управління ризиками обов’язків 
щодо агрегування показників ризиків та відображення їх у фінансовій 
звітності, а також зобов’язання банків подавати Національному банку 
України фінансову і статистичну звітність щодо його ризиків. 

Також доцільно внести доповнення до Інструкції Національного 
банку України №373 від 24.10.2011 «Про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків» щодо розширення змісту 
примітки 39 «Управління фінансовими ризиками» з урахуванням 
зарубіжного досвіду: в частині кредитного ризику передбачити 
розкриття банком інформації про структуру кредитного портфеля за 
значеннями ймовірностей дефолтів своїх позичальників відповідно 
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до їх класів в розрізі великих підприємств, малого та середнього 
бізнесу, населення, інформації про концентрації, яка містить дані 
про частки десяти найбільших позичальників банку в загальній сумі 
кредитного портфеля, а також частки п’яти найбільших холдингових 
груп, які обслуговуються в банку, в частині ринкових ризиків – 
розкриття інформації про величину цих ризиків, визначених на 
основі VaR-технології на основі ринкових даних за останні 2 роки з 
довірчим інтервалом 99% та горизонтом прогнозування 1 день, в 
частині операційного ризику – розкриття інформації про структуру 
операційного ризику за типами ініціюючих подій.  Крім цього 
доцільно передбачити оприлюднення банками примітки «Управління 
фінансовими ризиками» в квартальній звітності.
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В. М. Соловйов, д.ф.-м.н., професор
А. В. Батир, магістрант

Черкаський національний університет  ім. Б. Хмельницького

Сучасний стан світової економіки виявляє відомі властивості 
кризового періоду та характеризується істотними структурними 
змінами: руйнуються усталені зв’язки та механізми взаємодій, має 
місце перегрупування окремих складових системи, формується 
майбутній вектор розвитку комплексної єдності. Відстежити та 
своєчасно виявити утворення нової тенденції можна лише шляхом 
кількісної оцінки особливостей системи, або, інакше кажучи, 
притаманної їй складності [1]. 

Метою дослідження є перевірка гіпотези про відмінність рівнів 
складності окремих національних економік за допомогою кількісних 
мір рекурентного аналізу. 

Концепція складності відносно нещодавно привернула увагу 
багатьох дослідників з різних прикладних галузей науки, що відтак 
обумовило необхідність адаптації існуючих та створення нових 
підходів до її вимірювання. Міри рекурентності являють собою 
окрему групу хаос-динамічних методів, дозволяють визначити 
співвідношення порядку і хаосу та отримати інформацію про 
настання відповідних системних переходів [2].

Для проведення порівняльного аналізу складності було обрано 
такі міри кількісного аналізу рекурентностей, як усереднена довжина 
діагональних ліній та ентропія. 

Середня довжина діагональної лінії є середнім часом, протягом 
якого два сегменти траєкторії перебувають достатньо близько один 
до одного, і може тлумачитися як середній час передбачення:

 



Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитній сфері. 
Моделювання, прогнозування та оптимізація економічних систем і процесів

453

Міра ентропії, використовувана у кількісному аналізі 
рекурентностей пов’язана з ентропією імовірності Шеннона 

( ) ( ) lNlPlp /=  і відображає складність рекурентної діаграми з 
позицій діагональних ліній. Наприклад, для некорельованого шуму 
значення ENTR  є достатньо малими, що вказує на низьку складність 
процесу:

На рисунку зображено результати обчислення вищезазначених 
віконних мір для значень фондових індексів. Помітною є близькість 
графіків індексів FTSE [3] та S&P 500 [4], а також суттєва відмінність 
від них значень IBEX 35 [5]. Це пояснюється різним станом 
національних економік у передкризовий період: у 2000-2007 
національне господарство Іспанії відзначалося стабільними темпами 
зростання, а у листопаді 2007 фахівці зафіксували рекордно високі 
значення фінансових показників країни. Саме тому, навіть з початком 
зниження мір рекурентності, для цього ряду характерні доволі високі 
значення ентропії та довжини діагональних ліній.

Окрім того, у процесі дослідження проблеми було виявлено, що 
отримані результати оцінки складності економічних систем залежать 
не лише від загальної тенденції розвитку національного господарства, 
але й від вектора зовнішньоекономічних взаємодій (тісний зв’язок 
Великої Британії і США) та територіального розташування (потужна 
кореляція фінансових показників країн Азії).

Таким чином, рекурентні міри складності дозволяють об’єктивно 
оцінити рівень складності системи, враховуючи особливості її 
еволюції у передкризовий період та специфіку структури.
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Рис. Динаміка ентропії (а) і усередненої довжини діагональних 
ліній (б) для значень фондових індексів FTSE [3], S&P 500 [4], 

IBEX 35 [5], розрахована з вікном 100 днів за період глобальної 
фінансово-економічної кризи. Стрілками відмічено моменти 

настання відомих кризових явищ.

 а)

   б)
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Теорія складності – нова парадигма дослідження складних 
соціально-економічних систем. Для практичного застосування у якості 
міри невизначеності, а значить і складності сигналу використовують 
поняття ентропії.

Ентропія – міра невизначеності системи [1]. Концепція 
термодинамічної ентропії як міри хаосу добре відома у фізиці, однак, 
останніми роками поняття ентропії було застосоване до складних 
систем інших об’єктів, зокрема, економіки.

Дослідження фінансово-економічних систем показали підвищення 
рівня невизначеності і невпорядкованості у передкризовому та 
кризовому стані. Це зумовлює доцільність застосування ентропійних 
методів при дослідженні  складних економічних систем.

Метою роботи є дослідження складності фінансово-економічних 
систем ентропійними методами та їх тестування. 

Для визначення ентропійних характеристик часових рядів 
використовують різні види ентропії, які можливо розподілити на дві групи: 

1) Дослідження ентропії у фізичному просторі: ентропія Шенона.
2) Дослідження ентропії у фазовому просторі: ентропія подібності 

(Approximate Entropy), ентропія шаблонів (Sample Еntropy), ентропія 
перестановок (Permutation Entropy), мультимасштабна ентропія 
(Multiscale entropy) [2].

Досліджувані ентропійні міри часто виявляються нездатними 
ідентифікувати дійсно складні сигнали. Тому можливо використовувати 
масштабний аналіз ентропії (Multiscale Entropy Analysis – MSE), де у 
якості міри ентропії на різних масштабах декомпозиції початкового 
часового ряду використовувався параметр ентропії подібності, 
шаблонів або перестановок. 

В даній роботі пропонується для визначення ентропійних 
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характеристик часових рядів застосувати саме мультискейлінгову 
ентропію, адже вона є більші інформативною у практичному застосуванні. 

Дослідимо мультискейлінгову складність фінансово-економічних 
систем. Процедура рохрахунку МSЕ можлива для різних масштабів 
(наприклад, від 1 до 40). Передбачена віконна процедура МSЕ, а також 
введено показник складності, який дорівнює сумі значень МSЕ в 
даному вікні для всіх масштабів.

Отже, визначимо мультискейлінгову складність та порівняємо 
її з реальним економічним рядом (в якості прикладу використаємо 
японський фондовий індекс). Для обчислення MSE були задані 
наступні параметри: масштаб рівний 1, ширина вікна рівна 1000 днів. 

На рис. 1. зображено значення фондового індексу Японії та 
мультимасштабної ентропії. Можливо простежити спади та зростання 

Рис. 1. Порівняння динамічного ряду та MSE complexity для 
японського фондового індексу 
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значень фондового індексу, а також графік MSE, який набуває більших 
значень в передкризовий період та досягає свого піку в кризовий. 
Наростання значень ентропії свідчить про виникнення кризи в 
економічній системі – глобальна фінансової криза, яка перебувала в 
активній фазі у 2008 році у світовій економіці.

На основі результатів дослідження можна говорити про те, що 
зростання розрахованих значень ентропійної складності свідчать про 
наближення критичних та кризових явищ і як наслідок збільшення 
хаотичних коливань станів системи.

Отже, дану методику можливо і варто застосовувати для планування 
та передбачення небажаних економічних ефектів у розвитку країн 
світу, задля забезпечення стабільного зростання світової економіки.

Аналіз, який здійснений в даній роботі показує ефективність 
та актуальність наступних досліджень у цьому напрямку. Все це 
підтверджує  існування широких потенціальних можливостей у 
подальшому вивченні поведінки складних економічних систем.
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У сучасній економічній системі курси валют відіграють важливу 
роль. Експортно-імпортні відносини, операції з конвертації валют, в 
тому числі заощадження фізичних осіб великою мірою залежать від 
коливання курсів як на біржі FOREX, так і всередині. Прикладом такої 
залежності є неповернення великої кількості кредитів, наданих у валюті, 
після різкої зміни курсу української гривні до американського долара 
в 2008 році. Протягом 2008-2009 років на світовому валютному ринку 
можна було прослідкувати низку специфічних валютних критичних 
явищ. Більш того, ці процеси синхронізовані з глобальною фінансово-
економічною кризою, спусковим гачком якої стала іпотечна криза у 
США у 2007 р.

Слід зазначити, що під валютною кризою розуміють ситуацію, за 
якої спекулятивна атака на валюту призводить до різкої девальвації 
національної валюти або за якої органи державної влади запобігають 
девальвації шляхом продажу золотовалютних резервів, значного 
підвищення процентних ставок [1].

Досліджуючи валютні ринки було виявлено їх приналежність до 
класу складних динамічних систем, котрі останнім часом активно 
вивчаються в технічних та фундаментальних науках починаючи з 
молекулярних систем у фізиці і аж до нейронних мереж, що вивчаються 
теоріями мозку. Останні півстоліття вчені різних галузей приділяють 
значну увагу саме проблемам складності (complexity). Ерік Бейнхокер 
відзначає, що ми є свідками переходу «від традиційної економіки до 
економіки складності (complexity economy)» [2].

На сьогодні в науці не існує єдиного визначення що ж являє собою 
складність системи, наприклад авторитетне видавництво «Шпрінгер» у 
2009 році визначило складність так: «Складні системи – це системи, які 
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складаються із множини взаємодіючих агентів, що володіють здатністю 
породжувати нові якості на рівні макроскопічної колективної поведінки, 
проявом якої є спонтанне формування помітних темпоральних, 
просторових або функціональних структур» [3].

Існуючі методи дослідження  валютних ринків, наприклад 
економетричні, не дають змоги повність аналізувати складні системи, і 
як наслідок в економіку приходять нові методи, котрі використовують 
фізичні та математичні моделі.

Одним з таких методів є масштабний аналіз ентропії (Multiscale 
Entropy Analysis – MSE), де у якості міри ентропії на різних масштабах 
декомпозиції початкового часового ряду використовується параметр 
ентропії шаблонів (SamEn). Метод MSE включав дві послідовно 
виконувані процедури: 1) процес «грубого дроблення» початкового 
часового ряду; 2) усереднення даних на сегментах, що не перетинаються 
[4].

Нами реалізована віконна процедура розрахунку MSE. При цьому 
значення ентропії розраховується для підряду певної довжини (вікна). 
Потім робиться крок вздовж ряду (вікно зміщується) і процедура 
повторюється до повного вичерпання вихідного часового ряду. 

Результати розрахунків віконної MSE для щоденних значень євро 
та гривні відносно американського долара за період з 5.10.2004 р. по 
21.09.2012 р. зображені на рисунку. 

a)       
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b)

Рис. 1. Порівняльна динаміка валютних курсів з відповідною 
мультимасштабною ентропією для (а) eurusd – євро - дол. США, (b) 

uahusd – українська гривня – дол. США

З рисунку видно, що введена міра складності ідентифікує кризові 
явища, спадаючи у період кризи і зростаючи в процесі відновлення, 
що дає змогу використовувати даний вид ентропії як індикатор-
передвісник кризових явищ на валютних ринках.
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Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

М. П. Овчарук, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

А. А. Ганчук, к.е.н.
Міністерство фінансів України

В роботі розглянуто особливості адаптації концепції складності в 
соціально-економічних системах. Показано, що парадигма складності 
є альтернативою постнеокласичній теорії в умовах волатильної 
динаміки світової економіки. Інформаційні та хаос-динамічні 
міри складності використано для аналізу порівняльної динаміки 
складності систем в умовах фінансової кризи. Вказані міри можуть 
бути розраховані як для вихідного сигналу, так і для відновленої з 
нього мережної структури. 

Показано, що досягнення останніх років фундаментальних наук 
при описі топологічних і темпоральних властивостей складних 
динамічних систем дають надію на успіх і при дослідженні складних 
соціально-економічних систем [1, 2]. 

Нами створено і адаптовано для моделювання фондових індексів,  
потужний і різнобічний спектр мір складності [3]. Так, серед мір 
інформаційного блоку використовуються моно- і мультимасштабні міри: 
1) Лемпеля-Зіва; 2) ентропії Шеннона, Тсалліса і Реньї, вейвлет-ентропія. 

Розуміючи об’єктивні обмеження останніх, хаос-динамічний блок 
є значно об’ємнішим і потужним. До нього входять:

- моно- і мультимасштабні ентропійні міри (ентропії подібності, 
шаблонів, перестановок);

- ентропія Колмогорова-Сіная, показники Ляпунова, 
включаючи масштабно-інваріантну версію;

- фрактальні міри: фрактальна розмірність, декілька 
модифікацій розрахунку коефіцієнта Херста, спектр сингулярності 
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(мультифрактальності);
- рекурентні міри складності, які одержуються в результаті 

побудови та кількісного аналізу рекурентних діаграм та інші. 
У випадку аналізу мережної структури такими мірами є, наприклад, 

коефіцієнт кластеризації, ступінь вершини та ін. [4]. 
Всі вказані міри реалізовані у вигляді процедур ковзного вікна, 

які дозволяють слідкувати за динамікою вибраної міри, порівнювати 
власне з динамікою вихідного ряду і робити висновки щодо 
моніторингу та попередження небажаних явищ. 

У якості прикладів на рисунку для щоденних значень індексу 
Української Біржі (ux) використано дві міри складності: динаміка 
ентропії перестановок (PermuEn) і ширини спектру сингулярності 
( α∆ ). Відомо, що значення ентропія перестановок зменшується у 
передкризові періоди (відмічені на рисунках стрілками). Аналогічно, 
спектр сингулярності звужується, сигналізуючи про зростання 
довготривалих кореляцій [5]. 

Аналіз вказаних та інших мір складності українського фондового 
ринку свідчить про наростання передкризових сигналів. 

Вказані результати корелюють з аналогічними для фондових 
ринків як Європи, так і світу, що може бути свідченням наближення 
наступної хвилі глобальної світової кризи. 

a)       
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b)

Рис.  Зміна з часом ентропії перестановок (a) та ширини 
спектру сингулярності (b) для індексу ux у різні за волатильністю 

періоди часу. Розрахунки проведені для ширини вікна у 1000 
точок з кроком в один день. Стрілками відмічені періоди відомих 

кризових явищ

Аналогічні розрахунки проведено і для спотового та валютного ринків. 
Обговорюються переваги та обмеження існуючих мір складності, 

перспективи подальших досліджень.
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Фінансові системи є складними, нелінійними, нерівноважними 
динамічними системами і їх аналіз вимагає використання відповідних 
аналітичних методів, заснованих на парадигмі складності [1, 2]. Одним 
з найбільш продуктивних методів є мультифрактальний аналіз. 

Нами у середовищі Матлаб реалізовано мульти-фрактальний метод 
аналізу детрендованих флуктуацій (ММАДФ) [3]. 

Стандартна процедура методу МАДФ описується наступним 
алгоритмом:

1. Для часового ряду NiiX ,...,2,1),( =  виділяється так званий 
флуктуаційний профіль [ ]∑ =

−=
i

k
xkxiY

1
)()(

 з середнім значенням 
x . 

2. Одержаний ряд )(iY  ділиться на sNNs /=  сегментів, які не 
перетинаються і містять однакове число точок s . Щоб врахувати 
останній фрагмент, що містить менше, ніж s , число точок, процедура 
поділу повторюється, починаючи з протилежного кінця ряду. В 
результаті отримуємо sN2  сегментів довжини s . 

3. У рамках методу найменших квадратів для кожного сегменту 
знаходиться поліном )(iyk  локального тренду, який інтерполює профіль.

Далі для сегментів sNk ,...,1=  і ss NNk 2,...,1+=  знаходяться 
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4. Усереднюючи значення (1), що деформуються показником q , 

знаходимо флуктуаційну функцію 

 

5. При фіксованому значенні q  будуємо залежність )(sFq  у 
подвійних логарифмічних координатах. Для мультифрактального 
ряду вона має степеневу залежність )()( qh

q ssF ∝ , котрій відповідає 
пряма лінія з тангенсом кута нахилу, що дорівнює узагальненому 
коефіцієнту Херста )(qh . 

6. Повторюємо кроки 1-5 для різних значень показника q . 
При дослідженні скейлінгових властивостей зручно перейти 

від показника Херста )(qh  до масового показника )(qτ  і 
мультифрактального спектру )(αf : 

 

)(),()( qqqf ταταα ′=−= . 

Постійне значення constqh =)( , лінійне зростання )(qτ  і δ
-подібна залежність )(αf  відповідає монофрактальному часовому 
ряду, тоді як спад функції )(qh , нелінійне зростання )(qτ  і розмивання 
спектру )(αf  означають перехід до мультифрактального ряду. 

При цьому мірами складності системи є не тільки ширина спектру 
сингулярності α∆ , але і положення екстремуму exα  На рисунках 
означені величини представлені на прикладі індексу фондового ринку 
Франції (FCHI). 
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a)       

b)

Рис. Динаміка мультифрактальних мір складності: 
екстремуму спектру сингулярності (а)  і  ширини спектру (b). 

Стрілками відмічені відомі кризові події

З рисунку видно, що передкризові стани характеризуються 
помітним звуженням спектру сингулярності (синхронізацією ринку, 
зростанням кореляцій) і зміщенням екстремуму у бік менших значень 
(посилення антиперсистентних тенденцій).

Обговорюються можливі сценарії розвитку світового фондового 
ринку в умовах підвищеної волатильності.
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І. О. Стратійчук, аспірант
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Показники Ляпунова є класичними характеристиками динамічних 
систем, тісно пов’язані з ентропією Колмогорова-Сіная, а обернене 
значення найбільшого додатного показника визначає так званий 
горизонт прогнозу системи, тобто час, протягом якого можна 
прогнозувати поведінку системи. Після цього поведінка система  стає 
випадковою. Класичний алгоритм обчислення Показника Ляпунова 
λ1 базується на припущенні t

t e 1
0~ λεε  та оцінюванні λ1 як (ln εt −

ε0)/t. Тут ми позначили початкову відстань між двома близькими 
траєкторіями ε0, а їх середню відстань в момент часу  t та t +Δt як 
εt та  εt+Δt, відповідно. В залежності від ε0, ця властивість може не 
виконуватись навіть для дійсно хаотичних систем. Це підкреслюється 
в схемі на рисунку – εt+δt насправді може бути меншим, ніж εt.

З цієї причини в [1] введено узагальнену схему обчислення 
масштабно-залежного коефіцієнта Ляпунова (МЗКЛ). 

Ми можемо розглядати відношення між εt та εt+Δt при малих 
значеннях Δt. При Δt →0, маємо ( ) te

ttt
te ∆

∆+ = λεε , де  λ(εt) є значенням 
залежного від масштабу показника Ляпунова, що обчислюється як

 
                                          

 
Еквівалентно, ми можемо позначити цю величину 

як  dεt   

При заданих даних часового ряду, найменше можливе значення 
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Δt є часом дискретизації τ. Тепер визначення коефіцієнтів Ляпунова 
не включає ніяких припущень, крім того, що значення Δt є відносно 
малим. Як ми побачимо, хаос відповідає майже постійним значенням 
λ(ε) відносно діапазону ε.

Для обчислення SDLE, перевіряємо, чи виконується для пари 
векторів (Vi, Vi) наступна нерівність,

 

де εk та Δεk є довільно вибрані невеликі значення відстаней, та

 

 

εt+δt 

εt 

ε0 

Рис. 1. Схематичне зображення двох довільних траєкторій 
в загальному високорозмірному просторі, з відстанями між 

траєкторіями в моменти часу 0, t, та t +δt відповідно ε0, εt , та εt+δt .
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Перша нерівність визначає оболонку у просторі високої 
розмірності (яка зводиться до кулі з радіусом Δεk при εk = 0). Далі 
досліджуємо динаміку цих же пар векторів (Vi, Vj) в середині оболонки 
та здійснюємо усереднення по ансамблю за індексами i, j. Оскільки 
найбільшу цікавість викликають експоненціальні чи степеневі 
функції, припускаємо, що взяття логарифму та усереднення може 
бути змінені місцями, тому рівняння матимемо

 
   де t та Δt є цілими значеннями номеру виміру згідно інтервалу 

дискретизації, кутові дужки відповідають усередненню по індексам i, 
j всередині оболонки. 

 Нами адаптовано методику МЗКЛ для:
- максимального коефіцієнта Ляпунова; 
- масштабно-залежного коефіцієнта Ляпунова;  
- інтегрального коефіцієнта Ляпунова;
- віконні версії вказаних коефіцієнтів. 

Це дало можливість (а) визначити відповідні міри складності для 
фінансових часових рядів; (б) порівняти динаміку знайдених мір у 
періоди різної волатильності фінансових ринків [2]. 

Порівнюються можливості різних мір складності [3], перспективи 
подальших досліджень. 
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УДК 330.46; 519.86
ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДНИХ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА ДЛЯ 
СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 
ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДОВОГО 

РИНКУ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

І. О. Стратійчук, аспірант
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Успішне моделювання та прогнозування процесів, які протікають 
у таких складних системах, як екологічні, соціальні та економічні, 
і дотепер залишається однією з найактуальніших і до кінця не 
розв’язаних проблем, що відносяться до цілого комплексу наук про 
природу, людину і суспільство.

У сучасних умовах розвитку світового суспільства надзвичайно 
актуальним постає питання безкризового розвитку як запоруки 
подальшого прогресу. Початок боргової кризи в Європейському союзі 
засвідчив необхідність пошуку нових підходів та вдосконалення 
існуючих, задля успішного функціонування світової фінансово-
економічної системи. Тому розглядаємо фінансово-економічну 
систему як запоруку світового розвитку, а її показники – як 
індикатори розвитку економік країн світу. Європейський фондовий 
ринок є вагомою частиною світової фінансової-економічної системи, 
тому європейські фондові індекси можна використовувати в якості 
індикаторів розвитку відповідного регіону світу. Такий підхід 
дозволить максимально точно зробити прогноз подальшого розвитку 
Європейського регіону.

Фінансово-економічний стан держави значною мірою зумовлений 
станом фінансового сектору. Так, основою економіки будь-якої країни 
є її фондовий ринок, оскільки в ньому зосереджено 60-95% ВВП країни. 
Світовий фондовий ринок вміщує понад 70% світового ВВП, тому 
його динаміку варто використовувати як основу для прогнозування 
світової економіки [1].

Як приклад, у даному дослідженні в якості індикаторів стану 
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європейської фінансово-економічної системи були використані 
фондові індекси [1, 2]: PFTS – Ukrainian Stock Exchange Index (Україна), 
Азія: SSEC – China Shanghai Composite Index (Китай), HIS – Hang Seng 
Index (Китай), KS11 – Seoul Composite Index (Пд. Корея), NIKKEI – Tokyo 
Exchange Index (Японія), BSESN – Bombay Stock Exchange Index (Індія), 
Європа: FTSE mib – Milano, Italia, Borsa FTSE Group Index (Італія), PSI20 
– Portuguess Stock Index (Португалія), GD – Greece Stock Index (Греція), 
DAX – Germany Exchange Index (Німеччина), FCHI – France Exchange 
Index (Франція), FTSE – Financial Times Stock Exchange Index (Англія), 
AEX – Amsterdam Exchange Index (Нідерланди), IBEX – Madrid Exchange 
Index (Іспанія), ISEQ – Irish Exchange Index (Ірландія), Америка: BVSP 
– Brazilian Bovespa Stock Index (Бразилія), MXX – Mexico IPC Index 
(Мексика), GSPTSE – SP/TSX Composite Index (США), SP – Standard and 
Poor’s Index (США), MERV – Argentina Merval Index (Аргентина). 

Головною відмінністю складних ланцюгів Маркова від простих є 
урахування післядії або пам’яті. Технологія передбачає прогнозування 
ряду за ієрархією інтервалів дискретизації часу та послідовного 
«склеювання» результатів прогнозів на різних частотних рівнях в 
один вихідний ряд прогнозу. Даний підхід дозволяє найбільш повно 
використати фрактальні властивості часового ряду [3, 4]. 

На рисунку 1 представлено усі отримані прогнози, що дає змогу 
детальніше проаналізувати дані та узагальнити висновки.

Дані на рис. 1 підтверджують наші висновки стосовно країн 
світу – початок зростання економік країн світу почнеться у 2013-
2014 роках, найінтенсивніше зростання буде спостерігатись в Азії 
та Америці. Циклічність економік країн світу має новий характер 
– технологічний. З 2014-го року, за прогнозними даними, разом із 
фінансово-економічним піднесенням відбудеться поглиблення у 
сталості зростання усіх країн світу.

В процесі дослідження вдалось визначити оптимальні параметри для 
середньо- та довгострокового прогнозування економік країн світу. Під 
час аналізу прогнозів було виявлено ряд закономірностей сучасної та 
прогнозованої динаміки розвитку країн світу, серед них: «технологічні 
хвилі нового століття», «7 років зростання через 2 роки спаду».

Застосування складних ланцюгів Маркова має універсальний 
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характер та дозволяє отримувати прогнози високої точності, які 
неодноразово перевірялись на історичних даних.
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1. Джерело статистики індексів світового фондового ринку 
[Електронний ресурс] – режим доступу: http://finance.yahoo.com
2. Індекс ПФТС фондового ринку України [Електронний ресурс] – 
режим доступу: http://www.pfts.com
3. Федер Енс. Фракталы / Пер. с англ. / Е. Федер. - М.: Мир, 1991. – 260 с.
4. Тихонов В. И. Марковские процессы. / Тихонов В. И., Миронов В. А. 
– М.: Сов. Радио, 1977. – 488 с.

Рис. 1. Довгостроковий прогноз розвитку економіки країн світу, 
на основі розрахунків автора
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СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ 
В ЕКОНОМІЦІ ТА ОСВІТІ

УДК 338
БОНУСИ БАНКІРІВ ЯК ТЕМА МІЖНАРОДНОЇ 

СУСПІЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ

В. В. Анісімов, к.і.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Постановка проблеми. У зв’язку з фінансовою кризою, що триває в 
Європі, виникла суспільна дискусія, щодо соціальної відповідальності 
банків за результати їх економічної діяльності. Одним з найбільш 
гострих її питань стало питання про розміри та економічну 
обґрунтованість бонусів топ-менеджерам проблемних банків та 
прагнення законодавчо обмежити розміри преміальних нарахувань.

Аналіз останніх публікацій зарубіжної преси засвідчує, що між 
банківською спільнотою країн Заходу з одного боку і громадськістю 
та урядами провідних європейських держав з іншого, склалися 
діаметрально протилежні погляди з приводу оцінки розміру, 
економічної обґрунтованості та етичності отримання банківських 
бонусів керівництвом банків-банкрутів, які отримують державну 
допомогу. Суспільства країн ЄС та США різко висловлюють своє 
незадоволення тим фактом, що в умовах важкої економічної 
ситуації, коли скорочуються соціальні видатки держави та робочі 
місця в державному секторі, банкіри проблемних банків отримують 
дуже великі гонорари незалежно від результатів своєї діяльності. 
Громадськість підкреслює, що соціальна справедливість полягає 
не лише у наданні державної допомоги фінансовим інститутам, які 
внаслідок власної ризикованої інвестиційної політики опинилися у 
кризовому становищі, а у рівномірному розподілі тягара економічних 
проблем між усіма учасниками ринку. Тому серед  громадськості 
склалася думка, що банкірам слід або самостійно обмежити розміри 
власних гонорарів, або встановити для них законодавчі обмеження на 
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розміри банківських бонусів.
Виклад основного матеріалу. Фактично предметом суспільної 

дискусії на Заході є не стільки банківські бонуси, скільки питання 
оцінки вартості для суспільства праці банкіра. Які критерії мають 
застосовуватися до розміру зарплатних нарахувань? З якою ціною 
та за яких умов суспільство згідне погоджуватися? Чи не занадто 
дорого суспільству доводиться платити за неякісну та неефективну 
роботу банківських установ? Такі питання вперше набули рівня 
суспільної дискусії, що пояснюється надзвичайно великим впливом та 
важливістю банків в сучасній економіці. Громадськість справедливо 
вимагає, аби розміри бонусів банкірів залежали від успішності роботи 
банків.

Загалом, грошова мотивація персоналу у банківському бізнесі 
є порівняно новим явищем. Якщо раніше бонуси виплачувалися 
лише топ-менеджменту, то надалі виникла тенденція до поступового 
розширення кола їх отримувачів. Існують такі види бонусів, як бонус 
для топ-менеджменту, тобто для членів правління банку, бонус для 
старшого менеджменту, бонус за роботу з клієнтами та бонус за 
операційну діяльність. Окрім того, мотиваційні пакети західних 
банків включають у себе так звані «золотий парашут», «золотий чобіт», 
«золоті наручники» і «золоте рукостискання», також призначені для 
топ-менеджменту банків. Поряд з цими компенсаційними за суттю 
пакетами винагород застосовуються різні види опціонів: програма 
викупу акцій (employee stock purchase plan), програма преміювання 
(stock appreciation rights, SAR), грант на отримання акцій (stock grant), 
обмежений опціон (restricted stock). Серед цих форм оплати праці, 
які застосовуються понад фіксовану заробітну плату топ-менеджерів 
банків, саме бонуси викликають роздратування громадськості та 
підривають довіру до банків. І це цілком зрозуміло. Так, наприклад, 
за даними звіту генерального прокурора штату Нью-Йорк Е.Куомо, 
дев’ять найбільших банків США, що отримали державну допомогу 
за програмою підтримки фінансового сектору TARP, наприкінці 2008 
року виплатили своїм співробітникам бонуси на сумму 32,6 млрд 
доларів. Натомість загальний збиток цих дев’яти банків у 2008 році 
становив понад 100 млрд. доларів. Інший приклад: голова британського 
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Royal Bank of Scotland (RBS) Фред Гудвін схвалив угоду, яка завдала 
банку збитків у розмірі 24 млрд фунтів стерлінгів та призвела до 
скорочення 20 тисяч службовців банку. Загальний обсяг допомоги 
RBS з боку держави склав 45 млрд фунтів стерлінгів. Проте лише під 
тиском громадськості Ф. Гудвін відмовився від бонусу та погодився 
скоротити пенсію до мільйона доларів. Таких прикладів є багато.

Нині суспільство не хоче платити бонуси за погану роботу. Триває 
дискусія щодо законодавчого обмеження бонусів банкірів між 
Європарламентом і Європейською Комісією. Питання про преміальні 
виплати менеджерам фінансового сектору має бути врегульоване в 
статті 48а нової директиви ЄС про власний капітал банків (CRD IV) 
не пізніше 2013 року.

Висновок. Україні варто вивчити досвід зарубіжних партнерів 
у сфері регулювання заробітної плати та бонусних виплат різним 
категоріям працівників банків таким чином, щоб бонуси стимулювали 
ефективну роботу працівників і були прив’язані до конкретних 
результатів діяльності фінансових установ. Питання може бути 
розв’язане як постановами НБУ, так і законодавчими актами Верховної 
Ради України з урахуванням нормативних документів Європейського 
Союзу та досвіду зарубіжних країн. Це дозволить не лише підвищити 
ефективність роботи банківської системи України, а й дозволить 
уникнути зростання соціальної напруги в суспільстві.

Список використаних джерел
1. Европейские банкиры останутся при бонусах [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://minprom.ua/page3/news104312.html
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УДК 159.913
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ХОДІ
 ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА»

Л. В. Жеребньова, практичний психолог, викладач
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Сучасні європейські освітні тенденції висувають специфічні вимоги 
до професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. 
Серед компетенцій, необхідних для майбутнього професіонала, 
важливе значення має не лише фахова, а і соціально-психологічна 
компетентність, яка включає розвинуті комунікативні та лідерські 
якості, уміння працювати в команді, врівноваженість психоемоційної 
сфери, сформовані моральні цінності особистості. 

Відтак актуальним для студентів економічних спеціальностей є 
викладання курсу «Психологія та педагогіка», так як це створює базу 
для отримання знань, умінь та навичок, необхідних для самопізнання, 
успішної комунікації, вирішення завдань саморозвитку. Завданням 
курсу є не лише просвіта молодих людей у галузі сучасних психолого-
педагогічних знань, а й навчання умінню аналізувати внутрішній 
світ людини, робити правильні життєві вибори, приймати рішення у 
складних життєвих ситуаціях. Важливою особливістю викладання 
психології та педагогіки для студентів непрофільних спеціальностей є 
формування позитивної навчальної мотивації до вивчення предмета. 
Саме задля вирішення завдань курсу та для поглиблення мотиваційної 
сфери студентів у викладанні основний акцент робиться на практичну 
спрямованість предмета та на особистісний досвід студентів. Адже 
найбільш продуктивно людина у будь-якому віці засвоює те, що 
знаходить у неї позитивний емоційний відгук та може бути використано 
у життєвих ситуаціях.

Увесь комплекс задач дозволяє продуктивно вирішувати 
використання інтерактивних методів у процесі викладання психології 
та педагогіки, а також залучення студентів до проектної діяльності 
зі створення просвітницьких та профілактичних  презентацій та 
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відеороликів. У ході самопідготовки та участі у практичних та 
семінарських заняттях студенти поглиблюють теоретичні знання з 
психології та педагогіки, засвоюють навички публічного виступу, 
уміння доводити та відстоювати власну думку, робити висновки, 
взаємодіяти з використанням психологічних прийомів та вправ, 
аналізувати поведінку людини на власному досвіді, вирішувати 
психолого-педагогічні ситуації. 

Значний інтерес у студентів викликає можливість працювати 
над творчими проектами зі створення  мотиваційного відео. У ході 
виконання проектів студенти  самостійно обирають тему, яку будуть 
висвітлювати. Необхідно також дотримуватись певних умов: 

– тема проекту має бути актуальною для студентської молоді та 
цікавою для однолітків; 

– тема має розкривати шляхи гармонізації внутрішнього світу 
особистості, висвітлювати проблеми, характерні для молодих людей; 

– тема висвітлюється з позиції рівний-рівному, а не з позиції 
моралізаторства, щоб не викликати негативізму;

– висвітлена тема повинна містити позитивний ресурс для вирішення 
проблеми. 

Кожен студентський проект реалізує просвітницьку та 
профілактичну мету, оскільки висвітлює особистісно значимі питання 
та сприяє підвищенню загальної психологічної культури молоді. 

Створення мотиваційного відео було обрано для проектної 
діяльності ще й тому, що розвиває уміння студентів користуватися 
комп’ютерними технологіями, культуру спілкування у соціальних 
мережах, сприяє поширенню психологічних знань у молодіжному 
середовищі. 

Результати проектної діяльності студентів презентуються в групі 
у кінці вивчення курсу, а кращі матеріали розміщуються на сайті 
інституту та є доступними для перегляду і подальшого поширення в 
інтернет-просторі.

Як показує досвід проектної роботи, особливо популярними серед 
студентів є проекти, присвячені товаришуванню і дружбі, здоровому 
способу життя, формуванню активної життєвої позиції, пошукові 
справжнього кохання, розвиткові вольових якостей.
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Таким чином проектна діяльність студентів виступає не лише 
засобом навчання психології та педагогіки, а і служить самопізнанню, 
саморозвиткові, поширенню психологічної культури та профілактиці 
психологічних проблем, характерних для юнацького віку.

Список використаних джерел
1. Життєва компетентність особистості: наук.-метод. посіб. / за ред. 
Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен. – К. : Богдана, 2003. – 520 с.
2. Лєпіхова Л. Соціально-психологічна компетентність у педагогічній 
взаємодії / Л. Лєпіхова // Вища освіта України. – 2004. – №3. – С. 87-102.
3. Педагогічна майстерність: підручник / за ред. І. А. Зязюна. – К.: Вища 
школа, 1997. – 349 с.
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УДК 378.167
ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

 У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

І. В. Іванова, к.педн.н.
Черкаський інститут банківської справи 

УБС НБУ (м. Київ)

Сучасна вища освіта вимагає сприятливих умов для формування 
професійної іншомовної культурологічної компетентності. Враховуючи 
результати проведеного нами контент-аналізу досліджуваного поняття, 
а також вимоги нової мовної політики, вважаємо, що під професійною 
іншомовною культурологічною компетентністю фахівця бізнес-сфери 
слід розуміти інтегровану професійно-особистісну характеристику 
фахівця, яка ґрунтується на сукупності компетенцій та предметних знань, 
умінь, навичок, досвіду та цінностей і передбачає його теоретичну і 
практичну готовність до здійснення професійної діяльності в умовах 
міжкультурної комунікації. На нашу думку, професійна іншомовна 
культурологічна компетентність студентів вищих немовних 
навчальних закладів передбачає:

- адекватну реакцію на мовленнєві та немовленнєві коди свого 
іноземного ділового партнера;

- орієнтування в міжкультурній ситуації у сфері ділового 
спілкування, передбачення можливих культурологічних перешкод і 
подолання труднощів, пов’язаних з ними;

- подолання міжкультурних непорозумінь і конфліктних ситуацій 
у діалозі культур;

- порівняння значень культурологічних категорій у різних 
культурах;

- толерантне ставлення до іншої культури;
- розпізнавання та правильний добір лексичних одиниць з 

національно-культурним компонентом;
- адекватне використання культурологічних знань в ситуаціях 
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міжкультурного ділового спілкування;
- прогнозування можливої мовленнєвої та немовленнєвої поведінки 

ділового партнера.
Дослідження поняття «культура» як предмета культурології, 

визначення структури та змісту культурологічних аспектів навчання 
іноземних мов, визначення основних властивостей культурологічних 
умінь дав змогу виділити функції культурологічного підходу у процесі 
формування професійної іншомовної культурологічної компетентності. 
Він виконує інформаційно-пізнавальну, регулятивно-мотиваційну, 
мобілізаційну, комунікаційну та розвивально-виховну функції.

Культурологічний підхід у навчанні є невичерпним джерелом 
отримання студентами знань про культуру країни, мова якої 
вивчається, у всіх її проявах; суттєво впливає на дидактичні способи 
і прийоми викладення навчальної інформації, поповнює цей 
процес елементами порівняння, зіставлення, переносу, інтерпретації, 
виконуючи тим самим інформаційно-пізнавальну функцію. 

Культурологічний підхід закладає ціннісно-мотиваційні засади для 
професійної діяльності. Вони формують у студентів ціннісні мотиви та 
потреби. Акцент робиться на таких складниках мотивації діяльності 
особистості, які «не дозволяють людині використовувати будь-який 
спосіб досягнення мети, а вимагають від неї обирати спосіб, найбільш 
прийнятний з морального, світоглядного принципів, релігійних 
переконань, етики та інших ціннісних суджень і правил» [2, с.124-127].

У межах регулятивної функції культурологічний підхід забезпечує 
усвідомлену поведінку людини, регулює взаємодію і взаєморозуміння 
між суб’єктами, норми поведінки у процесі міжкультурного 
спілкування, навчає студентів поводити себе відповідно до вимог 
етикету у ситуаціях спілкування з представниками іншомовних 
культур, бути готовими до співпраці та спільної професійної 
діяльності.

Виконуючи мобілізаційно-прогностичну функцію, культурологічний 
підхід забезпечує інтегративне (міжпредметне) застосування засвоєних 
знань через розкриття суттєвих зв’язків соціокультурних явищ і процесів, 
уможливлює використання культурологічних знань у різноманітних 
практичних ситуаціях [1]. За його допомогою у студентів формуються 
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вміння прогнозувати можливі перешкоди, які можуть виникнути під час 
міжкультурного спілкування, передбачати можливі наслідки діяльності 
партнера-представника іншої лінгвокультури.

Культурологічний підхід у межах комунікаційної функції сприяє 
міжкультурному спілкуванню, яке поряд із знаннями мови іншого народу, 
потребує знання іншомовної культури, володіння культурологічним 
вмінням порівнювати та співвідносити знання культури інших народів 
з національними культурними здобутками, обирати адекватні способи 
розв’язання комунікативних завдань і подолання комунікативних 
перешкод. Виконуючи комунікативну функцію, культура забезпечує 
цілісність процесу комунікації.

Розвивально-виховна функція передбачає формування у студентів 
культурної свідомості, виховання толерантного ставлення до 
представників інших культурних спільнот, поваги до рідної та 
іншомовної культур тощо, що слугує засадами для залучення студентів 
до глобальних цінностей.

Таким чином, виконання соціального замовлення держави на підготовку 
компетентних фахівців банківської сфери передбачає формування у них 
професійної іншомовної культурологічної компетентності, тобто навчання 
професійного іншомовного спілкування одночасно з навчанням культури.

Список використаних джерел
1. Настенко Л. Г. Педагогічні умови культурологічної підготовки 
майбутнього вчителя: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Настенко 
Лариса Григорівна. – К., 2002. – 249 с.
2. Флиер А. Современная культурология: объект, предмет, структура 
/ А. Флиер // Общественные науки и современность. – 1997. – №2. – С. 
124-145.
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УДК 336.71
РЕПУТАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ

К. В. Куценко, аспірант
Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

Репутаційний капітал – це поняття, яке характеризується 
невизначеністю, швидкоплинністю та викликає численні дискусії 
стосовно своєї природи. В його основі лежить поняття ділової 
репутації організації, що під впливом ряду зовнішніх та внутрішніх 
чинників здатна створювати додаткову чи від’ємну вартість, і, 
відповідно, зменшує чи збільшує  конкурентоздатність свого носія.

Все у більшій кількості наукових праць йде мова про взаємозв’язок 
між репутаційним капіталом та ефективністю бізнесу, до їх числа 
відносяться праці таких вчених, як Ч. Дж. Фомбрун, К.Т. Джексон, Х. 
Клевес та Р. Врешньок, Г. Даулінг, Г. Девіс та ініші. Як уже зазначалось 
сьогодні не існує єдиного визначення репутаційного капіталу чи 
ділової репутації, а також приналежності даного поняття до певної 
дисципліни. Ч. Дж. Фомбрун першим звернув увагу на відсутність 
єдиного визначення  поняття «ділова репутація» та вивів своє 
узагальнене бачення цього поняття як суму уявлень про організацію, що 
становлять собою нематеріальний актив, цінність якого проявляється 
зокрема через створення додаткових конкурентних переваг [1]. 
К.  Т.  Джексон визначає репутаційний капітал як нематеріальні 
довгострокові стратегічні активи фірми розраховані на одержання 
прибутку. Репутаційні активи відрізняються від зображень фірми 
таким же чином, як відрізняється характер людини від її особистості. 
Репутація фірми може підвищити її імідж, але зображення фірми 
саме по собі не буде створювати її репутацію [2]. Х. Клевес та Р. 
Врешньок також визначають різноманіть підходів до розуміння 
«репутаційний капітал», проте дане поняття завжди буде означати 
нематеріальні активи. Вчені наголошують на цінності репутаційного 
капіталу, незважаючи на те, що він не з’являється окремим пунктом 
в фінансовій звітності компанії. Дана цінність проявляється у двох 
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основних аспектах: 1) вартість нематеріальних активів компанії; 2) 
здатність створювати або руйнувати майбутню ринкову вартість 
компанії [3]. Більш конкретизує поняття репутаційного капіталу 
Г.Даулінг: «репутаційний капітал – це сума нематеріальних активів, 
зовнішніх та внутрішніх характеристик суб’єкта, що збільшують 
акціонерну вартість та є частиною його ринкової вартості» [4]. 

Як відмічають дослідники, позитивна ділова репутація має як 
нематеріальні, так і матеріальні вигоди [1-4]. Ділова репутація 
сприяє збільшенню радіусу довіри зацікавлених сторін до діяльності 
організації та слугує підтримкою організації під час кризових явищ 
економіки. Але ділова репутація коштує набагато більше, ніж це. 
Компанії з найкращою діловою репутацією залучають більше і 
кращих кандидатів на роботу, платять менше за товари, безкоштовно 
згадуються у ЗМІ, що коштує стільки ж, якщо не більше, ніж реклама, 
а також ряд інших переваги, які фактично сприяють прибутку. 

Ділова репутація створює додаткову вартість до фактичної вартості 
компанії – ринкова капіталізація, яка часто є більшою, ніж просто 
вартість або ліквідаційна вартість активів. Репутаційний капітал – це 
поняття, що тісно пов’язане з «гудвілом» та  коштує багато мільярдів 
доларів у багатьох великих корпораціях. Також репутаційний 
капітал має велике значення для суб’єктів діяльності, що займаються 
наданням послуг, особливо освітніх та фінансових установ, а також 
урядових організацій [3]. 

Компанії з більшим рівнем репутаційного капіталу матимуть 
наступні стратегічні переваги: 1) збільшення конкурентних переваг 
компанії в умовах кризи довіри до бізнесу, особливо фінансової та 
банківської сфер; 2)  можливість активно контролювати і управляти 
ризиками, що стоять перед компанією; 3) збалансованість фінансових 
та соціальних імператив діяльності, що сприятиме довгостроковому 
успіху ведення бізнесу [1, 2]. 

Що стосується банків, які діють на території України, то їх головною 
характеристикою є універсальний характер діяльності. Для такого 
виду діяльності банків ділова репутація перетворюється на окремий 
продукт. Адже одною з основних цілей діяльності універсальних 
банків є залучення як можна більшої кількості ресурсів задля їх 
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подальшого перерозміщення з метою отримання прибутку. В останні 
роки ми спостерігаємо кризу довіри до банківської сфери по цілому 
світу, в таких умовах інвестори чи просто клієнти банку скоріше 
нададуть перевагу знайомому банку, з іменем якого не було пов’язано 
скандалів у кризовий та посткризовий періоди. 

Враховуючи виокремленні стратегічні переваги, що їх отримують 
банки з ефективним управлінням діловою репутацією, а також  
особливості банківських установ, визначимо основні конкурентні 
переваги, що їх отримають банки з вищим рівнем репутаційного 
капіталу [1-4]: можливість стабільного ведення бізнесу; сповіщення 
клієнтів про «якість» продуктів та послуг банку; можливість 
встановлювати більш високі ціни; залучення кращих трудових 
ресурсів; покращення доступу до ринків капіталу; приваблення 
інвесторів; створення бар’єру для входу на ринок банківських послуг для 
конкурентів.

Отримані результати свідчать про істотний взаємозв’язок між 
репутаційним капіталом і стратегічним управлінням банком, а 
також про можливість використання ділової репутації банку як 
універсального інструменту забезпечення конкурентних переваг та 
підтримки стабільного розвитку банківського сектору загалом. 
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УДК 81.378. 
МОВНА ПІДГОТОВКА – СКЛАДОВА УМОВА УСПІХУ 

МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА

С. В. Майстренко, к.філол.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Входження України у світовий освітній простір сприяє поступовому 
реформуванню системи вищої освіти країни. Нові тенденції, що мають 
місце у вищій школі нині, сприяють оновленню вищої професійної 
підготовки з урахуванням вимог світових освітніх стандартів і – як 
результат – побудові сучасної національної системи освіти.

Цілком очевидно, що неодмінною умовою успіху майбутнього 
фахівця у галузі економіки, банківської справи, є його ерудиція 
та світогляд, професійні знання у поєднанні з мисленнєвою, 
психологічною та комунікативною культурою. Рівень культури 
усного ділового мовлення визначається ясністю та недвозначністю 
у формулюванні думки, логічністю та смисловою точністю, 
відповідністю мовних засобів обставинам мовлення, співмірністю їх 
зі стилем викладу, лексичним багатством в активному словниковому 
запасі, нешаблонністю в оцінках, порівнянні, у побудові висловлювань, 
відповідності інтонації до конкретної мовленнєвої ситуації [2, с.81-82].

Таким чином мовна підготовка, яка передбачає ознайомлення 
студентів з нормами сучасної української літературної мови, 
особливостями офіційно-ділового та наукового стилів мовлення, 
вимогами щодо складання та оформлення організаційно-
розпорядчих, господарсько-договірних документів, листів та різної 
кореспонденції, є невід’ємною складовою професійної підготовки 
фахівців економічного профілю. Підвищенню фахової мовленнєвої 
компетенції майбутніх економістів сприяє вивчення лексичних 
та морфологічних особливостей творення професійної лексики, 
засвоєння комунікативних мовних стереотипів певного фаху. У процесі 
опанування норм мови професійного спілкування відбувається 
формування навичок продукування, аналізу та редагування текстів 
фахового спрямування, виробляються вміння використання 
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словників, оперування різноманітними словесно-виражальними 
засобами відповідно до мети та умов спілкування, дотримання 
етикету ділових взаємин. Підготовка фахівців магістерського рівня 
передбачає формування умінь вести діалог та полілог, продукувати 
монологічні висловлювання, послуговуючись мовою науки, 
сприймати, відтворювати та створювати наукові тексти, здійснювати 
переклад текстів фахового спрямування із застосуванням професійної 
термінології, готувати матеріали для публічного виступу.

Широта суспільних функцій, які покладаються на усне мовлення 
вимагає  також знання можливостей екстралінгвістичних засобів: 
жестів, міміки, інтонації, ситуації спілкування, характеру стосунків 
співрозмовників, їх емоційного стану тощо.

Концепція розвитку економічної освіти в Україні передбачає 
партнерство всіх учасників економічної та мовної освіти, 
інноваційність змісту навчання, поєднання індивідуалізації у процесі 
підготовки з вимогами та попитом на ринку праці, узгодження 
потреб економіки та власних запитів студента, відповідність якості 
освітніх послуг потребам особи, адаптацію світового досвіду та 
збереження кращих вітчизняних освітянських традицій, розширення 
міжнародного співробітництва. Створення умов для самореалізації 
особи як економічно активного члена суспільства, здатного свідомо 
долучатися до економічного життя країни; задоволення потреб 
суспільства і держави у фахівцях економічного профілю, здатних 
практично реалізувати стратегію сталого економічного, соціального і 
духовного розвитку України, для забезпечення високого рівня життя 
народу – є головним завданнями економічної освіти [1].

Професійна підготовка фахівців економічного профілю вимагає 
знання термінології, уміле оперування понятійно-категоріальним 
апаратом відповідно до національних традицій термінокористування. 

Сучасна лінгвістична наука має низку проблемних питань, 
що потребують вирішення, – це створення власне українських 
термінів, відбір з найрізноманітніших варіантів єдиної назви 
спеціального поняття і органічне її входження в лексичну підсистему 
національної мови, ототожнення або диференціація понять, розробка 
методологічних засад щодо уніфікації наукової термінології, 
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збереження національних особливостей української термінології 
в умовах широких глобалізаційних процесів сучасності, видання 
навчальних посібників та словників певного фаху.

Вирішенню цих проблем сприяли законодавчо закріплений 
статус української мови в державі та введення до навчальних курсів 
підготовки бакалаврів згідно з Галузевим стандартом вищої освіти 
вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спілкуванням)». У свою чергу, проведення комплексу заходів щодо 
розвитку регіональних мов, що має на меті, перш за все, зниження 
конфліктності на міжетнічному рівні, на жаль, не сприяє розвитку 
та становленню власне української термінології, засвоєнню 
національних мовних стереотипів. Надання переваги регіональним 
мовам у промислово розвинених регіонах країни відтерміновує процес 
термінотворення лексики певних галузей народного господарства.

До лінгвістичних питань, що потребують розгляду на сучасному 
етапі, належать також і нові: лінгвістика брехні, комунікативний шум, 
комунікативні збої, дослідження типології особистісної поведінки 
комуніканта. 

Список використаних джерел
1. Концепція розвитку економічної освіти в Україні – http://www.info-
works.com.ua/all/econimichna_teoria/1533.html
2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: 
Навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.



Соціально-філософські проблеми в економіці та освіті

490

УДК 37.041
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ПРАКТИЧНОГО 

КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. О. Механікова, к.філол.н.
Черкаський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ)

У запропонованих тезах ми спробуємо викласти в загальному 
вигляді деякі напрями удосконалення позааудиторної самостійної 
роботи з практичного курсу основної іноземної мови (ІМ).

Головним системоутворюючими дидактичними факторами, як 
відомо, виступають цілі навчання. Виходячи з цього, можна вважати, 
що провідними цілями самостійної роботи в плані оволодіння ІМ є:

1) досягнення відповідного рівня іншомовної комунікативної 
компетенції під час навчання у виші;

2) підготовка випускників до проведення ефективної самоосвітньої 
роботи над ІМ після закінчення вишу.

Звертаючи увагу на важливість другої, кінцевої мети, виявляється 
правомірним говорити про необхідність формування у випускників 
самоосвітньої компетенції як спроможності підтримувати та 
підвищувати в процесі самоосвіти рівень володіння ІМ для 
безперервного удосконалення діяльності. З психологічної точки зору 
самоосвітня компетенція передбачає наявність стійкого мотиваційного 
компонента, знань, відповідних навичок, вмінь, звичок, особистісних 
якостей. Становлення самоосвітньої компетенції може здійснюватися 
тільки безпосередньо у діяльності студентів, по мірі їх зростаючої 
самостійності в оволодінні ІМ [2, c.69].

Вирішення цього завдання можливе через конкретний 
функціонально-структурний аналіз фактичної та модельованої 
практико-мовної самоосвітньої діяльності [4, c.141]. Вихідним 
підґрунтям такого аналізу може бути: методична сторона 
самоосвітньої компетенції – самомотивація, самостійне планування, 
самоорганізація, самоконтроль; комунікативно-мовна сторона 
– засвоєння нормативно-мовних знань, мовні операції, дії 
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текстотворення і розуміння, когнітивної дії відносно країнознавчої 
та загальнокультурної інформації та професійно-прикладна сторона 
самоосвітньої компетенції – використання набутих знань, навичок, 
вмінь, інформації у викладенні ІМ [3, c.221].

Відповідно до цього змістовне ядро самостійної роботи з 
перспективними завданнями – це наука взаємозв’язаних самостійних 
практикумів різної тривалості та складності в залежності від етапу 
навчання, наприклад: з аудіювання (з виконанням завдань по 
опрацюванню змісту та мовного матеріалу аудіотекстів), з читання 
економічного тексту (розуміння, смисловий аналіз тексту, підготовка 
до обговорення його проблематики, самостійне відбирання та 
засвоєння нових лексичних одиниць), з опрацювання преси (підбір 
та систематизація матеріалів за вибраними темами, складення 
та засвоєння тематичних лексичних списків), з усного мовлення 
(самостійна робота з індивідуально визначеною додатковою тематикою 
із записуванням матеріалу на плівку або його письмовою фіксацією для 
підготовки повідомлень, виступів) [1, с.57]. Можливі і інші практикуми: 
фільмо- та відеопрактикуми, практикуми спілкування з носіями 
мови, що плануються заздалегідь, з читання науково-популярної 
літератури, з різних видів перекладу. Інтегрованими компонентами 
практичних занять можуть бути різноманітні лексико-граматичні 
завдання з навчально-дослідницької роботи студентів. Важливим для 
формування самоосвітньої компетенції є не тільки те, чи навчиться 
студент економічного вишу працювати над мовою самостійно, але й те, 
чи продовжить він цю практику після закінчення вишу в нових умовах 
життєдіяльності.

Необхідно цілеспрямовано розвивати у студентів навики та вміння 
самостійної роботи: готувати спеціальні посібники з вищезазначеної 
методики, збірники вправ з практичних занять, орієнтовані на активну 
самостійну діяльність студентів вишів економічного спрямування; 
видавати більше книжок для читання ІМ, довідкову літературу, широко 
використовувати якісні відео- та аудіо матеріали, записані носіями мови; 
суттєво поліпшувати матеріально-технічну базу (створення лінгафонних 
кабінетів, облаштованих за останнім словом  сучасної техніки).

Таким чином, кардинальне покращення самостійної роботи 
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з практичного курсу ІМ вимагає як значного вдосконалення її 
традиційних видів, так і всебічного розвитку тих форм самостійної 
роботи, різновидів та технологій, які зорієнтовані на формування 
самоосвітньої компетенції. Побудова сучасної моделі самостійної 
роботи в загальних рамках навчального процесу в економічному 
виші має слугувати не тільки ефективним засобом отримання знань 
з ІМ в межах обраної спеціальності, а й використання набутих знань 
у професійній діяльності за фахом, що забезпечить якісну підготовку 
майбутніх спеціалістів.
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УДК. 378
КЕЙС-МЕТОД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ПРИЙОМ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
ЕКОНОМІЧНИХ ВИШІВ

Т. А. Оришечко-Бартоха, к.філол.н.
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Підсилена увага до англійської мови обумовлена економічною 
глобалізацією, культурною та освітньою інтеграцією, що призвели 
до активного розвитку міжнародних економічних відносин, бізнесу 
та підприємництва. Серед кваліфікаційних характеристик молодих 
спеціалістів, які закінчили виші економічного профілю, керівники 
підприємств виокремлюють: здатність встановлювати довгострокові 
зв’язки із зарубіжними партнерами, володіння діловою етикою та 
культурою спілкування, оперативність рішення професійних задач, 
мобільність та готовність до постійного підвищення кваліфікації 
в професійній сфері діяльності. Потреба вишів у пошуку сучасних 
підходів до організації навчальної діяльності студентів вимагає від 
викладача використання нових інтерактивних методів навчання та 
міжкультурної комунікації. Серед найефективніших інноваційних 
методів виокремлюють метод вирішення ситуаційних задач (кейс-
метод), метод проекту, проведення круглих столів, презентацій, 
підготовка індивідуальних проектів, а також адекватні їм форми 
організації навчання (міжкультурні тренінги, ділові та рольові ігри) 
[1]. В нашій науковій розвідці ми детальніше зупинимося на кейс-
методі та його прикладному аспекті при вивченні іноземної мови 
студентами економічних вишів. Суть кейс-методу полягає в тому, що 
студентам пропонують осмислити реальну життєву ситуацію, опис 
якої відображає одночасно не тільки певну практичну проблему, але 
разом з тим й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно 
засвоїти при вирішенні даної проблеми, при цьому сама проблема не 
має однозначних, прямих рішень.

Кейс-метод можна представити в методологічному контексті 
як складну систему, в яку інтегровані інші, більш прості методи 



Соціально-філософські проблеми в економіці та освіті

494

пізнання, а саме: моделювання, системний аналіз, дескриптивний 
метод, проблемний метод, метод класифікації, ігрові методи, мозковий 
штурм, дискусія. 

Дидактичні принципи кейс-методу: 1) індивідуальний підхід до 
кожного студента; 2) забезпечення студента достатньою кількістю 
наглядного матеріалу; 3) раціональна подача теоретичного матеріалу, 
сконцентрована навколо основних проблем; 4) можливість активної 
співпраці викладача та студента, який може в будь-який час звернутися 
до нього; 5) акцентування уваги на розвитку сильних сторін студента.

При використанні кейс-методу важливим є постійний контакт 
з кафедрами профілюючих спеціальностей. Саме це допомагає 
опанувати необхідну інформацію професійного характеру та 
визначити ті характеристики комунікативної діяльності, соціальних 
норм поведінки, які необхідні майбутнім спеціалістам для їх успішного 
професійного спілкування іноземною мовою. 

Етапи організації заняття з використанням кейс-методу: 1) занурення 
в спільну діяльність; 2) етап організації спільної діяльності; 3) аналіз та 
рефлексія, щодо спільної діяльності [2]. 

На наш погляд, перевагами кейс-методу в порівнянні з 
традиційними методами навчання є: викладач та студент постійно 
взаємодіють; обирають форму поведінки; позиціонують себе в дискусії, 
мотивуючи свої дії та аргументуючи їх моральними нормами. При 
використанні цього методу збільшується навантаження на викладача, 
який повинен бути достатньо емоційним протягом всього процесу 
навчання, вирішувати та не допускати конфліктів, налагоджувати 
атмосферу дружньої співпраці та конкуренції одночасно, і 
найголовніше – домагатися толерантності при спілкуванні. Навчання 
з використанням методу ситуаційних задач включає в себе виконання 
декількох функцій – освітньої, виховної, організаційної, корегуючої, 
дослідницької. Класична вузівська освіта реалізує ці функції окремо, а 
в процесі викладання кейсів спостерігається їх органічна єдність. 

Кейс-методи англійською мовою рекомендується застосовувати 
на старших курсах, оскільки студентам необхідно мати певний запас 
знань за фахом, достатньо високий рівень володіння іноземною 
мовою та сформовані навички ділового спілкування. Оскільки кейс-
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метод є досить складним при використанні, він не є універсальним 
та застосовується особливо успішно тільки в поєднанні з іншими 
методами навчання. При впровадженні кейс-методу існують й деякі 
типові проблеми, а саме: складно гарантувати самостійність виконання 
всіх завдань; студент часто не має власної думки, а якщо й має, боїться 
висловлювати її відкрито. Проте, як свідчить власний досвід, студенти 
позитивно реагують на кейс-методику. Міжнародна практика 
показує, що в результаті використання кейс-методів у студентів 
значно збільшується словниковий запас, підвищується мотивація до 
вивчення іноземної мови, все більше студентів розуміють практичну 
значимість вміння спілкуватися іноземною мовою. 

Кейс-метод надає студентам можливість творчо застосовувати 
мовний матеріал на базі своїх професійних знань та дозоляє студентам 
адаптуватися до реальних та потенційно можливих ситуацій. 
Використання кейс-методів при викладанні іноземної мови – ще один 
крок до інтеграції української системи освіти у світовий простір.
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УДК 330.16
ПЕРЕГЛЯД ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК БАЗОВИХ 

ПОСТУЛАТІВ ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

І. С. Подолян, к.е.н.
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Неокласична теорія поведінки споживача, котра панує 
в університетських курсах мікроекономіки, неодноразово 
піддавалася критиці й перегляду. Проте в останні десятиліття 
інтерес до неї згас і процес її удосконалення призупинився.

Недосконалість і абстрактність цієї теорії призводить до її 
надмірної віддаленості від фактів об’єктивної дійсності і до 
неможливості застосувати висновки в практиці господарювання. 
Про це свідчать зокрема дослідження Т.  Левітта (життєві цикли 
товарів); Дж.  М.  Ходжсона (принципова нефальсифікованість 
теорії корисності та мінливість переваг під впливом зовнішніх 
обставин); М.  Ротбарда (неможливість ситуацій байдужості в 
реальному житті) та інші дослідження вітчизняних та іноземних 
вчених.

Невід’ємною складовою сучасної теорії поведінки споживача 
є модель ієрархії потреб за А. Маслоу. Більшість дослідників, 
використовуючи наукові напрацювання А. Маслоу, схильні 
примітизувати розроблену ним теорію прийняття рішень. В першу 
чергу це стосується моделі ієрархії потреб.

В розділі «Особливості базових потреб» своєї праці «Мотивація 
і особистість» А. Маслоу вказує на велику кількість виключень 
із правила ієрархічної організації процесу задоволення потреб. 
Причому, до виключень потрапляють люди, котрі, за твердженням 
А. Маслоу, є найбільш психічно здоровими, творчими, вольовими, 
здатними до високих почуттів і самопожертви.

Таким чином, ми сьогодні зіткнулися з відставанням теорії 
економічної поведінки від практики господарювання. З метою 
подолання озвучених суперечностей нами запропоновано низку 
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удосконалень теорії поведінки споживача.
В межах цього дослідження ми зосередились на аналізі й 

перегляді лише двох постулатах традиційної теорії поведінки 
споживача:

− гіпотеза про незмінну в часі шкалу споживацьких переваг, з 
якої випливає гіпотеза транзитивності переваг;

− гіпотеза ненасичуваності потреб (споживач завжди віддає 
перевагу набору з більшою кількістю благ).

Відмова від цих гіпотез дозволила сформувати дві принципово 
нові моделі, що пояснюють поведінку споживача. 

Перша – модель життєвого циклу потреби, який можна 
представити у вигляді таких етапів:

1) отримання інформації (імпульсів) про наявність потреби та 
про можливості її задоволення;

2) усвідомлення, запам’ятовування та забування отриманої 
інформації;

3) наростаючий когнітивний дисонанс (невідповідність між 
силою потреби і рівнем її задоволення);

4) досягнення порогового значення дисонансу, за яким людина 
вирішує діяти в напрямку задоволення потреби;

5) дії щодо задоволення потреби (автоматичні, неусвідомлені 
або через процедуру вибору);

6) задоволення потреби (повне чи часткове, остаточне, або 
тимчасове), компенсація, нейтралізація імпульсів-стимулів до дії 
іншими імпульсами, які сигналізують про задоволення потреби.

Друга із запропонованих моделей – це модель кривих байдужості 
та відповідна модель індивідуального попиту, засновані на 
припущенні про насичуваність потреби в конкретному виді блага 
на обмеженому проміжку часу.

На карті кривих байдужості насичуваність потреб зображується 
замкнутими кривими байдужості з максимумом в точці 
оптимальної комбінації двох товарів (рис. 1а). І їй відповідає 
логістична крива індивідуального попиту (рис. 1б).
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а) Траєкторія «ціна-
споживання»

б) Крива 
індивідуального 

попиту
Рис. 1. Логістична крива індивідуального попиту 

(P – ціна, Q – обсяг попиту)
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УДК 372.881.1
МОТИВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Л. В. Потапенко,
провідний фахівець наукового відділу

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Нові соціально-економічні умови розвитку сучасного суспільства, 
що характеризується процесами модернізації, впровадженням 
інновацій, поступова інтеграція України в європейську та світову 
спільноту породжують потребу у висококваліфікованих фахівцях, які 
вільно орієнтуються не лише у своїй професії, але й мають додаткові 
знання та вміння, серед яких не останнє місце займає рівень володіння 
іноземною мовою. Висока конкуренція на ринку праці змушує вищі 
навчальні заклади переглянути методику викладання, досліджувати 
та впроваджувати нові підходи до навчання майбутніх фахівців. 

Ефективність вивчення іноземної мови студентами нелінгвістичних 
спеціальностей у значній мірі залежить від їхньої психологічної 
готовності засвоювати та застосовувати іноземну мову, від уміння 
долати стереотипи та уявлення про свої можливості. Викладачі 
іноземної мови часто стикаються з проблемою неоднозначного 
ставлення студентів нефілологічних спеціальностей до свого 
предмета та з їхнім мотиваційно-емоційним дефіцитом (відсутністю 
розуміння зв’язку між знанням іноземної мови і майбутньою 
професійною діяльністю). Ось чому сучасні психолого-педагогічні 
дослідження ставлять результативність навчання у пряму залежність 
від мотивації, причому стійка позитивна мотивація здатна зіграти 
роль компенсуючого чинника, навіть, недостатньо високих здібностей 
у студентів. 

Мотивація є пусковим механізмом будь-якої діяльності. Існує 
зовнішня та декілька видів внутрішньої мотивації. Зовнішня 
мотивація, як правило, націлює студентів на досягнення кінцевого 
результату вивчення. Внутрішня мотивація має сильний стимулюючий 
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вплив на процес навчання, який необхідно організувати таким 
чином, щоб студенти на кожному етапі відчували просування до 
поставленої мети. Крім широко відомої зовнішньої та внутрішньої 
мотивації, в зарубіжній психології розрізняють глобальну, ситуаційну 
та інструментальну мотивацію. Дослідження доводять, що всі види 
мотивації необхідні та важливі у процесі вивченні іноземної мови [1].

Визнаючи провідну роль мотивації у вивченні іноземної мови, 
викладачеві необхідно знати методи та принципи, засоби й прийоми 
її формування в умовах навчального закладу. При дослідженні 
проблеми мотивації та пошуку шляхів її формування, недопустимим 
є спрощення її розуміння. Формування мотивації – це не передача 
викладачем студентові уже готових мотивів та цілей навчання, а, 
насамперед, створення умов для виявлення внутрішніх спонук до 
навчання, самостійне усвідомлення їх студентом. 

Існує низка видів мотивації у процесі вивчення іноземної мови: 
комунікативно-стимулююча (визначається на основі потреб у 
спілкуванні); лінгво-пізнавальна (базується на прагненні до пізнання 
мовних явищ) та особистісно-емоційна (залежить від емоційної 
зацікавленості студента). Компонентами мотивації вивчення іноземної 
мови є професійні, утилітарно-прагматичні, навчально-пізнавальні, 
аффіліаційні, соціально-позиційні мотиви, а також мотиви уникнення 
невдач та ідентифікації [2]. 

Поміж принципів формування позитивної мотивації студентів 
нелінгвістичного вузу до вивчення іноземної мови чільне місце 
належить принципу цілепокладання (досягнення мети шляхом 
реалізації відповідної психолого-педагогічної технології), особистісно-
діяльнісному принципу (ставить студента в центр освітнього процесу, 
зміст якого ґрунтується на індивідуальних потребах, інтересах та 
цілях студента), контекстному (наближення освітнього процесу 
до майбутньої професійної діяльності студента), індивідуально-
диференційованому (акцент на врахуванні індивідуально-
психологічних особливостей студентів у процесі навчання); 
принципу комплексності та системності, принципу суб’єктно-
об’єктної міжособистісної взаємодії (вивчення іноземної мови з 
високим рівнем мотивації – це процес взаємодії та співпраці двох 
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рівноправних суб’єктів освітнього процесу – викладача і студента) 
та принципу діалогічної спрямованості спілкування (спілкування 
у навчально-виховному процесі є основною функціональною 
категорією, спрямованою на вирішення завдань навчання, соціально-
психологічним забезпеченням виховного процесу, а також способом 
організації взаємодії педагога та студентів). 

Критеріями сформованості мотивації до вивчення іноземної мови, 
в яких відображаються зміни суб’єктивних характеристик студентів у 
процесі навчання (потреб, відносин, поведінки, діяльності), є високий 
рівень заохочення студентів у процес оволодіння іноземною мовою, 
їхня поведінка відповідно до комплексної психологічної дії викладача, 
практичне використання іноземної мови, відсутність антимотивів 
і різноманітність позитивних мотивів вивчення іноземної мови, 
оптимізація міжособистісної взаємодії викладач – студент. 

Мотивація у вивченні іноземної мови є досить гнучкою системою, 
схильною до змін залежно від низки факторів, тому проблема її 
формування завжди залишається актуальною та потребує постійного 
вивчення.
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УДК 37.01:007
СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ У ВИВЧЕННІ І 

ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Л. О. Потенко, старший викладач
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус будь-якої 
наукової проблеми приводять до необхідності її вивчення в системі 
координат, що задається різними рівнями методології науки. Варто 
зауважити, що питання методології досить складне, оскільки саме це 
поняття тлумачиться по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл 
не розмежовують методологію й методи дослідження. У вітчизняній 
науковій традиції методологію розглядають як систему наукових 
принципів, на основі яких базується наукова розвідка і здійснюється 
вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів дослідження. 
Під методикою  розуміють сукупність прийомів дослідження, 
включаючи техніку й різноманітні операції з фактичним матеріалом. 
Метод тлумачиться як певний підхід до явища, що вивчається, 
певний комплекс положень, наукових та чисто технічних прийомів, 
застосування котрих дає можливість вивчити це явище. Це також 
набір прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння 
дійсності, підпорядкованих вивченню конкретного завдання. У 
найбільш загальному визначенні ме тод  – це шлях, спосіб досягнення 
поставленої мети й завдань дослідження. Будь-який науковий 
метод становить систематичну процедуру, складену з послідовності 
конкретних дій та операцій, знання яких і утворює те, що називають 
методологією певного наукового пізнання.

У сучасному мовознавстві терміни метод, прийом, методика не 
мають однозначного й чіткого трактування. Зокрема, М. Кочерган 
констатує, що термін метод «використовують у загальнонауковому, 
філософському значенні, у спеціально науковому, тобто такому, 
яке стосується окремої галузі науки і, врешті-решт, у значенні, яке 
збігається зі значенням терміна методика» [2, с.207]. Причину цього 
О. Селіванова вбачає в ототожненні пізнавального та процедурного 
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компонентів лінгвометодології. Саме в диференціації методів 
на загальні та спеціальні виникає суперечність, «адже не можна 
розділити явища різного порядку та статусу, оскільки загальні методи 
є епістемологічною площиною дослідження, а спеціальні методи 
лежать в інструментальній площині аналізу об’єкта» [3, с.180].

У 60-х роках XX ст. серед нових лінгвістичних методів почала 
виділятися так звана корпусна лінгвістика, поява якої зумовлена 
впровадженням та використанням сучасних комп’ютерних і 
інтернет-технологій. Корпусна лінгвістика в сучасному її розумінні 
як наука, що займається створенням і аналізом текстових корпусів, 
зародилася в США і Західній Європі. Метод корпусної лінгвістики 
є інструментальним засобом посилення пасивного методу, що 
дозволяє відстежити дуже великі за обсягом тексти та вилучити з них 
необхідний матеріал для дослідження. 

Однією з найважливіших проблем, які відзначаються в процесі 
викладання іноземних мов, є брак адекватних педагогічних 
текстових матеріалів та актуальних вокабулярів, у той час як щоденне 
навантаження викладачів за поточною підготовкою нових мотивуючих 
матеріалів для занять продовжує залишатись стабільно високою. У цій 
області значну допомогу може надати залучення методів корпусної 
лінгвістики: автоматизоване вилучення інформації, текстові пошуки 
у великомасштабних корпусах із використанням методів обробки 
природної мови. Поняття «корпус текстів», на базі якого розвивається 
корпусна лінгвістика, все ширше входить у науковий обіг лінгвістів. 
Під корпусом текстів зазвичай розуміють «уніфікований, 
структурований і розмічений масив мовних (мовленнєвих) даних 
в електронному вигляді» [1, с.52]. Основою корпусної лінгвістики 
є розроблення теоретичних засад і практичних прийомів побудови, 
машинного опрацювання та експлуатації мовних даних, оформлених 
як корпус текстів. Такі корпуси становлять машинописне, стандартно 
організоване зібрання репрезентативних для певної мови, діалекту 
або іншої підмножини мов писемних або усних текстів в електронній 
формі, призначених для лінгвістичного аналізу й опису. Це, свого 
роду, інформаційно-довідкова система.

В останньому десятилітті зародився ще один новий і надзвичайно 
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перспективний напрям в організації процесу навчання іноземної 
мови, який отримав назву «навчання на основі даних», або data-
driven-learning (DDL) [4]. Він базується на тому, що студенти можуть 
набагато ефективніше опанувати мову, коли в процесі навчання 
заохочується використання моделі спостерігай – роби припущення – 
експериментуй (observe – hypothesize – experiment model), тобто коли 
студенти мають можливість робити власні висновки відносно значень 
слів, фраз, граматичних правил на основі автентичного мовного 
матеріалу. Цей індуктивний метод доповнює більш поширений 
дедуктивний підхід, відомий також як слухай – практикуйся – говори, 
у ході якого студенти отримують знання про правила та визначення із 
пояснень лектора (викладача), довідкової літератури тощо.
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УДК 81’271.12
МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ-ПОДАТКІВЦІВ ЯК 

ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

С. М. Романчук, к.філол.н., доцент
Національний університет ДПС України

Л. М. Науменко, аспірант
Інститут української мови НАН України

На сьогодні проблема мовленнєвої культури досліджується у різних 
наукових площинах: мовознавстві, соціології, психології, педагогіці. 
Зокрема, мовознавці О. Кравчук, О. Кліщова наголошують, що «мовна 
освіта не може завершитися вивченням української та російської мов 
у середньому закладі освіти» [1, с.25]. Розвиваючи свою думку, вони 
переконливо доводять значення культури мови для професійного 
становлення особистості. Тому актуальним є аналіз ознак, характерних 
для мовленнєвої культури студента. Важливо, на нашу думку, також 
запропонувати шляхи її вдосконалення. 

Для вирішення зазначеної мети слід розв’язати такі завдання: 
1) проаналізувати чинники формування мовленнєвої культури 
студента;ю2)свизначитисрольсвикладачасрідноїьмовиьдляьформуван
няьмовленнєвогоьетикетуьособистості.

Культурою мови називають «дотримання усталених мовних норм 
усної і писемної літературної мови, а також цілеспрямоване, майстерне 
використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин 
спілкування» [2, с.24]. Основнимитознакамиткультуритмовленняьєьпр
авильність,ьточність,ьлогічність, змістовність, доречність, багатство, 
виразність, чистота, різноманітність.

Головна мета мовної освіти майбутніх податківців є формування 
комунікативної компетенції, високого рівня мовної культури 
професійного спрямування шляхом ознайомлення з термінологічними 
та фразеологічними особливостями мови обраного фаху.

Формування високої культури мовлення є невід’ємною ознакою 
загальнолюдської культури. 

Шляхи удосконалення рівня професіоналізму майбутнього 
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податківця в умовах університетської освіти потребує глибокого аналізу 
мовленнєвої діяльності як результату мовленнєвої підготовки. 

Підвищенню рівня культури професійного мовлення студентів 
сприяє збагачення їх активного ділового словника. Для реалізації цієї 
мети О. Кравчук, О. Кліщова пропонують вивчення у вищій школі таких 
розділів української мови: історія та сучасність, базові поняття культури 
мови, висловлювання і текст, культура писемного сприймання, культура 
діалогу, культура писемної наукової мови, публічний виступ і культура 
мови, культура писемної ділової мови, культура терміновживання [2, 
с.23-29].

Заняття з професійної мовної підготовки – це той терен, де молодь 
опановує способи оперування мовою як знаряддям досягнення успіху в 
професійній сфері, а це, безперечно, не залишить студентів байдужими 
до занять із такого предмета. Саме тому викладач рідної мови  повинен 
володіти високим рівнем культури мовлення, адже особистий приклад 
є найпереконливішим і найвпливовішим знаряддям.

Мовленнєва підготовка студентів реалізується у таких чотирьох 
напрямках: анатомо-фізіологічний (фізичний), лексико-граматичний, 
культури мовлення, мовленнєвої діяльності.

Мовленнєва підготовка враховує основні функції мовленнєвої 
діяльності будь-якого індивіда: інтегративну, комунікативну, навчальну, 
формуючу, культурологічну, розвиваючу, соціальну, інформативну, 
спонукальну. 

Аналіз розвитку компонентів професійно-педагогічного мовлення 
дозволив визначити рівні мовленнєвої підготовки студентів: 
репродуктивний, продуктивно-перетворювальний і творчий. 

Репродуктивний рівень характеризується загальним уявленням 
студентів про педагогічну професію. Розглядаючи проблему мовлення, 
Г. Сагач причину цього вбачає у тому, як  простежується схильність 
студентів до ігнорування окремих якостей мовлення, особливо тих, які «не 
відпрацьовані» [3, с.92].

Продуктивно-перетворювальний рівень характе-ризується 
наявністю усвідомлення студентами значення не лише загально 
педагогічних умінь, а й професійних мовленнєвих із проявом 
позитивного ставлення до цього компонента професійної майстерності. 
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Хто сьогодні здобуває вищу освіту, повинен вчитися глибоко 
пізнавати тонкощі рідної мови, сприймати красу слова, а найголовніше 
– не нехтувати ним. Ми переконані, що володіння нормами культури 
мовлення є підвалиною професійного становлення та успіху студентів-
податківців.
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УДК 811.111
ДИАТОПИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

БАНКОВСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

И. В. Ткаченко, к.филол.н., доцент
Черкасский институт банковского дела УБД НБУ

Британский английский и американский английский являются 
двумя главными диатопическими вариантами английского языка. 
Дифференциация вариантов языка произошла под влиянием 
экстралингвистической ситуации, сложившейся в разных культурах 
в результате их географического, исторического и экономического 
дистанционирования. Различия между двумя этими вариантами 
проявляются на всех языковых уровнях: фонетическом, 
орфографическом, морфологическом, синтаксическом и лексическом. 

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных 
этим двум вариантам английского языка (Г. Крапп, A. Марквардт, А. Д. 
Швейцер, Г. Д. Томахин, Л. В. Назарова и др.), различия в терминологии 
банковского дела не получили пока детального освещения в научной 
литературе. Этим объясняется научная новизна данного исследования.

Большинство терминов, обозначающих ключевые для банковского 
дела понятия, совпадают в Великобритании и в Соединённых Штатах, 
то есть они имеют идентичный план выражения и план содержания в 
обеих странах. Однако существует целый ряд банковских терминов, 
отличных в этих двух вариантах английского языка. 

1. Ряд британских и американских терминов банковского дела 
различаются только в плане выражения,  но идентичны в плане 
содержания. То есть различия касаются написания терминов, 
например:

traveller’s cheque (британский вариант) – traveler’s check 
(американский вариант).

2. Термины, различные как в плане выражения, так и в плане 
содержания, немногочисленны в банковской терминологии и в 
словарях помечены как региональные варианты. Примеры некоторых 
из них:
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3. Существует ряд терминов, которые идентичны в плане 
языкового выражения в Великобритании и Америке, но различаются 
своим понятийным содержанием. Эти различия лежат глубже 
лексической синонимии и имеют источником культурологическую 
и кросс-культурную основу, продуцирующую новую значимость на 
стыке различных культур. Двусмысленность лексических единиц при 
отсутствии маркированности национального варианта английского 
языка может вести к искажению понимания. Так, например, 
лексическая единица inventory в американском варианте делового 
английского языка используется в значении «товарно-материальные 
запасы», а в британском варианте встречается исключительно в 
значении «инвентаризация». В то же время британский вариант 
термина «товарно-материальные запасы» stock в американском 
варианте используется в значении «акция». В свою очередь значение 
«акция» в британском варианте передается через лексическую единицу 
share, которая в американском английском используется в данном 
значении только в ситуациях ведения международных операций 
в Европе. Таким образом, два различных национальных варианта 
одного языка могут кодировать по-разному семантические аспекты 
одной и той же экономической ситуации, отражающие различную 
культурную категоризацию.

4. Наиболее существенные различия в терминологии банковского 

Британский 
вариант

Американский 
вариант

Русский перевод

base rate prime rate базовая процентная 
ставка

bill check счет
cash machine ATM (automated 

teller machine)
банкомат 

current account checking account текущий счет
deposit account savings account депозитный счет

note bill банкнота
ordinary share common stock обычная акция
profit and loss 

account
income statement отчет о доходах и 

расходах
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дела в Великобритании и Соединенных Штатах объясняются 
различиями в банковских системах этих стран. Например, 
эквивалентом британского merchant bank (торговый банк), с 
точки зрения деятельности в Америке, является investment bank 
(инвестиционный банк). Это банки, занимающиеся депозитно-
ссудными операциями и эмиссионно-учредительской деятельностью. 
В Великобритании защита клиентов от потери депозитов 
осуществляется Фондом защиты депозитов (Deposit Protection Fund), 
а в Америке – Федеральной корпорацией страхования депозитов 
(Federal Deposit Insurance Corporation). Ассоциация, финансирующая 
жилищное строительство в Великобритании – строительное общество 
(building society), а в США – ссудно-сберегательная ассоциация (savings 
and loan association). 

Таким образом, сопоставительный анализ двух вариантов делового 
английского языка, как двух культурно противопоставленных групп, 
выявляет  расхождения в наборе лингвистических средств обозначения 
фактов действительности и зависимости от варианта английского 
языка. При обучении деловому английскому языку необходимо 
акцентировать внимание на особенностях диатопических вариантов 
английского языка. Адекватное понимание происходящего в деловом 
сообществе предполагает знание основных понятий и терминов как 
британского, так и американского вариантов. Поэтому обучение 
основам делового общения на английском языке применительно к 
ключевой терминологии должно иметь двустороннюю направленность: 
британский английский   американский английский. При этом особое 
внимание необходимо обращать на лексические различия, которые 
могут вызвать искажение в понимании или непонимание тех или 
иных терминов. 
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УДК 372.881.1
ІННОВАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Л. І. Чабак, старший викладач
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Використання сучасних інформаційних технологій на занятті – над-
звичайно актуальне і водночас проблематичне питання для викладача 
іноземної мови. Інноваційно-комунікаційні та інформаційні засоби на-
вчання створюють і водночас змінюють традиційний освітній процес та 
освітнє середовище. В методиці викладання іноземних мов ця пробле-
ма розробляється з початку 80-х років ХХ століття. Постійно зростаю-
чий об’єм інформації потребує впровадження таких методів навчання, 
що дозволяють за відносно короткий термін передавати досить вели-
кий обсяг знань, забезпечити високий рівень оволодіння матеріалом 
та закріпити його на практиці. Нині у сучасній педагогіці прово-
дяться дослідження, науковці намагаються не лише дати теоретичне 
обґрунтування інноваційних процесів, а й практичні рекомендації до 
їх засвоєння.

Комп’ютерне тестування можна вважати одним із сучасних методів 
викладання іноземної мови. Існують основні напрямки в дослідженнях 
проблем методики комп’ютерного тестування: розробка комп’ютерного 
дистанційного тестування; створення банків тестових завдань і про-
грам тестування; інтерпретація результатів комп’ютерного тестуван-
ня в системі моніторингу освітнього процесу; проблеми комп’ютерної 
лінгводидактики і застосування комп’ютерного тестування у навчанні 
іноземним мовам; алгоритми і методика підготовки комп’ютерних тестів. 
Цей метод не відміняє індивідуальний вклад педагога в організацію та 
контроль навчального процесу, а допомагає його вдосконалити, автома-
тизувати систему оцінювання  контролю знань та підвищити її якість. 
Ефективне використання комп’ютерного тестування студентів немов-
них факультетів ставить перед викладачем проблему розробки та на-
укового обґрунтування теоретичної моделі тестування, формування її 
основних компонентів. [1]
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Використання комп’ютерних технологій можна спрямувати не 
лише на контроль знань студентів, але й на їх поглиблення. Створення 
спеціальних програм для формування в студентів мовної компетенції 
в рамках професійного спрямування, використання мережі Інтернет в 
навчальному процесі, розробка проектів, презентацій з використанням 
комп’ютерних технологій та інтернет-ресурсів допоможе мотивувати та 
зацікавлювати студентів у вивченні іноземних мов. [2]

Аудіо-мовний метод може бути використаний водночас з іншими 
методами у викладанні іноземної мови професійного спрямування. Він 
спонукає студентів використовувати іноземну мову комунікативним 
способом.  Цей метод можна ефективно вдосконалити за допомогою 
комп’ютерних технологій (розробка комп’ютерних програм для вивчен-
ня іноземної мови на основі аудіо-мовного методу).

Згідно з вимогами часу відбувається інтенсифікація освітнього про-
цесу на основі впровадження в нього інтерактивних технологій навчан-
ня, створення психологічно комфортного середовища. Так сучасні пе-
дагоги та вчені стверджують, що інноваційно-комунікаційні технології 
у навчальному процесі використовуються як:

– засоби наочності;
– інтерактивні засоби пізнавальної діяльності;
– засоби науково-пошукової діяльності;
– засоби розвитку творчого потенціалу;
– засоби тестування та контролю результатів;
– засоби автоматизації процесу навчання;
 Поєднання застосування згаданих засобів у викладанні 

іноземної мови з використанням сучасних інформаційних технологій 
– це один із шляхів підвищення мотивації студентів, адже для сучасної 
людини оволодіння навиками користування комп’ютером, пошу-
ку необхідної інформації в інтернеті є невід’ємними факторами 
професійної самореалізації. 

Сьогодні використання інформаційних технологій – одна з умов 
успішного вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні технології 
мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння 
знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, 
цікавим та активізує інноваційну діяльність викладачів.
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