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В настоящее время все чаще стали говорить о социальном развитии 

страны, хотя по некоторым прогнозам финансово-экономический кризис 

может продлиться и оказывать влияние на социальное обеспечение 

населения. Тем не менее, уже сегодня целесообразно проанализировать 

сложившуюся ситуацию и сделать некоторые выводы, в том числе и о 

последствиях и приоритетах будущего социального развития. Конечно, 

кризис всегда тяжело отражается на практически всех социальных сферах, но 

все же в первую очередь, он касается рынка труда, социального обеспечения 

уязвимых групп населения, их жизни и деятельности. Это на сегодняшний 

день тоже является одной из актуальных проблем современной 

экономической  ситуации. 

Опыт рыночно развитых стран показывает, что действующий механизм 

регулирования не способен решить проблемы рынка труда и развития 

человека. Поэтому для этого требуется выработка стратегии развития 

человеческих ресурсов с последующим государственным регулированием. 

Механизм государственного регулирования занятости включает три 

группы методов (рис.1). 

Как следует из рис. 1 первый метод включает льготное кредитование и 

налогообложение, бюджетную политику с целью стимулирования 

предпринимателей сохранять и создавать рабочие места, осуществлять 

профессиональное обучение кадров и т.п. 
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Второй метод включает метод создания службы занятости и 

трудоустройства, информационной системы, государственной системы 

профориентации, подготовки и переподготовки кадров. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механизмы государственного регулирования занятости 

 в рыночно развивающихся странах 

 

Третий метод включает регламентацию порядка заключения трудовых 

договоров, продолжительности рабочего времени, сверхурочных работ, 

введение обязательных отчислений предпринимателей в фонды по 

обеспечению занятости, определение квот на трудоустройство, 

регулирование периода трудовой жизни, определение минимальной 

почасовой ставки оплаты труда и др. 

Законодательные меры должны предусматривать такие ограничения 

социального расслоения общества, особенно в условиях глобализации 

экономики. При этом важно обеспечить оптимальное сочетание в 

государственном регулировании косвенного и прямого влияния. 

Первое означает степень влияния на конкретном этапе развития 

экономики. Такое влияние означает изменение условий хозяйствования, что 

предполагает использование макроэкономических рычагов, охватывающих 

широкие слои населения, они воздействуют, как правило, на условия 

регулирования спроса на труд. 

Второе означает непосредственное влияние. Такое влияние ныне 

осуществляется посредством государственных программ, направленных на 

Механизмы государственного 

регулирования занятости 

Экономические 

методы 

Организационные методы  
Административно- 

законодательные 

методы 
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отдельные, специфические точки рынка труда, т.е. имеют селективную 

направленность, воздействуют в основном на динамику предложения труда. 

Вышеуказанные программные меры определяют и основные 

направления государственной политики. Государственная политика может 

быть дифференцирована: 

- на пассивную политику занятости, сводящаяся в основном к 

содействию в заполнении вакантных мест и выплате пособий по безработице 

в пределах, ограниченных финансовыми возможностями органов занятости; 

- на активную политику занятости, осуществляемую с помощью 

инвестиционной, финансово-кредитной политики, направленной на 

предотвращение безработицы. 

Наиболее важным из путей воздействия на состояние занятости должно 

являться всестороннее развитие масштабов переподготовки высвобождаемой 

по той или иной причине рабочей силы, соответствующей структуре 

высвобождаемых рабочих мест. Поэтому стратегия эффективной занятости 

должна строиться не только и не столько на превентивных мерах по 

сдерживанию социально-опасного уровня безработицы, сколько на 

проведении активной политики на рынке труда. К числу этих мер 

рекомендуется отнести: повышение профессионально-квалификационного 

уровня рабочей силы; стимулирование трудовой и предпринимательской 

активности; развитие малого бизнеса и частного предпринимательства. Здесь 

немаловажную роль может сыграть и эффективная оплата труда, 

стимулирующая трудовую мотивацию.  

Важным балансом является баланс рабочих мест, который дополняет 

сводный баланс трудовых ресурсов, но вместе с тем и позволяет отразить 

другие аспекты сбалансированности. Его назначение – согласовать на уровне 

территориальной организации хозяйства инвестиционные программы 

предприятий с трудовыми ресурсами территорий. Он показывает степень 

сбалансированности рабочих мест и работающих, численность персонала, 
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требующегося для укомплектования рабочих мест с нормативным 

коэффициентом сменности, размер высвобождения рабочей силы. На его 

основе, используя показатель стоимости рабочего места, можно 

прогнозировать объем инвестиционного капитала и его структуру. 

Следовательно, баланс рабочих мест должен стать основным инструментом 

прогноза численности и структуры занятости на территориальном уровне. 
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Предметом анализа государственной инвестиционной политики 

являются особенности экономического поведения финансовых институтов 

инвестиционного рынка, а также отдельные формы причинно-следственных 

связей категории «инвестиции» и других категорий, таких, как инвестиции и 

совокупный продукт; процент и уровень инвестиционной активности; 
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инвестиционный спрос и ВВП, а также роль государства и степень его 

вмешательства в инвестиционные процессы. 

Сущность государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в Республике Узбекистан [1], как и в любом другом 

государстве, состоит в соблюдении ряда правил. В их числе можно выделить 

следующие: 

- экономическая безопасность. Здесь строго должно быть прослежено 

влияние привлечения и использования иностранных банковских и 

государственных кредитов на рост внешнего долга страны и 

пассивного сальдо торгового баланса страны;  

- понятие сущность «инвестиций» как экономической категории. В 

мировой практике существует огромное число определений понятия 

«инвестиции» [2], причем каждая страна должна сформировать свое 

экономическое объяснение категории «инвестиций»; 

- реализация инвестиционных задач государства. Поток и использование 

иностранных и отечественных инвестиций – процесс, регулируемый 

государством, направленный на решение макроэкономических задач в 

перспективе; 

- создание максимально благоприятного инвестиционного климата. 

Государство должно позаботиться о повышении инвестиционного 

рейтинга страны. 

Этапность привлечения и приоритетности использования иностранных 

инвестиций. Государство должно формировать основные цели и приоритеты 

инвестиционной политики: 

- приоритетное использование для отечественной экономики 

международного ссудного капитала. Согласно данному принципу 

необходимо в конкурсном порядке утвердить проект, и только после 

привлекать кредит под проект; 
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- законодательный механизм. В законодательстве должны быть четко и 

ясно изложены права и обязанности инвестора, гарантии и способы 

защиты его интересов; 

- регулятивный принцип, который состоит из мер организационного и  

контрольного механизмов; в условиях транзитной экономики 

усиливаются функции государства по созданию условий и 

стимулированию поступательного развития производства и повышения 

благосостояния и качества жизни населения; 

- социальная направленность инвестиционной политики. Большое 

внимание государство должно уделять инвестированию в так 

называемый «человеческий фактор» или «человеческий капитал». Это 

особый вид вложений, преимущественно в нематериальную сферу – в 

образование, здравоохранение, культуру, науку. Такие инвестиции 

могут обеспечивать развитие и совершенствование личности, 

расширение возможностей творческого участия индивидов в 

социально-экономических процессах. 

Сущность инвестиционной политики должна носить 

общеэкономический характер. Вместе с тем основные принципы 

инвестиционной политики должны модифицироваться и приобретать 

специфические черты. В основе такого явления лежат различия историко-

демографического, социально-политического развития каждого конкретного 

общества. 

Инвестиционная политика должна являться важнейшим элементом 

экономической стратегии страны и определяется ее целями и задачами. 

Инвестиционная политика должна максимально содействовать развитию 

рыночных отношений структурной модернизации производства, а также 

существенно повысить инвестиционную активность как государственных, 

так и частных отечественных и иностранных инвесторов. 
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Формирование целенаправленной государственной инвестиционной 

политики, ориентированной на решение экономических задач государства, 

структурно-технологические преобразования должны предусматривать 

усиление регулирующей роли государства в привлечении и использовании 

инвестиций. Создание экономики открытого типа требуют изменений 

регулирующей функции государства в инвестиционной сфере. Таковыми в 

рассматриваемой области должны стать: определение приоритетных 

направлений развития экономики; разработка государственной 

инвестиционной стратегии, как на республиканском, так и на местном 

уровнях; определение перечня приоритетных направлений инвестирования; 

обеспечение целенаправленного распределения государственных 

инвестиционных ресурсов; создание условий для развития 

институциональных инвесторов; формирование системы защиты и 

страхования инвестиций; трансформация накоплений в инвестиции; 

обеспечение роста внутреннего инвестиционного спроса. Анализ 

современной ситуации в Узбекистане должен отражать картину, когда 

ограниченные природные ресурсы расходуются на интеллектуальную среду, 

которая заключена в цене импортируемых и создании условий для 

дальнейшего роста. В настоящее время инвестиционная политика 

Узбекистана должна быть направлена на: развитие реального сектора 

экономики; развитие корпоративного рынка ценных бумаг; развитие 

инфраструктуры для аграрного производства, перерабатывающих 

производств, сельскохозяйственного машиностроения, химических 

препаратов для сельского хозяйства; внедрение новых технологий и 

подготовка кадров для сельского хозяйства; развитие социальной 

инфраструктуры на селе; выпуск потребительских и инвестиционных 

товаров на уровне мировых стандартов; стимулирование развития 

экспортного потенциала; развитие инновационной инфраструктуры и 
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инновационного потенциала; развитие импортозамещающих производств и 

др. 

Однако инвестиционная политика не должна ограничиваться 

отраслевым уровнем экономики, целесообразно рассмотреть ее и в 

территориальном аспекте. Необходимо определить наиболее развитые и 

депрессивные территории. Исходя из этого, необходимо разрабатывать 

различные территориальные инвестиционные программы. 

Список использованной литературы 

1. Иностранные инвестиции и модернизация экономики / Под ред. 

А.В. Вахабова. – Т. : Молия, 2011. – 300 с. 

2. Каюмов Р.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебник. – 

T. : Fan vа texnologiyasi, 2012. – 368 с. 

 

 

 

УДК 336.71 

БЕЗРЕСУРСНІ ІНСТРУМЕНТИ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСУВАННЯ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Баланенко В.І., магістрант 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

vnetreba777743@gmail.com 

Складність фінансово-економічної та політичної ситуації в країні, 

продовження окупації південної частини країни та окремих районів Сходу, 

поглиблення дестабілізації банківської системи, скорочення кількості банків, 

здатних фінансувати бізнес, дефолт найбільших українських компаній і 

послаблення довіри до них з боку банків, тощо ускладнюють і не сприяють 
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розвитку підприємництва, яке поряд із правовим регулюванням потребує 

доступного фінансування. 

Питання ліквідності, значних обсягів проблемних кредитів, високої 

вартості та відсутності належного ресурсного забезпечення кредитування 

порушувались на засіданні Верховної Ради в рамках розгляду проекту 

стабілізації банківської системи України [1]. Порівняння структури вартості 

банківського кредитування в Україні та розвинених країнах свідчить, що 

вона залежить на 20% від вартості ресурсів і 4% – ризик, за кордоном тільки 

1% – вартість ресурсів, 4% – ризик. Отже, при однаковому рівні ризику 

бізнес отримує різні можливості розвитку. Тому для вітчизняних банків 

постає актуальне завдання пошуку нових підходів фінансового забезпечення 

вітчизняного підприємництва. На сьогодні фактично єдиною альтернативою 

кредитам є безресурсні інструменти фінансування.  

Проблемні питання банківського кредитування підприємництва досить 

ґрунтовно розглядаються в наукових працях зарубіжних і вітчизняних 

учених, зокрема Дж. Берна, О.І. Барановського, В.М. Гейца, Б.С. Івасіва, 

Л.М. Красавіної, О.І. Лаврушина, Д. Лангера, Дж. А. Меннінга, А.М. Мороза, 

М.І. Савлука, Дж. Сінкі, Р. Слав’юк, Т.С. Смовженко, П.А. Стецюка та ін. 

Проте варто відмітити, що практично відсутні системні дослідження, які 

присвячені організаційним, інституційним і методологічним проблемам 

розвитку нових інструментів безресурсного фінансування. 

Метою роботи є дослідження теоретичних засад і сучасної практики 

безресурсного фінансування у вітчизняній  банківській системі.  

На сьогодні в банківській практиці поряд із класичним банківським 

фінансуванням застосовується альтернативне, а саме безресурсне 

фінансування, яким є торгове фінансування з використанням документарних 

інструментів. Таке фінансування надає банківським установам нові додаткові 

можливості для роботи на міжнародних фінансових ринках, розширення 
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взаємовідносин із міжнародними банківськими установами та доступу до 

міжнародних кредитних ринків. 

С.В. Ярошенко достатньо ґрунтовно провів компаративний аналіз 

економічної сутності торгового, структурного і проектного фінансування, 

відмінність яких полягає в строках фінансування, цільовому призначенні, 

забезпеченні, джерелах погашенні заборгованості, суб’єктах-учасниках угод 

[2, с.199]. Зокрема він надає таке визначення торгового фінансування: 

«механізм фінансування змінних потреб оборотного капіталу підприємства 

для однієї або декількох торговельних угод з використанням основних 

інструментів: факторинг, акредитив, банківська гарантія, вексель». За 

матеріалами Базельської угоди торгове фінансування відноситься до 

комерційних операцій банків поряд із проектним фінансуванням, лізингом і 

кредитуванням. 

Стимулюючими факторами прийняття бізнес-клієнтами інструментів 

безресурсного фінансування є такі: доступне довгострокове кредитування, 

зниження ризиків «несплати» та втрати авансового платежу або суми 

контракту внаслідок відсутності поставки товару; можливість отримання 

пільг – відстрочки платежу, знижки, фіксації ціни тощо; гарантії виконання 

контракту; оперативність проведення угод [3, с.47]. 

У провідних зарубіжних країнах обсяги безресурного фінансування 

становлять 10-30%, але в Україні тільки 1-2% [3]. В Україні безресурсне 

фінансування регламентується Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в 

Україні в національній валюті», Постановою НБУ «Про затвердження 

Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в 

національній та іноземних валютах», Постановою НБУ «Положення про 

порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на 

території України». Вітчизняні банки чекають більшої підтримки з боку 

Національного банку, зокрема щодо обов’язкового резервування.  
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Динаміка використання безресурсних інструментів вітчизняними 

банками, які є лідерами ринку, наведено на рис. 1.  
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Рис. 1. Динаміка використання вітчизняними банками безресурсних 

інструментів 

 

Як свідчить табл. 1 операції безресурсного фінансування не набули 

стійкої динаміки до зростання. Їх частка в структурі активних операцій 

банків з іноземним капіталом скоротилась до 5% у 2015 р. проти 14% у 

2011 р.  

Використання повного спектру інструментів безресурсного 

фінансування дозволяє банкам значно знизити комерційні та фінансові 

ризики, скоротити витрати, оптимізувати грошові потоки. Результат від 

торговельних операцій у 2014 р. порівняно з 2013 р. збільшився на 12,2% і 

становив 15,5 млрд грн (7,4% доходів банків) [4]. У 2015 р. порівняно з 2014 

роком він збільшився на 70,5% – до 21,5 млрд грн, що відбулося за рахунок 

прибутку від торгівельних операцій із похідними фінансовими 

інструментами (зростання на 15,7 млрд грн) [5]. Вартість такого 

фінансування – 4-6% річних. 
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Таблиця 1 

Обсяги операцій безресурсного фінансування в активних операціях банків  

з іноземним капіталом 

Банк 
2011 2012 2013 2014 2015 

БРФ* активи БРФ активи БРФ активи БРФ активи БРФ активи 

Промінвест 

банк 6723 38164 3889 34935 4232 37130 5836 46554 5314 39491 

Райффайзен 

Банк Аваль 2489 52740 1673 51203 2712 47085 2036 47352 1621 53573 

Сбербанк 3824 16510 1970 21332 2642 31727 1406 40496 1630 48081 

Укрсоцбанк 8888 40136 644 45043 839 43527 827 47942 716 54209 

УкрСиббанк 1229 32766 1201 22191 829 20342 265 23720 550 40606 

* БРФ - безресурсне фінансування 

Отже, необхідність стимулювання розвитку пріоритетних галузей 

національної економіки зумовлює потребу розвивати альтернативні способи 

фінансування, до яких саме відноситься безресурсне фінансування.  
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У процесі розвитку вітчизняної банківської системи та її інтеграції в 

міжнародний фінансовий простір, відзначається загальна тенденція до 

розвитку та вдосконалення експортно-імпортних розрахунків. Оскільки 

банківська діяльність тісно пов’язана із зовнішньою торгівлею, міжнародним 

рухом капіталів і кредитів, то ефективність банківських установ на валютних 

ринках безпосередньо впливає на фінансові результати їх клієнтів. Водночас 

зовнішньоекономічна діяльність підприємств сприяє відтворенню 

експортного потенціалу країни, залученню іноземних інвестицій, 

формуванню економіки відкритого типу. Безперечною є роль банківських 

установ у реалізації та проведенні розрахунків і платежів за міжнародними 

операціями, адже саме банки виступають посередниками, а , подекуди, й 

основними учасниками зовнішньоторговельних угод, забезпечуючи 

належний рівень їх організації, мінімізацію ризиків зовнішньоекономічної 

діяльності, гарантуючи вчасне їх здійснення та оплату.  

Основною метою дослідження є розкриття основних перспективних 

напрямів розвитку банківських послуг при обслуговуванні 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах глобалізації 

фінансових ринків.  

Підприємства, що займаються міжнародними операціями не мали б 

змогу розширити свою діяльність без своєчасного припливу грошей та інших 

ресурсів, що надають банки. У свою чергу, банки не тільки спрощують рух 
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потоків існуючих корпоративних ресурсів, проте й сприяють забезпеченню 

кредитного фінансування на місцевих та міжнародних ринках. Міжнародні 

розрахунки здійснюються великими банківськими установами, ступінь 

впливу яких залежить від масштабів зовнішньоекономічних зв’язків країни, 

купівельної спроможності її національної валюти, спеціалізації та 

універсалізації банків, їх фінансового становища, ділової репутації, мережі 

філіалів і кореспондентських відносин. На сьогодні банки з державною 

часткою власності та банки іноземних банківських груп виконують 

стандартний пакет банківських операцій при обслуговуванні суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ведення валютних рахунків 

клієнтів, продаж і купівля для клієнтів іноземної валюти, участь у платежах 

клієнтів з іноземними партнерами, ведення власних валютних рахунків у 

банках-кореспондентах та за кордоном, участь у інкасуванні платежів з-за 

кордону, надання позик в іноземній валюті, надання послуг за 

документарними операціями і банківськими гарантіями, надання клієнту 

комерційної інформації, що його цікавить.  

Варто зазначити, що на стан вітчизняних міжнародних розрахунків 

впливають багато різних факторів, які можна згрупувати наступним чином:  

 економічні і політичні відносини між країнами; 

 позиція держави на товарних і грошових ринках; 

 ступінь державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і 

його ефективність; 

 валютне законодавство і конвертованість валют; 

 відмінність в умовах зовнішньоторговельних контрактів і кредитних 

угод; 

 міжнародні торгові правила і звичаї; 

 відмінності в темпах інфляції в різних країнах; 

 незначна банківська практика обслуговування клієнтів. 
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Особливості проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності регулюються національними і міжнародними законодавчими 

актами, банківськими нормативно-правовими актами. Міжнародні 

розрахунки здійснюються у різних валютах і на їх ефективність впливають 

зміни валютних курсів; розрахунки здійснюються проти фінансових та 

комерційних документів, діє контроль за авансовими платежами імпортерів і 

обов’язковий продаж частини валютної виручки для експортерів. 

Зовнішньоекономічна діяльність відіграє вирішальну роль в умовах 

посилення інтеграційних процесів, забезпечує передумови активного 

розвитку підприємств на інноваційній основі, що визначає конкурентні 

переваги на світовому ринку товарів та послуг. Серед пріоритетних 

національних економічних реформ, що реалізує Національна рада реформ, на 

особливу увагу заслуговує Комплексна програма розвитку фінансового 

сектору України до 2020 року [1], у якій визначено доцільність 

запровадження в Україні єдиних правил Європейського Союзу щодо вільного 

руху капіталу, лібералізації валютного законодавства, впровадження 

механізмів хеджування валютних ризиків (доларизація пасивів українських 

банків на рівні нижче 40%). У 2016 році продовжується реалізація третього 

етапу лібералізації валютного законодавства для забезпечення використання 

резидентами України усього спектра послуг, що надають міжнародні системи 

Інтернет - розрахунків. Національний банк України стимулює використання 

сучасних систем розрахунків таких, як PayPal, Apple Pay, Google Wallet та 

інших міжнародних систем Інтернет – розрахунків. 

Одним із лідерів підтримки зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств є ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». На 

міжнародних фінансових ринках банк за результатами багаторічної 

діяльності у напрямі експортного фінансування досяг визнання як прямий 

позичальник та гарант 36 провідними експортно-кредитними агенціями світу 

(CESCE (Іспанія), COFACE (Франція), ECICS Limited (Сінгапур), EDC 
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(Канада), EGAP (Чехія) та інших. На 31.12.2015 у сфері експортного 

фінансування банком оформлено 136 кредитних угод на загальну суму 462,9 

млн дол. США, що призначені для фінансування поставок обладнання для 

хімічної, будівельної, поліграфічної, харчової, металообробної, гірничо-

видобувної та інших галузей економіки. Об’єм операцій ПАТ «Державний 

експортно-імпортний банк України» щодо надання послуг за 

документарними та гарантійними операціями у 2015 році збільшився на 62% 

порівняно з попереднім роком. При цьому зростання відбулося за усіма 

продуктами документарного бізнесу (акредитиви, інкасо, банківські гарантії). 

Слід зауважити, що банк утримує провідні позиції на ринку внутрішнього 

факторингу і активно нарощує обсяг факторингових послуг для своїх 

клієнтів. Водночас за допомогою популяризації інструментів торговельного 

фінансування серед свої клієнтів банку вдалося забезпечити збільшення на 

52% обсягів таких операцій [2]. 

 З наведеного вище можна зробити висновки, щодо ролі банківських 

установ та перспективних напрямів організації банківського фінансування 

розрахункових відносин для вітчизняних підприємств. Підвищення ролі 

банківських гарантій дає змогу підприємствам використовувати як власні так 

і запозичені кошти. Залучення іноземних ресурсів у рамках експортного 

фінансування та кредитних програм під страхове покриття експортно-

кредитних агенцій є ефективним та доступним джерелом довгострокового 

фінансування зовнішньоекономічних контрактів підприємств. Потенціал 

торговельного фінансування є одним з основних інструментів залучення 

фінансових ресурсів іноземних банків та міжнародних фінансових 

організацій для підтримки національних виробників, нарощування їхнього 

експортного потенціалу, усунення ефекту імпортозаміщення, оптимізація 

товарної й географічної структури експорту-імпорту. Тому перспективами 

подальших досліджень вважаємо розробку пропозицій щодо удосконалення 
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механізмів фінансового забезпечення банківськими установами суб’єктів 

міжнародної економічної діяльності.  
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Банківська система сьогодні переживає важкий період свого розвитку. 

Починаючи з 2014 року, внаслідок погіршення платоспроможності, кількість 

банків скоротилася з 180 до 100, окремі європейські фінансові установи 

залишили ринок банківських послуг країни що призвело до зменшення 

банків з іноземним капіталом із 49 до 40. Тому, на сьогодні українським 

банкам особливо варто звернути увагу на підвищення ефективності ведення 

бізнесу та зменшення ступеня ризику при проведенні банківських операцій. 

Відсутність ефективної системи управління банківською діяльністю 

призводить до втрати клієнтів, зменшення ресурсної бази та фінансових 

результатів. Ключовими показниками ефективності діяльності банків має 
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стати не частка на ринку, а співвідношення операційних витрат до 

операційного прибутку. У цьому зв’язку особливого значення набуває процес 

ефективної організації діяльності банків, окремих їх операцій, продуктів, що 

реалізовуються за допомогою системи бізнес-планування, здатної реагувати 

на різні зміни в економічному, політичному та соціальному середовищі. 

Більшість науковців відзначають значну роль ефективно організованої 

системи бізнес-планування в управлінні комерційними банками та їх 

структурними підрозділами. Грамотно побудований механізм розробки 

планових завдань, моніторингу їх виконання і своєчасного корегування 

дозволяє оцінити поточний стан справ у банку, переглянути і виявити 

можливості зростання в перспективі, сформувати позитивний імідж та 

підвищити надійність бізнесу. Бізнес-план може бути представлений як 

інструмент стратегічного планування і як інструмент для виконання та 

контролю. Цілі і завдання бізнес-плану випливають із стратегічних цілей 

банку. 

При здійсненні своєї діяльності банки, в основному, спираються на 

наступні ключові задачі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Ключові задачі банку при здійсненні своєї діяльності 

Задачі Характеристика 

Цілеспрямован

ість  

Сприяти економічному розвитку клієнтів банку шляхом надання 

необхідних їм банківських послуг, якість яких відповідає найвищим 

професійним та етичним нормам. Це забезпечується дослідженнями 

продуктового та цінового банківського ринку, інформаційними 

розробками, навчальними програмами фахівців  

Надійність  Забезпечення схоронності залучених коштів та здатність банку в 

оперативному режимі виконувати свої зобов’язання перед кредиторами, 

вкладниками, співробітниками, власниками та державою. Це 

забезпечується створенням в банку системи управління поточною 

ліквідністю, збалансованістю активів і зобов’язань банку за строками та 

сумами, наявністю відповідних резервів, забезпеченням високої якості 

кредитного портфеля та депозитів 

Відкритість  Банки прямо і відверто декларують свої цілі, підходи до ведення 

бізнесу, які не дають можливості діяти всупереч домовленостям, що 

досягнуті з партнерами та клієнтами. Відомості про діяльність банків, 

за винятком інформації яка становить банківську та комерційну 

таємницю, доступні для всіх.  
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Прозорість Відкритість щодо управлінських та бізнесових рішень під час 

діяльності банків, які впливають на суспільне середовище, створення 

економічних та соціальних відносин, а також готовність до обміну 

інформацією щодо них у ясний, точний, вчасний, чесний і повний 

спосіб. 

 

Сучасний розвиток бізнес-планування діяльності українських банків 

пов’язаний з великою кількістю загроз та перешкод, які стоять на шляху 

ефективного управління банком. Одними з найбільших проблем, що 

перешкоджають розвитку технологій бізнес-планування діяльності банків та 

зростанню всієї банківської системи України є: політична нестабільність, 

правова невизначеність деяких питань, спад економіки, девальвація гривні, 

ліквідація окремих банків і, як наслідок, падіння довіри до банків серед 

вкладників. 

Різке загострення проблем банківської системи у 2014 році під впливом 

форс-мажорних зовнішньополітичних чинників та шоків з боку 

неправильних дій монетарного регулятора, які привели до трикратної 

девальвації гривні і перетворення банківської кризи у системну [1, c. 6]. Тому 

для подолання причин банківської кризи, а не тільки її симптомів, потрібно 

одночасно працювати і над терміновими поточними, і над системними 

стратегічними проблемами банківської системи, що викликані структурними 

диспропорціями економіки. 

Говорячи про прямий вплив на ефективність процесу бізнес-

планування, необхідно визначити внутрішні проблеми розвитку самих 

банків, які стримують здійснення ефективного бізнес-планування їх 

діяльності. Сьогодні основними проблемами в галузі бізнес-планування 

діяльності вітчизняних банків є наступні: слабкість аналітичних служб, що 

тягне за собою недостатню якість інформації про зовнішнє середовище їх 

діяльності, облік яких необхідний при побудові перспективних бізнес-планів; 

низька якість інформації, що міститься в інформаційних системах та 

недостатньо розвинена система управління якістю даних банку; 
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неможливість побудови потужних систем управлінського обліку, звітності та 

аналізу; незацікавленість персоналу, що є наслідком нерозвиненості бізнес-

планування; недостатня кількість висококваліфікованих фахівців, здатних 

здійснити реінжиніринг систем бізнес-планування діяльності банку; 

орієнтація вищого керівництва на операційну ефективність, а не на 

досягнення довгострокових і стійких конкурентних переваг, тобто 

недостатній розвиток всього стратегічного менеджменту 

У стратегічних бізнес-планах банки, в першу чергу, часто орієнтується 

на розвиток взаємовідносин з клієнтами сегменту великих корпоративних 

клієнтів з орієнтацією на нові проекти за участю приливу капіталу, що не 

завжди вдається досягти. Часто виникає великий ризик незбалансованості 

ресурсів і активів, перевищення витрат над доходами банку при можливій 

реалізації окремих видів заходів внаслідок чого можуть виникнути значні 

розбіжності плану з фактичними результатами. 

На сьогодні довіра до вітчизняних банків поступово відновлюється – 

приріст гривневих депозитів населення спостерігається із квітня 2015 року, а 

із грудня зростають валютні депозити. Очікується, що ця тенденція 

збережеться протягом 2016 року, а депозитна база банків у цілому за рік 

зросте на 10%. Протягом наступних кількох років триватиме 

перебалансування ресурсної бази комерційних банків [2].  

Тому, українським банкам необхідно, з одного боку, приділяти увагу 

залученню потенційно високодохідних клієнтів, підтримці стабільного 

фінансового стану банку, забезпеченні оптимального балансу, поліпшенні 

якісних і кількісних показників діяльності, а з іншого – розробляти та 

запроваджувати нові пакетні продукти і послуги з метою комплексного 

обслуговування клієнтів що включає отримання довгострокового прибутку 

потенційне зростання обсягів операцій банку, прийнятний ризик для 

кредиторів, підвищення ринкової вартості акцій банку та стабільні дивіденди. 
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Нехтування станом фінансової безпеки банківської системи може 

призвести до катастрофічних наслідків: занепаду галузей, банкрутства 

підприємств як наслідок підриву системи життєзабезпечення держави з 

подальшою втратою її суверенітету.  

Проблематику безпеки національної банківської системи, пошуку 

шляхів забезпечення та оцінки рівня економічної безпеки банківської 

системи й держави досліджували такі вітчизняні наукові вчені як О. 

Барановський, О. Вовчак, В. Гаєць, Я. Жаліло, І. Крупка, та інші. Проте, 

сучасної зміни як в політичній так і в економічній сфері нашої держави 
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вимагають нових досліджень стану та оцінки загрозам безпеки національної 

банківської системи. 

Метою даного дослідження є стан фінансової безпеки банківської 

системи країни в умовах фінансової глобалізації. 

Нагадаємо, що фінансова безпека — це захищеність фінансових 

інтересів на усіх рівнях фінансових відносин; певний рівень незалежності, 

стабільності і стійкості фінансової системи країни в умовах впливу на неї 

зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що складають загрозу 

фінансовій безпеці; здатність фінансової системи держави забезпечити 

ефективне функціонування національної економічної системи та стале 

економічне зростання. При цьому, фінансову безпеку будь-якої держави 

визначають такі фактори як:  

— рівень фінансової незалежності (при цьому велике значення має 

розмір зовнішньої фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових 

інституцій, економічних угруповань, урядів окремих країн, обсяг іноземних 

інвестицій у національну економіку); 

— характер фінансово-кредитної політики (як внутрішньої, так і 

зовнішньої), яку проводить держава; 

— політичний клімат у країні; 

— рівень законодавчого забезпечення функціонування фінансової 

сфери [1].  

Національний банк України відповідно до Конституції України та 

закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає та проводить 

грошово-кредитну політику в інтересах національної безпеки України та 

законодавчо визначає вимоги та правила діяльності банківських установ, що 

здійснюють свою діяльність на території України. Отже проаналізуємо деякі 

показники діяльності банківських установ, що впивають на фінансову 

безпеку національної банківської системи за останні три роки (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Основні показники діяльності банків банківської системи України 

(млн грн) 

№ Назва показника  
01.01. 

2014 р. 

01.01. 

2015 р. 

01.01. 

2016 р. 

01.10. 

2016 р. 

1. 
Кількість банків, які мають банківську 

ліцензію 
180 163 117 100 

2. 
Кількість банків, які мають банківську 

ліцензію з іноземним капіталом 
49 51 41 39 

3. 
Кількість банків, які мають банківську 

ліцензію зі 100% іноземним капіталом 
19 19 17 16 

4. 
Частка іноземного капіталу у 

статутному капіталі банків, % 
34,0 32,5 43,3 53,3 

5. Капітал  192599 148023 103713 151366 

6. Статутний капітал 185239 180150 206387 263998 

7. Регулятивний капітал 204976 188949 130974 135903 

8. 
Достатність (адекватність) 

регулятивного капіталу (Н2),% 
18,26 15,6 12,74 14,15 

9. Результат діяльності  1436 -52966 -66600 -6596 

10. .Рентабельність капіталу,% 0,81 -30,46 -51,91 -7,48 

*Розраховано автором на основі даних НБУ [2] 

Основними детермінантами даного аналізу є: по-перше, триває 

ініційований державою процес очищення та оздоровлення банківської 

системи шляхом: виведення з ринку проблемних банків та установ, що 

займались відмиванням грошей або іншими сумнівними транзакціями. (з 

метою оздоровлення банківської системи протягом з 2014 року по жовтень 

2016 року платоспроможним на сьогодні з 180 є 100 банків); підвищення 

вимог до капіталу нових банків до рівня 500 млн грн і затвердження плану 

підвищення власного капіталу діючих банків до цієї позначки з мінімального 

на сьогодні рівня 120 млн грн. 

По друге, з метою підвищення рівня капіталізації банківської системи 

відбувається зростання банківського капіталу шляхом збільшення статутних 

фондів згідно планів рекапіталізації, затверджених НБУ. Регулятор також 

здійснює кроки, спрямовані на спрощення процедури докапіталізації банків 

іноземними інвесторами. З цією метою були затверджені Постанови 

Правління НБУ від 01.10.2015 № 657 «Про внесення змін до постанови 

Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581» та 
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№ 658 «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку 

України від 31 березня 2014 року № 182». Постановою № 657 передбачено 

можливість для уповноважених банків у разі дострокового виконання 

зобов’язань за договорами кредиту/позики в іноземній валюті повертати 

іноземному інвестору кошти на його інвестиційний рахунок, відкритий в 

банку у випадку  подальшого використання цих коштів на збільшення 

капіталу банку. Постановою № 658 уповноваженим банкам дозволяється 

здійснювати на міжбанківському ринку купівлю валюти, що надходить від 

іноземних інвесторів для збільшення капіталу цих банків. Такі кроки 

покликані сприяти якнайшвидшій докапіталізації банків та спрямовані на 

забезпечення фінансової безпеки національної банківської системи [3]. 

Крім того, зауважимо, що за останніх дев`ять місяців 2016 року 

загальний збиток діючих банків скоротився у 4,4 рази порівняно з 

аналогічним періодом минулого року та становить 11,6 млрд грн. На 1 

жовтня 2015 року збиток банків складав 51,1 млрд грн. Зниження обсягу 

збитків відбулося головним чином за рахунок скорочення відрахувань у 

резерви на можливі втрати від активних операцій на 58,6%. Тим не менше, 

обсяг відрахувань складає за 9 місяців 2016 року 37,5 млрд грн і залишається 

найсуттєвішим фактором загрози фінансової безпеки в цілому по банківській 

системі. 

По третє, в цілому доходи банків за січень-вересень 2016 року 

порівняно з аналогічним періодом 2015 року були меншими на 4,4% та 

становили 140,1 млрд грн, витрати – на 23,2% і становили 151,8 млрд грн. 

На 1 жовтня 2016 року негативний фінансовий результат банківської 

системи в значній мірі сформовано збитками сукупним обсягом 16,4 млрд 

грн п’яти банків з іноземним капіталом, які входять в топ-20. Ще 30 банків 

отримали збитки на загальну суму 4 млрд грн. За вересень збитки 

зафіксовано у 32 банків на 6,5 млрд грн. Прибуток з початку року отримали 
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65 банків на загальну суму 8,8 млрд грн, у тому числі за вересень – 68 банків 

на 1,5 млрд грн. 

Отже, подальші дії держави в особі НБУ щодо безпеки національної 

банківської системи має бути процес очищення та оздоровлення банківської 

системи шляхом ліквідації неплатоспроможних та спекулятивних банків й 

контролювання нарощення капіталу в рентабельних банківських установах.  
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Проблема захисту прав споживачів фінансових послуг є гострою і 

актуальною протягом всього періоду існування відносин пов’язаних із 

ощадною та інвестиційною діяльністю в економіці. Зазначені проблеми стали 
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настільки актуальними сьогодні, а втрати у глобалізованому світі внаслідок 

криз були настільки значними, що цією проблемою почали опікуватися вже 

не тільки на національному рівні, як це було раніше, а й на 

наднаціональному, на рівні міжнародних організацій. 

Одним із напрямків наукових досліджень, що отримав значний 

поштовх внаслідок кризи, було створення та удосконалення існуючих 

компенсаційних механізмів на ринку фінансових послуг. У своїх наукових 

працях його дослідженню приділяли такі науковці, як С. Аржевітін, С. 

Безвух, В. Бобиль, В. Віноградов, С. Волосович, В. Гудзенко, Н. Кожель, В. 

Кротюк, П. Лансков, Т. Лінник, В. Огієнко, Б. Пшик, Т. Раєвська, В. Рисіна, І. 

Серветник, Т. Смовженко, Ю. Фогельсон та інші. Проте, це питання й досі є 

актуальним і заслуговує на подальше опрацювання внаслідок євро 

інтеграційних процесів України. 

Розробкою та вдосконаленням механізмів пом’якшення наслідків криз 

(системних і локальних) для споживачів фінансових послуг, опікуються 

міжнародні організації та регуляторні органи фінансового сектора країн 

світу. Це відобразилось на створенні низки міжнародних документів. 

Зокрема, це:  

- Загальні принципи «Великої Двадцятки» (G20) щодо захисту прав 

споживачів фінансових послуг (жовтень 2011 р.), підготовлені Організацією 

економічного співробітництва та розвитку та Радою з фінансової 

стабільності. Принцип 7 «Захист прав споживачів» зазначеного документу 

передбачає, що «актуальна інформація, контроль та захисні механізми 

повинні належним чином та з високою ймовірністю захищати вклади, 

заощадження та інші подібні фінансові активи, в тому числі від шахрайства, 

незаконного присвоєння чи неналежного використання [1]. 

- Принципи високого рівня ОЕСР та «Групи Двадцяти» щодо 

довгострокового фінансування інвестицій для інституційних інвесторів 

(липень 2013р.) [2]. Положення Принципу 1 «Передумови для 
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довгострокового інвестування» політика у сфері регулювання бізнесу 

передбачає, що уряд буде сприяти створенню ефективного механізму для 

справедливої конкуренції та обґрунтованого корпоративного управління, а 

також чітким і надійним правам кредиторів та режимів виконання 

зобов’язань при фінансовій неспроможності (п.1.5). 

- Основних принципів ефективної системи страхування депозитів 

Базельського комітету з банківського нагляду та Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів (МАСД)[3]. 

- Директива 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3.03.1997 

«Про схеми компенсації інвесторам» [4] та Директива 2014/49/ЄС від 

16.04.2014 «Про схеми гарантування вкладів» [5]. 

- Ключові рекомендації стан справ щодо захисту прав споживачів 

фінансових послуг та фінансової грамотності Світового банку (2012 р.). Одна 

з них стосувалась створення нових схем гарантування/страхування. 

Нині в Україні не існує компенсаційного механізму, який би 

охоплював весь фінансовий сектор. Це спричинено слабким розвитком 

небанківського підсектору та фондового ринку, браком коштів з боку як 

інвесторів так й фінансових установ для створення відповідних фондів або 

схем, відсутністю єдиного державного органу у фінансовому секторі який би 

опікувався питаннями захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг. 

Незважаючи на численні спроби законодавчої та виконавчої влади що 

створення компенсаційних механізмів у небанківському фінансовому 

підсекторі та фондовому ринку) питання й досі залишається невирішеним. 

Єдина працююча на даний час система в Україні – це система гарантування 

вкладів фізичних осіб, яка охоплює ринок банківських послуг. Незважаючи 

на те, що значна частина зазначених принципів вже впроваджується в 

Україні, оцінка відповідності системи гарантування вкладів в Україні 

Основним принципам ефективних систем страхування депозитів 

Базельського комітету з банківського нагляду та Міжнародної асоціації 
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страховиків депозитів [6] свідчить про те, що залишається багато питань, які 

потребують вдосконалення, особливо питання фінансування Фонду 

гарантування вкладів. Тому, ці питання потребують свого вирішення як на 

рівні законодавчому так й на рівні регуляторів. 

Перелік використаних джерел 

1. Загальні принципи «Великої Двадцятки» (G20) щодо захисту прав 

споживачів фінансових послуг. [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/48892010.pdf . 

2. Принципи високого рівня ОЕСР та «Групи Двадцяти» щодо 

довгострокового фінансування інвестицій для інституційних інвесторів. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://ru.g20russia.ru/load/782800841. 

3. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems / Basel Committee 

of Banking Supervision, International Association of Deposit Insurance. – 

March 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.bis.org/publ/bcbs151.pdf . 

4. Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 

1997 on investor-compensation schemes [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1447681422308&uri=CELEX:3 1997L0009. 

5. Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 

April 2014 on deposit guarantee scheme [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1447681525823&uri=CELEX:3 2014L0049. 

6. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Рекомендації щодо 

самооцінки відповідності Основним принципам ефективних систем 

страхування депозитів. / Додатковий проект IP-FSS в Україні. Проект 

регіонального економічного розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M6PZ.pdf. 

 

 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

34 

 

УДК 336.71:027.2 

СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

БАНКІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Вовк В. Я., д.е.н., професор  

кафедри банківської справи  

Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця 

victoriavovk@ukr.net 

 

Нормальне функціонування, стабільний та ефективний розвиток 

банківського сектору є необхідною передумовою економічного зростання 

держави та уникнення конфліктів у суспільстві. Можливості банківського 

сектора щодо фінансування потреб реального сектора економіки й 

задоволення споживчого попиту населення в умовах посилення 

макроекономічної нестабільності, зростання банківських ризиків та  

підвищення конкуренції між банками за ресурси і ефективні напрями їх 

розміщення багато в чому визначаються рівнем його ресурсного потенціалу. 

Аналіз наслідків фінансової кризи 2008–2009 рр. показав, що в умовах 

нестабільності світових фінансових ринків і національних фінансових систем 

традиційні підходи до управління ресурсним потенціалом банків вже не 

відповідають світовим тенденціям і потребують модернізації. Зокрема це 

пояснюється відсутністю необхідної інформаційної бази для обґрунтування 

управлінських рішень та стратегій розвитку в умовах конкурентного ринку. 

Метою даної роботи є систематизація теоретичних положень та 

розробка рекомендацій для проведення стратегічної діагностики ресурсного 

потенціалу банків. 

Здійснення банком фінансово-кредитної діяльності потребує 

формування достатнього обсягу та оптимальної структури фінансових 

ресурсів за строками та видами валют. Це обумовлено тим, що достатність і 

збалансованість ресурсів визначає можливості банку щодо забезпечення 
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прибутковості діяльності у довгостроковій перспективі. В умовах 

нестабільної економічної ситуації в державі та відсутності довіри населення 

до банківського сектора спостерігається скорочення ресурсного потенціалу 

банків, а отже і обмеження можливостей банківського сектора щодо 

фінансування економічного відтворення (у разі від'ємного значення 

(дефіциту) ресурсного потенціалу банків реальний сектор не отримує 

достатньо кредитних ресурсів для забезпечення відтворення економіки).   

Узагальнення наукових підходів дозволяє дійти висновку, що 

основними характеристиками ресурсного потенціалу є такі, як: це сукупність 

всіх фінансових ресурсів банку, які знаходяться в його безпосередньому 

розпорядженні, і коштів, які банк може потенційно залучити або втратити 

при здійсненні банківської діяльності протягом встановленого часового 

горизонту; визначається не тільки сукупністю наявних і потенційно 

залучених/втрачених банківських ресурсів, а й їхньою органічною єдністю; 

основною складовою процесу його збільшення є розширення клієнтської 

бази; залежить від грошово-кредитної політики Національного банку 

України, попиту і пропозиції на банківські продукти та послуги, рівня 

капіталізації і можливостей фондування на внутрішньому та міжнародних 

ринках капіталу, ризиковості банківської діяльності; визначає обсяг ресурсів, 

які можуть бути надані суб'єктам господарювання (для їх ефективного 

функціонування на ринку); виступає ключовим фактором успіху у  

конкурентній боротьбі. 

Поширення ресурсного підходу дозволяє розглядати банківські ресурси 

як основний параметр, що характеризує можливість (потенціал) і здатність 

банку ефективно функціонувати на ринку (створювати та підтримувати свої 

конкурентні переваги, утримувати чи збільшувати свою ринкову частку, 

забезпечувати необхідний рівень рентабельності) у довгостроковій 

перспективі. За цих обставин, формування ресурсного потенціалу банку 

здійснюється з урахуванням потреб ринку (споживчого попиту),  внутрішніх 
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можливостей та зовнішніх умов функціонування. Стратегічну діагностику 

ресурсного потенціалу  проводять з метою отримання системної моделі 

банку та його зовнішнього середовища. Результати стратегічної діагностики 

ресурсного потенціалу банку дозволяють з’ясувати вузькі місця, розкрити 

можливості зовнішнього середовища та виявити резерви стратегічного 

розвитку.  

Оптимальна методика оцінки ресурсного потенціалу банку повинна 

задовольняти такі вимоги: відповідність передумов моделі оцінки потенціалу 

характерним особливостям банківського сектору; можливість отримання 

результатів для вибірок банків різного розміру; можливість проведення 

аналізу в часі; можливість автоматизації процедури розрахунку задля його 

спрощення [1].  

До основних завдань стратегічної діагностики доцільно віднести:  

постійний моніторинг зовнішнього середовища функціонування та 

прогнозування його впливу на стан ресурсного потенціалу; оцінювання рівня 

ресурсного потенціалу за умови обмеженої інформації, режиму 

функціонування банку та ефективності банківської діяльності і, на цій 

підставі, визначення можливих варіантів економічної динаміки; порівняння 

отриманих результатів з аналогічними характеристиками конкурентів; 

ідентифікація кризових факторів, які вимагають втручання суб’єкта 

управління для їх усунення або пом'якшення негативних наслідків; 

підготовка інформації, на підставі якої розробляється та приймаються 

управлінські рішення, прогнозування можливих наслідків управлінських 

рішень для досягнення визначених цілей. 

Реалізацію постійного моніторингу зовнішнього середовища 

функціонування банку дозволяють реалізувати методики T.E.M.P.L.E.S. 

(Тесhnology, Есоnomics, Маrket, Роlitics, Legislation, Есоlogy, Society), 

SPACE-аналізу (Strategic Position and Action Evaluation передбачає чотири 

координати оцінки – FS, CA, ES, IS, де FS визначає фінансовий стан банку, 
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CA – його конкурентні переваги, ES характеризує ступінь стабільності 

зовнішнього середовища, а IS визначає привабливість (силу) фінансового 

ринку), PEST-аналізу (Political – політичні, Economic – економічні, Social – 

соціальні і Technological – технологічні аспекти зовнішнього середовища), 

SWOT-аналізу (Strеngth – сила, Weakness – слабкість, Opportunity – 

можливості, Treat – небезпеки) або їх комплексне сполучення.  

Одним із новітніх інструментів, за допомогою якого оцінюються 

фінансові можливості банку у довгостроковій перспективі, є система 

збалансованих показників (BSC - система стратегічного управління 

компанією на основі вимірювання та оцінки її ефективності по набору 

оптимально підібраних показників, які відображають всі аспекти діяльності 

банківської установи, як фінансові, так і не фінансові [2]). Використання 

системи BSC дозволяє встановити причинно-наслідкові зв’язки  між 

внутрішніми бізнес-процесами банку  та його зовнішнім середовищем. 

Для здійснення комплексної оцінки процесів формування та 

використання ресурсного потенціалу банку доцільно використати 

інтегральний показник, що всебічно характеризує розвиток об’єкта 

дослідження за відповідний період та синтезує в собі весь вплив включених у 

дослідження показників діяльності. 

Таким чином, сучасні умови ведення банківського бізнесу, які 

характеризуються динамізмом зміни конкурентного ринку, обумовлюють 

необхідність забезпечення комплексності процесу діагностування ресурсного 

потенціалу банків, що дозволяє визначити внутрішні можливості для 

протистояння зовнішнім шокам, а також відповідність розвитку елементів 

ресурсного потенціалу встановленим цілям,  обґрунтувати перспективні 

напрями стратегічного розвитку та сформувати новітні конкурентні переваги 

на ринку.  
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У сучасних умовах функціонування банківської системи виникає 

об’єктивна необхідність розробки ефективної системи стратегічного 

управління її фінансовою стійкістю. Проблематика зумовлена численними 

викликами в системі економічних відносин: впливом тіньової економіки на 

легальну, фінансовими кризами, втратами окремих галузей країн через 

терористичні акти тощо. При цьому система управління ризиками повинна 

виступати одним із системотворчих елементів цього процесу.  

З метою раціонального використання вкладених коштів та підвищення 

їх ефективності використовуються основні напрямки ризик-менеджменту, які 

мають за мету максимізацію вартості коштів, внесених акціонерами, стійке і 
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стабільне отримання прибутку від банківської діяльності, забезпечення 

повернення депозитних коштів клієнтам при збереженні оптимального рівня 

ризику [1]. Реалізація зазначеної мети можлива за рахунок організації 

ефективного управління та контролю за банківською діяльністю, що 

фокусується на управлінні безпекою банку в контексті оцінки ризиків банку, 

корпоративного управління, комплаєнс-контролю, та є ключовими 

напрямками у системі стратегічного управління фінансовою стійкістю банку. 

Слід зазначити, що відмивання «брудних» грошей є складним 

економіко-правовим явищем, яке вийшло за межі злочину в традиційному 

розумінні. Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, – заключний 

етап злочину, і здебільшого він не пов’язаний із предикатним злочином. У 

наш час ця проблема стає все більш значущою, і, на жаль, вона не оминула й 

банківський сектор [2].  

Під впливом конкурентного тиску відбувається зниження 

рентабельності традиційних операцій і банки намагаються компенсувати це, 

зокрема шляхом впровадження фінансових інновацій. Проте, інновації, з 

одного боку, сприяють ефективній диверсифікації наявних ресурсів, 

розширенню спектра банківських операцій, управлінню фінансовими 

ризиками, моніторингу цін базових активів, отриманню конкурентних переваг 

і зростанню прибутку, а з іншого, – використовуються для отримання 

спекулятивних надприбутків, заниження балансової вартості, ухилення від 

сплати податків або їх нелегітимного відшкодування, зростання ризикованих 

кредитних операцій, а також для легалізації коштів, отриманих злочинним 

шляхом. 

Розвиток фінансових інновацій зосереджено на ринку фінансових 

деривативів. Через недостатнє регулювання операцій з деривативами, вони 

не тільки стали джерелом неконтрольованих фінансових ризиків, що 

реалізувались у 2007-2008 роках, а й зручним інструментом для тих, хто 

бажав уникнути стандартних процедур фінансового моніторингу. 
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Саме тому існує низка гучних справи щодо легалізації коштів за 

допомогою деривативів. Наприклад, у 2015 році Мін’юст США почав 

розслідування відносно московського офісу Deutsche Bank за підозрою у 

«відмиванні» злочинних доходів. Банк від імені російських клієнтів протягом 

року здійснював підозрілі операції на мільярди доларів США. Підозри 

викликали так звані дзеркальні угоди з похідними фінансовими 

інструментами. 

Ще одним напрямком розвитку банківських інновацій є сучасні 

тенденції банківського бізнесу, що потребує уваги при вивченні питання 

ризику використання послуг банків для легалізації коштів, що обумовлено 

напрямком формування приватної банківської справи (Private banking). Він 

пов’язаний з наданням індивідуальних послуг найбільш заможним клієнтам, 

зокрема, приватним особам, які прагнуть збереження конфіденційності. 

Оскільки цей вид діяльності потребує постійної розробки індивідуальних 

рішень для вирішення фінансових задач, то він, безперечно, є одним з 

найбільш інноваційних. При цьому, цей ринковий сегмент близький до 

наповнення, а конкуренція між банками зростає, що й підштовхує останніх 

до більш глибокої орієнтації послуг на потреби конкретних груп клієнтів і 

досягненні на цій основі загальної рентабельності цього напрямку 

банківської діяльності. Отже, інновації та фінансовий інжиніринг є вагомим в 

умовах гострої конкуренції на банківському ринку, але при цьому він суттєво 

підвищує ризики залучення банків до легалізації кримінальних доходів або 

фінансування тероризму.  

Виникають об’єктивна необхідність оцінювання переваг і ризиків, які 

можуть нести окремі новації, такі як електронні гроші і віртуальні валюти 

[3]. 

Тому закономірним є те, що у переглянутих рекомендаціях ФАТФ 2012 

року з’явилась нова рекомендація під номером 15 «Новітні технології» [4]. 

Відповідно до цієї рекомендації країни та фінансові установи повинні 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

41 

 

здійснювати ідентифікацію та оцінку ризиків легалізації коштів або 

фінансування тероризму, які можуть виникнути у зв’язку з: розвитком нових 

продуктів або новою діловою практикою, включаючи нові механізми 

постачання,  та використанням нових або таких, що розвиваються, технологій 

як для нових, так і давно існуючих продуктів. Щодо фінансових установ, то 

ФАТФ наполягає, що така оцінка ризику повинна здійснюватися до 

запровадження нових продуктів, ділової практики або застосовування нових 

чи таких, що розвиваються, технологій.  

Саме до таких новітніх технологій перш за все слід віднести електронні 

гроші та віртуальні валюти. 

Хоча регуляторні вимоги й чинять вплив на злочинну діяльність, вони 

все ж обумовлені значними фінансовими наслідками витратних статей 

банківських установ. Відстеження незаконних грошових потоків вимагає 

значного бюрократичного механізму. Забезпечення виконання відповідних 

вимог коштували в США, за проведеними оцінками, перевищувало 7 млрд 

дол  США.  

Такі висновки підтверджуються даними дослідження компанії KPMG [5].  

Окрему статтю становлять витрати на персонал  для забезпечення комплаєнс-

функцій. Проте зростання витрат на відповідні заходи не забезпечує 

зростання ефективності. Банки, витрачаючи величезну частину свого 

бюджету на комплаєнс, ці гроші більше недоступні для основного 

банківського бізнесу - надання кредитів і послуг клієнтам. Вартість 

відповідно перекладається на клієнтів у вигляді вищої плати і обтяжливих 

ставок по кредитах, що в свою чергу ускладнює економічне зростання, 

перешкоджає створенню і зростання нових підприємств, та пригнічує 

прибутковість банківської діяльності. Застосування регуляторами жорстких 

санкцій також сприяє переваг системних банків. Зрештою, дрібні банки 

позбавляються необхідного ефекту масштабу фінансування ресурсоємних 

програм контролю. Такі дії підривають основи здорової конкуренції. Варто 
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зазначити, що в умовах відсутності чітких критеріїв, на яких ґрунтується 

заходи впливу регулятора на банк, генеруються низка ризиків: застосування 

до фінансових установ санкцій за те, що їх позиція відмінна від позиції 

регулятора, суб’єктивності суджень по відношенню до різних фінансових 

установ, та як наслідок, порушення принципів добросовісної конкуренції на 

ринку,  зрештою – корупційні ризики. 
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Головною умовою ефективного управління підприємством є отримання 

повної, достовірної та оперативної інформації про витрати, які формують 

собівартість виготовленої продукції. Від належної організації обліку витрат 

та калькулювання собівартості продукції залежать рівень економічного 

управління підприємством, ступінь впливу результатів діяльності окремих 

його підрозділів на підвищення ефективності виробництва, обґрунтованість 

планування якісних та кількісних показників й оптимальне ціноутворення.  

Сучасні умови господарювання, необхідність залучення іноземних 

інвестицій в національну економіку та інтеграційні процеси ставлять нові 

завдання та вимагають комплексного підходу до удосконалення процесу 

обліку та управління витратами вітчизняних підприємств. 

Витрати займають особливо вагоме місце в управлінні сучасним 

підприємством: вони мають вирішальний вплив на фінансовий результат 

його функціонування, застосовуються для визначення цінової політики 

підприємства, показують рівень технології та організації виробництва, 

використовуються для оцінки ефективності господарювання [2]. 

На сьогодні, основною проблемою обліку витрат підприємствами в 

Україні є проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі 

обліку.  

На даний момент рівень не відображення витрат в країні коливається від 10 

до 50%. Ключовими причинами цього є високий рівень корупції в державних 
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і місцевих органах влади, що передбачає систему хабарів, які опосередковано 

впливають як на фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), так і на 

справедливу ціну їх продажу; значний відсоток відрахувань від фонду оплати 

праці до соціальних фондів, що посилює податковий тягар на підприємства і 

не дає їм нормально розвиватися; відсутність дієвих нормативно-правових 

актів України; низька ефективність фінансового контролю в Україні. 

З огляду на це, вважаємо, що ключовими напрямками вдосконалення 

обліку витрат на вітчизняних підприємствах мають стати: 

1) розрахунок на початку року та затвердження планової норми розподілу 

постійних загальновиробничих витрат на одиницю обраної бази розподілу; 

2) відображення витрат на амортизацію основних засобів на відповідних 

рахунках витрат, залежно від функціонального призначення основних засобів; 

3) пристосування бухгалтерських регістрів для отримання проміжної 

інформації за показниками, необхідними для оперативного контролю за 

витратами, управління ними і виробничим процесом у цілому [4];  

4) застосування спрощеної класифікації витрат на виробництво з метою 

підвищення рівня зрозумілості і доступності облікової інформації;  

5) розробка ефективної системи розрахунку собівартості і керування 

витратами з метою виходу на системний аналіз беззбитковості; 

6) перегляд та удосконалення діючої нормативно-правової бази, що 

регулює облік витрат підприємств, забезпечення контролю за її дотриманням.  

Враховуючи зарубіжний досвід обліку та управління витратами, варто 

зазначити, що менеджерам та працівникам бухгалтерських служб 

вітчизняних підприємств необхідно зосередити свою увагу також і на виборі 

та подальшому застосуванні сучасних методів обліку та управління 

витратами, які широко поширені у закордонній практиці. Кожен з них має 

свої переваги й недоліки та може бути застосований за певних умов.  

Так, більшість промислових підприємств країн англо-саксонської групи 

використовують інтегровану систему обліку, яка передбачає отримання 
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інформації для зовнішніх і внутрішніх користувачів у межах однієї системи 

рахунків. Це досягається через «вмонтування» рахунків виробничого обліку в 

загальну систему рахунків, у результаті чого вони кореспондують з 

рахунками фінансового обліку.  

Для континентальної (європейської) моделі обліку характерним є 

виділення двох автономних систем рахунків відповідно для цілей 

фінансового та управлінського обліку. У системі рахунків фінансового обліку 

здійснюється періодичний облік запасів, витрати групуються за елементами, 

а доходи – за видами діяльності; тут також відображаються розрахунки з 

дебіторами і кредиторами, визначається загальний фінансовий результат. У 

системі рахунків управлінського обліку ведеться постійний облік запасів, 

здійснюється калькулювання собівартості продукції та облік за центрами 

відповідальності, визначається фінансовий результат основної діяльності 

підприємства [1]. 

У США немає єдиної чіткої системи класифікації витрат виробництва. 

У промислових фірмах США обліку витрат на виробництво та калькуляції 

собівартості надається пріоритетне значення, бо вони прямо впливають на 

фінансові результати  господарської діяльності кожної фірми [4]. 

У зарубіжних країнах популярними та досить ефективними для різних 

форм господарювання є нові методи обліку витрат [3]: 

1. Метод АВС (облік витрат за видами діяльності) передбачає, що 

діяльність підприємства розглядають як сукупність процесів або робочих 

операцій, а суму витрат за відповідний період чи на виготовлення певного 

виду продукції визначають додаванням усіх здійснених витрат за кожним 

процесом і господарською операцією. Цей метод слід розглядати як один з 

найперспективніших методів управління витратами, який створює 

ефективний механізм для управління накладними витратами.  

2. Метод калькулювання кайдзен-костинг виник у Японії і набуває 

дедалі більшого поширення на підприємствах США та Європи. Його 
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використовують як механізм зниження та управління витратами, участь в 

якому мають брати усі  

без винятку працівники.  

3. Таргет-костинг – система обліку витрат на основі цільової ціни (ціни, 

яку споживачі можуть заплатити). Процес такого калькулювання полягає в 

тому, що спочатку визначають найбільш прийнятні для споживачів дизайн 

продукту та ціну, а потім розробляють виріб. Таргет-костинг передбачає 

витрати, які очікуються в майбутньому, і визначає, як вони вплинуть на 

рівень рентабельності виробу. 

В Україні на відміну від країн Америки та Західної Європи проходить 

прискорена економічна реформа, а система вітчизняного бухгалтерського 

обліку, яка формувалася протягом кількох десятиліть і повністю відповідала 

інтересам пануючої планової моделі господарювання та управління, 

виявилася недієздатною в сучасних умовах переходу до ринку і потребує 

реформування на основі адаптації позитивних досягнень у цій сфері 

провідних країн світу.  

Вважаємо, що наведені пропозиції з вирішення проблем обліку та 

управління витратами підприємства дозволять зменшити частку тіньового 

бізнесу в Україні, наблизити облік витрат до міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, скоротити непродуктивні витрати підприємства.  
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Кредитна політика є частино загальної політики банку, яка визначає 

напрями його діяльності як кредитної установи та дає змогу в кінцевому 

результаті підтримати фінансову стабільність, надійність та ділову 

репутацію. В умовах нестабільності зовнішнього середовища 

функціонування банків та посилення конкурентної боротьби між ними, 

особливої актуальності набуває формування власної обґрунтованої та 

ефективної кредитної політики.  

Кредитна політика для банківської установи є основою її кредитної 

діяльності, яка узгоджується із загальною концепцією розвитку банку, що дає 

змогу досягти взаємозв'язку стратегії та тактики банку в кредитній політиці. 

Поєднуючи стратегічні цілі з тактичними задачами, а також стратегічне та 

тактичне планування щодо реалізації їх на практиці, кредитна політика дає 

змогу банківським установам уникати у своїй діяльності проблем та досягти 

більш повної реалізації себе на фінансовому ринку [0, с.293].  
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В. Платонов і М. Хіггінс стверджують, що кредитна політика визначає 

завдання і пріоритети кредитної діяльності банку, засоби і методи їх 

реалізації, а також принципи і порядок організації кредитного процесу. 

Кредитна політика створює основу організації кредитної роботи банку 

відповідно до загальної стратегії його діяльності, будучи необхідною умовою 

розробки системи документів, що регламентують процес кредитування [4, 

c.48].  

В основу формування кредитної політики банку покладено мету, 

завдання, принципи та етапи її формування.  

Формування кредитної політики банку здійснюється з метою 

забезпечення оптимального рівня ризику з одночасним досягненням 

максимально можливого доходу від кредитних операцій та підвищення 

присутності банку в пріоритетних галузях економіки.  

Можна виокремити чотири основні завдання, виконання яких є 

обов’язковим для формування ефективної кредитної політики банку: 

забезпечення прибутковості кредитів; захист від кредитного ризику; 

оптимізація зростання кредитної діяльності; підвищення якості кредитного 

портфеля. Постановка мети і завдань кредитної політики в кожному 

окремому банку будуть залежати від специфіки його діяльності. 

Принципи кредитної політики банку поділяють на загальні і 

специфічні. До загальних принципів віднесено такі принципи: наукової 

обґрунтованості (урахування при її формуванні повного складу факторів та 

використання науково-обґрунтованих методів і моделей); оптимальності 

(поєднання її ефективності з поставленими цілями); ефективності 

(результативність її проведення); нерозривного зв’язку елементів кредитної 

політики [5, с.122]. Специфічні принципи включають наступні принципи: 

зв’язку кредитної політики з банківською політикою; сегментації напрямів 

кредитної політики за основними формами та видами кредитної діяльності; 

внутрішньої збалансованості окремих напрямів кредитної політики в часі, 
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регіональному розрізі тощо; гнучкості кредитної політики [2, с. 166]; безпеки 

операцій щодо розміщення ресурсів; збалансованості структури активів і 

пасивів тощо. 

У свою чергу виділяють п’ять етапів формування кредитної політики 

банку. На першому етапі проводиться аналіз зовнішніх та внутрішніх 

факторів, які впливають на формування кредитної політики.  

Другий етап присвячено розробці кредитної стратегії банку, під якою 

Н.І. Волкова [0, c.294] пропонує розуміти якісно визначений довгостроковий 

напрям розвитку кредитної діяльності банку, що характеризує основні 

принципи, пріоритети та цілі банку на ринку кредитування і спрямований на 

формування та утримання довгострокових конкурентних переваг банку на 

ринку кредитних послуг. Розробка кредитної стратегії передбачає 

формування, оцінку і вибір альтернативних варіантів досягнення основної 

мети кредитної політики. Можна виділити три типи альтернативних 

кредитних стратегій банку залежно від його кредитної активності. Так, 

кредитна стратегія банку визначається як консервативна, якщо частка 

кредитів в загальних активах не перевищує 65%, поміркованою – 65-75%, 

агресивною – перевищує 75%. Проаналізуємо динаміку кредитної активності 

вітчизняних банків (табл. 1). Упродовж 01.01.2011–01.01.2012 рр. вітчизняні 

банки обирали агресивну кредитну стратегію, упродовж 2016 р. – 

консервативну. Така тенденція викликана підвищеними ризиками 

кредитування в сучасних умовах. 

Таблиця 1 

Кредитна активність банків України упродовж 01.01.2011-01.10.2016 рр. 

Рік 
Загальні активи, 

млн грн 

Кредити, млн 

грн 

Показник 

кредитної 

активності, % 

Тип кредитної 

стратегії 

01.01.2011 942 084 750 536 
79,67 

агресивна 

01.01.2012 1 054 272 813 864 
77,20 

агресивна 

01.01.2013 1 127 179 694 381 61,60 
консервативна 

01.01.2014 1 277 509 799 228 62,56 
консервативна 

01.01.2015 1 316 718 873 611 66,35 
поміркована 
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01.01.2016 1 252 570 713 974 57,00 
консервативна 

01.10.2016 1 296 805 696 298 53,69 
консервативна 

Джерело: складено автором за даним [4]. 

 

На третьому етапі відбувається організація кредитного процесу, а саме: 

визначення прав, повноважень, обов’язків підрозділів та працівників; 

формулювання правил кредитування, процедури видачі кредитів, контролю 

якості кредитного портфеля; вибір методики оцінки кредитоспроможності 

позичальників; формування вимог до інформаційного забезпечення; 

формалізація правил прийняття, оцінювання та реалізації кредитного 

забезпечення; встановлення процентної політики; організація роботи з 

проблемними кредитами тощо.  

Четвертий етап формування кредитної політики банку передбачає 

безперервний моніторинг за її реалізацією з метою виявлення відхилень 

фактичних результатів від планових та своєчасного їх усунення. 

На п’ятому етапі здійснюється оцінювання ефективності кредитної 

політики. 

 Отже, кредитна політика визначає пріоритети в процесі розвитку 

кредитних відносин і функціонування кредитного процесу. Кредитна 

політика банку представляє собою цілісний механізм, який складається з 

наступних взаємопов’язаних між собою елементів: мети, завдань, принципів 

та етапів. Формування такого механізму дозволяє підвищити ефективність 

функціонування банку як кредитної установи. 
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Стратегія банку слугує орієнтиром для прийняття оперативних рішень 

щодо формування ресурсної бази та ведення ефективної кредитно-

інвестиційної діяльності. Кредитно-інвестиційна стратегія є важливим 

методологічним і прикладним інструментом для банків, що дозволяє не лише 

посилити конкурентоспроможність банків, а й підвищити їх стійкість до 

ризиків та прибутковість. Ефективне формування кредитно-інвестиційної 

стратегії банку та її успішна реалізація безпосередньо залежать від 

правильності розуміння сутності кредитно-інвестиційної стратегії банку. 

Поняття стратегії та стратегічного менеджменту у контексті 

підприємницької діяльності почали активно використовувати у 60-х рр. ХХ 
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ст. Введені терміни були покликані акцентувати увагу на відмінностях 

менеджменту, що здійснюється на вищому рівні, від поточного управління на 

рівні виробництва. Класичним визначенням стратегії вважається тлумачення 

американського вченого Альфреда Чандлера, на думку якого стратегія 

включає в себе такі три компоненти: довгострокові цілі та завдання 

організації; курс дій, спрямований на досягнення раніше поставлених цілей; 

розміщення ресурсів: фінансових, людських, матеріальних та 

інтелектуальних [1, с. 234]. 

Серед сучасних вітчизняних науковців варто виділити трактування 

стратегії С. Козьменка. На його думку, під стратегією розуміють узагальнену 

модель довгострокових дій організації, що мають бути виконані для 

досягнення намічених стратегічних цілей за допомогою розподілу та 

координації ресурсів. Розуміння стратегії базується на двох протилежних 

підходах. Перший підхід ґрунтується на передбачуваності зовнішнього 

середовища та можливості повного контролю змін, за якого стратегія – це 

конкретний довгостроковий план досягнення мети, а розробка стратегії 

полягає у визначенні мети та складанні довгострокового плану. Другий 

підхід – непередбачуваності зовнішнього середовища, за якого стратегія – це 

довгостроковий, якісно визначений напрям розвитку організації, що 

стосується сфери, інструментів і форми її діяльності, системи внутрішніх 

взаємин, позиції організації у навколишньому середовищі та забезпечує 

досягнення цілей [2, с. 40]. 

Слушною є думка О.І. Заславської, що кредитно-інвестиційна стратегія 

банку є складним, багатогранним процесом, в основі якого лежать чимало 

аспектів її розробки та впровадження [3, с. 57]. Всю сукупність цих аспектів 

можна поділити на чотири групи (рис. 1).  
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Рис. 1. Основні аспекти кредитно-інвестиційної стратегії банку 

Джерело: [3, с. 57] 

 

Ключовими складовими інституційного аспекту стратегії є обсяги та 

структура кредитно-інвестиційного портфеля банку, а також система ризиків, 

пов’язаних із формуванням цього портфеля. Обсяги та структуру кредитно-

інвестиційного портфеля банків України наведено в табл. 1. 

Таблиця 1  

Обсяги та структура кредитно-інвестиційного портфеля банків України 

упродовж 01.01.2012 – 01.10.2016 рр. 

Показник 
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Кредити та заборгованість 

клієнтів (млн. грн.), в т.ч.: 
813864 694381 799228 873611 713974 696298 

юридичних осіб 610414 560765 654146 727819 616421 606629 

фізичних осіб 197793 133616 145082 145792 97553 89669 

Цінні папери, млн. грн. 87139 93972 134867 160446 163152 165066 

Інвестиційна нерухомість, 

млн. грн. 
7504 13982 17486 19027 19315 18718 

Інвестиції в асоційовані та 

дочірні компанії, млн. грн. 
1932 2320 2765 2070 1076 888 
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Кошти в інших банках, 

млн. грн. 
54888 26682 33406 21507 65428 74501 

Активи, млн. грн. 1054272 1127179 1277509 1316718 1157657 1296805 

Частка кредитно-

інвестиційного портфеля в 

активах, % 

91,56 73,75 77,32 81,77 83,18 73,68 

Джерело: складено за даними [4] 

Основною складовою кредитно-інвестиційного портфеля вітчизняних 

банків є кредити та заборгованість клієнтів, а саме юридичних осіб (майже 

60%). При цьому характер кредитно-інвестиційної діяльності впливає на 

прибутковість та ліквідність банку. Висока частка кредитно-інвестиційних 

вкладень в активах свідчить про те, що банк намагається підвищити 

прибутковість активів, нехтуючи їхньою ліквідністю і наражаючись на 

ризики.  

Нормативно-правовий аспект містить такі складові стратегії, як 

нормативно-правові акти законодавчих та наглядових органів, 

внутрішньобанківські нормативні документи та положення, які формують 

правове середовище здійснення кредитно-інвестиційної діяльності. До таких 

нормативно-правових актів належать: закони України «Про банки і 

банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-IІІ, «Про інвестиційну 

діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII, «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 

2654-ХІІ, «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 

23.06.2005 р. № 2704-IV; Положення «Про порядок формування та 

використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат 

за активними банківськими операціями», затверджене постановою Правління 

НБУ від 25.01.2012 p. № 23; Інструкція «Про порядок регулювання діяльності 

банків в Україні», затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.01 р. № 

368 та ін. 

У свою чергу, економічний аспект стратегії є по суті ресурсною базою 

кредитно-інвестиційної діяльності та системою показників для оцінки її 

ефективності. При цьому, джерелами формування кредитно-інвестиційного 
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портфеля банків виступають як власні, так позичені та залучені ресурси. 

Інформаційно-аналітичний аспект стратегії включає систему пошуку, 

збору, аналізу, обробки та зберігання необхідної інформації.  

Отже, кредитно-інвестиційна стратегія банку дозволяє оперативно 

реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, є основою для 

прогнозування та планування діяльності банку. При формуванні кредитно-

інвестиційної стратегії банку слід враховувати інституційний, нормативно-

правовий, економічний та інформаційно-аналітичний аспекти, що дозволить 

забезпечити: стійкість ресурсної бази та достатній рівень ліквідності; 

гнучкість асортиментної і цінової політики; оптимальний рівень кредитного 

ризику.  
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Инвестиционная стратегия в условиях дефицита или незначительного 

уровня профицита (т.е. в пределах 0,1-0,5% к ВВП) государственного 

бюджета предполагает создание системы государственных, смешанных 

частных институтов для реализации инвестиционных программ. 

Инвестиционной стратегией должны быть четко определены сферы 

приложения государственных инвестиций. Государство должно 

финансировать те сферы инновационного развития, которые обеспечат рост 

деловой активности частного инвестора. Это могут быть инновационные 

инвестиционные проекты производственной инфраструктуры (транспорт, 

связь, дороги), различные социальные программы, подготовка и 

переподготовка кадров для новых производств, финансирование науки  в 

направлениях инновационного развития. Эффективным, на наш взгляд, будет 

разделение государственного бюджета (республиканского и местных) на две 

части: бюджет потребления и бюджет развития экономики. Средства 

последнего могут быть: 

- направлены на инвестирование наиболее значимых и перспективных 

проектов; 
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- выступать в качестве гаранта при получении кредита коммерческих 

банков предпринимателями малого бизнеса и частного предпринимательства; 

- использованы в качестве совместного финансирования 

инвестиционных проектов. 

При формировании государственной инвестиционной политики в 

условиях дефицита или сниженного уровня профицита бюджетных средств  

особое внимание следует уделить развитию частного инвестора. 

При этом существенным препятствием на пути к росту 

инвестиционной активности может выступать несоблюдение принципа 

комплексности, непротиворечивости и обоснованности при разработке мер 

Правительства и Центрального банка Республики Узбекистан по 

стабилизации социально-экономического положения. Вследствие чего 

инвестиционная политика, несмотря на изменение приоритетов, призывы 

восстанавливать и развивать реальный сектор, отличается весьма низкой 

эффективностью. Выход из сложившейся ситуации видим в выработке 

качественно новой инвестиционной стратегии, в основе которой необходимо 

заложить:  

 усиление регулирующей роли государства [1; 2] на основе 

селективного подхода;  

 определение приоритетов должно быть сопряжено как со 

сравнительными конкурентными преимуществами, так и с актуальными 

направлениями глобального инновационного развития;  

 остановку процесса неэквивалентного обмена 

невоспроизводимой природной ренты на интеллектуальную;  

 усиление роли функционирования крупных предприятий, 

которые обладали бы мощным производственным и научно-техническим 

потенциалом, способным обеспечить инновационное развитие экономики 

республики. Наряду с ними на рынке присутствуют предприятия малого 

бизнеса и частного предпринимательства, отличительными чертами которых 
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является слабая материально-техническая база и дефицит инвестиционных 

ресурсов. Согласно мировому опыту, малый бизнес должен содержать в себе 

большой потенциал, что требует обязательного и неотлагательного 

определения их места в производственной цепочке крупных промышленных 

предприятий; 

 стимулирование роста прибыли (дохода) до обеспечения 

мирового уровня (то есть 15-20% от ВВП);  

 содействовать росту капитализации всех сберегаемых ресурсов в 

реальном секторе экономики;  

 создать необходимые условия по трансформации всех видов 

сбережений физических и юридических лиц в инвестиции в 

производственную сферу; 

 обеспечение финансирования инвестиций за счет государства и 

на крупные социально-значимые инвестиционные проекты 

производственной инфраструктуры общегосударственного значения (прежде 

всего расходы на науку, развитие научно-исследовательской, транспортной и 

социальной инфраструктуры, создание единой информационной среды); 

 путем совершенствования законодательной базы и системы 

защиты интересов инвесторов необходимо стимулировать становление и 

развитие рынка институциональных инвесторов;  

 содействовать развитию фондового рынка путем использования 

государственных механизмов стимулирования. Усилить роль рынка 

корпоративных ценных бумаг в трансформации финансовых ресурсов в 

производственные инвестиции;  

 в контексте инвестиционной политики определить точки 

соприкосновения инновационной, промышленной, структурной и налоговой 

политик и направить их в одно русло, на решение макроэкономических задач 

государства. 
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При этом первостепенное значение следует уделить высоким 

технологиям, инвестициям в инновации, которые, несомненно, 

поспособствуют созданию новых каналов перелива капитала, 

максимизируют эффективность инвестиционных процессов и обеспечат 

экономический рост при ограниченных инвестиционных ресурсах. 

Реализация на практике вышеуказанных мер будет способствовать 

эффективному регулированию средств, направляемых на обеспечение 

экономического роста, особенно, в условиях ограниченных инвестиционных 

ресурсов. 

Отсюда следует, что: 

- государственная инвестиционная политика – это совокупность 

финансово-производственных отношений между государством и 

хозяйствующими субъектами по поводу производства, обмена, 

распределения и потребления ограниченных инвестиционных ресурсов. 

Формирование государственной инвестиционной политики предполагает 

разработку инвестиционной стратегии и тактики. Они являются основными 

взаимосвязанными и взаимодополняющими элементами национальной 

инвестиционной политики. При этом следует отметить, что под 

инвестиционной стратегией государства необходимо понимать систему 

приоритетных решений и намеченных направлений деятельности, 

последовательный ход реализации которой можно обеспечить путем 

расходования ограниченных инвестиционных ресурсов, через достижение 

основных целей поставленных на определенный срок; 

- в практике регулирования инвестиционной деятельности субъектов 

можно различить два вида инвестиционной политики: экстенсивный и 

интенсивный, принципиально отличающиеся по динамике, структуре и 

эффективности привлечения и использования инвестиций в экономику 

страны;  
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- механизм стимулирования инвесторов должен включать всю 

совокупность инструментов налогового, бюджетного и финансово-

кредитного регулирования, способствовать увеличению финансовых средств, 

необходимых для инвестирования экономики. Отсюда следует то, что 

необходимо создавать условия для предпочтения вложений инвестиционных 

средств в производство, нежели расходы на коммерческо-посредническую 

деятельность. 
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Потреба щодо прив’язки гривні до долара США у валютних 

деривативах не мала значного попиту на українському фінансовому ринку до 
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2014 року, оскільки утримуючи фіксований курс, Національний банк України 

брав на себе всі валютні ризики. 

Але з 2014 року після погіршення стану стабільності української гривні 

та значного коливання курсу валют, НБУ перейшов до політики гнучкого 

курсоутворення на валютному ринку, що є оптимальним для нашої країни. 

Динаміка курсу валюти долара США відносно гривні за 01.01.2014 – 

01.10.2016 роки зображено на рис.1. 

Рис. 1. Курс валюти долара США відносно гривні [3] 

 

Згідно статистичних даних, курс валюти долари США відносно гривні 

від 01.01.2014 до 01.10.2016 року виріс від 7,99 до 25,93 гривні/ долар США. 

На збільшення курсу валют вплинули такі чинники як політична на 

економічна криза, від’ємне торговельне сальдо, зменшення золотовалютних 

резерві тощо. Тобто валютний канал монетарної трансмісії спровокував 

негативну спіраль у новому циклі економічного зростання економіки України 

[2]. 

Сьогодні офіційний курс валют встановлюється на підставі 

середньоринкового курсу на міжбанківському ринку. Тому пошук нових 

альтернатив щодо страхування валютних ризиків виявилась доволі 

перспективною і страхування валютних ризиків за допомогою деривативів 

виступає найкращим рішенням для всіх учасників цього процесу.  

Деривативом виступає похідний фінансовий інструмент, що засвідчує 

право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених 
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у цьому договорі умовах у майбутньому. Регулюванням випуску та обігом 

деривативів в Україні займається Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку. 

У роботах Медури та Шапіро суб’єкт господарювання, який веде 

зовнішньоекономічну діяльність (далі - ЗЕД) стикається з ризиком 

транзакційних втрат, трансляційним ризиком та економічним ризиком [1]. 

Транзакційний ризик є ризиком майбутнього знецінення чи 

переоцінення майбутніх чистих грошових потоків суб’єкта господарювання,  

спричиненого амплітудним коливанням курсу та наступним трансляційним 

ефектом перенесення даного ризику. 

Трансляційний ризик, який лежить в основі ризику знецінення активів 

у балансі контрагента, що веде до дизбалансу з кореспондуючими пасивами, і 

також пов’язаний з оцінкою активів дочірньої компанії. 

І нарешті економічний ризик, що відображає знецінення теперішньої 

дисконтованої вартості майбутніх грошових надходжень від ЗЕД 

контрагента, внаслідок волатильності валютного курсу. 

Страхування валютного ризику за допомогою деривативів є найбільш 

поширеним похідним фінансовим інструментом у США, оскільки за 

допомогою нього мінімізують валютні збитки, які можуть виникнути в 

процесі укладання фінансових чи валютних угод. США використовує 

хеджування валютного ризику за допомогою деривативів доволі активно.  

Використання похідних фінансових інструментів в США займає  близько 

50% всіх операцій за допомогою похідних інструментів, і лише 20% 

займають валютні опціони та 10% свопи. 

Розглянемо структуру валютних деривативів на глобальному 

фінансовому ринку. 
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Рис. 2. Обсяг валютних ф’ючерсів, укладених на глобальному фінансовому 

ринку у розрізі валют, у млрд. доларів США 

Джерело: BIS [4] 

Найбільш ваговим валютним деривативом протягом аналізованого 

періоду є ф’ючерси, номіновані у доларі США, розрахунки за якими 

становлять до 45% від загального обороту. Майже сьому частину 

ф’ючерсного ринку становлять деривативи у другій резервній світовій валюті 

євро і її частка демонструє стійкий тренд до зростання на рівні 156% за рік. 

До 5% становить хеджова позиція у англійському фунті стерлінгу, решта 

35% рівномірно розподілилася між рештою вільноконвертованих валют. 

Ринок валютних деривативів демонстрував стійкий тренд до зростання  175% 

щорічно. При цьому головні ознаки базового активу хеджування є загальна 

визнання платіжного засобу, вільноконвертованість та консервативний 

розмір волатильності курсоутворення.  

Головною перевагою страхування валютних ризиків за допомогою 

дериватів виступає перекладання валютного ризику на іншу сторону, яка 

згодна його прийняти. Тому при нестабільному та плаваючому курсу 

використання деривативів є необхідним явищем на ринку цінних паперів.  

Але, розвиток страхування валютних ризиків за допомогою 

деривативів не є розвиненим в України і лише стримує свій розвиток 

останнім часом. Причинами цього можуть слугувати: 
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- невдосконалена нормативно правова – база щодо регулювання 

страхування валютних ризиків за допомогою деривативів;  

- низька фінансова грамотність населення;  

- недовіра до похідних фінансових інструментів. 

Задля пожвавленого розвитку дериватів на фондовому ринку України 

слід не лише удосконалити нормативно – правову базу щодо регулювання 

похідних цінних паперів, забезпечуючи надійний юридичний захист для всіх 

учасників ринку. Також слід виокремити у нормативному плані новий клас 

фінансово-кредитних установ, які спеціалізуватимуться на інвестиційному 

банкінгу, з зазначенням мінімальних макропруденційних вимог за кожною 

хеджовою позицією у портфелі установи.  

Слід зазначити, що перспективним інструментом хеджування валютної 

позиції можуть стати ф’ючерсні контракти, де базовим активом є спеціальні 

права запозичення. СПЗ є полівалютним кошиком з надійних 

вільноконвертованих резервних валют, що курс якого розраховується як 

середньозважений курс за кожною валютою до долара США. Тобто даний 

кошик диверсифікує ризики дизбалансу економіки у мегаекономічному 

масштабі. Даний інструмент слід використовувати лише у арбітражному 

хеджуванні, оскільки такий актив як СПЗ є специфічним інструментом 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці, що знаходиться в 

авуарах Національного банку України. 
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10 ноября 2016 года глава Национального инвестиционного совета 

Украины Борис Ложкин заявил: «Главная проблема экономики Украины – 

отсутствие крупных инвестиционных проектов... Нам необходимы очень 

большие вливания в экономику. Инвестиции в $1 млрд нам не помогут. Но 

чтобы запустить экономику страны нужно около $500 млрд». 

Что нам говорят данные Госкомстата Украины о прямых иностранных 

инвестициях, которые являются наиболее востребованной формой 

капиталовложений для развивающихся экономик, так как она позволяет 

реализовывать крупные проекты. 
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Таблиця 1 

Прямые иностранные инвестиции в Украине (млн долл. США) [1] 

Показатели 2014 2015 2016 
2016 г. к 2014 г. 

+- % 
Прямые иностранные 

инвестиции в Украину, 

млн долл. США 

410 2961 2098 1688 511,7 

Прямые иностранные 

инвестиции из Украины, 

млн долл. США 

111 -51 5 -106 4,5 

Сальдо, млн долл. США 299 3012 2093 1794 700 

 

Закономерности в поступлении прямых иностранных инвестиций 

отсутствует, наблюдаются большие амплитудные колебания, которые 

констатируют болезнь в экономике Украины. 

Эффективность законодательства, регулирующего отношения бизнеса и 

государства, является предметом системного мониторинга экспертов 

Всемирного банка. Ежегодно на основании этой экспертизы выпускается 

индекс комфорта бизнеса в 189 странах мира, известный как рейтинг Doing 

Business. Украина занимает в этом рейтинге «почетное» 80-е место. 

Что же делать ? Давайте посмотрим в глубокую историю Европы. 

«С XII по XV век в Европе в ходу были деньги, которые называли 

брактеатами. Они выпускались городами, епископствами и отдельными 

феодалами. При этом они служили не только для обмена товаров и услуг, но 

и являлись средством взимания налогов. Тонкие золотые или серебряные 

деньги «обесценивались» один раз в год, то есть изымались из обращения и 

заменялись вновь отчеканенными. При этом они девальвировались на 25 %, 

эта часть удерживалась в качестве «сбора за чеканку» или «налога на 

чеканку. Никто, естественно, не был заинтересован в обладании такими 

деньгами. Вместо этого они вкладывались в мебель, добротные дома, 

произведения искусства и все то, что имело стабильную или даже 

увеличивающуюся со временем стоимость» [2]. 
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Древнегреческий философ Аристотель пишет в своей «Политике»: 

«Ростовщика ненавидят совершенно справедливо, ибо деньги у него сами 

стали источником дохода, а не используются для того, для чего были 

изобретены. Ибо возникли они для обмена товаров, а проценты делают из 

денег еще больше денег. Отсюда и их название (рожденные). А рожденные 

похожи на родителя. Но проценты — это деньги от денег, поэтому они всего 

противнее природе из всех родов занятий» [3]. 

Сильвио Гезелль выдвинул революционную идею Freigeld – 

«свободных» денег. Он считал, что за пользование деньгами должна 

взиматься плата.  

Работа Гезелля интересна тем, что в ней содержатся конкретные 

практические рекомендации. Он предлагал выпускать новые, «свободные» 

деньги в виде 1, 5, 10, 20, 50 и 100-долларовых банкнот (то же самое для 

франка, марки и т. д). В свою очередь, через почтовые отделения страны 

должны продаваться специальные марки по цене 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. 

Чтобы денежная купюра была «в рабочем состоянии», ее владелец должен 

еженедельно наклеивать на нее соответствующие марки. Таким образом, 

«свободные» деньги каждую неделю будут терять часть своей номинальной 

стоимости – это примерно 5% в год. Стоимость потерь возлагается на 

владельца купюры. Например, в течение года к 100-долларовой банкноте 

должны быть приклеены 52 марки ценой в 10 центов каждая (всего $5,2), 

или, другими словами, эта 100-долларовая банкнота потеряет за год 5,2 % от 

своей номинальной стоимости. 

Вместо банка-эмитента право выпускать деньги возлагается, по мысли 

Гезелля, на Национальный офис по регулированию валюты, который 

отслеживает ежедневный спрос на деньги. Национальный офис не ведёт 

никакой банковской деятельности, не покупает и не продаёт векселя, не 

имеет никаких связей с частными лицами. Он только выпускает деньги, когда 

они нужны стране, и уничтожает деньги, когда ощущается их избыток [4]. 
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В своей книге «Деньги без процентов и инфляции» доктор экономики 

Маргрит Кеннеди пишет: «В австрийском городе Вергле, имевшем тогда 

население 3000 человек, идея денежной реформы овладела умами в 1932-

1933 гг. Бургомистр города убедил коммерсантов и управленческий персонал 

в том, что никто ничего не потеряет, а наоборот, много приобретет за счет 

эксперимента с деньгами в той форме, как это изложено в книге Сильвио 

Гезеля «Естественный экономический порядок». Горожане выразили 

согласие, магистрат выпустил 5000 «свободных шиллингов» (т.е. 

беспроцентных шиллингов), которые были покрыты такой же суммой 

обычных австрийских шиллингов в банке. В городе был построен мост, 

улучшено состояние дорог, увеличились капиталовложения в общественные 

службы. Этими деньгами оплачивались зарплаты и материалы, торговцы и 

предприниматели принимали их в качестве оплаты. Плата за пользование 

этими деньгами составляла ежемесячно 1%, т.е. 12% в год. В течение года 

5000 свободных шиллингов были в обращении 463 раза, было произведено 

товаров и услуг на сумму около 2300000 шиллингов (5000 х 463). Обычный 

шиллинг за это время был в обращении всего 213 раз. Именно в это время, 

когда многие страны Европы вынуждены были бороться с растущей 

безработицей, уровень безработицы в Вергле снизился за год на 25%. Когда 

более 300 общин в Австрии заинтересовались данной моделью, 

Национальный банк Австрии усмотрел в этом угрозу своей монополии. Он 

вмешался в дела магистрата и запретил печатание свободных местных 

денег». 

18 декабря 2014 года, Швейцарский Центробанк объявил о введении 

отрицательной процентной ставки по бессрочным депозитам. В Европе 

приходит время гезелевских денег. 

Выводы из вышеизложенного следующие: 

1. В Украине из-за отсутствия инвестиций наблюдается 

экономический спад. 
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2. Инвестиции в экономику должны быть не только в долларах, но и 

в гривнах, то есть нужны инвестиции в национальной валюте. 

3. Воспользоваться теоретическим и практическим опытом 

применения геззелевских денег для создания территориальных региональных 

точек роста в Украине. 
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Сьогодні в Україні дуже гостро стоїть питання нерівності доходів різних 

груп населення. Існування в державі значних груп населення з низьким 

рівнем доходів не тільки погіршує показники рівня та якості життя, але і 

може стати причиною соціальної напруги в суспільстві. Тому політика в 
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сфері формування та регулювання заробітної плати та доходів 

домогосподарств повинна бути однією з основних у політиці державного 

регулювання соціально-економічних процесів. Важливість вивчення процесу 

формування первинних доходів, основним з яких є заробітна плата, та його 

ефективного розподілення вже доказана багатьма відомими економістами та 

практикою господарювання. 

Одними з перших питанням формування та розподілення доходів 

основних груп населення приділили наукову увагу представники класичної 

школи політекономії та неокласики. Істотний вклад в розвиток теорії доходів 

вніс Дж. М. Кейнс, підкресливши важливість правильного розподілення 

доході  між різними групами населення. Інституціоналізм, один із провідних 

напрямків сучасної економічної теорії, велику увагу приділяє питанням, 

зв’язаним з процесами формування доходів населення, а саме із 

впровадженням ефективних правил та процедур, які дозволять підвищувати 

рівень оплати праці та доходів населення. Сучасні українські та російські 

економісти також багато уваги приділяють різним аспектам формування та 

розподілу доходів населення.  Н. Холод проаналізував розподіл доходів в 

перехідних економіках [1]. Сутність економічної категорії «доходи 

населення», проблеми їх формування, розподілення та перерозподілення 

вивчаються багатьма сучасними дослідниками, серед яких Н. Холод, І. 

Ховрак, Чупріна О.О., Р. Зварич, В. Адамик та ін. [1-4].  

Регулювання економічних процесів може відбуватися як за рахунок 

дискретних дій уповноважених органів влади та управління, так і шляхом 

імплементації певних правил та процедур, що є постійними інститутами-

регуляторами та майже не потребують постійного прийняття управлінських 

рішень, а роблять це автоматично за рахунок їх імплементації у діяче 

законодавство.  

Метою роботи є дослідження використання мінімальної заробітної плати 

як інституту регулювання доходів населення.  
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Основним джерелом доходів населення в Україні, як і в багатьох інших 

країнах, виступає заробітна плата. За інформацією Державної статистичної 

служби України частка заробітної плати у структурі грошових доходів 

домогосподарств була достатньо сталою та складала від 53% до 57% [5]. 

В цілому, мінімальна заробітна плата як інститут регулювання заробітної 

плати та доходів населення має такі особливості використання: 

 з точки зору традиційних положень економічної теорії, мінімальна заробітна 

плата встановлює обмеження на розмір опрати праці знизу (ціна підлоги); 

 оплата праці у державному та приватному секторах економіки прив’язана до 

рівня мінімальної заробітної плати; 

 мінімальна заробітна плата є важливим елементом тарифної системи оплати 

праці в державних установах; 

 в умовах тіньової економіки мінімальна заробітна плата є орієнтиром для 

легальної частини оплати праці. 

Сьогодні мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений 

розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче  

якого не може призначатися оплата за виконану робітником місячну,  

а також почасову норму праці (обсяг робіт) [6]. 

Мінімальна  заробітна плата є державною соціальною гарантією, яка є 

обов’язковою на всій території України для підприємств всіх форм власності 

та господарства, а також фізичних осіб, що використовують працю найманих 

робітників. 

Мінімальна заробітна плата має чітку прив’язку до розміру іншого 

інституту-регулятора доходів населення – прожиткового мінімуму, від 

величини якого залежать обсяги широкого переліку видів соцальних 

трансфертів населенню. 

Мінімальна заробітна плата є сильним інститутом регулювання 

заробітної плати та доходів домогосподарств, використання якого прямо або 

опосередковано впливає на процеси їх формування. Крім того, сформувалися 

формальні (тобто затверджені законодавчо) інституціональні зв’язки з 
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іншими інститутами регулювання заробітної плати та доходів 

домогосподарств – прожитковим мінімумом та окладом першого тарифного 

розряду ЄТС. 

Існують сильні взаємозв’язки між реальними середньомісячними 

показниками ВВП на одного зайнятого, заробітною платою, мінімальною 

заробітною платою та доходами домогосподарств на одну особу. Що є 

статистичним підтвердженням факту імплементації мінімальної заробітної 

плати як інституту-регулятора рівня заробітної плати та формування доходів 

домогосподарств.  Також слід відмітити, що має місце дуже сильний 

взаємозв’язок між мінімальною заробітною платою та доходами 

домогосподарств, мінімальною заробітною платою та ВВП на одного 

зайнятого. 

Подальше дослідження ролі та результатів використання в Україні 

інститутів регулювання заробітної плати та доходів населення є дуже 

перспективним у розрізі комплексного вивчення разом із мінімальною 

заробітною платою історію та особливості створення й імплементації таких 

важливих інститутів як прожитковий мінімум, мінімальна пенсія, тарифно-

окладна система оплати праці на основі ЄТС.   
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Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання 

займають особливе місце серед розв’язання фінансово-господарських 

проблем, адже оптимальне надходження, наявність і обіг виробничих запасів 

є однією із важливих складових стабільної  та ефективної діяльності  

підприємств.  Проте, у національній законодавчій базі обліку виробничих 

запасів існують протиріччя вимогам ринкової економіки нашої держави та 

міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Це перешкоджає 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

74 

 

формуванню правдивої інформації про виробничі запаси та підвищенню 

результативності підприємства. 

Бухгалтерський облік виробничих запасів підприємства їх розкриття у 

фінансовій звітності регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 9 «Запаси» [1], де визначаються правові основи регулювання, 

організації, ведення бухгалтерського обліку запасів підприємства, а також у 

деяких випадках, передбачених законодавством, Міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку (МСБО) 2 «Запаси» [2].  

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки як внутрішнім, так 

і зовнішнім користувачам необхідно отримувати дані про реальну вартість 

виробничих запасів підприємства,  проте П(С)БО 9 суперечить цьому, а саме 

Норми  Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 9 враховують 

дооцінку балансової вартості запасів лише на умовах та на суму попередньої 

їх уцінки.  У П(С)БО 9 відсутні правила, що дозволяють дооцінювати 

первісну балансову  вартість запасів. Таким чином, у випадку, коли ринкова 

вартість є вищою за первісну, дане положення не відповідає правильному 

обліку, забороняючи наближенню її вартості до ринкового рівня. Всі випадки 

збільшення ринкової вартості виробничих запасів, яка значно перевищує 

його первісну вартість, не враховуються чинними положеннями 

бухгалтерського обліку внаслідок існування законодавчих протиріч [3]. 

Національне законодавче забезпечення обліку  виробничих запасів 

розроблене на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, проте 

П(С)БО 9 «Запаси»[1] та МСБО 2[2] «Запаси» не є тотожними.  

П(С)БО 9 має розбіжність з  МСБО 2  при визначенні термінів, хоча 

термін «запаси» в обох стандартах визначено практично аналогічно, проте 

згідно з державним стандартом, до запасів відносяться також активи, які 

утримуються для споживання в процесі управління. Міжнародний стандарт 

розглядає запаси лише при використанні у виробничому процесі чи при 

наданні послуг, та не розглядає їх споживання при керуванні підприємством. 
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 Поняття «первісна вартість» не вживається в МСБО 2, натомість 

використовується термін «собівартість». У Міжнародному стандарті  лише 

говориться про те, що собівартість запасів повинна включати всі витрати на 

придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки 

запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній 

стан. Згідно П(С)БО 9 первісна вартість придбання запасів  залежить від 

способу надходження на підприємство: куплено за кошти, безоплатно 

отримано, здійснено обмін на подібні та неподібні активи тощо. Це дає змогу 

керівникам підприємства більш достовірно визначати оцінку виробничих 

запасів.  

Ще однієї невідповідністю між стандартами є ситуація при отриманні  

збитків від знецінення запасів за певних обставин. Після усунення  чинників, 

що спричинили це знецінення, згідно МСБО 2 підприємство повинно 

сторнувати збитки на суму часткового списання, а згідно П(С)БО 9 дану суму 

визнати іншим операційним   доходом. 

У МСБО 2 «Запаси»  окремо виділено питання обліку витрат, що 

пов’язані з переробкою запасів, тут визначається розподіл, охоплення та 

визнання витрат. У П(С)БО 9  дане питання не розглядається. 

Отже, запаси є важливою складовою частиною активів будь-якого 

підприємства. Правильний облік виробничих запасів забезпечує ефективне 

функціонування та розвиток господарської діяльності. Недосконалість 

законодавства негативно впливає на організацію обліку запасів, пов’язаних з 

виробництвом продукції та організацією її споживання.  Для забезпечення 

достовірної і правдивої інформації важливе значення має розробка власної 

методики обліку наявності і руху запасів, яка б відповідала як потребам 

підприємства, так і чинними нормативним актам, та не суперечила б 

жодному з них. 
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Розрахункові операції з використанням платіжних карток значно 

розширили спектр банківських фінансових послуг та збільшили можливості 

отримання банківського прибутку. Наростання масштабів операцій з 

використанням платіжних карток на сьогодні вимагає запровадження єдиної 

системи контролю та аудиту в українських банках, яка була б спрямована 

саме на виявлення і мінімізацію всіх основних видів карткового ризику і 

зменшення втрат від його можливої реалізації. 

Ринок платіжних карток в Україні стрімко розвивається. За даними 

Національного банку України, навіть при зменшенні кількості банків-членів 

карткових платіжних систем в Україні за період 2010-2015 роки зі 146 до 128 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

77 

 

фінансових установ, кількість платіжних карток в обігу продовжує зростати. 

Станом на 01.01.2015 в обігу функціонувало 70551 тис. шт. платіжних 

карток, що на 63% більше ніж в 2010 році. Зменшення кількості карток в 

обігу в 2015-2016 роках на 18,5% можна пояснити зменшенням на 28% 

кількості банків учасників. Специфічною особливістю України є значне 

переважання кількості карток з магнітною стрічкою над платіжними 

картками з вбудованим чіпом. Зокрема станом на 01.07.2016 кількість карток 

з магнітною смужкою становило 89,5% від загальної кількості карток в обігу. 

Безперечним лідером за кількістю емітованих карток в Україні є Приватбанк 

– на кінець липня 2016 року його частка на ринку банківських платіжних 

карток становила 52% або 29714 тис. шт. [4]. 

Головною метою внутрішнього аудиту діяльності банку на ринку 

платіжних карток в сучасних умовах виступає оцінка рівня системи 

внутрішнього контролю, повноти і своєчасності відображення інформації у 

зведених документах, сприяння підвищенню ефективності роботи банку на 

ринку платіжних карток, створення конкурентних передумов діяльності 

банку на фінансовому ринку.  

Основними цілями внутрішнього аудиту діяльності банку на ринку 

платіжних карток повинні бути: оцінка організаційної структури банку 

(функціональність і взаємодія підрозділів, які забезпечують випуск та 

обслуговування платіжних карток); дотримання вимог чинного 

законодавства щодо реєстрації угод про членство у міжнародних платіжних 

системах; дотримання операційних правил платіжних систем; дотримання 

правил безпеки на всіх ділянках технологічного процесу (виробництво 

карток, процесування трансакцій, авторизація, оброблення електронних 

документів та взаємодія з платіжною системою); оцінка конкурентної позиції 

на ринку платіжних карток; дотримання порядку ведення бухгалтерського 

обліку та звітності [3]. 

Окрім того, в сучасних умовах розвитку платіжних карток набуває 

особливої актуальності питання управління ризиками та створення дієвої 
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системи внутрішнього контролю та аудиту операцій банку пов’язаних із 

можливістю шахрайств в картковому бізнесі. Так, в 2015 році українські 

банки отримали 181 млн гривень збитків від шахрайських операцій з 

платіжними картами. Це становило всього 0,0147% від обсягу транзакцій у 

цьому періоді, який дорівнював 1,2 трлн грн. Але в порівнянні з 2014 роком 

розмір збитків зріс у два рази. Загалом, в 2015 році 47 банків отримали 

збитки від карткового шахрайства. [2] Відповідно постійного контролю 

потребують процеси функціонування платіжних карток, такі, як ступені 

захисту картки, технологічні особливості картки, комунікаційні можливості 

банку-емітента та банку-еквайра, технічне устаткування та технологічне 

забезпечення торгівельно-сервісної мережі. 

Одним з дієвих методів функціонування ефективної системи 

внутрішнього контролю є моніторинг операцій та їх відхилень від 

стандартних параметрів. Аудитор повинен оцінити, наскільки система 

моніторингу забезпечує оперативне виявлення шахрайських дій та повноту і 

правильність формування звітності [3]. У сучасних умовах виникає 

необхідність впровадження спеціалізованих систем моніторингу, що 

використовують технології «соціальної інженерії» та передових 

інформаційних технологій, рекомендованих міжнародними платіжними 

системами. Зокрема, для програмних систем, які було створено фахівцями 

Процесингового центру «Українська фінансова мережа», розроблені 

ефективні критерії виявлення підозрілих та/або шахрайських трансакцій, 

засновані на рекомендаціях VISA International Risk Management 

(застосування методів статистичного аналізу, статистична обробка потоку 

трансакцій з метою виявлення закономірностей в поведінці карток, 

банкоматів, терміналів). Моніторинг при цьому здійснюється за допомогою 

систем «IFM», «Online Reporting» та«UFN Acquirer GUARD» [1].  

Операції банків з платіжними картками вимагають значних вкладень та 

інвестицій, що необхідні для випуску безпосередньо карток, роботи засобів 

обробки інформації, функціонування технічної та технологічної  
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інфраструктури. Головною задачею аудиту ефективності системи платіжних 

карток в сучасних умовах є перевірка: термінів окупності дорогого 

устаткування; витрат на служби, що забезпечують операції з картками 

(інкасація, каса, бухгалтерія); витрат на забезпечення процессингу платежів, 

підтримку ліній зв’язку і кореспондентських відносин; вартості комплектації 

обладнаної торговельної точки або місця установки банкомату.  

В умовах жорсткого конкурентного середовища, обмеження бюджету 

та необхідності переходу на нецінові методи конкуренції виникає 

необхідність постійного аналізу, контролю та внутрішнього аудиту наявності 

та  виконання стратегічних маркетингових програм діяльності банку. 

Аудиторами повинні бути перевірені наявність та виконання маркетингових 

програм при впровадженні системи карткових розрахунків, що повинні 

включати: виявлення найбільш прибуткових ринків і їх оцінка по збуту 

послуг з використанням пластикових карт; визначення сегментів потенційних 

споживачів банківських платіжних карт; розробку комплексу маркетингу, що 

полягає в формуванні гнучкого та здатного до модифікацій асортименту 

карткового портфелю, дослідженні та використанні ефективних систем 

дистрибуції карткових продуктів, виробленні гнучкої тарифної політики  та 

широкого використання  ефективних інструментів просування карткових 

програм; розробку заходів щодо збільшення активності власників карт з 

метою збільшення фінансової віддачі карткових програм; кооперацію на 

взаємовигідній основі з іншими емітентами з метою розширення мережі 

обслуговування, зменшення витрат і спільної боротьби з шахрайством. 

Таким чином, застосування в практичній діяльності розглянутих 

напрямів вдосконалення внутрішнього аудиту операцій банку з платіжними 

картками, та усунення виявлених проблем, дадуть змогу розширити 

можливості їх використання, сприятимуть підвищенню ефективності роботи 

банку на ринку платіжних карток та створенню конкурентних передумов 

діяльності банку. 
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Оскільки діяльність організації в сучасних умовах є дуже динамічною 

та соціально-відповідальною, виникає потреба у вдосконаленні системи 

управління, у тому числі за рахунок впровадження та вдосконалення 

проектного підходу. Проблематиці запровадження проектного 
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менеджментуприсвячені роботи: Бабаєва В.М.,  Бланка І.О., Вовчак О.Д., 

Загородніх О. А., Ліщинської В. В., Пересади А.А., Савчука, В. П. Чорної М. 

В. та ін.. Водночас, питання організації та функціонування проектного 

управління, шляхи його ефективного використання та оцінка 

результативності використання поки що недостатньо досліджені у 

вітчизняній науковій літературі. 

Метою роботи є дослідження теоретичних засад стандартизації 

проектного управління. 

У світі розроблені і використовуються міжнародні стандарти 

проектного управління: 

 стандарт PMI (Project Management Institute, USA); 

 стандарт IPMA (International Project Management Association); 

 стандарт  P2М («A Guidebook of Project and Program Management for 

Enterprise Innovation», Japan). 

Стандарти PMI і IPMA являють собою не просто набір документів, а 

системи навчання, сертифікації, консалтингу тощо, розроблені в результаті 

багаторічної роботи провідних спеціалістів у сфері менеджменту. 

Інститут Управління Проектами PMI був заснований в 1969 році в 

Філадельфії. Сьогодні Інститут управління проектами визнаний як 

некомерційна асоціація проектних менеджерів, яка нараховує близько 200 

тис. членів в 125 країнах світу [1]. 

Міжнародна асоціація проектного управління IPMA була заснована в 

1965 році в Європі, як неприбуткова асоціація. Вона поширена на усіх 

континентах,  має розгалужену мережу філій та пропонує свою систему 

сертифікації проектних менеджерів. З 1991 року представлена в Україні як 

Українська асоціація управління проектами (UPMA) [2]. 

Також, не менш популярний у світі P2M - «A Guidebook of Project and 

Program Management for Enterprise Innovation» – стандарт з управління 

проектами, що базується на досвіді Японії з 1999 року, який дозволив 

візуалізувати проекти з більшою доданою вартістю та інноваційні програми. 
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Головна перевага Р2М стосовно інших шкіл з управління проектами 

полягає в тому, що вона акцентує увагу на розробці інновації як підходу до 

управління програмами та управління очікуваннями зацікавлених осіб. 

Водночас проект в Р2М, в першу чергу – це зобов'язання менеджера проекту 

створити цінність як продукт відповідно до місії програми та організації в 

цілому [3]. 

Відповідно до японського стандарту P2М, управління проектами – це 

поєднання науки і мистецтва, які використовуються в професійних сферах 

проекту, щоб створити продукт проекту, який би задовольнив місію проекту, 

шляхом створення проектної команди, ефективного поєднання технічних і 

управлінських методів [4]. 

Відповідно до американського стандарту  PMBOK (Project Management 

Body Of Knowledge), управління проектами – це набір знань, навиків, 

інструментів і методів робіт проекту для задоволення вимог, пред’явлених 

проекту [5]. 

Враховуючи попередні визначення, ми пропонуємо розглядати 

проектне управління, як науку планування, організації і управління 

ресурсами для забезпечення успішного досягнення проектних цілей в умовах 

обмеженості часу та бюджету. 

Як правило, управління проектами передбачає врівноваження 

конкуруючих обмежень проекту: бюджету, часу, обсягу, якості. Взаємодія 

між обмеженнями така, що якщо один з факторів змінюється, то зміниться як 

мінімум ще один з факторів. Якщо зменшується час на впровадження, то 

зростає бюджет чи погіршується якість [6]. 

На нашу думку, управління проектами в компанії повинно спиратися 

на стратегію компанії і є інструментом впровадження цієї стратегії на 

практиці. В першу чергу здійснюється управління окремим проектом, а 

потім – портфелем проектів. 
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Стратегічні завдання входження України у світовий економічний 

простір та євроінтеграції актуалізують завдання пошуку, примноження та 

ефективного використання її конкурентних переваг, до яких, зокрема, 
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належать сприятливі умови для сільськогосподарського виробництва. Вступ 

України до Світової організації торгівлі загострив проблему забезпечення 

високої конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, що 

передбачає не лише технічне переозброєння галузі але й використання 

найбільш ефективних форм організації виробництва.  

Проблемам розвитку вітчизняного аграрного сектору присвячено праці 

багатьох науковців, зокрема І. Д. Метєлєєвої, В.В. Бакума, Я. В. Туницького, 

М. Й. Маліка та ін. Водночас залишається дискусійним питання вибору 

оптимальної форми функціонування сільськогосподарських підприємств, яка 

б дозволила підвищити їх продуктивність. 

Метою роботи є обґрунтування значення структурної перебудови 

сільськогосподарського виробництва на користь сільськогосподарських 

об’єднань.  

Аграрний сектор України набув нового значення для економіки 

України в контексті стрімкого зростання обсягів виробництва та експорту 

протягом останнього десятиліття. Разом з тим внаслідок конфлікту на 

Донбасі різке падіння промислового виробництва і згортання металургійного 

експорту зумовило прискорену реструктуризацію економіки України, значно 

підвищивши значення агросектору у її структурі та експорті. Зокрема, АПК 

став сектором, який продовжив зростання у кризовий 2014 р. та вперше став 

лідером за обсягом експортних поставок. Це, в свою чергу, забезпечує 

подальше зміцнення впливу основних учасників аграрного ринку 

регіонального та центрального рівня на перебіг політико-економічних 

процесів у країні. У зв’язку з цим набуває особливої актуальності розгляд 

останніх тенденцій у секторі та перспектив прискорення реформ галузі. 

Водночас аналіз корпоративних стратегій найбільших аграрних виробників в 

контексті їхньої зацікавленості у проведенні реформ у секторі дозволяє 

зробити припущення щодо темпів та глибини трансформацій в АПК у 

середньостроковій перспективі. 
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Сільське господарство - це одна з провідних галузей економіки 

України, яка має значні природні конкурентні переваги. Площа 

сільськогосподарських земель України - найбільша в Європі - 41,5 млн га 

(70% території країни), з них - 32,5 млн га використовуються для 

вирощування сільськогосподарських культур. Розвитку сектору також 

сприяють близькість основних ринків збуту, транспортна інфраструктура 

(залізниця, дороги, порти), постійне зростання світового попиту на 

продовольчі продукти і альтернативну енергетику, а також наявність 

порівняно дешевих трудових ресурсів. 

Сектор забезпечує близько 7% обсягу реалізованої продукції Обсяг 

реалізованої продукції (2015 р.), тут зайнято понад 3,5 млн населення (17% 

зайнятих в Україні). Сільське господарство було одним з небагатьох секторів 

економіки, який демонстрував зростання у 2014 р. (+ 2,2% р/р (без 

урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя)) [1]. 

В Україні нараховується декілька сотень компаній АПК, при цьому 

протягом останнього десятиліття чітко простежується тенденція щодо 

збільшення ролі та впливу великих аграрних господарств у загальному 

випуску сектору. Так, у 2015 р. агрохолдингами було вироблено 16,9% 

аграрної продукції в Україні [3]. У рейтингу ТОП-100 аграрних компаній за 

обсягом земельних банків, які знаходяться у їх оперативному управлінні, 

перша десятка включає компанії, які контролюють 150-670 тис. га 

сільськогосподарських земель. При цьому в управлінні 10 найбільших 

агрохолдингів України загалом знаходиться близько 7,5% 

сільськогосподарських угідь України [2]. Останні місця у цьому рейтингу 

займають компанії, що контролюють близько 10 тис. га земель кожна, однак 

їх також слід вважати досить великими сільськогосподарськими 

виробниками. 

Серед найпотужніших аграрних холдингів (за обсягом земельного 

банку в оперативному управлінні) слід виділити: "Укрлендфармінг", NCH, 
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"Кернел Групп", "Миронівський Хлібопродукт", "Українські аграрні 

інвестиції", "Астарта-Київ", "Мрія Агрохолдинг", "HarvEast", "Агротон" [4]. 

Аграрні холдинги концентрують значні фінансові ресурси під своїм 

контролем, мають вихід на експортні ринки, доступ до технологій та 

політичний вплив на місцевому та національному рівнях. Крім того, досить 

часто серед акціонерів таких підприємств представлені потужні міжнародні 

компанії, що надає їм додаткових переваг у лобіюванні на міжнародному 

рівні. 

 Ці агрохолдинги забезпечують 60,4% загального експорту5 

сільськогосподарської продукції в України. 

Головним недоліком при створенні великих підприємств є ризик 

монополізації галузі. Тому регуляторна аграрна політика держави у сфері 

конкурентних відносин має бути спрямована: по-перше, на недопущення 

монополізації ринку оренди землі й ринку сільгосппродукції та втрати 

конкуренції на них; по-друге, на створення рівних економічних умов для 

розвитку підприємств різних розмірів й організаційно-правових форм та 

становлення єдиних “правил гри”. 
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Проблема забезпечення повної, продуктивної зайнятості посідає 

важливе місце серед умов сталого розвитку будь-якої країни. Особливої 

актуальності в Україні вона набуває в умовах соціально-економічної кризи, 

зумовленої непослідовністю проведення реформ, анексією Криму та 

військовою агресією Російської Федерації на сході країни. Забезпечення 

економічного зростання неможливе без масштабних структурних змін як в 

економіці, так і в самій зайнятості в напрямку побудови постіндустріального 

суспільства. Забезпечення таких змін є важливим завданням національної 

економічної політики. 

Проблемами дослідження структури зайнятості є об’єктом численних 

наукових досліджень. Зокрема їм присвячені роботи таких видатних 

науковців як: О. А., Грішнова, Петрова І.Л., Мельничук Л. С., С.І. Бандур, 

В.М. Петюх та інші. Однак питання впливу соціально-економічної кризи на 

структуру зайнятості в Україні ще недостатньо досліджено в вітчизняній 

економічній літературі.  

Метою є визначення впливу соціально-економічної кризи на структуру 

зайнятості в Україні 

Зайнятість населення це певною мірою одна з головних характеристик 

соціально-економічного розвитку країни. В соціальному плані зайнятість дає 

людині змогу реалізувати себе в тій чи іншій галузі, досягти значних 
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результатів в певному виді економічної діяльності. Праця як діяльність є 

основним джерелом існування людини. 

Однак, серед особливостей економічних процесів Україні в період 

незалежності можна назвати тенденції деіндустріалізації, тобто скорочення 

частки продукції промисловості в суспільному продукті, зростання частки 

сировини і напівфабрикатів низького рівня обробки в структурі виробництва. 

Відповідні зміни відбулись і в структурі зайнятості. Вітчизняний ринок праці 

є малоефективним, нестабільним та недостатньо сформованим. Головними 

перешкодами на шляху до формування ефективного ринку праці є низька 

продуктивність праці, високий рівень тіньового сектора, відсутність 

структурних змін в економіці країни та низький рівень  оплати праці [1]. 

Проблема державного регулювання ринку праці є актуальною не лише 

для України.  Подальша машинізація та автоматизація виробництва, розвиток 

наукового-технічного прогресу це фактори, які спричинили  підвищення 

професійних вимог до фахівців, тим самим  унеможлививши  швидко знайти 

роботу. Всі ці явища дедалі більше перетворюються на чинник деградації 

робочої сили. Постала необхідність розробки політики зайнятості, яка буде 

враховувати специфіку перехідної економіки, національні особливості та 

менталітет населення [2]. 

    Однією з характерних рис ринку зайнятості України можна виділити 

такий аспект, що він має усталений характер та має невідповідність динаміки 

зайнятості до зростання темпів виробництва. До того ж на ринку праці 

України спостерігається таке явище, як надлишок праці в одних галузях або 

її дефіцит в інших. Тобто незбалансованість структури трудових ресурсів і 

робочих місць.  

Негативним чинником в сфері використання трудових ресурсів в Україні 

є також зростання неформальної зайнятості, зайнятості в тіньовому секторі 

економіки, яка за деякими оцінками досягла 50% ВВП. 

Соціально-економічна криза, що розпочалась наприкінці 2013 року ще 

більше загострила ці проблеми. Особливо криза позначилась на таких видах 

економічної діяльності як торгівля, промисловість та сільське господарство. 
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Частка зайнятих в промисловості скоротилася з 16,4% (у 2014 р.) до 15,6% (у 

2015р.), що є свідченням випереджаючих темпів скорочення виробництва в 

цих галузях. Одним з негативних структурних аспектів зайнятості є те, що 

велика частка населення в Україні зайнята в сфері сільського господарства, 

де цей показник становить 17,5% [3]. 

Для порівняння, в загальній структурі зайнятості ФРН частка зайнятих в 

промисловості складає 31 %, у сільському господарстві 1%. Отже 

промисловість є однією з головних галузей економіки Німеччини.  Водночас, 

47% зайнятих у Німеччині працюють у сфері послуг, тоді як для України цей 

показник складає лише 3%. Така прогресивна структура зайнятості в ФНР 

відповідає високим показникам економічного розвитку та рівня життя 

населення. За обсягом виробництва вона займає третє місце в світі, а у 

світовій торгівлі - друге. Відповідно до такої структури виробництва і 

зайнятості потрібно прагнути Україні. 

Для досягнення структури зайнятості, що відповідає індустріальній та 

постіндустріальній стадії  виробництва необхідно створювати стимули для 

розвитку промислового виробництва, насамперед продуктивних, наукоємних 

галузей та розвиток сфери послуг. Державі слід збільшити фінансування 

таких конче необхідних суспільству, але низько прибуткових галузей як: як 

освіта, охорона здоров’я, наука, мистецтво, спорт, підвищувати рівень оплати 

та престижність праці в них. Пріоритетним напрямком має стати розвиток 

виробничої інфраструктури, що сприяло б підвищенню рівня зайнятості, 

покращенню її структури та створювало б умови для подальшого соціально-

економічного розвитку.  
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 Україна належить до числа країн зі складною демографічною 

ситуацією. За роки після проголошення незалежності зросла смертність, 

скоротилась народжуваність, посилився імміграційний відтік населення. 

Анексія Криму, військові дії на сході країни, погіршення економічної 

ситуації  ще більше посилили ці процеси. Якщо ці сучасні темпи депопуляції 

збережуться протягом найближчих п’яти-десяти років Україні загрожує 

демографічна катастрофа, фактичне вимирання нації. Тому вирішення 

проблем збереження людського потенціалу є ключовим завданням  

державної соціальної політики. 

Дослідженням  демографічної ситуації в Україні займається чимало 

вітчизняних науковців, серед яких О. А. Грішнова, Е.М. Лібанова, О. В. 

Макарова Л. С. Лісогор та інші. Водночас проблеми впливу сучасної 

економічної кризи на економічні процеси поки що недостатньо досліджені в 

українській науковій літературі.   
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Метою  є аналіз демографічних наслідків анексії Криму та військового 

протистояння на сході України. 

Нинішня війсково-політична та економічна ситуація критично 

загострила демографічні проблеми в Україні. За даними Державної служби 

статистики України чисельність населення за  період з 2012 р. по 2016 р. 

знизилось на 2,9 млн. осіб Причому, левова частка цього скорочення (87%) 

припала на 2014 р. (рис. 1). 

 

Рис 1. Чисельність населення України станом 

 на 01.01.2012-01.01.2016 років [1]. 
 

Основними причинами стало стрімке підвищення рівня смертності та 

зменшення народжуваності. В Україні вже традиційно склався низький 

рівень народжуваності, зумовлений як погіршенням економічної ситуації у 

переважної більшості домогосподарств, так і традиційними для європейських 

країн причинами, пов’язаними зі зміною місця і ролі жінки в суспільному 

житті. З 2011 по 2016 р. народжуваність скоротилась з 11 до 10,7 осіб на 1000 

населення. При цьому, найгірша ситуація склалась в Донецькій та Луганській 

областях, де цей показник у 2014 р склав 8,2 та 5,1, відповідно [1]. Основна 

причина цього – суттєве старіння населення в цих областях через відтік 

більш молодої і економічно-активної його частини за кордон або в більш 

благополучні регіони. 

Ці ж території традиційно належали до числа регіонів з найвищими 

показниками смертності населення (16,6, в розрахунку на 1000 осіб, в 
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Донецькій області і 10,2 - Луганській) у 2015 р., що ще більше підвищило 

рівень смертності серед осіб працездатного віку [2].  

Крім того, зберігається високий рівень смертності через хвороби, 

нещасні випадки, шкідливі звички, алкогольну та наркотичну залежність 

тощо. Переважна більшість населення мають низький та нижчий за середній 

рівень фізичного здоров’я. В той же час, значно зросли показники 

захворюваності злоякісними новоутвореннями, серцево-судинної та 

кровоносної систем. Поширюються серед населення працездатного віку 

розлади психіки внаслідок хронічних алкогольних синдромів і внаслідок 

уживання наркотичних та інших психоактивних речовин. Спостерігається 

зростання смертності від нещасних випадків, травматизму як виробничого, 

так і побутового характеру, самогубств та інших зовнішніх причин. Рівень 

смертності від нещасних випадків в Україні перевищує відповідний, в 

європейських країнах у 2-4 рази.  

Таким чином, анексія Криму та військові протистояння на сході 

України значно вплинули на демографічну ситуацію в Україні. Зокрема це 

проявилось в зменшенні рівня народжуваності та зростанні рівня смертності. 

Основний шлях подолання негативних тенденцій у цій сфері полягає в 

послідовній політиці щодо підтримки молодих сімей та сімей з дітьми, 

підвищення рівня доходів, забезпеченості послугами установ освіти і 

охорони здоров’я. А це можливо, насамперед, за умови подолання соціально-

економічної кризи, забезпечення миру на сході країни та підвищення 

ефективності економіки на основі її кардинального реформування. 
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Постановка проблеми. Важливе місце в процесі здійснення 

господарської діяльності займає питання забезпечення потреби підприємств в 

оборотному капіталі за рахунок формування фінансових ресурсів із різних 

джерел. Використання підприємствами у своїй діяльності  власного капіталу 

забезпечує їм фінансову стійкість, однак, використання лише власних 

ресурсів не завжди дає можливість інтенсивного розвитку підприємства, що 

дозволяє збільшувати прибутковість господарської діяльності. На жаль, на 

сьогоднішній день для більшості вітчизняних підприємств використання 

позикових коштів є нерентабельним у звʼязку з високою вартістю 

обслуговування таких ресурсів. Тому пошук нетрадиційних джерел 

формування оборотних активів є актуальним завданням фінансового 

менеджменту. 

Значний внесок у дослідження питання ефективного управління 

оборотним капіталом зробили такі зарубіжні та вітчизняні вчені: 

Демченко Т.А., Корбут А.А., Загоруйко С.В., Поважний О.С., Косенко Ю.Г., 

Рибіцька А.В., Черемісова Т.А., Ліпич Л.Г., Суярова О.О., Дробишева О.О., 

Камінська Т.Г. та ін. Однак, існують питання теоретичного та практичного 

характеру в управлінні оборотним капіталом підприємства, які залишаються 

невирішеними. До них варто віднести наступні проблеми: забезпечення 
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господарської діяльності оборотним капіталом із визначенням оптимальної 

структури та джерел його формування, оцінювання впливу системи 

управління оборотним капіталом на фінансовий стан і діяльність 

підприємства. 

Мета дослідження – визначення нетрадиційни та інноваційних джерел 

формування оборотних активів підприємств.  

Викладення основного матеріалу. Традиційними інструментами 

фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні лишаються 

власні кошти підприємств (прибуток та амортизаційні відрахування), кошти 

інвесторів (в т.ч. іноземних), банківські кредити та бюджетне фінансування з 

переважанням фінансування за рахунок власних коштів [1]. Разом з тим 

фінансування оборотного капіталу українських підприємств залишається на 

вкрай низькому рівні, про що можуть свідчити зокрема показники ділової 

активності [1]. Це вимагає пошуку нових, а в умовах гострої нестачі 

традиційних засобів – альтернативних джерел фінансування оборотного 

капіталу підприємства. 

Малодослідженим але перспективним джерелом фінансування 

формування оборотних активів підприємства є залучення так званого 

мезонін-капіталу. Зарубіжна практика свідчить про нарощування цього виду 

фінансування, яке відбувається у різних формах, зокрема так званого 

субординованого боргу, партисипативних кредитів, конвертованих облігацій, 

«тихої» участі у корпорації, розміщенні привілейованих акцій [2]. Ці 

інструменти в тій чи іншій мірі є своєрідним поєднанням боргових 

інструментів з участю інвесторів у капіталі підприємства. Відповідно 

варіюються і основні атрибути таких інструментів, як то приміром 

терміновість, наявність забезпечення та черговість задоволення вимог 

кредиторів (субординовані борги залучаються на тривалий час, є 

незабезпеченими та вимоги кредиторів по них у разі банкрутства емітента 

погашаються в останню чергу перед задоволенням вимог акціонерів), участь 
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у прибутках чи фіксована дохідність (відповідно партисипативні кредити та 

привілейовані акції, які дають право на отримання частини прибутку 

підприємства, але не дають права голосу в управлінні ним), відповідальність 

вкладеним капіталом за зобов’язаннями корпорації («тиха» участь не 

передбачає такої відповідальності), можливості конверсії боргу у власність 

(конвертовані облігації) тощо. 

Перевагами такої форми залучення джерел фінансування є зокрема 

більша підприємницька свобода реципієнта та обмеження втручання 

мезонінного інвестора, збільшення фінансування без розмивання часток 

акціонерів, довгостроковий характер залучення коштів, гнучкість оплати за 

користування капіталом (в разі використання інструментів з плаваючою 

відсотковою ставкою), зменшені вимоги до забезпечення боргу тощо, хоча 

вартість залучення мезонін-капіталу зазвичай є дорожчою порівняно з 

традиційними борговими інструментами. 

Висновки. В Україні фінансування підприємств за рахунок мезонін-

інвестування поки що не знайшло достатнього розповсюдження. На заваді 

цьому стоїть нормативна неврегульованість, низька довіра інвесторів до 

такого виду фінансування тощо. Відповідно для транспарентного розвитку 

мезонінного фінансування в Україні необхідно вдосконалення нормативно-

правового забезпечення, зокрема прийняття підзаконних актів Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, створення національного 

сегменту ринку мезонін-фінансування тощо. 
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Постановка проблеми. Отримання прибутку є головною метою  

діяльності комерційного підприємства. Прибуток є головним 

результатуючим показником його діяльності, водночас виступаючи основним  

джерелом фінансування розвитку та забезпечення фінансової стійкості 

підприємства. Тому формування фінансового механізму управління  

прибутком має на меті забезпечення  стабільного розвитку підприємства у 

довгостроковому періоді. 

Проблемам управління прибутком присвячені дослідження таких 

вітчизняних учених: І. Бланка, С. Голова, О. Дація, В. Коробова, Н. Костіної, 
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Ж. Нестеренко, А. Поддєрьогіна, О. Поважного, В. Суторміної, М. Чумаченка 

та ін. Серед зарубіжних учених слід відзначити праці І. Балабанова, 

Л. Бернстайна, Р. Брейлі, Є. Брігхема, В. Ковальова, Ф. Найта, Є. Нікбахта, 

С. Росса, Р. Сайфуліна, Е. Хелферта, О. Шеремета та ін.  

Аналіз економічної літератури показує, що велику увагу дослідники 

приділили створенню методичних положень з управління формуванням та 

розподілом прибутку підприємства. Разом з тим окремі аспекти проблеми 

залишилися невирішеними, зокрема питання щодо створення ефективного 

механізму управління  формуванням, розподілом і використанням прибутку 

підприємства. 

Метою дослідження є розгляд особливостей формування механізму 

управління  прибутком підприємств у сучасних умовах їх діяльності. 

Викладення основного матеріалу. Механізм управління прибутком 

підприємства має базуватися на діях та процедурах в певній послідовності, 

спрямованих на забезпечення реалізації пошуку найбільш ефективних 

джерел формування прибутку, напрямків його розподілу та використання з 

метою забезпечення ефективного розвитку підприємства.  

Ключовими складовими механізму управління прибутком 

підприємства мають бути: його формування, розподіл та використання, що 

передбачає створення на підприємстві методичного, нормативного, 

організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення (рис.1).  

Формування прибутку підприємства відбувається в результаті його 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльностей. Ця складова 

фінансового механізму має будуватися на наступних елементах: планування 

прибутку в розрізі видів діяльності підприємства, управління доходами та 

витратами, податковий менеджмент на підприємстві, управління 

операційним важелем. Основними критеріями формування прибутку мають 

бути: його максимізація з урахуванням ресурсного потенціалу підприємства 

та ринкової кон’юнктури, забезпечення максимізації ринкової вартості 
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підприємства, його ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, 

інвестиційної привабливості та оптимального поєднання між рівним 

прибутковості та прийнятним рівнем ризику. 

До основних складових управління розподілом та використанням 

прибутку підприємства можна віднести: забезпечення виплат необхідного 

рівня доходу на інвестований капітал власникам підприємства (дивідендна 

політика), забезпечення виплат нарахувань з податку на прибуток, 

забезпечення формування резервного капіталу підприємства, формування 

фонду споживання (матеріальне заохочення працівників тощо) та управління 

реінвестуванням прибутку. 
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Критерії 

 Максимізація прибутку 
з урахуванням ризику; 

 Забезпечення 
фінансової стійкості, 
ліквідності та 
платоспроможності; 

 Забезпечення 
максимізації ринкової 
вартості 

 Підтримка рівня 
капіталізації 
підприємства 

 Забезпечення розвитку 
підприємства; 

 Стимули до 
підвищення 
продуктивності праці 

Правове забезпечення 

Методичне забезпечення 

Організаційне забезпечення 

Інформаційно-аналітичне 

забезпечення 

Рис. 1. Механізм управління формуванням, розподілом та використанням прибутку 

підприємства 
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Висновки. Результати проведеного дослідження дають змогу 

сформулювати такі висновки:  динамічний розвиток підприємства неможливий 

без створення дієвого механізму управління прибутком, основною метою якого 

є забезпечення умов для ефективного формування, розподілу й використання 

прибутку у поточному і перспективному періодах; управління прибутком 

підприємства передба- чає створення методичного, організаційного та 

інформаційно-аналітичного забезпечення з ме тою раціонального використання 

ресурсів підприємства; формування прибутку підприємства відбувається в 

процесі його операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, передбачає 

управління доходами та витратами від даних видів діяльності, податковими 

платежами, операційним важелем, а також планування величини прибутку від 

різних сфер діяльності підприємства; управління розподілом і використанням 

прибутку підприємства повинно відповідати загальній стратегії розвитку 

підприємства, сприяючи підвищенню його ринкової вартості, формуванню 

необхідних і достатніх обсягів інвестиційних та фінансових ресурсів з 

урахуванням інтересів власників і працівників підприємства.   
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Постановка проблеми. У здійснені виробничо-фінансової діяльності 

господарюючих суб'єктів бере участь велика кількість взаємопов'язаних 

організаційних, трудових, матеріальних і фінансових факторів. Мета кожного 

підприємства якомога більш ефективно використати ці фактори, адже від 

ефективності їх використання залежать фінансові результати діяльності 

підприємства. Одним з основних факторів виробництва є капітал підприємства. 

Ефективне ж управління факторами виробництва вимагає зокрема і здійснення 

оптимізації капіталу підприємства. 

Проблемі оптимізації капіталу в сучасній економіці приділяється велика 

увага, про що свідчить велика кількість опублікованих наукових праць. Серед 

відомих спеціалістів, що займаються розгляданням даної проблеми заходяться 

Є.В.Брігхем, І.О.Бланк, В.В.Ковалев, Ю.М.Воробйов, Е.С.Стоянова, 

Е.В.Негашев та інші. Проте залишається ще багато невирішених питань, 

зокрема в галузі розробки теоретичних та практичних основ організації 

управління капіталом підприємства. 

Метою дослідження є узагальнення та пошук новітніх підходів до 

управління структурою капіталу підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Управління структурою капіталу має 

на меті досягнення такого співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел 
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коштів, яке б здійснювало максимальний позитивний вплив на реалізацію його 

стратегічних цілей. 

Питання управління структурою фінансового капіталу широко 

висвітлюються в економічній літературі та представлені різними точками зору 

на вирішення цієї проблеми. 

Першим підходом для вирішення цієї проблеми є традиційний підхід. 

Послідовники цього підходу вважають, що: 1) вартість капіталу фірми залежить 

від його структури; 2) існує оптимальна структура капіталу, що мінімізує 

значення середньозваженої вартості капіталу і відповідно максимізує ринкову 

вартість фірми [1, с.35-43]. 

Є.С. Стоянова запропонувала свій підхід до управління структурою 

фінансового капіталу — з боку управління теорією фінансового левериджу 

(максимізації  рівня прогнозованої фінансової рентабельності) [2, с.128]. При 

формуванні раціональної структури капіталу методом фінансового левериджу 

можна знайти таке співвідношення між позиковими та власними коштами, при 

якому вартість акції підприємства буде найвищою, що можливе  при  достатньо  

високому,  але  не  надмірному ефекті фінансового важеля. 

Підхід Ковальова щодо ефективного управління капіталом підприємства 

та його структурою базується на побудові балансових моделей оцінки 

фінансового стану підприємства, зокрема через управління власним оборотним 

капіталом та фінансовою стійкістю підприємства. 

Ще одним підходом до управління  структурою капіталу є його 

оптимізація за рівнем ризику. Підвищення частки позичкового капіталу має 

наслідком зростання фінансового ризику (тобто недостатності у підприємства 

коштів для сплати відсотків по кредитах) [3, с.102]. Вирішення даної проблеми 

і оцінки платоспроможності підприємства, на наш погляд, полягає у визначенні 

припустимого рівня ризику при залученні додаткового обсягу позичкового 

капіталу. 

Вказані підходи як на нашу думку мають свої переваги та недоліки, 

зокрема щодо конфлікту критеріїв, наприклад, максимізації фінансової 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

103 

 

рентабельності та припустимості ризику, плеча фінансового лефериджу та 

фінансовою стійкістю і ліквідністю підприємства тощо. 

На нашу думку прогресивним в управлінні структурою капіталу можна 

вважати підхід на основі який ґрунтується на управлінні грошовими потоками 

підприємства. Даний підхід дає змогу природнім чином пов'язати ці   критерії. 

Базова модель управління грошовими потоками підприємства запропонована у 

роботі [4, с.61]. 

У цьому контексті під грошовим потоком розуміють різницю між 

кількістю отриманих і витрачених грошей, фактичні чисті готівкові кошти, які 

надходять у фірму (чи витрачаються нею) протягом деякого визначеного 

періоду. Оцінка фінансового стану підприємства за критерієм грошового 

потоку дає можливість враховувати реальну поточну ситуацію на підприємстві, а 

саме - отримання (позитивний грошовий потік) або сплата (негативний 

грошовий потік) грошових коштів. Відсутність балансу між позитивними і 

негативними грошовими потоками, з одної сторони, може призвести до втрати 

потенційних прибутків фірми і, з другої сторони, до втрати ліквідності. 

Пропонований підхід щодо формування оптимальної структури капіталу 

фірми дає можливість агрегувати базові критерії оптимальності через 

застосування економіко математичної моделі вигляду: 

  

  

де рентабельність власного капіталу порівнюється з вартістю залучень 

відповідно простих та привілейованих акцій, облігацій та кредитів.  

Висновки. В результаті проведеного дослідження систематизовано і 

узагальнено методичні підходи до оптимізації капіталу підприємства. 

Концепція оцінки вартості капіталу виходить з того, що капітал як один з 

факторів виробництва має певну вартість, яка суттєво впливає на рівень 

поточних та інвестиційних витрат підприємства. Визначено перспективний  
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підхід до формування оптимальної структури капіталу на основі управління 

грошовими потоками підприємства. 
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За останні роки у світі прискорюються зміни у соціальному та 

економічному житті. Він перебуває на порозі структурних зрушень, що 

пов’язані з експоненційним зростанням кількості даних, тільки  незначний 

відсоток яких обробляється та аналізується [1; 2]. Ці зміни стосуються й 

фінансової сфери, зокрема роботи банків. Банки, які зможуть більш ефективно 
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та якісно обробляти інформацію будуть мати переваги в інноваційному 

розвитку та матимуть можливість підвищити власну ефективність за рахунок 

використання високотехнологічних банківських продуктів та послуг.  

Технологізація, під якою розуміється впровадження та подальший 

розвиток технологій у різних сферах суспільства, є невід’ємним процесом 

розвитку економіки. Це зумовлено одним з базових принципів економіки, що 

полягає у обмеженості всіх наявних ресурсів, і об’єктивною необхідністю їх 

економії. Технологізація суттєво впливає на діяльність банківських установ, що 

підтверджується як окремими елементами стратегій їх розвитку, так і 

динамікою показників діяльності. Все це в сукупності змінює структуру 

капіталу сучасного банку і буде змінювати в подальшому. Так, в стратегіях 

більшості банків, які є досяжними для широкого загалу, можна побачити такий 

розділ як інформаційні технології [4; 5]. Отже, керівництво банків розуміє про 

необхідність розвитку такого стратегічного напрямку, як впровадження і 

використання новітніх банківських технологій. 

Технологічний розвиток суспільства та економіки неминуче впливає на 

участь людини в економічному процесі, а отже й на людський капітал в 

структурі загального капіталу. Наприклад, один з провідних банків України АТ 

«Ощадбанк» в своїх стратегічних планах на 2012-2015 роки запланував 

збільшення частки прибутку на одного працівника з 7,5 до 19,0 %. Це можна 

здійснити в тому числі й за рахунок зменшення чисельності персоналу. В 

стратегії розвитку Сбербанку Росії в розділі «Управління численністю 

персоналу» можна прочитати: «Результатом передбачуваних змін технологій та 

організації роботи Банку стане істотне зростання продуктивності праці та 

ефективності систем управління, який створить можливості для вивільнення 

значних трудових ресурсів. ці ресурси будуть задіяні в першу чергу для 

забезпечення обробки більшого обсягу операцій Банку без збільшення 

чисельності персоналу , а також для поліпшення якісних характеристик роботи, 

зокрема покращення якості обслуговування та підвищення обсягу продажів. У 

багатьох випадках збільшення продуктивності праці дасть можливість 
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оптимізувати чисельність персоналу Банку». Далі у цій же стратегії «До 2020 

року Банк планує привести середньооблікову чисельність персоналу до рівня 

210 тис. чоловік, що відповідає щорічному скорочення чисельності на 3-5% при 

планованому щорічному зростанні кількості операцій на 8-10%». У звіті 

АТ «Укрексімбанк» в розділі щодо майбутньої кадрової політики також є 

посилання на те, що кількість персоналу не буде зростати: «забезпечити 

мінімізацію введення нових штатних одиниць» [5, с.50]. Отже, ці дані 

показують, що технологізацію визнають провідні міжнародні та вітчизняні 

банки та враховують її вплив при розробці та реалізації власних стратегій 

розвитку в частині людського капіталу та інформаційних технологій. 

Наступною складовою капіталу банку, що зазнає суттєвих змін є власне 

технологічна складова, яка міститься частково у фізичному капіталі банків, 

тобто власне основних засобах, та інтелектуальному капіталі – програмному 

забезпеченні, ноу хау, інноваціях. Якщо ми звернемось до показників звітності 

діяльності банків України та вирахуємо питому вагу основних засобів та 

нематеріальних активів у структурі загальних активів упродовж останніх 

десяти років (табл. 1), то тенденція проявиться досить чітко.  

Таблиця 1 

Динаміка питомої ваги технологічної складової активів у сукупних активах 

банків України упродовж 2005-2016 років 

Дата 
Питома 

вага, % 
Дата 

Питома вага, 

% 
Дата 

Питома вага, 

% 

01.01.05 0,02 01.01.09 3,21 01.01.13 3,44 

01.04.05 0,24 01.04.09 3,77 01.04.13 3,29 

01.07.05 0,12 01.07.09 3,93 01.07.13 3,21 

01.10.05 0,07 01.10.09 3,86 01.10.13 3,16 

01.01.06 0,00 01.01.10 4,08 01.01.14 3,18 

01.04.06 0,04 01.04.10 3,99 01.04.14 3,03 

01.07.06 0,15 01.07.10 3,97 01.07.14 2,86 

01.10.06 0,01 01.10.10 3,86 01.10.14 2,80 

01.01.07 0,13 01.01.11 3,85 01.04.15 3,12 

01.04.07 0,06 01.04.11 3,68 01.07.15 3,57 

01.07.07 0,07 01.07.11 3,59 01.10.15 3,81 
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01.10.07 0,06 01.10.11 3,54 01.01.16 4,07 

01.01.08 0,05 01.01.12 3,54 01.04.16 4,22 

01.04.08 0,06 01.04.12 3,38 01.07.16 4,37 

01.07.08 0,05 01.07.12 3,46 01.10.16 4,88 

01.10.08 0,06 01.10.12 3,45 01.01.17 Немає даних 

 

Дані табл. 1 показують, що до 2009 року питома вага технологічної 

складової активів банків України не перевищувала й 1%, а починаючи з кінця 

2008 року частка поступово збільшується. Це говорить про те, що банки більше 

уваги стали приділяти сучасним технологіям, зокрема Інтернет-банкінгу, який 

набув широкого розповсюдження у 2010-2012 роках. 

На жаль, форми статистичної звітності вітчизняних банків не дозволяють 

побачити окремо питому вагу інтелектуального капіталу без врахування 

фізичної складової, щоб статистично переконатись у наявності зростання часки 

саме інтелектуальної складової капіталу. Проте таке поєднання основних 

засобів та нематеріальних активів частково виправдане, оскільки у більшості 

випадків нарощування інтелектуальної складової, зокрема новітнього 

програмного забезпечення та інноваційних технологій безпосередньо 

супроводжується купівлю належного обладнання, тобто збільшенням й 

фізичної частки капіталу. 

Основні зміні в структурі капіталу банку, зумовлені процесом 

технологізації економіки, полягають у такому: 1) відбувається поступове та 

заплановане зменшення участі людського капіталу в діяльності банку; 

показником, що підтверджує дану тенденцію є чисельність персоналу та її 

відношення до активів банку; 2) збільшення частки інтелектуального капіталу в 

частині програмного забезпечення операцій та діяльності та зростання 

основних засобів, що підкріплюють впровадження новітніх технологій; 

показник, що підтверджує дану тенденцію є частка основних засобів на 

нематеріальних активів в загальних активах банку;  
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  Ефективність діяльності кредитної спілки оцінюється за 

результативними показниками, до яких можна віднести як кількісні 
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(нерозподілений дохід), так і якісні (фінансові нормативи, яких повинна 

дотримуватись кредитна спілка у процесі своєї діяльності відповідно до вимог 

Нацкомфінпослуг). 

Згідно Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка є 

неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами на 

кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному 

кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових 

внесків членів кредитної спілки» [1]. Розуміння неприбутковості діяльності 

кредитних спілок є одночасно і простим, і складним. Дані фінансові установи 

відносяться до неприбуткових, оскільки не мають на меті отримання прибутку, 

але складність полягає у тому, що все ж таки вони отримують прибуток. Ці 

взаємовиключні положення відображають особливості діяльності кредитних 

спілок, які в своїй основі мають унікальний фінансово-господарський механізм, 

що принципово відрізняє їх від інших суб’єктів господарювання і який в 

усьому світі надає їм право на отримання неприбуткового статусу.  

Слід зазначити, що неприбуткова діяльність не є безприбутковою 

діяльністю. В результаті здійснення господарської діяльності в певні періоди 

часу виникає невідповідність фактично отриманих доходів і понесених витрат, 

що може призвести до виникнення прибутку. Але цей прибуток, в даному 

випадку, не є метою діяльності кредитної спілки, а наслідком неможливості 

точного розрахунку таких цін за послуги та надання таких обсягів цих послуг, 

які б забезпечили точну відповідність отриманого доходу понесеним витратам. 

Таким чином, неприбуткова діяльність не є безприбутковою, а виникнення 

прибутку в процесі неприбуткової діяльності не переводить її у статус 

прибуткової, бо отриманий прибуток не є метою діяльності. Крім того, 

неприбуткова діяльність – це надання послуг власникам-клієнтам. Будь-який 

кооператив створюється та діє з метою забезпечення своїх членів необхідними 

послугами. Члени кооперативу є одночасно його рівноправними власниками і 

клієнтами. Вони фінансують діяльність свого кооперативу і користуються його 

послугами. Члени кооперативу формують пайовий капітал, необхідний для 

здійснення неприбуткової господарської діяльності і оплачують отримані від 

кооперативу послуги. Паї в кооперативі вносяться не для отримання на них 
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прибутку, а для забезпечення функціонування кооперативу і отримання 

можливості користуватись його послугами. 

Таким чином, ефективність діяльності кредитної спілки, з одного боку, 

полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні, а з іншого – 

отримання позитивного фінансового результату, що свідчить про перевищення 

отриманих доходів кооперативу над витратами, і що не порушує статусу 

неприбутковості, оскільки лише кінцева мета організації визначає, чи є ця 

організація орієнтованою на отримання прибутку, чи вона має зовсім інші 

наміри, і прибуток – це лише один із засобів здійснення цих намірів. Такий 

статус затверджено і Законом України «Про кредитні спілки».  

Однак, зміни, внесені до Податкового кодексу України в 2015 році [2], 

фактично нівелюють неприбутковий статус кредитних спілок та прирівнюють 

їх діяльність до комерційних суб’єктів, метою яких є отримання прибутку. 

Зокрема, статтею 142 Податкового кодексу України не передбачено звільнення 

кредитних спілок від оподаткування податком з прибутку. Зазначена правова 

норма породжує виникнення у кредитних спілок податкового навантаження з 

податку на прибуток, а об’єктом оподаткування є доходи від операцій з 

активами, тобто процентні доходи від надання кредитів, від розміщення 

вільних коштів на депозитних рахунках в банках та об’єднаних кредитних 

спілках, від державних цінних паперів, плата від надання поручительств. Такі 

правила оподаткування доходів кредитних спілок України породжують зміни у 

кредитній політиці цих фінансових установ. Кредитні спілки, на відміну від 

комерційних банків, не ставлять за мету одержання максимального прибутку. 

Саме ця обставина дозволяє здешевити вартість кредитних ресурсів. Крім того, 

кредитні спілки обмежуються лише декількома видами операцій: приймають 

вступні й членські внески, а також депозитні внески і видають позики своїм 

членам. Тому адміністративні витрати кредитних спілок менші, ніж у 

комерційних банках, у яких перелік послуг набагато ширше, що, відповідно, 

збільшує їхні витрати на обслуговування клієнтів і управління установою. 

Виникнення податкового навантаження з податку на прибуток зумовлює 

збільшення процентних ставок за кредитами, що в умовах зниження 
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платоспроможності населення погіршує якість кредитного портфелю та знижує 

доступність цієї фінансової послуги для споживачів.   

Недосконалість законодавства з регулювання ринку фінансових послуг 

створює такі умови функціонування кредитних спілок, які призводять до 

погіршення ефективності діяльності як в економічному, так і в соціальному 

значенні. 
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Сучасний рівень економічної інтеграції країн передбачає інтеграцію 

бухгалтерського обліку як одну з необхідних умов міжнародного 

співробітництва. Вибір європейського шляху розвитку, першим етапом якого 
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був вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ), передбачає 

необхідність реформування галузей економіки у всіх сферах та удосконалення 

системи бухгалтерського обліку у відповідності до міжнародних стандартів, 

якими керуються країни ЄС.  

Ідея гармонізації різних систем бухгалтерського обліку реалізується в 

рамках Європейського співтовариства ще з 1961 року. Суть її полягає в тому, 

що незважаючи на значні розбіжності національних особливостей розвитку 

господарських процесів та ведення бухгалтерського обліку, має місце певна 

схожість зовнішніх факторів (економічних, політичних тощо) різних країн, що 

дає змогу говорити про поєднання існуючої моделі організації обліку всередині 

країни з «міжнародною системою обліку». Необхідною умовою при цьому є  те, 

що національні стандарти не повинні суперечити міжнародним та аналогічним 

стандартам в країнах-учасницях співтовариства, тобто повинні знаходитись в 

відносній гармонії одне з одним. 

Гармонізацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності доцільно 

визначати не тільки за теоретико-методологічною базою, а й за практичними 

основами стосовно ведення бухгалтерського обліку. Так, наприклад, у 

Німеччині бухгалтерські організації здебільшого займаються проблемами 

відповідності практики чинному законодавству, ніж розробкою нових 

бухгалтерських процедур. В Україні ж, як і в інших постсоціалістичних країнах 

традиція державного управління обліком поступово змінюється на державне 

регулювання, що на даний момент не вирішує проблему узгодженості між 

практичними операціями та нормативною базою.  

Яскравим прикладом цього є реалізація необоротних активів, яка в обліку 

та в усіх формах звітності відображається як операційна діяльність, крім Форми 

№ 3 «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим і непрямим методами), у якій 

вище названа операція заповнюється у розділі інвестиційної діяльності. Цей 

нюанс досить сильно впливає на зручність заповнення «Звіту про рух грошових 

коштів» та є вагомою проблемою для ще не досвідчених бухгалтерів. 

Також на сьогодні залишаються невирішеними деякі питання, що 

створюють методичну неузгодженість у практиці оцінки запасів. В умовах 

нестабільності ринку, що спричиняє досить значні коливання цін, оцінка 
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запасів за вартістю їхнього придбання не є об’єктивною. Саме тому закордонна 

практика обліку й звітності виробила досить ефективні способи вирішення цієї 

проблеми. Щоб зберегти об’єктивність оцінки запасів в умовах цінової 

нестабільності, вони оцінюються запаси за правилом найнижчої оцінки. 

Сутність його полягає в тому, що дотримується принцип обачності, згідно з 

яким запаси оцінюються й відображаються за найменшою з можливих 

вартостей – ринковою ціною або собівартістю. 

Зокрема, відсутній порядок бухгалтерського обліку виробничих запасів, 

що не використовуються у господарській діяльності підприємства більше, ніж 

один рік та не можуть бути реалізовані у зв’язку з відсутністю попиту на них. 

Також не врегульовано бухгалтерський облік виробничих запасів, які надійшли 

безоплатно та не використовуються в господарській діяльності, а отже, не 

підпадають під критерій тих, що приносять економічну вигоду. Тобто 

виконання вимоги превалювання економічного змісту над юридичною формою 

(що є однією з базових основ МСФЗ) щодо запасів виявляється мало можливим 

в Україні, адже часто не дотримується на практиці [3]. 

При трансформації підприємством фінансової звітності з національних 

стандартів на міжнародні варто пам’ятати про необхідність кардинальних змін 

в багатьох аспектах ведення обліку. Наприклад, рахунки, які використовуються 

для відображення передоплати: 371 «Розрахунки за виданими авансами»  та 681 

«Розрахунки за авансами одержаними» – відповідно до МСФЗ повинні бути 

замінені на 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та 36 

«Розрахунки з покупцями та замовниками» відповідно.  

З суми фінансових активів та фінансових зобов’язань повинні бути 

виключені суми непрямих податків, для України це означає закриття 

(виключення) рахунків 643 «Податкові зобов’язання» та 644 «Податковий 

кредит». 

Для ведення обліку зобов’язань при здійсненні трансформації фінансової 

звітності слід враховувати, що забезпечення створюються тільки, якщо на 

кінець звітного періоду підприємство мало існуючі зобов’язання. В Україні 

згідно з законодавством обов’язково є створення забезпечень на виплату 

відпускних. 
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Дані проблеми протиріч і відмінностей між національними та 

міжнародними стандартами з бухгалтерського обліку саме й має вирішити 

уніфікація та інтеграція української системи бухгалтерського обліку в 

європейський простір.  

З метою ефективного впровадження міжнародних стандартів фінансової 

звітності як інструменту ринкової економіки мають бути вирішені такі 

проблемні питання: узгодження норми міжнародних стандартів з існуючими в 

Україні; розробка нормативної бази МСФЗ України для того, щоб уникнути 

подвійної системи фінансової звітності (як сьогодні в Україні – бухгалтерський 

та податковий облік); розробка Інструкції з переходу підприємств України на 

міжнародні стандарти фінансової звітності (для полегшення роботи фахівців); 

зосередження уваги на проблемах відповідності практики чинному 

законодавству тощо [2]. 

Запровадження та адаптація фінансової звітності до МСФЗ відкриє 

можливість уникнути необхідності складання податкової та спеціалізованої 

звітності, таким чином зменшити ризики для інвесторів та кредиторів, а також 

формування звітності для зарубіжних партнерів та зовнішніх інвесторів, що 

призведе до збільшення довіри до фінансової звітності та її показників.  

Приведення до міжнародних стандартів звітності також дасть змогу 

українським фахівцям об’єктивно приймати та ухвалювати обґрунтовані 

управлінські рішення, звітність зможуть вільно перевіряти і підтверджувати 

провідні аудитори світу, що дасть можливість підприємству (організації) 

отримати міжнародну репутацію серйозного партнера світового рівня. 

Втілення в реальність вище сказаних пропозицій зробить Україну 

конкурентоспроможним гравцем у сфері міжнародного бізнесу. 

Отже, Україні необхідно поступово, але цілеспрямовано усувати недоліки 

вітчизняної системи бухгалтерського обліку та удосконалювати її для 

полегшення інтеграції у європейський простір. 
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Страхова справа посідає провідну роль і забезпечує суспільство охороною 

їхніх інтересів від несприятливих наслідків. Головною метою створення та 

подальшої діяльність будь-якого страхового суб’єкту є отримання кінцевого 

фінансового результату. Фінансовий результат діяльності страхової компанії 

може бути як позитивним, так і негативним, тобто прибуток або збиток. 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

116 

 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає прибуток як 

суму, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток – 

перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 

здійснені ці витрати. 

Відповідно до чинного законодавства України та національних положень 

стандартів ведення бухгалтерського обліку фінансові результати страхової 

компанії формуються шляхом порівняння доходів і витрат у розрізі видів 

діяльності, використовуючи рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності», 

рахунки 8 класу «Витрати за елементами» та рахунки 9 класу «Витрати 

діяльності» [1]. 

Для обліку та узагальнення інформації про фінансові результати суб’єкти 

страхового бізнесу використовують рахунок 79 «Фінансові результати», який 

деталізує інформацію за субрахунками 791 «Результат операційної діяльності» 

та 792 «Результат фінансових операцій». За кредитом рахунку 79 «Фінансові 

результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, 

за дебетом – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна 

сума нарахованого податку на прибуток. 

Відповідно до структури доходів для систематизації інформації про 

доходи страховика від основної діяльності призначено субрахунки 703 «Дохід 

від реалізації робіт і послуг» та 705 «Перестрахування». За кредитом субрахунку 

703 відображається збільшення (одержання) доходу за договорами страхування 

(перестрахування) в кореспонденції з рахунком 76 «Страхові платежі», а за 

дебетом – результат операцій перестрахування (у кореспонденції із субрахунком 

705 «Перестрахування»); результат зміни резервів незароблених премій (у 

кореспонденції із субрахунком 495 «Результат зміни технічних резервів»); 

списання в порядку закриття на рахунок 791 «Результат операційної діяльності». 

Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із 

субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». 

Для обліку надходжень страхових платежів за договорами страхування 

Планом рахунків призначено рахунок 76 «Страхові платежі», за дебетом якого 
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відображається повернення страхувальнику страхових платежів у разі 

дострокового припинення дії договору страхування, за кредитом – збільшення у 

страховика страхових платежів. Даний рахунок кореспондує із рахунком 36 

«Розрахунки з покупцями та замовниками», який  відображає по дебету 

продажну вартість наданих страхових послуг, а за кредитом суму страхових 

платежів, які надійшли на рахунки страхувальника в банківських установах, до 

каси, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку 36 відображає заборгованість 

покупців та замовників за одержані послуги [3, c. 268]. 

Притаманними лише страхуванню об’єктами бухгалтерського обліку 

виступають страхові резерви, які страховики зобов’язані створювати відповідно 

до законодавства для забезпечення умов платоспроможності. Відповідно до 

Інструкції по застосуванню Плану рахунків для узагальнення інформації про рух 

коштів страхових резервів призначено рахунок 49 «Страхові резерви». 

Інформація про стан і рух коштів резервів незароблених премій та інших 

технічних резервів узагальнюється на субрахунках 491 «Технічні резерви», 493 

«Частка перестраховиків у технічних резервах», 495 «Результат зміни технічних 

резервів». Інформація про стан і рух коштів резервів довгострокових зобов'язань 

(математичних резервів) і резервів належних виплат страхових сум  

узагальнюється на субрахунках 492 «Резерви із страхування життя», 494 

«Частка перестраховиків у резервах із страхування життя», 496 «Результат зміни 

резервів із страхування життя». Щомісяця сальдо субрахунків обліку 

результатів змін страхових резервів списується у порядку закриття в 

кореспонденції з кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної 

діяльності» або дебетом субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності», 

за винятком результату зміни резервів незароблених премій, сальдо якого 

щомісяця списується у порядку закриття на субрахунок 703 «Дохід від реалізації 

робіт і послуг» [2, c. 54]. 

На рахунках класу 8, крім рахунку 85 «Інші затрати», ведеться облік 

витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні 

витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація 
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та інші операційні витрати. Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» 

застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, 

інвестиційної, фінансової діяльності та ліквідацію їх наслідків. За дебетом 

рахунків класу 9 відображують суми витрат, за кредитом – списання суми 

витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 «Фінансові 

результати». Відповідно до Інструкції про використання Плану рахунків 

узагальнення інформації про страхові суми і страхові відшкодування за умовами 

договорів страхування (перестрахування) за настання страхового випадку 

здійснюється на рахунках 904 «Страхові випадки». 

Відповідно до вимог Закону України  «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність  в Україні» інформація про доходи і витрати страховика 

узагальнюється у фінансовій звітності – у формі №2 «Звіт про фінансовий стан 

(Звіт про сукупний дохід)» та у спеціальній звітності, яка складається 

страховиками відповідно до Порядку  складання звітних даних страховиків, 

затвердженим Нацкомфінпослуг [4] у Звіті про доходи і витрати страховика. 

Аналіз системи показників, що відображаються у Звіті про доходи та 

витрати страховика і їх порівняння з показниками Звіту про фінансові 

результати дає змогу стверджувати, що формування їх показників відбувається 

на підставі даних бухгалтерського обліку щодо одних і тих самих рахунків, а 

саме – доходів та витрат. Тобто, відбувається дублювання представленої 

інформації та функції форми звітності. Проте, слід зазначити, що саме у формі 

звітних даних Звіт про доходи та витрати страховика спостерігається глибше 

розкриття аналітичної інформації за субрахунками синтетичного обліку другого 

і третього порядку. Тому дублювання інформації у фінансовій і спеціальній 

звітності є недоречним. 

Отже, фінансовий результат є одним з найважливіших економічних 

показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає 

комплексну оцінку ефективності страхової діяльності, тому питання 

особливостей формування фінансових результатів є надзвичайно актуальним та 

важливим на сьогодні. 
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Запровадження ефективних методів діяльності та управління на 

підприємствах залежить від різноманітних факторів, основне місце серед яких 

займає раціональна організація бухгалтерського обліку й аналізу. Вона 

забезпечує виваженість і обґрунтованість прийнятих управлінських рішень 

шляхом надання об’єктивної і достовірної облікової інформації про активи, 
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власний капітал, зобов’язання, доходи, витрати та фінансові результати 

діяльності підприємства. Фінансові результати діяльності суб’єктів 

господарювання залежать від наявності й ефективності використання всіх  

ресурсів, які забезпечують життєдіяльність підприємства. 

Проблеми впливу облікової політики підприємства на формування його 

фінансових результатів досліджувались багатьма відомими вітчизняними 

вченими, але більшість науковців у своїх працях надають перевагу лише 

окремим елементам облікової політики, які, на їхню думку, мають значний 

вплив на фінансові результати. Проте, на сьогоднішній день, питання впливу 

елементів облікової політики на задоволення інтересів суб’єктів 

господарювання щодо формування фінансових результатів залишається не 

достатньо дослідженим, тому є актуальним та потребує подальших наукових 

досліджень.  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність» [1] однією із складових організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві є облікова політика, яку підприємство встановлює самостійно. 

Облікова політика є фундаментом облікової системи на підприємстві, від якої 

залежить фінансовий результат.  

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» та п. 3 НП(С)БО 1, облікова політика є сукупністю 

принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для 

складання та подання фінансової звітності. Елементи облікової політики 

підприємства стосуються практично усіх складових активів, забезпечення, 

доходів і витрат, інших об’єктів обліку. Це обумовлено тим, що кожен із 

обраних підприємством способів обліку чи оцінки прямо або опосередковано 

впливає на вартість активів, зобов’язань, власного капіталу та/або розмір 

доходів, витрат і фінансових результатів, які відображаються у різних формах 

фінансової  звітності підприємства. 

Міністерство фінансів України у листі «Про облікову політику» [2] 

запропонувало перелік методів оцінки, обліку і процедур, які має містити 

розпорядчий документ підприємства про облікову політику підприємства. Але 
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нормативні документи містять кілька варіантів відображення в обліку тих чи 

інших фактів господарського життя (багатоваріантні розпорядження). До 

зазначених варіантів можна віднести вибір методу оцінки вибуття запасів, який 

регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

Використання кожного окремого методу призведе до отримання підприємством 

різної величини собівартості реалізованої продукції. Крім цього, п. 28 П(с)БО 7 

«Основні засоби» передбачає можливість самостійного вибору підприємством 

одного з п’яти методів нарахування амортизації об’єкта основних засобів. При 

застосуванні того чи іншого методу буде різною річна сума амортизації а, отже, 

різним буде розмір витрат підприємства та, відповідно, фінансові результати. 

Підприємства під час визначення облікової політики згідно з МСБО 2 або 

П(С)БО 9 можуть обрати один з таких методів вибуття запасів: 

1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 

2) середньозваженої собівартості; 3) собівартості перших за часом надходження 

запасів (ФІФО); 4) нормативних затрат; 5) ціни продажу. 

На думку одних дослідників [3], метод оцінки ФІФО викривлює 

фінансовий результат в умовах інфляції, адже при цьому занижується 

собівартість внаслідок списання запасів з нижчою собівартістю, ніж вони 

реально коштують на момент їх списання. А оцінка вибуття запасів за 

нормативними витратами взагалі рідко застосовується внаслідок відсутності 

реального механізму його використання. Інші вчені [4] пропонують 

використовувати лише два методи: середньозваженої собівартості та методу 

ідентифікованої собівартості. Оскільки використання даних способів 

забезпечить більш рівномірне включення матеріальних витрат в собівартість 

виготовленої продукції і дозволить підприємству спрогнозувати динаміку цін 

на матеріальні запаси, тобто більш реально відображатиме вартість запасів в 

ринкових умовах. 

Чималий вплив на розмір фінансових результатів мають встановлені 

чинним законодавством методи амортизації, що включаються до витрат від 

загальновиробничої діяльності підприємства. П(С)БО 7 «Основні засоби» 

передбачає п’ять методів нарахування амортизації: прямолінійний, метод 
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зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової 

вартості, кумулятивний метод та виробничий метод. МСБО 16 «Основні 

засоби» виділяє лише три методи: прямолінійний метод, метод зменшення 

залишку та метод суми одиниць продукції. 

Слід зазначити, що найбільш інтенсивно основні засоби 

використовуються у перші роки. Тому за цих умов є доцільним використання 

прискорених методів нарахування амортизації (зменшення залишкової вартості 

основних засобів, прискореного зменшення залишкової вартості основних 

засобів, кумулятивного методу). Але вони мають деякі обмеження у 

застосуванні. Так, в перші періоди експлуатації основних засобів, використання 

прискорених методів нарахування амортизації призводить до завищення 

собівартості і, як наслідок, заниження прибутковості. У той же час 

позитивними рисами є прискорення повернення авансованого капіталу та 

зменшення морального зносу основних засобів. 

Використання виробничого методу прямо впливає на собівартість 

продукції, оскільки сума амортизаційних відрахувань залежить від обсягу 

виробництва. Цей спосіб дуже ефективний на підприємствах із сезонним 

характером виробництва (виробництво морозива, напоїв тощо) і він найбільш 

оптимально впливає на об’єктивне визначення собівартості, а отже, і 

фінансового результату. 

Прямолінійний метод дозволяє списувати вартість об’єкта основних 

засобів рівномірними частинами протягом строку корисного використання. Але 

у ході застосування цього методу витрат на ремонти в останні роки 

експлуатації збільшуються, тобто дохід підприємства в такі роки буде 

заниженим порівняно з попередніми. 

Отже, вибір конкретних методів щодо елементів облікової політики 

обумовлює те, що рівень фінансових результатів можна змінити через методи 

оцінки. У зв’язку з цим, головному бухгалтеру необхідно врахувати всі 

варіанти та переваги забезпечення облікової політики для того, щоб кінцевий 

фінансовий результат суб’єкта господарювання був максимально позитивним. 
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Важливе значення щодо ефективності та сприянні економічному розвитку 

підприємств належить лізингу. Зокрема, багато з тих переваг, які пропонує 

лізинг, на відміну від традиційного банківського фінансування, спрямовані на 
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вирішення проблем нестачі капіталу та проблем ліквідності, з якими 

стикаються українські підприємства. 

Після здобуття суверенності Україна почала курсувати у напрямку 

ґрунтовних перетворень, у яких неабияке місце  охоплюють  фінансово-

кредитні відносини. Високий рівень зносу основних засобів в промисловості, 

будівництві та транспорті, який займає більше 60% ускладнює розвиток 

фінансово - кредитних відносин та стає перепоною для інноваційного розвитку 

в цілому [3, c.24]. 

Лізингові відносини в Україні набули свого легального статусу в 1997 р. 

із прийняттям Закону України «Про лізинг», який у редакції Закону України № 

1381-IV від 11 грудня 2003 р. отримав назву «Про фінансовий лізинг». Саме з 

2004 р. розпочинається стрімкий розвиток лізингового бізнесу в Україні. 

Отримати послуги фінансового лізингу можна отримати або у юридичної 

особи-лізингодавця або у фінансової компанії, що надають послуги 

фінансового лізингу. Позитивно є те, що кількість установ з надання 

фінансового лізингу постійно зростає. Наприкінці 2015 року налічувалося 

близько 630 зареєстрованих установ, що надають послуги фінансового лізингу, 

в той час у 2013 років їх було лише 411. 

Якщо у 2013 році юридичних осіб – лізингодавців було 254, то наприкінці 

2015 цей показник становив 268. Кількість фінансових компаній, що надають 

послуги фінансового лізингу за 2013-2015 роки зросла у 2,3 рази з 157 до 362 

установ (рис. 1).  

 

Рис. 1. Кількість юридичних осіб – лізингодавців та фінансових компанії, що 

надають послуги фінансового лізингу [2] 
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Щодо розподілу вартості договорів фінансового лізингу, то левова частка  

належить договорам до 2 років , яка за 2013-2015р. зросла у 15,7 разів та 

становить 52157,7 млн грн. Договори з вартістю 31290,8 млн грн належать 

договорам терміном від двох до п’яти років та за 2013-2015 р. зросла у 9,7 рази. 

Незначний приріст мають договори з вартістю від п’яти до десяти років, що 

зросли з  3528,6 до 5980,6 млн грн.  

Довгострокові договори терміном більше 10 років не користуються 

значним успіхом та попитом у вітчизняних лізингоотримувачів та зросли лише 

з 1245,7 до 1293 млн грн. Це може бути пов’язане з тим, що лізингоотримувачі 

краще орендують обладнання з короткотерміновим строком користування, аніж 

довготермінове, що призведе до морального та фізичного зносів обладнання 

(рис. 2).  

Лізинг постає як комплекс інноваційного розвитку задля активізації та 

впровадження інновацій та технологій на підприємстві. Якщо підприємство не 

в змозі купити високовартісне обладнання, то придбання його в лізинг – це 

чудовий вихід з ситуації. Адже лізинг посилює впровадження науково-

технічного прогресу у таких галузях як транспорт, машинобудування та 

будівництво. Тому розвиток лізингового ринку в Україні має стати 

першочерговим не лише серед суб’єктів лізингових відносин , але й у самої 

держави [1, c. 182]. 

 

Рис. 2. Розподіл вартості договорів фінансового лізингу за терміном їх дії, 

 млн грн. [2] 
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 Вдосконалення нормативно-правової бази, правовий захист лізингодавців 

та лізингоотримувачів посилить не лише попит на лізингову діяльність, а й 

впровадить інноваційність і науково-технічний прогрес на підприємствах. 

 Отже, держава має провести інноваційну політику в сфері лізингового 

бізнесу та подолати всі перешкоди, що гальмують розвиток інноваційної 

політики. Надання соціально-економічного розвитку, підвищення обсягів 

виробництва та ресурсозбереженість надасть розвитку фінансово-економічного 

розвитку вітчизняній економіці.  
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Эффективный механизм государственного регулирования инвестици-

онных процессов в Республике Узбекистан должен быть направлен на: 
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- создание прозрачной и непротиворечивой законодательной базы для 

принятия инвестиционных решений, в частности на базе действующих Законов 

Республики Узбекистан «Об инвестиционной деятельности» [1; 2], «Об 

иностранных инвестициях» [3] и «О гарантиях и защите прав иностранных 

инвесторов» [4], разработать и принять Кодекс «Об инвестициях и 

инвестиционной деятельности»; 

- активизировать на мировых рынках капталов рекламно-

инвестиционную деятельность, продолжать практику проведения 

экономических форумов; 

- обеспечение финансовой стабилизации в инвестиционной сфере в целях 

повышения инвестиционного рейтинга страны; 

- достижение максимальной отдачи от вложенных инвестиционных 

ресурсов. Государству необходимо определить: во-первых, точки 

соприкосновения всех макроэкономических политик; во-вторых, определить 

приоритеты развития на уровне отрасли, экономических зон и регионов на 

кратко-средне-и долгосрочную перспективу; в-третьих, ранжируя приоритеты 

по степени значимости, опираясь на вариант предпочтений создать условия для 

их инвестиционного обеспечения; социально-ориентированное распределение 

государственных инвестиций; интеграции в мировую систему. 

По территориальной принадлежности выделяют международные и 

национальные инвестиции. 

В зависимости от сферы вложения каптала инвестиции подразделяются 

на: 

- реальные (производственные) инвестиции – непосредственные 

вложения в производственную сферу, которые обеспечивают прирост 

стоимости и создают добавленную стоимость средств производства; 

- финансовые (спекулятивные) инвестиции – вложение средств в 

различного рода финансовые инструменты; 

- инвестиции в нематериальные активы – инвестиции, функционирующие 

в инвестиционной и социальной сферах. Экономическая сущность данного вида 
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инвестиций заключается в обеспечении роста валового национального дохода 

через повышение научно-технического уровня и качества жизни. 

Приоритетное место в формировании инвестиционной политики 

принадлежит государству. В этой связи ее экономическая роль должна 

заключаться в: формировании инвестиционной политики; разработке на основе 

инвестиционной политики общегосударственных планов развития и 

инвестиционных программ; разработке инвестиционных программ на уровне 

государства, индикативных планов развития на уровнях: территориальном, 

местном, отраслевом, отдельных фирм, корпоративных предприятий и др.; 

реализация инвестиционной политики и внедрении всей системы программ и 

планов в общественном воспроизводстве. 

Все эти аспекты должны составлять органическое единство политики и 

экономики. Поскольку инвестиционная политика, формируя инвестиционные 

процессы, может определять экономическое и социальное развитие страны. 

Инвестиционная политика с одной стороны определяется производственными 

процессами, а с другой – воздействует на них.  

Важным при формировании инвестиционной стратегии является вопрос о 

постановке целей. При этом следует соблюдать следующие условия: 

поставленные цели должны быть четко сформулированы; не должны 

противоречить общегосударственным социально-экономическим целевым 

установкам; должны иметь временные ограничения. 

Для достижения поставленных стратегических целей в экономике можно 

использовать различные методы и приемы. Под инвестиционной тактикой мы 

понимаем совокупность приемов, методов и форм экономико-политической 

деятельности, направленной на достижение целей и решение задач того или 

иного конкретного этапа инвестиционной стратегии. Государственную 

инвестиционную стратегию можно представить в виде сложной и целостной 

системы отношений, проявляющихся через формирование инвестиционной 

стратегии и тактики, где государство выступает в качестве основного субъекта 
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распределения инвестиционных ресурсов, регулятора и контролера 

инвестиционных процессов. 

В мировой практике различают два вида инвестиционной политики: 

экстенсивный и интенсивный, принципиально отличающихся по динамике, 

структуре и эффективности привлечения и использования инвестиций в 

экономику страны. При экстенсивном виде аккумуляция и наращивание 

капитала происходит в основном без существенного изменения технического 

уровня производственных активов. Интенсивная инвестиционная политика 

представляет собой привлечение и использование капитала при преобладании 

инновационных процессов, применении новейших технологий и техники. 

Государственная инвестиционная политика (внешняя и внутренняя) в целом 

должна развиваться по интенсивному типу. 

Ее специфика зависит от содержания и целей внешнеэкономической 

политики, в частности, от ее приоритетов, от соотношения между экспортной и 

импортной политиками. Внешняя инвестиционная политика страны должна 

включать в себя политику регулирования и стимулирования над притоком и 

оттоком капитала. 

Список использованной литературы 

1. Закон Республики Узбекистан «Об инвестиционной деятельности», 

24 декабря 1998 года, № 719-I. 

2. Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 2014 года № ЗРУ-380 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об 

инвестиционной деятельности». 

3. Закон РУз «Об иностранных инвестициях», 30 апреля 1998 г., № 609-I. 

4. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав 

иностранных инвесторов»  от 30 апреля 1998 г. № 611-I 

 

 

 

 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

130 

 

УДК 347.27 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

Мусаев Р.М., к.э.н., доцент 

Ходжимамедов А.А., преподаватель 

Самаркандский институт экономики и сервиса 

dz50@mail.ru 

 

Банки Республики Узбекистан на сегодняшний день разработали и 

предполагают целый ряд программ ипотечного кредитования. Неслучайно 

выдача ипотечного кредита признана  одним из приоритетов  государственной 

кредитной политики. Ведь в любом государстве с развитой экономикой именно 

ипотечные кредиты считаются основным инструментом направления для 

приобретения жилья. Обеспечение населения жильем является приоритетной  

социально-экономической проблемой в странах с переходной экономикой. В 

Республике Узбекистан происходящие изменения в экономике в направлении 

развития кредитования населения для приобретения жилья, изменил набор 

средств, при помощи которых более эффективно может решаться эта 

социальная задача. Одна из важнейших задач связана с обеспечением 

стабильных доходов заемщиков. Одним из источников средств населения для 

приобретения жилья призван стать ипотечный кредит. Именно эта форма 

финансирования распространена во всех странах с развитой экономикой. При 

помощи этого вида кредитования ныне в странах с переходной экономикой 

решается комплекс экономических задач. Однако предоставление этого вида 

кредита под залог жилья требует совершенствования механизма ипотечного 

кредитования. При этом важным аспектом государственной политики является 

формирование условий и институциональной среды, способствующих 

повышению доступности ипотечных кредитов для заемщиков. Это включает 

комплекс мер по регулированию процентной ставки с учетом инфляции и 

динамикой обменного курса национальной валюты. 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

131 

 

Стабильность доходов заемщика и его обязательств считается 

прозрачным, если максимальное отношение всех долгосрочных обязательств к 

его доходам и выплаты по ипотечному  кредиту не превышают установленных 

норм. При этом дополнительной защитой от кредитного риска должны быть 

условия внесения покупателем первого взноса за покупку дома за счет 

собственных средств. Такая защита, во-первых, снижает риск неуплаты 

заемщиком ипотечного кредита. Во-вторых, вкладывая собственные средства, 

заемщик будет стремиться к снижению цены, а, значит, возрастает надежность 

имущественного обеспечения кредита. 

Наряду с кредитным, необходимо учитывать процентный риск – 

возможность обесценивания выданных в виде ссуды средств в результате 

инфляции, что имеет место, как в отечественной, так и зарубежной экономике. 

Необходимым условием предотвращения процентного риска должен быть 

способ выдачи ипотечных кредитов по фиксированным процентным ставкам с 

включением в закладываемый процент двух компонентов: реальной 

процентной ставки и ставки, учитывающей инфляционные ожидания. 

Следовательно,  к числу этих методов можно отнести такие более новые формы 

ипотечного кредитования, как ипотека с плавающей ставкой процента или 

ипотека, при которой кредитор получает право на часть текущего дохода или 

выручки от продажи. 

Инициаторы ипотек в целях привлечения внимания к ипотекам с 

плавающей ставкой нередко могут идти на установление на первые годы  

выплат ставок, заметно ниже рыночных, с дальнейшим их приведением к 

ставкам либо по двухгодичным ценным бумагам, либо к некоторым другим 

показателям с превышением последних на оговоренное число пунктов. 

«Участвующие» ипотеки, в отличие от ипотек с плавающей ставкой 

процента должны быть построены на ином принципе и применяться в основном 

в сфере кредитования коммерческой недвижимости. В определенной мере они 

близки к таким вариантам финансирования, как создание синдикатов, 

совместных предприятий. Но в данном случае кредитор  не должен  
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становиться дольщиком собственного капитала, а оставаться кредитором. 

Дополнительные средства, которые он может получить либо в виде части 

операционного дохода, либо в виде части превышения продажной цены над 

покупкой, должно расцениваться как условный процент. 

Особенностью данного механизма является то, что доход кредитора 

зависит от успешной реализации конкретного проекта, под который 

предоставляется финансирование, а не от какого-либо внешнего индекса, как 

это происходит в ряде других схем, также используемых в практике ипотечного 

кредитования (при применении «плавающих» ставок процента в различных 

вариантах). При этом можно применять два способа предоставления 

ипотечного кредита. Во-первых, ипотека, при которой кредитор может 

участвовать в части операционного дохода. При этом заемщик получает кредит 

по ставке ниже рыночной, при компенсации же кредитор получает право на 

часть дохода от превышения цены продажи объекта над ценой его 

приобретения. И ставка процента, и доля участия кредитора могут 

оговариваться в специальном соглашении. Доля кредитора в превышении 

может принимать форму «условного» процента, т.е. может реализоваться на 

некотором заранее оговоренном этапе жизни проекта, при продаже объекта, 

либо при рефинансировании. Обычно, максимальный срок подобного 

соглашения следует предусмотреть сроком на 10 лет, хотя проценты могут 

выплачиваться исходя из более длительного срока кредита. По истечении 

10 лет должно быть рефинансирование, более того, кредитор, как правило, 

принимает на себя обязательство рефинансировать проект [1]. 

На наш взгляд, подобная схема регулирования для кредитора направлена 

на страховку против непредвиденной инфляции. Главная привлекательная 

черта для заемщика – это снижение процентной ставки, которая представляет 

собой в данном случае функцию от доли кредитора в увеличении стоимости 

объекта и ожиданий в отношении вероятности подобного увеличения 

стоимости. 
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Во-вторых, ипотека, при которой кредитор может участвовать в части 

превышения продажной части операционного дохода, при этом может быть 

использована, как правило, в случае финансирования доходной недвижимости. 

По ряду причин, подобные схемы финансирования могут являться 

достаточно популярными. Для заемщика это схема выгодна тем, что снижает 

ставку процента по кредиту. Кредитору же эта схема позволяет выдавать 

традиционные кредиты под залог с фиксированной ставкой процента. 
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В умовах економічного спаду та зменшення попиту на страхові послуги 

страхові компанії в своїй діяльності все частіше стали застосовувати процесний 

підхід, за якого діяльність працівників страховика орієнтована на задоволення 

потреб клієнтів і, одночасно, на досягнення цілей організації. Процесний підхід 

прийшов на зміну функціональному підходу, який ґрунтується на чіткому 

виконанні працівниками своїх функцій, однак, без ув’язки з результатами 

роботи компанії в цілому.  
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В умовах перманентного та різновекторного реформування галузі 

охорони здоров’я, втрати можливості більшістю населення здійснювати 

заощадження, стійких тенденцій до погіршення стану здоров’я громадян, 

підвищення вартості ліків та цін на медичні послуги в комерційних відділеннях 

державних і комунальних закладів охорони здоров’я, приватних клініках все 

більше фізичних та юридичних осіб звертаються за послугами з ДМС до 

страхових медичних компаній. Організація страхового захисту здоров’я через 

формування страхових фондів, призначених для компенсації витрат на 

лікування та відновлення здоров’я, робить його найбільш ефективним та 

реальним в умовах, в яких перебуває українська держава і суспільство в цілому 

та галузь охорони здоров’я зокрема. 

Одним із напрямів підвищення ефективності послуг з добровільного 

медичного страхування та отримання конкурентних переваг є застосування 

страховими компаніями, що надають дані послуги процесного підходу, 

впровадження якого дозволяє, водночас, задовольнити запити споживачів 

(страхувальників) і досягти поставленої страховиком мети діяльності 

(захоплення ринку, одержання прибутку тощо) . 

Добровільне медичне страхування – це метод організації страхового 

захисту на випадок втрати здоров’я або погіршення його якісних 

характеристик, що базується на договірних засадах і надає фізичним особам 

можливість повної або часткової компенсації витрат на медичне 

обслуговування, яке отримане понад гарантований державою рівень 

безоплатного медичного обслуговування, що реалізується через бюджетну 

систему охорони здоров’я або обов’язкове медичне страхування (ОМС).  

З позиції страхової послуги, ДМС слід розглядати як сукупність послуг, 

що включає характеристику грошової чи сервісної підтримки процесу 

одержання медичної допомоги та перелік випадків, при настанні яких вона 

гарантується. ДМС здійснюється з метою одержання прибутку страховиками та 

медичними установами. Тому в ДМС, на відміну від ОМС, в якому 

застосовується принцип солідарності, використовується принцип 
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еквівалентності – застрахований отримує ті види медичних послуг і в тих 

обсягах, за які була сплачена страхова премія. Крім того, участь у програмах 

ДМС не регламентується державою і відповідає потребам та можливостям 

кожного індивіда або групи людей. Для ДМС характерним є вибіркове 

охоплення страховим захистом страхувальників з урахуванням індивідуального 

ризику щодо настання страхового випадку (селекція ризиків). Страховий захист 

може надаватися як колективно, так і індивідуально, і це здійснює суттєвий 

вплив на його вартість. Крім того, надання страхової послуги виходить за рамки 

відносин страховик-страхувальник, оскільки одним із суб’єктів завжди 

виступає медична установа, а в окремих випадках й інші учасники – асистанси, 

експерти якості медичної послуги тощо. Означені характеристики послуг з 

ДМС здійснюють вплив на побудову бізнес-процесів страховика. Схематично 

відносини між суб’єктами ДМС у процесі надання послуг з ДМС представлено 

на рисунку 1.  

Для ефективного управління продажами послуг з ДМС слід виокремити 

бізнес-процеси та організувати управління ними. Варто зауважити, що в 

науковій та бізнес-літературі наразі відсутнє одностайне розуміння поняття 

«бізнес-процес» (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємодія між суб’єктами ДМС у процесі надання послуги з ДМС 
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Таблиця 1 

Зміст поняття «бізнес-процес» 

Автор, 

джерело 

Характеристика 

В. Шапіро  

[1, c.299] 

структурована послідовність дій з виконання певного виду діяльності на усіх 

етапах життєвого циклу предмету діяльності – від створення концептуальної 

ідеї через проектування до реалізації і результату. 

А.В. Шеер 

 [2, с.5] 

безперервну серію завдань, розв’язання яких здійснюється з метою створення 

виходу (результату), попит на який висувають споживачі. 

Є. Ойхман 

та Е. Попов  

[3, с.16] 

множина кроків (видів) діяльності, які розпочинаються з одного й того ж 

входів і які завершуються створенням продукції необхідної клієнту. 

Е. Уткін 

 [4, c. 65] 

логічно завершений ланцюг взаємопов'язаних і повторюваних видів 

діяльності, в результаті яких ресурси підприємства використовуються для 

переробки об'єкта (фізично або віртуально) з метою досягнення певних 

вимірювальних результатів або створення продукції для задоволення 

внутрішніх чи зовнішніх споживачів. В якості клієнта бізнес-процесу може 

виступати інший бізнес-процес. 

Б. Андерсен 

[5] 

організований комплекс взаємопов'язаних дій, які в сукупності дають цінний 

для клієнта результат. Іншими словами, щоб процес був ефективний та 

результативний, необхідно постійно управляти процесами, визначати їх стан і 

постійно удосконалювати. 

 

Кожен бізнес-процес страховика, що надає послуги з добровільного 

медичного страхування, складається з більш дрібних бізнес-процесів, котрі 

взаємодіючи між собою та взаємодоповнюючи один одного формують 

результат, який може відповідати чи не відповідати поставлені меті. Групи 

бізнес-процесів страховика, що надає послуги з ДМС наведені на рис. 2. 
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Рис. 2. Основні, допоміжні та похідні бізнес-процеси страховика, що надає послуги з ДМС 
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Поглиблення фінансової кризи в Україні зумовлює суттєве здороження 

вартості позикового капіталу, ускладнює процедуру залучення довгострокових 

коштів для реалізації масштабних проектів, а також потребує надійного захисту 

інтересів інвесторів. Проектні ризики негативно впливають на умови ведення 
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бізнесу в цілому, що потребує уточнення підходів до їх ідентифікації та 

оцінювання [1, c. 215]. 

У проектному фінансуванні політичні ризики потребують уточнення на 

передінвестиційній фазі підготовки та розробки фінансового плану проекту з 

огляду на можливість віднесення їх до категорії істотних ризиків при реалізації 

проекту. Зауважимо, що істотний ризик – це ризик, який має значний вплив на 

прийняття рішення щодо здійснення проекту та зміну проектних грошових 

потоків. Разом з тим, у проектному фінансуванні політичні ризики тривалий час 

не виокремлювалися, а оцінювалися опосередковано як складова системного 

ризику [2, c.55; 3, с.188].  

Тлумачення поняття політичного ризику розрізняється за різними 

ознаками: спрямуванням, суб’єктами, рівнями впливу і т. ін. 

Політичний ризик, на відміну від системного ризику, характеризує 

вірогідність сукупних фінансових втрат інвесторів/власників, внаслідок впливу 

несприятливих політичних факторів у країні розміщення інвестицій, таких як 

зміна законодавства, невиконання арбітражних рішень, скасування діючих 

ліцензій та патентів, обмеження переміщення коштів та конвертації валюти, 

застосування дискримінаційних вимог, які впливають на економічні результати 

здійснюваних інвестором операцій та ін. Політичний ризик може змінюватися 

залежно від сектора чи галузі промисловості та резидентності інвестора. 

Політичний ризик може розглядатися більш широко, в площині негативного 

впливу на умови ведення бізнесу в цілому, внаслідок дій не лише уряду, але і 

неурядових політичних суб’єктів. Прикладами такого впливу можуть бути: 

пошкодження або фізична руйнація активів внаслідок політичних заворушень 

військових дій, громадянських війн, терористичних актів; примусовий тиск 

щодо відмови/вилучення інвестицій та рухомих активів; скасування 

концесійних та урядових договорів та ін.  

У проектному фінансуванні, виходячи з принципу обумовленості, 

оцінювання політичних ризиків повинно здійснюватися в площині їх впливу на 

конкретний проект, тобто на локальному рівні; та, враховуючи договірну 
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форму відносин між учасниками проекту - з акцентом на наслідки впливу на 

проект подій легально-урядового рівня.  

Останнім часом у публікаціях політичний ризик досліджується у новому 

термінологічному форматі, як «політичний та регуляторний ризик», з 

виокремленням регуляторного ризику, як ризику можливих проектних втрат від 

змін у законодавстві.  

При реалізації невеликих бізнес-проектів, як свідчить практичний досвід, 

політичні ризики найчастіше за все не виокремлюються, а враховуються через 

вплив макроекономічних (зовнішніх) факторів.  

На наш погляд, вплив політичних ризиків набуває особливого значення 

для певної категорії проектів, а саме: 

- проектів публічно-приватного партнерства. Зауважимо, що політичний 

ризик належить до сфери відповідальності публічного партнера і також 

потребує застосування спеціальних інструментів захисту від можливих втрат 

[4]. 

- Twinning-проектів. Тwinning – це інструмент інституціональної розбудови і 

нова форма безпосереднього технічного співробітництва між органами влади 

держав – членів ЄС та країн-бенефіціарів. В Україні повноваження щодо участі 

у таких проектах має Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг. Визначальною рисою Twinning-

проекту є «безпосередній обмін специфічним досвідом у окремо взятій сфері 

державного регулювання з метою впровадження норм та стандартів ЄС, 

передачу «ноу-хау» та передової практики між державними органами країн-

членів ЄС та їхніми партнерами-бенефіціарами, набуття унікального 

національного досвіду. Twinning-проект має на меті допомагати країнам-

бенефіціарам покращувати та підсилювати адміністративне функціонування 

органів державної влади, їх структуру, управлінський потенціал, що має 

сприяти імплементації законодавства ЄС (acquis communautaire). Підходи 

Twinning використовуються для співпраці між державним органом 

(бенефіціаром) та органом-партнером від країни-члена ЄС, які разом 
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розробляють та впроваджують проект Twinning в країні-бенефіціарі». 

Політичні ризики при впровадженні Twinning-проектів можуть завадити 

впровадженню передової практики в країні-бенефіціарі. 

- проектів, які реалізуються на засадах консорціумного кредитування. 

Зазначимо, що до специфічних принципів консорціумного кредиту віднесено 

принцип спільної відповідальності: кредитори несуть солідарну 

відповідальність перед позичальником, а він – перед усіма ними одночасно. 

Безумовно, формування банківських консорціумів у країнах з високим рівнем 

ризику, в т. ч. політичного, створює перешкоди для ділових стосунків між 

партнерами, враховуючи те, що ринок консорціумного кредитування є не 

урегульованим сегментом в Україні. 

Важливим етапом проектного аналізу є визначення форм негативного 

впливу політичних ризиків на грошові потоки проекту. Серед можливих форм 

впливу політичних ризиків на проект можуть бути такі, як: 

 конфіскація, експропріація, націоналізація основних засобів та інших 

(рухомих) активів; 

 неможливість експорту кінцевої продукції з зарубіжних підрозділів та 

репатріації мобільних активів; 

 дискримінаційні рішення та акти уряду, що позбавляють інвесторів їх 

прав або впливають на економічні результати здійснюваних ними операцій; 

 заборона або скасування діючих ліцензій, патентів;  

 неконвертованість валюти, або неможливість конвертації та вільного 

переміщення дивідендів і очікуваних платежів з приймаючої сторони; 

 політичні заворушення та військові дії: фізична руйнація активів, 

обумовлених військовими діями, громадянськими війнами, тероризмом тощо; 

 примусовий тиск щодо відмови/вилучення інвестицій та рухомих 

активів; 

 ушкодження продукції, скасування концесійних та урядових договорів 

через політичні заворушення та військові дії. 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

142 

 

Список використаних джерел 

1. Науменкова С.В. Особливості та інструменти проектного фінансування в 

Україні / С.В. Науменкова, Л.Ю. Гавриш // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 

Харків: Харківський інститут банківської справи УБС НБУ. – 

Випуск1(14),  2013. - С.214 – 222.  

2. Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в механізмі 

забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // 

Фінанси України. – 2015. – № 10. – С.53-76. – URL: 

http://fu.minfin.gov.ua/docs/FU_15_10_053_uk.pdf 

3. Міщенко В.І. Поняття системного ризику та підходи до визначення 

системно значущих банків /В.І.Міщенко, С.В.Науменкова //  Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції 

України у світовий економічний простір (збірник наукових праць) /НАН 

України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип.1 (105). – 

С.186 – 196.  

4. Науменкова С.В. Особливості оцінювання ефективності проектів 

публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська 

практика / С.В. Науменкова, Я.О. Овсянникова // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – 

№134. – С. 47 - 51. – URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-

content/uploads/2015/11/134_13.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

143 

 

УДК 336.71 
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Посилення дезінтермедіації в системі фінансового посередництва 

трансформує посередницькі функції банків, змушує їх посилити інвестиційно-

інноваційну діяльність і впроваджувати фінансові інновації. Якщо нещодавно 

головними конкурентами банків вважались переважно небанківські фінансові 

установи, то сьогодні це нові компанії, орієнтовані на фінансові технології, які 

динамічно розвиваються, формуючи цифровий фінансовий простір (Digital 

Financial Space) і поширюючи цифрові фінансові послуги («fintech» або 

financial technology space).  

Фінансові технології (Fintech) все більше привертають увагу споживачів, 

інвесторів, регуляторів практично у всіх країнах світу. Стрімкий розвиток 

FinTech зумовлений поширенням мобільних та інтернет-технологій, зміною 

поведінки та очікувань споживачів і посткризовою цільовою орієнтацією на 

ефективність при державній підтримці та ліберальному регулюванні. Основні 

тенденції FinTech спостерігаються за напрямами: інтеграція в єдиний 

фінансовий простір; клієнто-орієнтованість, зростання ролі та значення 

агрегаторів, нові продукти, формування платіжної екосистеми (табл. 1). 

Фактично банківській сектор постав перед викликом, який деякі вважають 

загрозою для його розвитку або, навіть, існування. При цьому сьогодні 

спостерігаються три стратегії його реагування на тенденції FinTech, зокрема: 

1) консервативна – очікувальна позиція та придбання FinTech-компаній; 

2) ліберальна – співпраця з FinTech-компаніями, створення власних 

технологічних фінансових лабораторій; 3) репресивна – не прийняття FinTech-

компаній до того часу, поки вони не займуть значну частку на ринку, а потім 

застосування жорсткого регулювання та законодавчих обмежень.   
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Таблиця 1 

Основні тенденції розвитку цифрових фінансових послуг 

Тенденція Характеристика 

Інтеграція в єдиний 

фінансовий простір 

Центральні банки багатьох країн світу в стратегіях розвитку 

акцентують увагу на розробці та поширенні цифрових 

фінансових інструментів, особливо для такої категорії 

населення, що знаходиться на межі бідності. Розширюють 

програму досліджень щодо емісії електронних і мобільних 

грошей небанківськими фінансовими установи з метою 

визначення нових норм регулювання  

Кастомізація 

(клієнтоорієнтованість) 

Цифрові фінансові послуги та канали їх поширення 

розробляються і використовуються, враховуючи відмінності 

поведінки споживачів, соціальний статус та їх уподобання щодо 

цифрових технологій і платформ   

Зростання ролі та 

значення агрегаторів 

Агрегатори виступають в якості посередника між 

постачальниками платіжних інструментів і споживачами, 

пропонують цифрові технології та платформи на умовах 

аутсорсингу  

Нові продукти Запровадження цифрових фінансових послуг дозволяє 

розширити доступ до інших фінансових послуг, а їх 

використання стимулює утворення заощаджень і сприяє 

підвищенню економічної стійкості домогосподарств  

Платіжна екосистема  Зростаюча роль платіжних систем визначила різноманітність 

суб’єктів, які об’єднані та утворюють їх екосистему. До переліку 

таких суб’єктів входять оператори мобільного зв’язку, галузеві 

асоціації та партнери державного і приватного секторів, 

центральні та комерційні банки, фінансові установи 

Джерело: сформовано на підставі опрацювання [1] 

 

Цифрові фінансові послуги, при всіх їх позитивних рисах, сприймаються 

неоднозначно. Якщо фінансові технології типу кредитування р2р, 

краудфандінг, онлайн-платежі, фінансове планування, управління капіталом 

тощо не викликають сумнівів, то дискусійними залишаються біткойн і 

технологія блокчейн [2]. Зокрема, постають питання їх впливу на фінансову 

стабільність, монетарну політику, технологічне безробіття, розшарування 

суспільства. Так, у нових реаліях поширення електронних грошей центральним 

банкам важко буде проводити власну монетарну політику, а падіння їх курсу 

сильно вплине на домогосподарства та бізнес [3]. Крім того, регулятори 

багатьох країн наголошують на ризиках їх використання для спекуляцій, 

фінансування тероризму та відмивання грошей. У той же час, І. Мерш, член 

виконавчого комітету ЄЦБ, підкреслює: «такі інноваційні технології, як 
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блокчейн, здатні змінити традиційну глобальну фінансову екосистему. 

…потенціал технології блокчейна можна використати як засіб для подальших 

інновацій центральних банків Європи» [4]. Враховуючи тенденцію розвитку 

фінансових інновацій у бік фінансових технологій, важливим є питання 

фінансування інноваційних технологій. Сьогодні інвестування в стартапи 

FinTech порівнюють з «золотою лихоманкою». Адже, починаючи з 2010 р., у 

них було інвестовано більш ніж 50 млрд дол. США, в 2015 р. – 22,3 млрд дол. 

США, а в першому кварталі 2016 р. – 5,3 млрд дол. США [5]. Тобто щорічно 

обсяги вкладених корпораціями, інвестиційними та венчурними фондами 

зростали майже на 70%. Стартапи FinTech становлять конкуренцію 

традиційним банківським послугам (табл. 2).  

Таблиця 2 

Топ-5 світових стартапів цифрових фінансових послуг  

Назва Характеристика 

Ant Financial (Китай)  Ринкова вартість: 60 млрд дол. США 

Профіль: система онлайн-платежів Alipay 

Рік заснування: 2004 

Місце знаходження: Ханчжоу 

Інвестиції: 4,5 млрд дол. США 

Lufax (Китай) Ринкова вартість: 18,5 млрд дол. США 

Профіль: p2p-кредитування 

Рік заснування: 2011 

Місце знаходження: Шанхай 

Інвестиції: 1,69 млрд дол. США 

JD Finance (Китай) Ринкова вартість: 7 млрд дол. США 

Профіль: споживче онлайн-кредитування 

Рік заснування: 2013 

Місце знаходження: Чаоян 

Інвестиції: 1 млрд дол. США 

Qufenqi (Китай) Ринкова вартість: 5,9 млрд дол. США 

Профіль: онлайн-продажі електроніки в розстрочку. 

Рік заснування:2014 

Місце знаходження:  Пекін 

Інвестиції: 874 млн дол. США 

Stripe (США) Ринкова вартість: 5 млрд дол. США 

Профіль: процесінг онлайн-платежів 

Рік заснування: 2010. 

Місце знаходження: Сан-Франциско 

Інвестиції: 260 млн дол. США 

Джерело: сформовано на підставі опрацювання [6] 
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Провідні банки, зокрема, Barclays, Citigroup, Santander, Deutsche Bank та 

інші не тільки співпрацюють з FinTech-компаніями, але також створюють на 

своїй базі власні FinTech-лабораторії. У 2015 р. на базі Українського 

венчурного хаба створено FinTech Cluster, який передбачає об’єднати банки, 

фінансові стартапи, інвестиційні фонди для розвитку українського FinTech-

ринку. Активними учасниками цього ринку є такі вітчизняні банки, як 

Приватбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, OTП Банк. 

Отже, банківський сектор все більше відчуває тиск із боку стартапів 

фінансових технологій, які здатні розвивати технологічні фінансові інновації. 

Тому банкам доцільно починати будувати з ними стратегічні партнерські 

відносини в рамках екосистеми FinTech, що дозволить використати сильні 

сторони та можливості всіх її учасників. Враховуючи світові тенденції та 

потенціал вітчизняної ІТ-індустрії, вітчизняні банки мають можливість, а для 

збереження власних позицій, повинні очолити розвиток FinTech в Україні. До 

кола питань подальших досліджень варто віднести механізм взаємодії FinТech і 

банків, нагляд і регулювання, вартість і значення цифрових фінансів, цифрові 

бізнес-моделі та клієнто-орієнтований підхід доступу до фінансових послуг.  
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Globalization processes have increased the instability of the global and national 

economies, exacerbated the problem of the development of all countries of the world. 

The main problems which require urgent solutions are to improve people's lives, 

reduce poverty, create new jobs, improve health and education, and environmental 

conservation. 

Defining the presidency of the solution to these problems the governments of 

the world, it should be noted a growing key role of the private sector in fostering 

inclusive growth, which also contributes to poverty reduction, creation of new jobs, 

provision of essential basic services and public goods. Thus the international 

financial institutions play the special role, which through collaboration with the 

private sector can enhance its role in the process of development of national 

economies and the global economy as a whole. 

The private sector in developing countries faces many constraints, in particular 

lack of access and limited financial resources, inadequate infrastructure, insufficient 

level of qualification of employees, as well as unfavorable investment climate. 
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International financial institutions can help the private sector overcome these 

limitations, because they already have years of experience that allows them to 

implement a flexible policy of assistance to take into account national peculiarities of 

the macroeconomic environment. International financial institutions institutions 

(IFIs) play a significant role in supporting the private sector in developing countries. 

They provide capital, knowledge and partnerships to help manage risk, stimulate the 

participation of other parties. They support entrepreneurial initiatives that help 

developing countries achieve sustainable economic growth. 

The role of international financial organizations is becoming increasingly 

important for the development of business institutions along with traditional aid and 

loan programs from the government. 

Focused on private sector IFIs solve it problems and accelerate the 

development process by providing funding and knowledge to private companies that 

do not have access to sources of capital. As a group, the IFI provides a set of tools, 

including borrowed funds, capital, guarantees, Islamic banking, local currency loans, 

and political risk insurance. To increase the availability of specialized knowledge for 

effective attraction of investments IFIs provide advice and technical assistance on 

such issues: improving investment climate, strengthening the effectiveness of the 

project and assessment of its impacts; promotion of privatization and distribution of 

relevant risks; improving the environmental, social and corporate governance. IFIs 

create favorable conditions to attract funding from different categories of investors. 

In most cases, IFIs, focused on the private sector, working without government 

guarantees, spreading the risk along with project sponsors and avoiding adding debt 

burden on the public sector. Therefore it is extremely important to maintain financial 

stability, as a guarantee that IFIs can continue operations without large cash infusions 

from its shareholders. This, in turn, creates a robust, sustainable private sector that 

does not depend on the evolving financial support from IFIs. 

IFIs need to strategically allocate their resources, focusing and providing 

investments in areas with high level of impact for development, using partnerships 

with the private sector, other financial institutions and the government for maximum 
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efficiency. Many IFIs have focused on strategic areas that allow them to achieve 

significant development impact. Such special levers of growth are infrastructure, 

access to finance, education, trade, innovation, regional integration and investment 

climate. 

These factors are considered in relation to the special strengths of each of the 

IFIs and the specific needs of individual countries, taking into account the level and 

development strategy, gaps in the private sector. Along with identifying the important 

sectors, IFIs also often looking for projects and programmes that have a particularly 

wide range of effects from their implementation. 

Another important factor for high-performance investments is the warranty that 

the projects meet high standards of business practices in areas such as environmental 

and social practices, corporate governance, and institutional integrity. Investing in the 

private sector provides substantial positive effects for the country, but it may be at 

risk if firms are not able to maintain the business standards. Sound business practice 

and the positive results of the projects create a demonstration effect, which helps their 

spread across the economy. Therefore, in recent years IFIs have significantly 

increased their capabilities in these areas. They become leaders in helping firms by 

creating a strong environmental and social standards and corporate governance 

standards. They actively promote corporate responsibility, helping companies work 

with local communities, for example, in the development of health and education, 

attracting local suppliers. IFIs not only help to improve standards for their customers, 

but also seek to increase their transparency and ensure compliance of their activities 

with the priorities of the countries in which they operate. 

IFIs helps the project in two ways: 1) making them more commercially viable, 

for example, through better financing, reducing risks, and recommendations; 

2) improve development outcomes, for example, providing advice and establishing 

standards leading to improvement of activities, products and services; enhancing 

environmental, and social aspects, as well as activities in the field of corporate 

governance. 
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However, along with positive effects, there are also some negative effects from 

the activities of international financial organizations.  

In this aspect, most attention is focused on the analysis of the approaches 

adopted by the World Bank and the IMF in developing policy for the provision of 

financial assistance and motives to guide their implementation. In addition, it is 

important to assess the social and economic consequences of this policy for the 

population of countries that use such financial assistance, and the issue of taking 

responsibility for the consequences. 
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Основной целью политики государственного регулирования должна 

являться максимизация эффективности капитала. Политика стимулирования 

должна быть направлена на привлечение как можно большего объема 
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инвестиций, то есть здесь важна скорее количественная, а не качественная 

сторона. Политика контроля над притоком капитала должна быть направлена 

на защиту отечественной экономики от потрясений и нестабильности мирового 

рынка капиталов. Особую актуальность эта политика приобрела после 

мирового финансово-экономического кризиса. Эта политика позволяет 

защитить отечественный рынок  от международного спекулятивного капитала. 

Приоритетной целью политики контроля над оттоком капитала должно 

являться недопущение «бегства», т.е. оттока капитала из страны. В мировой 

теории выделяют превентивный и временный контроль. Первый 

устанавливается в случае, когда страна, имея дефицит платежного баланса, все-

таки не девальвирует национальную валюту. Превентивный контроль 

выступает в различных формах, чаще всего это: налогообложение прибылей 

(доходов), переведенных за границу, введение системы двойных валютных 

курсов (относительно низкий курс для сделок по инвестициям), установление 

запрета на перевод капитала за границу. Данная политика, на наш взгляд, 

неэффективна. Дело в том, что частный сектор легальными и нелегальными 

путями находит возможность уйти из под контроля и перевести капиталы за 

границу. Кроме того, введение такого контроля создает благоприятную почву 

для развития коррупции, особенно, если инвесторы стремятся вывести средства 

через оффшорные зоны. 

Другая форма – временный контроль применяется только в условиях 

кризиса. Данная политика содействует оздоровлению экономики через 

реструктуризацию финансового сектора. Однако оценивать последствия 

применения данной политики еще рано. Но предварительные итоги 

показывают, что временный контроль еще не нанес значительного ущерба. 

Следовательно, политика регулирования иностранных инновационных 

потоков включает в себя введение различных инвестиционных режимов и 

систему государственных гарантий. В мировой практике существуют 

инвестиционные режимы: (рис. 1) режим наибольшего благоприятствования, 

национальный режим, справедливый и равноправный режим. 
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При инвестиционном режиме наибольшего благоприятствования страна-

реципиент капитала относится к инвесторам одного государства не менее 

благоприятно, чем к другим инвесторам. То есть суть данного режима 

заключается в создании одинаковых конкурентных преимуществ всем 

иностранным инвесторам. Имеются случаи, когда из данного режима 

предоставляются определенные исключения, в  частности, исключения общего 

плана и оговоренные в соглашениях и договорах. Наиболее ярким примером 

является практика КНР. В законодательстве этой страны записано, что 

исключением является любое соглашение о формировании таможенного союза, 

зоны свободной торговли, экономического союза или соглашения об избежании 

двойного налогообложения, а также стимулирования приграничной торговли. В 

Мексике исключения из режима наибольшего благоприятствования 

применяются в отношении всех двусторонних и многосторонних соглашений, 

подписанных страной до вступления в силу Соглашения о североамериканской 

зоне свободной торговли, и касаются авиации, рыболовства, морского 

судоходства, телекоммуникаций, производства, продажи и лицензирования 

радиотелевизионных программ [1-5]. 

 

 

 

 

Рис. 1. Политика, направленная на регулирование инвестиционных режимов 

Рис. 1. Политика, направленная на регулирование инвестиционных режимов 

 

Одной из составляющих политики регулирования является политика 

предоставления государственных гарантий зарубежным инвесторам. Страна-

реципиент капитала гарантирует иностранным инвесторам защиту его прав и 

интересов в законодательном порядке. Выделяются следующие основные 

формы государственных гарантий: установление в законодательном порядке; 

защита от экспроприации, национализации; предоставление 
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беспрепятственного перевода прибыли и других видов доходов; защита 

инвесторов от изменений в законодательстве, которые будут приняты после 

подписания договора. 

Привлечение зарубежных инвестиций – политика стимулирования 

оказывает воздействие на направления, объем  инвестиционных потоков. Это 

позволяет выделить три основных направления реализации данной политики 

(рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

Во-первых, это улучшение имиджа страны-реципиента путем проведения 

активной рекламной компании. Это может быть осуществлено через 

информационную сеть, путем участия государства в различных симпозиумах, 

форумах и т.д. Естественно, это направление работы требует колоссальных 

затрат, в связи с чем она осуществляется главным образом на уровне 

государства. Во-вторых, это содействие  и всесторонняя поддержка 

государством иностранного капитала. 

Следовательно, такое направление политики стимулирования 

инвестиционного притока выступает в форме полного пакета услуг: 

консалтинговые услуги, устранение различных административных 

формальностей, упрощение порядка регистрации и т.д. В-третьих, 

предоставление инвесторам различных льгот. 

В отличие от внешней внутренняя инвестиционная политика регулирует 

внутренние капиталопотоки. Основной целью таковой является определение 

приоритетных направлений инвестирования, стимулирование отечественных 

инвесторов, обеспечение роста внутреннего инвестиционного спроса, 
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Рис. 2. Политика стимулирования привлечения зарубежных 

инвесторов 
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формирование эффективного конкурентоспособного рынка институциональных 

инвесторов, обеспечение трансформации сбережения в инвестиции. 

Итак, в современных условиях инвестиционная политика должна 

выступать неотъемлемой частью макроэкономической политики. 

Безусловно, инвестиционная политика должна включать проблемы по 

улучшению инвестиционного климата, по стимулированию конкуренции, 

повышению эффективности производства и т.д., то есть работа в рамках 

национальной системы в целом должна регулировать процессы, имеющие 

место на микроуровне. Следовательно, каждая микроединица должна 

формировать и осуществлять свою микрополитику, не идущую в разрез с 

национальной политикой. 
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Процес постачання є невід’ємною ланкою кругообігу засобів. Покупець 

купує у продавця (постачальника) сировину і матеріали, пальне і мастильні 

матеріали, мінеральні добрива, запасні частини та інші матеріальні цінності, 

необхідні для здійснення господарської діяльності. Від постачальників можуть 

поступати також верстати, трактори, автомобілі, комп’ютери та інші об’єкти 

основних засобів. Підрядні організації виконують для замовників будівельні 

роботи, а також роботи і послуги виробничого характеру – ремонтні роботи, 

внесення добрив, технічне обслуговування тощо. Взаємовідносини між 

підприємствами регулюються двосторонніми угодами. При організації обліку 

потрібно забезпечити виконання умов, зазначених в угодах. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками займають вагоме місце в 

системі розрахункових операцій, а також є найважливішою складовою 

бухгалтерської діяльності, оскільки вони впливають на формування основної 

частини грошових надходжень підприємств. Ведення обліку розрахунків з 

постачальниками і підрядниками, його правові засади регламентуються П(С)БО 

11 «Зобов’язання». Щодо питання, яке стосується технології обробки облікової 

інформації доцільно зазначити, що вплив на неї спричиняє обрана 

підприємством форма бухгалтерського обліку. 

Формуванню взаємовідносин і відповідних розрахункових операцій з 

постачальниками та підрядниками передує процес їх пошуку підприємством. 

Остаточний вибір постачальника чи підрядника є також нелегким завданням. 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

156 

 

Вибір постачальників та підрядників відбувається за таких умов: цінова 

конкурентоспроможність (включаючи витрати на зберігання, транспортування і 

страхування); умови платежу; гарантійні строки; ремонт і післяпродажне 

обслуговування; відповідність продукції постачальника стандартам якості; 

можливість закупівель безпосередньо у виробників або оптовиків; географічне 

місце розташування; основні види діяльності та фінансовий стан; виробнича 

потужність та обсяги випуску продукції за останні роки [1]. 

Порядок і форми розрахунків з постачальниками визначаються 

господарськими договорами, внаслідок виконання яких у підприємства 

виникають поточні зобов’язання – кредиторська заборгованість. Господарський 

договір є найбільш поширеною і важливою підставою виникнення 

зобов’язання, основною формою реалізації товарно-грошових відносин у 

ринковій економіці. 

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть на рахунку 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», який є активно-пасивним 

і може мати одночасно два сальдо: за дебетом – сума дебіторської 

заборгованості, а за кредитом – кредиторської. Даний рахунок має три 

субрахунки: 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 632 

«Розрахунки з іноземними постачальниками»; 633 «Розрахунки з учасниками 

промислово-фінансових груп» [2]. 

На думку деяких дослідників, така деталізація не є достатньою, оскільки 

потрібно враховувати терміни погашення заборгованості, а також виконання 

умов погашення. Для полегшення ведення бухгалтерського обліку 

кредиторської заборгованості за конкретними договорами пропонується ввести 

у План рахунків додатковий позабалансовий рахунок 10 «Кредиторська 

заборгованість» з відповідними до нього субрахунками: 101 «Кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги, термін сплати якої ще не настав з 

вітчизняними постачальниками»; 102 «Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги, термін сплати якої ще не настав з іноземними 

постачальниками»; 103 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
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послуги, прострочена з вітчизняними постачальниками»; 104 «Кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги, прострочена з іноземними 

постачальниками» [3]. Такий поділ дійсно доцільно робити, але, на нашу думку, 

краще виділити аналітичні рахунки як першого – субрахунок 631 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками», так і другого порядку – субрахунок 632 

«Розрахунки з іноземними постачальниками», а саме: аналітичний рахунок 

631.1 «Заборгованість перед вітчизняними постачальниками, термін сплати якої 

ще не настав», аналітичний рахунок 632.1 «Заборгованість перед іноземними 

постачальниками, термін сплати якої ще не настав», аналітичний рахунок 631.2 

«Відстрочена заборгованість перед вітчизняними постачальниками», 

аналітичний рахунок 632.2 «Відстрочена заборгованість перед іноземними 

постачальниками», аналітичний рахунок 631.3 «Прострочена заборгованість 

перед вітчизняними постачальниками», аналітичний рахунок 632.3 

«Прострочена заборгованість перед іноземними постачальниками», 

застосування в обліку цих рахунків сприятиме контролю за кредиторською 

заборгованістю, термінами її сплати, що дасть змогу більш правильно 

планувати розрахунки з постачальниками та підрядниками. Щодо 

заборгованості за надані послуги, то її доцільно акумулювати на субрахунку 

685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 
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У сучасних умовах політичних, соціальних та економічних 

трансформації, реорганізації та кризової стадії розвитку банківської системи 

країни  особливої актуальності набуває проблема регулювання високого рівня 

кредитних ризиків банків України. Висока актуальність регулювання ризикової 

діяльності банків є гострою не тільки для України, але й для банків у 

міжнародній фінансовій спільноті. Низький рівень ефективності регуляторних 

процедур, зниження рівня довіри до банківської діяльності, розвиток 

альтернативних видів фінансових інституцій, ускладнення банківських 

операцій через стрімке впровадження інноваційних технологій у фінансових 

системах спонукають науковців та економістів практиків до пошуку нових та 

альтернативних способів регулювання банківських ризиків. У цих умовах перед 

банками України постає складне завдання регулювання простроченої кредитної 

заборгованості за кредитами, відновлення спроможності кредитувати 

національну економіку та населення за прозорими прийнятними економічними 

умовами як для кредиторів, так і для позичальників. Низка гострих проблем у 
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регулюванні кредитних ризиків банків України пов’язана із непрозорою та 

неефективною роботою регулятора банківської системи в країні, низьким 

рівнем соціальних стандартів та спроможності підприємств на населення 

наважуватися брати кредити для розвитку та обслуговувати кредитні 

заборгованість на належному репутаційному рівні. 

Питання регулювання кредитних ризиків не є новими у наукових та 

прикладних розробках українських та закордонних економістів. Значний внесок 

у розвиток теорії та практики оцінки та регулювання кредитних ризиків у 

банківській діяльності внесли такі вчені, як: Р. Слав’юк, Л. Гаряга, 

Т. Смовженко, О. Дзоблюк, С.Павлюк, Г. Панова, В. Вітлінський, І. Бушуєва, 

В. Міщенко, В. Галасюк, Я. Наконечний, Л. Примостка, М. Козоріз, О. Заруба, 

А. Мороз, Дж. Маршалл, Ф. Найт, Б. Едвард, П. Роуз та багато інших. Їхні 

наукові розробки стали ґрунтовною теоретичною та прикладною основою для 

пошуку сучасних альтернативних форм та методів виходу із боргової кризи 

банків та позичальників. Проте, сучасні умови трансформації банківської 

діяльності у кредитних операціях та високий ступінь їхньої ризиковості, 

потребують подальших наукових досліджень та вироблення дієвих методичних 

та організаційних підходів щодо покращення регулювання кредитних ризиків 

банків. 

При оцінюванні сучасних тенденцій регулювання кредитних ризиків 

банків України виявлено такі ключові фактори та показники: 

 негативний влив кредитних ризиків обумовлений значним зростанням 

проблемних кредитів у кредитному портфелі банків та зниження їхньої 

якості. Так, за даними Національного Банку України, станом на 1 жовтня 

2016 року загальна сума наданих кредитів по всіх банках України склала 7 

641 383 млн грн, а частка простроченої заборгованості за кредитами у 

загальній сумі кредитів склала 25,3%, що на 2,4% більше, ніж на початку 

року [1]; 

 частка прострочених кредитів у загальній сумі наданих банками кредитів у 

період з 2010 по 2016 рік зросла на 12,7%, і досягнула свого 
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максимального значення у 2016 році. Негативна тенденція до зростання 

простроченої заборгованості особливо чітко проявилася у 2014 році (7,7%), 

причиною цьому стала девальвація гривні у лютому 2014 року, і як 

наслідок, зниження загальної довіри населення до банківської системи [2]; 

 обсяги резервів за активними операціями банків у 2016 році склали 321 303 

млн грн, що на 198 870 млн грн більше, ніж у 2010 році. Тенденція до 

зростання обсягів резервів набула свого розмаху в 2014 році, і в 2016 році 

обсяги резервування коштів за кредитними операціями банків набули 

максимального значення в 12,4%, що є негативним явищем для банків, 

оскільки зі збільшенням резервів під кредитні операції, відбувається 

зменшення капіталу банків; 

 прострочена заборгованість за кредитами банків України упродовж 2010 – 

2015 рр. зросла майже в 22 рази, що стало передумовою для прискореного 

нарощування банками України обсягу власного капіталу, в основному за 

рахунок підвищення капіталу першого рівня, зокрема статутного; 

 найбільшу питому вагу у кредитному портфелі займають кредити для 

підприємств оптової торгівлі (близько 26% портфеля), з них близько 16% 

простроченої заборгованості. Найбільший рівень простроченої 

заборгованості спостерігається у галузі хімічної промисловості (близько 

80%). Тому на даному етапі під час здійснення процесу контролю за 

ризиком необхідний більш детальний аналіз галузевих ризиків, які 

притаманні саме цим видам економічної діяльності. 

Зазначені фактори та негативні тенденції у виникненні та оцінюванні 

кредитних ризиків банків спонукають до вироблення нових напрямів 

регулювання кредитних ризиків банків України, зокрема: 

1) гармонізації макроекономічного регулювання кредитних ризиків 

банків відповідно до міжнародних положень у цій сфері, зокрема 

директив європейського союзу; 
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2) вироблення ефективних підходів до регулювання конфлікту 

інтересів між регулятором, банками та позичальниками при 

здійсненні кредитних операцій банків; 

3) відновлення довіри до банківської системи та забезпечення 

прозорих процедур кредитування та оцінювання кредитних ризиків 

банків; 

4) адекватний вибір стратегії розвитку кредитної діяльності банків в 

національній економіці та забезпечення її гнучкої реалізації через 

удосконалення форм кредитування; 

5) підвищення соціальної відповідальності банківського бізнесу; 

6) покращання процедур ризик-менеджменту банків з урахуванням 

міжнародних принципів регулювання капіталу та оцінки ризиків; 

7) удосконалення та уніфікація нормативно-правової бази для 

організації та функціонування рейтингових агентств та кредитних 

бюро в Україні. 

Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що регулювання 

кредитних ризиків та капіталу банків України відбувається в умовах посилення 

економічної нестабільності, масштабної реорганізації банківської системи, 

поступової зміни форми її функціонування та виходу на новий етап свого 

розвитку. Значних зусиль з боку регулятора, власників та менеджерів банків 

потребуватиме впровадження міжнародних стандартів щодо управління 

ризиками банків в умовах посилення глобалізації та інтеграції банківського 

бізнесу. 
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Сучасна системна криза в Україні, різке погіршення економічних, 

соціально-політичних умов розвитку створюють безпрецедентні загрози для 

функціонування банківської системи. Головними проблемами банківської 

системи України на сьогодні є втрата ресурсної бази та згортання 

кредитування, суттєве погіршення якості кредитних портфелів, скорочення 

власного капіталу та збиткова діяльність.  

Упродовж трьох останніх років в Україні визнано неплатоспроможними й 

ліквідовано 77 банків [1], в результаті чого банківська система втратила 435 

млрд. грн. активів, а підприємства реального сектора – близько 82 млрд. грн. 

обігових коштів.  

У результаті безпрецедентного зростання втрат від ризиків банки України 

у 2015 році зазнали майже 78 млрд. гривень збитків. При цьому основну частку 

збитків зазнали саме платоспроможні українські банки. За таких умов 

банківська система не спроможна забезпечувати фінансування реального 

сектору та сприяти економічній активності, а, навпаки, потребує реактивних 
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антикризових заходів регулювання в цілях недопущення загальноекономічного 

колапсу в країні.  

Разом з тим, сучасна банківська криза відрізняється своїми масштабами і 

загрозами, яких не зазнавала економіка за всю історію незалежної України. 

Тому питання антикризового регулювання залишаються актуальними, 

потребують постійного аналізу та удосконалення, а також створення підґрунтя 

для оцінювання ефективності заходів у середньостроковій та довгостроковій 

перспективі.  

Вивчивши підходи науковців із даної тематики, вважаємо за доцільне 

базуватись на трактуванні банківської системи, запропонованому Є. Мордань 

[4]. Нею обґрунтовано доцільність інтеграції системного та інституційного 

підходів до розуміння банківської системи та розгляду її як об’єкту державного 

регулювання, виділяючи мікрорівень (банківська система в розрізі елементів, 

що її формують) та макрорівень (банківська система як система з 

притаманними їй системними властивостями та ефектами). 

У контексті дослідження важливість базування на такому висновку 

обумовлена тим, що кризи в банківській сфері можуть виникати на: 

-  мікрорівні – рівні окремого банку, при цьому регулятор має зважати на 

їх внутрішні характеристики, складність та розвиненість міжбанківських 

взаємозв’язків, умови функціонування тощо; 

- макрорівні – рівні банківської системи, при цьому регулятор має 

зважати на її системні властивості (цілісність, структурованість, взаємозв’язок 

із зовнішнім середовищем, ієрархічна будова та зв’язок з системами вищого та 

нижчого порядку, емерджентність та комунікативність тощо) та системні 

ефекти, в тому числі системні ризики. 

Відповідно до зазначеного вище вважаємо, що механізми державного 

антикризового регулювання банківської системи України мають орієнтуватись 

на об’єкти, структуровані за мікро- та макрорівнем. При цьому наголошуємо на 

тому, що причинно-наслідкові взаємозв’язки та межі між банківською кризою 

на макрорівні та кризовими явищами на рівні окремих банків важко встановити 
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однозначно, оскільки наслідки реалізації кризових ризик-факторів можуть 

накопичуватися та починати впливати на все більшу кількість банків, 

посилюючи загрозу їх одночасного банкрутства. 

На передкризовому етапі перебіг подій залежить від розміру й виду шоку 

та характеристик початкового внутрішнього стану об’єктів антикризового 

державного регулювання банківської системи.  

Об’єктом регулювання в цьому випадку є дестабілізуючі явища та 

процеси, що призводять до появи кризових явищ у банківській сфері (у тому 

випадку, якщо вони чутливі до регуляторних впливів) та внутрішній потенціал 

банківської системи з точки зору її здатності до адаптації до шоків. 

На наступному етапі, у разі недостатнього внутрішнього потенціалу 

банківської системи та / або неефективних антикризових дій регулятора 

відбувається ескалація кризових явищ за рахунок поширення шоку через 

зв’язки у банківській системі за кризовими каналами (кредитним, валютним, 

інформаційним тощо). На цьому етапі мають як продовжуватись розроблятись 

антикризові механізми превентивного характеру (об’єкт регулювання – 

дестабілізуючі явища та процеси, що призводять до посилення кризових явищ), 

так і формуватись антикризові механізми реактивного характеру (об’єкт 

регулювання – негативні наслідки реалізації кризових явищ, що мають бути 

мінімізовані). 

При цьому слід розуміти, що об’єктом регуляторного впливу в контексті 

реалізації антикризових заходів є не безпосередньо банки або системні ризики, 

а ті процеси та явища, що спричиняють виникнення банківської кризи, 

обумовлюють протікання кризових процесів та їх наслідки.  

У дослідженні зазначено, що об’єкти регуляторного впливу мають бути 

конкретизовані залежно від стадії банківської кризи. Зважаючи на зазначене, 

доцільним є проведення наукових досліджень, спрямованих на вироблення 

комплексного підходу до виділення об’єктів державного антикризового 

регулювання банківської системи за мікро- та макрорівнем залежно від стадії 

банківської кризи з урахуванням джерела генерації дестабілізуючого фактора 
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(екзогенного або ендогенного). Також доцільно розробити методики 

проектування передкризових індикаторів та індикаторів настання банківської 

кризи. 
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Об’єктивною умовою ефективного функціонування підприємств є 

запровадження ефективних кредитних відносин, оскільки, кредит виступає 

неодмінною умовою розширеного відтворення, є безпечним інструментом, який 

опосередковує процес виробництва і реалізації продукції. Розширене 

відтворення є складовою інвестиційної діяльності на підприємстві, зокрема 

елементом капітальних інвестицій. 

Кредитування інвестиційної діяльності, як правило, здійснюється 

терміном більше одного року. Аналіз кредитного забезпечення підприємств за 

2011-2015 роки в розрізі строковості, дозволяє зробити наступні висновки,  що  

найбільше зростання з відповідним збільшенням питомої ваги протягом 

аналізованого періоду спостерігалось за кредитами, наданими на строк до 

1 року. Частка кредитів строком до 1 року зросла від 43,7% у 2011 році до 

51,9% у 2013 році та 49,2% у 2015 році.  Відповідно частка кредитів зі строком 

від 1 до 5 років зменшувалась: з 42,5% у 2011 році та до 35,8% у 2013 році. 

Найменшою є частка кредитів строком більше 5 років: 13,8% – у 2011 році, та 

14,0% – у 2015 році (табл. 1). Це свідчить, про те що найбільший обсяг кредитів 

спрямований на фінансування поточної діяльності підприємств, і тільки 14% у 

2015 році направлений на фінансування інвестиційної діяльності [1]. 

Таким чином, короткострокове кредитування превалює у вітчизняній 

банківській практиці вже протягом тривалого періоду, в той час як частка 

середньо- і особливо довгострокових кредитів є досить низькою. Тобто 

кредитні ресурси здебільшого використовується для покриття дефіциту 
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оборотних активів і мало впливають на здійснення структурних зрушень, 

зокрема впровадження інноваційних технологій у виробництво, придбання 

новітньої техніки та устаткування, що дозволить підвищити 

конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Таблиця 1 

Обсяги виданих кредитів за строками у період з 2011 по 2015 роки 

Термін 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

тис. 

грн 
% 

тис. 

грн 
% 

тис. 

грн 
% тис. грн % 

тис. 

грн 
% 

до 1 року 251298 43,7 296547 49 358812 51,9 339631 43,6 387900 49,2 

від 1 року 

до 5 років1 244410 42,5 235171 38,8 247827 35,8 333646 42,8 289883 36,8 

більше 5 

років 79837 13,8 73707 12,2 85264 12,3 105564 13,6 110012 14,0 

всього 575545 100 605425 100 691903 100,0 778841 100,0 787795 100,0 

 

Загалом зростання обсягу кредитів суб’єктам підприємництва у 2011-2015 

роках відбулось за рахунок короткострокових кредитів. Починаючи з 2013 року 

спостерігалося збільшення обсягу кредитів строком, більше 5 років, на 11557 

тис. грн. (або на 15,7%) у порівнянні з даними за 2012 рік [2]. 

Найбільшу частку у структурі кредитів за цільовим спрямуванням 

становлять кредити на поточну діяльність: у 2013 році – 81,7%, у 2014 році – 

80,3%, у 2015 році – 80,9%. Частка кредитів на придбання, будівництво та 

реконструкцію нерухомості є досить незначною і у 2013 році становила – 3%, у 

2014 році – 2,9%, у 2015 році – 3,10% усіх наданих кредитів, а питома вага 

кредитів виданих для інвестиційної діяльності у 2013 році становить 15,3%, у 

2014 році – 16,8%, у 2015 році – 16% [1].  

Процентна ставка за користування кредитом також є різною в залежності 

від строків кредитування, так багато банків пропонували на ринку у 2015 році 

кредитні ресурси для фінансування поточної діяльності за ставкою 23-26%, тоді 

як для фінансування інвестиційної діяльності за ставкою 17-21% річних. 

Найвища ставка за користування кредитом  для підприємств спостерігається  в 

галузі освіти, де вона складає 26,3%, наступною є галузь водопостачання 
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(24,7%) та галузь харчування (24,0%) [1]. А найменша процентна ставка 

спостерігається у галузі адміністративної діяльності, де вона становить в 

середньому 9,1% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Процентна ставка за кредитами, наданих підприємствам у розрізі 

галузей економіки у 2015 р. 

Отже, кредитне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств 

здійснюється терміном більше одного року, при середній процентній ставці 

21%, обсяги такого виду кредитування з кожним роком зростають, хоча їх 

питома вага у загальній структурі кредитування діяльності підприємств 

залишається низькою близько 16%, що свідчить про низьку активність 

інвестиційної діяльності підприємств та не використання банківського кредиту 

як основного джерела фінансування капітальних інвестицій підприємства.  
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До основних напрямків діяльності банків в лізинговому бізнесі відносять 

безпосереднє надання лізингових послуг, кредитування лізингових компаній, 

фінансове обслуговування лізингових операцій та ін. Активізація даних 

напрямків діяльності з боку банківського бізнесу здійснила б відчутний крок в 

розвитку вітчизняної лізингової індустрії, що дало б позитивний результат для 

всіх сторін взаємовідносин. Разом з цим, багатогранність лізингу дозволяє 

використати й інші сторони цього інструменту фінансування, що становлять 

цінність в діяльності банків України. Насамперед, важливими та актуальними є 

дослідження способів використання нових форм та видів лізингу, що успішно 

себе зарекомендували за кордоном й ефективно використовуються в 

банківській системі.  

Більше 1% від загальної кількості зайнятих людей в США і країнах 

Західної Європи знаходяться в штаті кадрових агенств-лізингодавців. Щорічно 

кількість міжнародних компаній, що спеціалізуються на кадровому лізингу, 

збільшується в 1,5 рази, а їх сумарний оборот сьогодні перевищує $ 60 млрд. 

дол. на рік. Отже, і в нашій країні кадровий лізинг буде набувати все більшої 

популярності [1]. Загалом, лізинг персоналу представляє собою надання послуг 

працівника, що знаходиться в штаті компанії лізингодавця, компанії-орендарю. 

Лізингова компанія бере на себе всі зобов’язання і процедури, пов'язані з 

оформленням та утриманням співробітників. А лізингоотримувач отримує 

прибуток за рахунок роботи цього співробітника й оплачує лізингодавцю 
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винагороду, яка включає в себе заробітну плату працівника. Тобто, лізинг 

персоналу (staff leasing) – це форма тимчасового або термінового залучення 

працівників зі сторони. Переваги даного підходу взаємовигідні для всіх 

учасників угоди: компанії-лізингодавця, працівника та роботодавця-

лізингоодержувача. До таких послуг, зазвичай, залучають в період термінової 

роботи або сезонних робіт; за потреби незамінного постійного спеціаліста; при 

необхідності виконання спеціалізованих робіт, що не пов’язані з основною 

діяльністю організації; у випадку коли нема можливості утримувати постійний 

штат працівників [2]. 

Банки можуть ефективно використовувати лізинг персоналу в своїх цілях. 

Особливо попит на такі послуги з’являється впродовж кризових періодів. До 

переваг використання лізингу персоналу в банківській практиці можна віднести 

наступні [3]:  

• зменшення непродуктивної адміністративно-паперової роботи службою 

персоналу банку, пов'язаної з оформленням власних працівників, зниження 

обсягів кадрового діловодства, а також виключення затрат на розрахунок 

оплати праці;  

• зниження витрат на компенсаційні пакети (тимчасовим співробітникам 

вони або не передбачаються взагалі, або в мінімальній кількості);  

• суттєве зменшення юридичної відповідальності перед працівниками та 

зниження ризику, пов'язаного з виплатою компенсацій на випадок їхнього 

звільнення;  

• можливість постійної зміни працівників, якщо вони не підходять за тими 

чи іншими причинами. Деякі банки розглядають це як постійний 

випробувальний термін;  

• уникнення простою у випадку, коли співробітник захворів або взяв 

відпустку (за угодою лізингу персоналу його зобов'язані замінити на даний 

період);  
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• можливість отримати постійного співробітника. Якщо такий підходить 

банку, останній може перевести його до себе в штат після "випробування" 

безкоштовно, тобто, це виключає витрати на підбір персоналу. 

Зрозуміло, що використання лізингу персоналу як альтернативне кадрове 

рішення в банківській практиці за умов кризи не є абсолютним виходом, 

оскільки навіть така практика передбачає певні недоліки, які варто врахувати:  

• лізинг персоналу більш дорогий в порівнянні із штатними працівниками. 

Банк змушений оплачувати за послуги компанії лізингодавцю (ставка плати за 

оренду коливається  в середньому від 15 до 20% від суми фонду оплати праці). 

Також на всю суму нараховується ПДВ. Втім, зарубіжні банки активно 

користуються таким видом послуг, оскільки вони отримують кваліфікований 

персонал у відповідній кількості та за короткий термін. Тобто, банку не 

доводиться вкладати час і гроші в пошук та навчання, що компенсує більші 

затрати на тимчасовий персонал; 

• банки також можуть вивести власний персонал у штат кадрового 

агентства на певний період, але тут з’являються моральні проблеми із 

персоналом, який не завжди добре сприймає такий крок керівництва; 

• можливе зменшення лояльного ставлення власних працівників відносно 

банку та його організаційно-корпоративної культури. 

Українські вчені, що досліджували лізинг персоналу (О.Є. Купцова, 

Л.М.Большая, В.В. Різник), переконані, що в даного виду послуг хороші 

перспективи в Україні, в тому числі при співпраці з банками. Адже, він 

дозволяє багатьом банкам зважено прийняти рішення про раціональне 

використання персоналу та його ресурсів в своїй роботі. Банк суттєво покращує 

власну діяльність за рахунок своєчасного набору (звільнення) персоналу за 

допомогою компаній лізингодавців, що особливо актуально в нестабільних 

економічних умовах. 

Як висновок, використання лізингу персоналу в банківському бізнесі 

дозволяє банкам ефективніше проводити адміністрування в кризовий період, 
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уникнути проблем з підбором працівників, більш зважено прийняти рішення 

про раціональне використання персоналу. 
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Узбекистан, как любое государство с переходной рыночной экономикой 

претерпевает изменения в социально-экономическом развитии. 

За годы независимости Узбекистана осуществлены кардинальные меры 

по социальному реформированию, направленные на внедрение рыночных 
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отношений и развитие механизма регулирования социальной политики. Исходя 

из особенностей социальной ориентации Республики и мирового опыта, 

реформирование социальной сферы сосредоточилось на регулировании 

занятости и рынка труда. В настоящее время в рыночно-развитых странах в 

области регулирования занятости и рынка труда также происходят глубокие 

социально-экономические преобразования. При этом можно отдать 

предпочтение тем механизмам регулирования занятости, которые действуют 

более чем успешно в Японии. 

Исходя из опыта рыночно развитых стран, реализующих модели 

социальной рыночной экономики, можно утвердить, что социальные 

преобразования должны опираться на социальную справедливость во всех 

слоях населения. 

В силу специфики развития Республики Узбекистан господствующее 

положение в социальной сфере занимает государственный сектор, который 

определяет масштабы ее ограничительной социальной политики. Если его 

расширенная социальная политика означает общедоступность социальных 

программ, универсальность социальных выплат, всеобъемлющий характер 

перераспределительной деятельности государства, то  ограничительная 

социальная политика означает сведение ее к минимуму. Расширительная и 

ограничительная социальная политика непосредственно связаны с качеством 

жизни. 

Качество жизни – сложная и предельно широкая категория. Она является 

предметом исследования экономистов, социологов и др. Это вполне 

естественно, ибо изучение такого многокомпонентного явления требует 

совместных усилий в сфере разностороннего подхода к осмыслению того, что 

происходит в сфере жизнедеятельности человека: занятость, безработица, 

потребление, охрана здоровья и окружающей среды, бедность, пенсионное 

обеспечение и т.д. Ведущее место в общем круге проблем качества жизни 

должны занимать экономические компоненты. Гелбрейт Дж., выдвинувший 

теорию качества жизни считал, что жизнедеятельность человека не может быть 
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оценена только потреблением и тем более получаемыми номинальными 

доходами [1]. Таким образом, качество жизни – определенное сочетание 

экономических, социальных, природно-экологических и других условий 

жизнедеятельности человека, оказывающих существенное воздействие на 

благосостояние населения и социальное самочувствие индивидов.  

В условиях глобализации в экономической науке  сложились две модели 

качества жизни объективная и психологическая: 

Первая модель определяет качество жизни как результат комбинации 

различных объективных статистических показателей – имущественное 

положение, доходы, индексы потребления, уровень безработицы и т.д. 

Содержание второй модели исходит из того, что истинное значение 

качества жизни отражено в субъективных ощущениях индивидов. 

Взаимосвязь между объективными параметрами и субъективными 

оценками не столь явная и прямая. К примеру, часто хорошее объективное 

качество совмещается с негативной ее оценкой, и наоборот. 

В экономических исследованиях качества жизни основное внимание 

должно уделяться объективным параметрам (доходы, потребление, 

безработица) и функционированию экономических институтов, ответственных 

за производство и распределение ресурсов потребления. Касаясь этого 

Дж.Форрестер предложил измерять качество жизни по пяти параметрам: 

- численность населения; 

- количество накопленного капитала; 

- доля капитала в сельском хозяйстве; 

- количество имеющихся природных ресурсов; 

- загрязнение среды обитания [2]. 

С учетом выше изложенного рекомендуется определить основные 

направления социальной политики государства (рис. 1). К числу приоритетных 

можно отнести: 
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Повышение уровня жизни населения – означает, что под уровнем жизни 

следует понимать обеспеченность населения необходимыми материальными 

благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень 

удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. 

Формирование эффективной системы социальной защиты – проявляется в 

формировании эффективной системы социальной защиты. Беднейшие слои 

населения, к которым относятся, как правило, те, кто уже или еще не в 

состоянии самостоятельно обеспечить минимальный уровень 

жизнедеятельности – больные, инвалиды, старики, многодетные семьи, и 

нуждаются в первую очередь в социальной защите со стороны государства.  

Трудовые отношения и занятость населения – означает обязательное 

включение направления, как трудовые отношения и занятость населения. 

Государство должно гарантировать равноправие субъектов на рынке труда, 

свободный выбор профессии, сферы и места приложения труда.  

Совершенствование пенсионной системы – означает характер 

регулирования пенсионной системы. Пенсионное обеспечение в Республике 

Узбекистан занимает ведущее место в системе социальной защиты населения.  

Это усиливает заинтересованность местных органов власти в сборе 

средств для пенсионного обеспечения. Однако экономическая ситуация в 

республике в последние годы отразилась и на аккумулировании и 

использовании средств фонда. Одним из элементов организации социальной 

защиты граждан является негосударственное пенсионное обеспечение. Однако 
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Повышение уровня жизни населения 

Формирование эффективной системы социальной защиты 

Трудовые отношения и занятость населения 

Совершенствование пенсионной системы 

Рис. 1. Основные направления социальной политики 
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без фундаментальной теоретической проработки проблем негосударственного 

пенсионного обеспечения невозможно создать качественные нормативно 

правовую базу и механизм пенсионного обеспечения. 

Здесь необходимо учитывать проблемы, возникающие при проведении 

довольно сложной административной задачи. В этих целях следует проводить 

тщательное планирование, которое должно быть построено на подробном 

анализе реальной ситуации для получения полной партии на уровне  страны,  а 

затем разработать всесторонний план, который следует осуществлять поэтапно 

в течение довольно продолжительного периода времени. 

При этом, приоритет должен быть отдан тем хозяйствующим субъектам, 

где работники обычно свободно охвачены социальной защитой. 
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УДК 336.011 

КРЕДИТНА УСТАНОВА – ФІНАНСОВА УСТАНОВА ЧИ 

ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК?  

Хуторна М.Е., докторант 

ДВНЗ «Університет банківської справи»  

lmiroslava7@gmail.com  

В останній час провідні українські науковці все частіше наголошують на 

проблемі відсутності чіткої термінологічної узгодженості, яка притаманна 

вітчизняній фінансовій науці. Повністю погоджуємося з думкою 

Л.М. Рябініної, що існуюча «неточність у використанні термінів особливо 

негативно проявляється в економічній теорії, оскільки заплутатися у великій 

кількості економічних термінів та значень слів неважко навіть 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

177 

 

висококваліфікованому спеціалісту, що призводить, як правило, до хибних 

висновків та прийняттю невірних рішень» [2, с.16]. Інше, що додатково 

актуалізує дане питання – це глобалізація, яка вимагає від України приведення 

вітчизняного фінансово-банківського права у відповідність до міжнародних 

стандартів, що, у свою чергу, передбачає уточнення, оновлення та приведення 

до єдиного розуміння понятійного апарату фінансово-кредитної сфери. 

Так, на нашу думку, важливим є чітке розмежування понять «фінансовий 

посередник», «фінансова установа» та «кредитна установа». Аналіз наукової 

літератури дозволив виявити непоодинокі випадки синонімічного використання 

перших двох понять. Щодо терміну «кредитна установа», то поряд з тим, що 

він є часто вживаним поняттям, однак, як правило, вживається як 

загальновідоме, яке не потребує дефініції. У результаті це призводить до 

наявності розмаїття думок щодо інституційної складової інституту кредитних 

установ. Дана термінологічна плутанина підсилюється недосконалістю 

вітчизняного фінансово-банківського законодавства, якому притаманні 

понятійні неузгодженості, неврахування фундаментальних сутностей 

економічних процесів, що є результатом системного ігнорування здобутків 

провідних вітчизняних науковців у сфері фінансової науки та їх недостатнього 

залучення до процесів законотворення. 

Порівнюючи вітчизняне законодавство у сфері фінансового 

посередництва [1] та Директиву 2006/48/ЕС [2], яка є імплементованою 

країнами ЄС, спостерігаємо суттєву різницю у підходах до тлумачення змісту 

та виокремлення місця інституту кредитних установ у системі фінансового 

посередництва. Так, в Україні згідно чинного законодавства характеристичною 

ознакою кредитної установи є її право залучати кошти та надавати позику 

юридичним і фізичним особам на умовах поверненності та платності. Окрім 

наукової некоректності законодавчо затвердженого визначення, кредитна 

установа в першу чергу тлумачиться як фінансова установа, що здійснює 

«операції з фінансовими активами … за власний рахунок,чи за рахунок третіх 

осіб», а в окремих випадках (визначено в останню чергу – прим. автора) «за 
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рахунок залучених від інших осіб фінансових активів»  (умова поверненості 

даних коштів не зазначена – прим. автора). У європейському законодавстві має 

місце чіткий акцент на розмежуванні даних понять, при цьому кредитна 

установа може виконувати послуги, що притаманні фінансовим установам, але 

не навпаки. Визначальною рисою кредитних установ згідно законодавства ЄС є 

їх виключне право залучати кошти на вклади від юридичних і фізичних осіб на 

умовах повернення та їх спрямування у кредити, у той час як фінансова 

установа забезпечує свою діяльність тільки власними та позиченими 

(отриманими на умовах кредиту) коштами. Тобто, згідно даного 

методологічного підходу не заперечується право кредитної установи на 

здійснення фінансових послуг широкого спектру, однак дана діяльність не 

змінює основного її призначення в економіці як уповноваженої юридичної 

особи щодо депонування вкладів від необмеженого кола осіб та їх ефективного 

використання через механізм кредитування як з метою максимізації прибутку, 

так і в інтересах всього суспільства. 

З огляду на вище зазначене, вважаємо, що кредитну установу доцільно 

тлумачити як юридичну особу, яка здійснює професійне посередництво у сфері 

кредитних відносин та є уповноваженою щодо формування кредитних ресурсів 

на депозитній основі та їх перерозподілу на умовах поверненості та платності, а 

також посередництво у розрахунках у випадку банку. 

Інше, що потребує уточнення – це ієрархічна підпорядкованість понять 

«фінансовий посередник» та «фінансова установа». Аналіз наукових джерел 

дозволив виділити родові ознаки даних понять (табл. 1). 

Таблиця 1 

Родові ознаки понять «фінансовий посередник» та «фінансова установа» 

Фінансовий посередник Фінансова установа 

- фінансова установа 

- опосередковує рух фінансових ресурсів, які 

формуються шляхом акумулювання вільних 

грошових коштів суб’єктів економічних 

відносин, підвищує ефективність 

використання фінансових ресурсів завдяки: 

- юридична особа будь-якої форми власності 

- діяльність потребує ліцензування 

- надає фінансові послуги, джерело 

здійснення яких не обмежується 
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професійному управлінню фінансовими 

ризиками (класична теорія фінансового 

посередництва); зниженню трансакційних 

витрат (трансакційний підхід в теорії 

фінансового посередництва); зниженню 

рівня інформаційної асиметрії 

(інформаційний підхід в теорії фінансового 

посередництва) 

 

Отже, лише та фінансова установа, яка випускає власні фінансові 

зобов’язання з наступним їх розміщенням в економіку є фінансовим 

посередником. Також фінансова установа, яка надає фінансові послуги 

виключно за рахунок власних коштів або за рахунок третіх осіб не може 

визначатися фінансовим посередником; рівень залучення фінансової установи 

до посередницької діяльності визначається її активністю щодо 

опосередкованого руху залучених фінансових ресурсів. При цьому, кредитна 

установа є фінансовим посередником за своїм змістом. Авторське бачення 

взаємозв’язку досліджуваних понять представлено на рис. 1. 

  

Рис. 1. Змістовна підпорядкованість понять «фінансовий посередник», 

«фінансова установа», «кредитна установа» 

 

 

 

Фінансова установа Кредитна 

установа 

Фінансовий посередник 
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Необхідною умовою для стійкого економічного розвитку в 

довгостроковій перспективі є стабільне функціонування банківської системи. 

У банківській системі Польщі останніми роками простежуються кількісні 

та якісні тенденції, які відображають, в основному, позитивні характеристики 

розвитку діяльності банківських установ. 

На кінець 2015 року операційну діяльність у Польщі здійснювали 

38 комерційних банків, 27 відділень кредитних організацій. Крім того, на 

внутрішньому ринку працюють 561 кооперативних банків (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Окремі показники структури банківського сектора 

в Польщі в 2011-2015 роках [1, с. 19] 

№ Показники 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Кількість юридичних осіб, які 

здійснюють банківську діяльність 

642 642 640 631 626 

2. Комерційні банки 47 45 41 38 38 

3. Відділи кредитних організацій 21 25 28 28 27 

4. Кооперативні банки 574 572 571 565 561 

 

У Польщі розбудована широка мережа кооперативних банків, кількість 

яких на протязі останніх п’яти років зменшилася на 13, з 574 у 2011 році до 561 

в 2015 році (див. табл. 1).  

Ситуація польського банківського сектора в 2015 році залишалася 

стабільною. 

Чистий прибуток польського банківського сектора в 2014 році досяг 

найвищого значення в історії – 15,9 млрд зл. (табл. 2). Це було продовженням 

тенденції, що спостерігається з 2011 року, коли фінансові результати банків 

повернулися на високий рівень, регулярно перевищуючи 15 млрд зл. [2, с. 11]. 

Таблиця 2 

Результати діяльності банківського сектора Польщі 

 в 2010-2015 роки (млрд зл.) [1, с. 5; 2, с. 119] 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Чистий фінансовий результат 11,5 15,4 15,4 15,1 15,9 11,5 

 

У 2015 році відбулося суттєве зниження чистого фінансового результату 

польського банківського сектора, що пов’язано, в основному, з банкрутством в 

кінці 2015 року найбільшого кооперативного банку – Кооперативного Банку 

Ремесла та Сільського господарства у Воломині – SK банку. Чистий фінансовий 

результат банківського сектора Польщі в 2015 році склав 11,5 млрд. зл., що на 

4,4 млрд зл., або на 27,8%, нижче, ніж в 2014 році (див. табл. 2). 
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Значне зниження фінансових показників призвело до значного 

погіршення основних показників ефективності діяльності, зокрема збільшення 

витрат, з 50,9 у 2014 році до 58,5 у 2015 році, зниження процентної маржі, з 2,8 

до 2,5, зниження рентабельності активів (ROA), з 1,1 до 0,7 та рентабельності 

капіталу (ROE), з 9,9 до 6,8 [1, c. 6, 41]. 

У Республіці Польща, як і в інших країнах Центральної та Східної 

Європи, більшість капіталу банків належить зарубіжним інвесторам, при цьому 

домінуючу роль відігравали інвестори з Італії (10,7%), Німеччини (10,5%) та 

Іспанії (9,0%) (рис. 1). 

 

 

 

У Польщі після 2008 року, як наслідок глобальної фінансової кризи і 

швидкого зростання банків з польським капіталом, частка іноземних інвесторів 

поступово знижувалася, з 72,3% у 2008 році до 61,5% у 2014 році і до 41,0% у 

2015 році (рис. 2) [1, c. 20; 2, c. 27]. 
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Незважаючи на дуже високі збитки за кредитами в SK банку в 2015 році, 

стан прострочених кредитів в масштабах всього банківського сектора Польщі 

знизився на 0,4 млрд зл., або на 0,5%. Також зменшилася їх частка в портфелі, з 

7,0% в кінці 2014 року до 6,5% на кінець 2015 року (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Якість кредитного портфеля банківського сектора Польщі 

 в 2013-2015 роки [1, c. 65] 

№ Показники 2013 2014 2015 

1.  Проблемні кредити (млрд злотих) 72,0 73,2 72,8 

2.  Частка проблемних кредитів (%) 7,4 7,0 6,5 

 

Висновки. У Польщі значна кількість та розбудована мережа 

кооперативних банків, які зайняли свою нішу в банківській системі, та 

відіграють чималу роль у змінах. Всі кооперативні банки контролюються 

польськими інвесторами. 

У Польщі за 2013-2015 роки збанкрутував тільки один, але найбільший 

кооперативний банк. Це значно вплинуло на фінансові результати банківської 

системи Польщі, а також на виплати з Банківського Фонду Гарантування. За 

аналізований період, з 2011 по 2015 роки, банківська система Польщі, 
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незважаючи на зниження чистого фінансового результату діяльності в 2015 

році, функціонувала стабільно. Тому відбувається підвищення репутації 

банківського сектора та зростання суспільної довіри в Польщі до польських 

банків. 

У Республіці Польща, як і в інших країнах Центральної та Східної Європи 

та з 2016 року в Україні, більшість капіталу банків належить зарубіжним 

інвесторам, хоча з 2008 року прослідковується, на нашу думку, позитивна 

тенденція зростання польського капіталу.  

Якість кредитного портфеля банківського сектора Польщі залишається 

стабільною. 

Для розвитку банківського сектора Польщі створені сприятливі умови на 

основі зростання економіки, низьких процентних ставок, взаємодії органів 

державної влади, Національного банку Польщі та банківських установ як 

комерційних, так і кооперативних.  

Досвід функціонування банківської системи Польщі може бути дуже 

корисним для України.  

 

Список використаних джерел 

1. Raport o sytuacji banków w 2015 r. / Urząd Komisji nadzoru finansowego. – 

Warszawa, 2016. – 147 s. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2015_tc

m75-47215.pdf. 

2. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. / Narodowy Bank Polski. – 

Warszawa. – 2015 r. – 336 s. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf022016.pdf. 

 

 

 

 

 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

185 

 

УДК 336.711 

БАНКИ РОЗВИТКУ:  

ОСНОВНІ ВЕКТОРИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН 

Шаповал Ю.І. 

молодший науковий співробітник 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

shapovaljulia@ukr.net 

 

В умовах обмежень та проблем, з якими стикаються суб’єкти реального 

сектора при залученні фінансування, особливо після глобальної економічної 

кризи 2008 р., банки розвитку все частіше розглядаються як інструмент 

полегшення доступу до фінансових ресурсів з метою сприяння реалізації 

національних стратегій розвитку. 

У 2015 р. Європейська комісія представила перелік керівних принципів 

діяльності для новостворених банків розвитку країн ЄС (UK’s Green Investment 

Bank, British Business Bank, Portuguese Development Financial Institution, Latvian 

Single Development Institution) з метою нівелювання можливих негативних 

ефектів (політичного втручання, витіснення приватного фінансування). Основні 

акценти стосувались поглиблення співпраці банків розвитку з комерційними 

банками, а також адекватності економічної обґрунтованості та достатнього 

рівня рентабельності відібраних проектів [1].  

Останнім часом банки розвитку дедалі активніше фінансують структурні 

перетворення з метою реалізації моделі «зеленої» економіки. Так, у 2015 р. 

було досягнуто домовленостей щодо основних міжнародних ініціатив, які 

спрямовані на подолання соціально-економічних та фінансових дисбалансів. 

Прийнята декларація в Аддіс-Абебі містить наміри урядів розвинених країн 

мобілізовувати щорічно 100 млрд дол. США для фінансування проблем клімату 

в країнах, що розвиваються до 2020 р. [2]. У Парижі у спільній заяві глави 

Африканського банку розвитку, Азіатського банку розвитку, Європейського 
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банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку 

(ЄІБ), Міжамериканського банку розвитку та Групи Світового банку (СБ) 

зобов'язались продовжувати мобілізацію державного та приватного 

фінансування, щоб допомогти країнам скоротити викиди парникових газів. 

Протягом попередніх чотирьох років ці установи вже надали 

100 млрд дол. США для боротьби зі зміною клімату в країнах, що 

розвиваються, а у 2015 р. банки мобілізували 81 млрд дол. США [1]. 

У рамках міжнародних конференцій в Парижі та Аддіс-Абебі було 

визначено, що забезпечення сталого розвитку буде пов'язано з фінансуванням 

окремих видів інфраструктурних проектів, а саме «зелених» або проектів із 

використання відновлюваних джерел енергії. Банки розвитку почали 

встановлювати диференціальні процентні ставки та терміни погашення за 

кредитами, наданими урядам, в залежності від відповідності критеріям оцінки 

потенційних соціально-екологічних наслідків проектів, узгодження проектів із 

міжнародною практикою впровадження концепцій сталого розвитку.  

У рамках 8-го саміту БРІКС в Гоа (15-16 жовтня 2016 р.) було заявлено, що 

в перший рік свого існування Банк розвитку виділив 911 млн дол. США або 

6,1 млрд юанів на фінансування інфраструктурних та енергетичних проектів 

(відновлюваних джерел енергії) у країнах БРІКС. Особливістю цього банку є 

кредитування в національних валютах, а не з прив'язкою до долара. Крім того, 

було оголошенено намір розпочати кредитування приватного сектора [3]. 

Ще одним пріоритетним напрямком у діяльності банків розвитку є 

фінансування програм «сталого розвитку міст». Так, 18 жовтня 2016 р. в 

Еквадорі 8 банків розвитку (Азіатський банк розвитку, Африканський банк 

розвитку, Банк розвитку Латинської Америки, ЄБРР, ЄІБ, Міжамериканський 

банк розвитку, Ісламський банк розвитку та СБ) підтримали програму «New 

Urban Agenda» щодо залучення джерел співфінансування для стійкої та 

продуктивної урбанізації. 

Останніми роками у політиці банків розвитку відбувся певний зсув: від 

«простого надання фінансування» до «фінансування + партнерство та навички». 
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Банки розвитку дедалі частіше залучають кошти на міжнародних ринках 

капіталу, а також реалізують проекти через програми кредитування в 

партнерстві з комерційними банками. Зокрема, Азіатський банк розвитку 

співпрацює з комерційними банками з Японії та Європи з метою сприяння 

розвитку інфраструктури в Азії. Послуги та інструменти, що пропонуються 

банками розвитку, в значній мірі залишилися незмінними. Крім кредитів, банки 

розвитку пропонують безоплатні гранти на фінансування особливо 

ризикованих інноваційних проектів; інвестиції в акціонерний капітал; 

фінансування торговельних операцій для підтримки експорту; фінансову 

підтримку малого й середнього бізнесу; технічну підтримку (підготовка 

управлінських кадрів); технічну допомогу при підготовці бізнес–планів і 

проведенні техніко-економічних обґрунтувань.  

Диверсифікація кредитних операцій та надання інших фінансових послуг в 

деяких випадках призвела до зміни місій банків. Хоча сьогодні більшість банків 

розвитку є універсальними та не мають секторальної спрямованості, проте ще 

існують виключно галузеві (які спеціалізується на наданні фінансової та 

технічної підтримки малим та середнім підприємствам (Банк аграрного 

розвитку в Малі (BNDA), Банк Індії для розвитку малих підприємств (SIDBI)) 

або експортно-імпортні банки, що сприяють міжнародній торгівлі шляхом 

надання фінансування або страхування експорту та імпорту (Африканський 

експортно-імпортний банк (Afreximbank)). 

Водночас зазнали змін інституційні основи діяльності банків розвитку. За 

джерелами фондування деякі установи еволюціонували від банку першого 

рівня до банку другого рівня (Фінансова корпорація розвитку в Перу (COFIDE): 

державна фінансова установа, що функціонує в якості банку другого рівня; до 

1992 р. була першого). Сьогодні більшість банків розвитку в основному є 

банками другого рівня в зв'язку з тим, що в минулому банки першого рівня 

виявилися малоефективними і політично залежними в прийнятті рішень. 

Протягом останніх двох десятиліть деякі з банків розвитку були 

приватизовані або закриті. Хоча початково більшість банків розвитку 
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створювались як державні, сьогодні частка держави в капіталі зменшується. 

Причини такої тенденції полягають у зміні стратегій урядів (скорочення частки 

держави в статутному капіталі банків розвитку позбавило уряд можливості 

використовувати кошти неефективно: видавати нецільові та неприбуткові 

кредити), зростанні обсягів ринків капіталу та довгострокового кредитування 

приватними інвесторами. В той же час багато успішних у сприянні 

економічному розвитку банків розвитку (Банк розвитку Південної Африки 

(DBSA), BNDES, Національна фінансова корпорація в Мексиці (NAFIN)) все 

ще перебувають у державній власності 

Отже, основні структурно-функціональні зміни в діяльності банків 

розвитку в сучасних умовах відбуваються під впливом глобальних соціально-

економічних зрушень та трансформації світової фінансової архітектури. 

Основні виклики та обмеження для банків розвитку на сучасному етапі 

пов’язані з вибором напрямів інвестування, уникненням надмірного урядового 

тиску, адекватністю оцінки ризиків фінансування, ефективним менеджментом, 

проблемою залучення ресурсів. Перспективи успішної діяльності банків 

розвитку як спеціальних фінансових інститутів, які серед іншого відіграли 

важливу роль в економічному піднесенні нових індустріальних держав, 

залежатимуть від як від загальних тенденцій технологічного оновлення 

промислово розвинутих країн, так і від факторів, пов’язаних з мобілізацією та 

використанням ресурсів.  
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Визнання та оцінка доходу відповідно до стандартів країни є одним із 

головних питань суб’єктів господарювання, оскільки від суми доходу 

підприємства залежить його фінансовий результат. Для вітчизняних 

підприємств трансформація фінансової звітності відповідно до вимог 

міжнародних стандартів має особливо важливе значення, оскільки все більше 

зростає бажання українських компаній частіше виходити на світові ринки з 

метою залучення іноземних інвестицій. На сьогодні міжнародні стандарти не 

тільки узагальнюють накопичений досвід різних країн, але й активно 

впливають на розвиток національних систем бухгалтерського обліку й звітності 

[4, с. 19]. 

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» [1] облік доходів підприємства регулюється Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) 15 «Дохід» і 

Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (далі – МСБО) 18 «Дохід». 

Таким чином, один об’єкт обліку – дохід регулюється двома стандартами: 

вітчизняним і міжнародним. 

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід», дохід – це збільшення економічних вигод у 

вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до 

зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок 
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внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути 

достовірно визначена  [2]. 

Згідно з МСБО 18 «Дохід», дохід – це валове надходження економічних 

вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта 

господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, 

а не в результаті внесків учасників власного капіталу [3]. Тобто, за цим 

міжнародним стандартом доходом є не збільшення активу та зменшення 

зобов’язань, а лише зростання власного капіталу. Таким чином, таке 

визначення доходу може впливати на методику відображення господарських 

операцій. 

Спільним у розумінні доходу за П(С)БО 15 та МСБО 18 є те, що дохід 

оцінюється за справедливою вартістю. Однак, у  П(С)БО 15 враховуються деякі 

критерії щодо невизнання доходу, які в міжнародних стандартах не вказуються. 

Отже, за національним стандартом доходами не визнаються: сума попередньої 

оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума авансу в рахунок оплати 

продукції (товарів, робіт, послуг); сума завдатку під заставу або в погашення 

позики, якщо це передбачено відповідним договором; надходження від 

первинного розміщення цінних паперів. 

Класифікація  доходу в П(С)БО та МСБО має певні розбіжності. Згідно 

П(С)БО 15, дохід має таку класифікацію: дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші 

доходи. А за МСБО 18: дохід від реалізації товарів; дохід від надання послуг; 

відсотки, роялті, дивіденди. Така розбіжність зумовлює викривлення 

інформації у процесі складання фінансової звітності, а також впливає на 

організацію синтетичного та аналітичного обліку доходів діяльності. 

Крім того, при порівнянні міжнародного та національного стандартів з 

обліку доходів виявлено такі розбіжності: 

- за МСБО на відміну від національних положень при визнанні доходу 

враховується  економічний зміст, а не лише юридична сутність господарських 

операцій; 
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- продаж товарів за гарантією призводить до невідповідності цих  

положень, оскільки за П(С)БО дохід визнається в день продажу, хоча існує 

ймовірність майбутніх витрат по гарантіях; 

- за МСБО окремі операції розглядаються як фінансування діяльності 

підприємства, тоді як за П(С)БО – це звичайна реалізація, яка передбачає 

отримання доходу [5, с. 167]. 

Відмінності між обліковим відображенням окремих господарських 

операцій відповідно до П(С)БО та МСФЗ представлено у табл. 1.  

Як видно з таблиці 1, головним для МСФЗ є економічний зміст операції, а 

не її юридична форма, а для П(С)БО – навпаки, пріоритетним є економічний 

зміст господарської операції. В такому випадку відбувається недотримання 

принципу бухгалтерського обліку – превалювання сутності над формою. 

Підсумовуючи, можна сказати, що національні П(С)БО відповідають 

міжнародним стандартам, та вони не є тотожними. В міжнародних стандартах є 

більш конкретизованими певні положення, та й національний стандарт містить 

моменти, які, зокрема, зумовлені національними особливостями обліку. 

Таблиця 1 

Відображення  окремих господарських операцій відповідно до П(С)БО та МСФЗ 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Облікове відображення відповідно до: 

П(С)БО МСФЗ 

Одержання доходу від певного продажу залежить 

від отримання доходу покупцем від власного продажу цих товарів 

1

1 

Реалізація товарів та 

надходження грошових 

коштів (перехід права 

власності на товар) 

Дт Розрахунки з 

покупцями (грошові 

кошти) 

Кт Дохід від реалізації 

Дт Грошові кошти 

Кт Розрахунки за авансами 

виданими 

2

2 

Наступна реалізація 

придбаних покупцем 

товарів та надходження 

грошових коштів 

- Дт Розрахунки з покупцями 

(грошові кошти) 

Кт Дохід від реалізації 

Відвантажені товари підлягають подальшому монтажу і цей монтаж 

є суттєвою частиною контракту, який ще не був завершений суб’єктом 

господарювання 

3

3 

Реалізація обладнання та 

надходження грошових 

коштів (перехід права 

власності на товар)  

Дт Розрахунки з 

покупцями (грошові 

кошти)  

Кт Дохід від реалізації  

Дт Грошові кошти  

Кт Розрахунки за авансами 

виданими  

4Монтаж обладнання, який Дт Витрати  Дт Розрахунки з покупцями  
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Аналіз та порівняння П(С)БО та МСБО щодо доходів діяльності 

підприємства є теоретичним підґрунтям для розробки та удосконалення 

методичного забезпечення бухгалтерського обліку доходів. Удосконалення 

системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних 

стандартів сприятиме підвищенню прозорості та забезпеченню гармонізації 

достовірності фінансової звітності, а також належного рівня довіри до неї 

вітчизняних та іноземних інвесторів.  
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4 є суттєвою частиною 

контракту  

Кт Розрахунки з іншими 

кредиторами (грошові 

кошти)  

Кт Дохід від реалізації  
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