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Секція I 
Теоретичні засади та макроекономічні фактори розвитку банківської 

системи України в посткризовому періоді 
 
 
 
УДК 336.71.003.12-052 

Категорії споживачів банківських рейтингів 

Ірина Євгенівна Бабкіна 
аспірант кафедри банківської справи 

Київського національного торговельно-економічного університету 
 

Роль банків як регуляторів грошового обороту, центрів акумуляції 

грошових ресурсів і їх перерозподілу покладає на них велику відповідальність 

перед суспільством. Суспільство не повинно мати приводу ставити під сумнів 

стійкість банківської системи, а партнери, вкладники і інвестори повинні бути 

впевнені в стійкості і надійності будь-якого банку. Оцінка фінансового стану 

банку, а також формування його іміджа як надійної та стабільної кредитної 

установи здійснюється на базі рейтингових систем [1]. 

Для українських банків рейтинги є відносно новим інструментом, хоча 

вже зараз можна стверджувати, що вони міцно увійшли до банківської 

практики. Рейтинги все частіше розглядаються як інструмент, що забезпечує 

об'єктивну (незалежну) оцінку ризиків, які асоціюються з конкретними 

організаціями і їх продуктами [2].  

Шляхом рейтингових оцінок досягається транспарентність (відкритість) 

фінансового ринку для його учасників. Різні споживачі інформації зацікавлені в 

оцінці різних аспектів її роботи, тому рейтинги для кожної категорії споживачів 

складаються на базі відповідної системи показників. Отже, можна виділити 

таких користувачів банківських рейтингів та основні показники, в яких вони 

зацікавлені: 

● засновники та акціонери – високі рейтинги слугують запорукою 

отримувати стабільні й високі дивіденди. Вони, як співвласники, повинні 

забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази. Для них найважливішими 

рейтинговими показниками є прибуток банку, розмір власного капіталу, 

сталість і репутація банку, рівень дивідендів; 
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● клієнти (власники різноманітних рахунків, депозитів, кредитів) – 

рейтинги дають можливість зважено розміщувати свої вільні фінансові ресурси 

та забезпечувати збереження своїх вкладів або залучати кошти. Їх цікавить 

достатність капіталу, надійність і платоспроможність банку; 

● інвестори – рейтинги допомагають у виборі об'єкта вкладення коштів, 

оцінюванні результатів діяльності та визначення подальшої стратегії розвитку 

банку. Це можна відобразити у таких показниках як надійність, ліквідність та 

ефективність; 

● банки-партнери – рейтинг є необхідним інструментом для достовірного 

визначення власної позиції та ступеня надійності серед інших банків, для 

уточнення свого місця та частки присутності на ринку. Вимоги цієї категорії 

користувачів рейтингів характеризуються такими показниками: статутний 

капітал, загальний обсяг активів, показники ліквідності, платоспроможності; 

● центральний банк (НБУ) – рейтинги виконують консультативну 

функцію у ході прийняття рішень про необхідність проведення позачергових 

інспектувань тих чи інших банківських установ, дотримання економічних 

нормативів, відрахувань до резервного фонду, використання кредитного 

портфеля та залучених коштів. Основними показниками, які використовуються 

при складанні рейтингу будуть: економічні нормативи, якість управління 

активами і пасивами [3]. 

Таким чином, рейтинги допомагають виробити довгострокову стратегію. 

І що не менш важливо - рейтинги вчать працювати відкрито і прозоро. Крім 

того, отримання рейтингів більше високого рівня просто вигідно. 
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УДК 336.71 (477) 

Розвиток ринку банківських послуг України в посткризовому періоді  

Каміла Мамуківна Базадзе 
аспірантка Університету банківської справи України (м. Київ) 

 
Фінансова криза 2008-2009 рр., яка вплинула на економіки більшості 

країн світу, не лишила в стороні й економіку України. Національна банківська 

система у цій боротьбі постраждала найбільше. 

Більшість вчених та науковців сходяться в думці, що основним джерелом 

виникнення кризових явищ у світовій економіці є деструктуризація 

американського іпотечного ринку: неповернення у строк кредитів, які були 

надані громадянам на придбання житла. Через те, що економічна система 

України знаходиться під безпосереднім впливом американської валюти, 

вітчизняна економіка не могла не відчути на собі достатньо гучні «відгуки» 

ситуації, яка склалася в Америці. До того ж, в українських банках можна було 

помітити непродуманість товарно-цінової політики (наприклад,  домінування 

видачі кредитів у валюті у внутрішню економіку призвело до масової 

неплатоспроможності позичальників та неповернення основної частини боргів 

внаслідок девальвації національної грошової одиниці).  

Додало масла до вогню ще й те, що у вітчизняних банків була поширена 

практика залучення зовнішніх запозичень з метою кредитування в Україні. У 

даному випадку виникає наступна проблема: кредитні послуги надавались 

споживачам на строк, який значно перевищував строк погашення нашими 

банками закордонних кредитів. Отже, депозитна і кредитна політики банків 

мають бути взаємопов’язаними, задля забезпечення реалізації останньої. 

На даний момент розвиток банківської системи України повернувся 

приблизно до рівня 2000-х років: лише одиниці банків надають кредитні 

послуги, решта ж банків займається обслуговуванням компаній своїх 

акціонерів, поточних рахунків населення та бізнесу тощо. За нинішніх умов 

така ситуація на ринку банківських послуг є небезпечною. З погашенням боргів 

за отриманими кредитами поступово припиняється потік відсотків, тобто 
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доходи банків зменшуються прямо пропорційно із скороченням кредитного 

портфелю. 

Повернення довіри населення до банків є неабияким важливим фактором 

на шляху до ефективного функціонування національної банківської системи. За 

умов переорієнтації банків на роздрібного клієнта й залучення депозитів, 

програми лояльності мають місце бути навіть за умов роботи в режимі 

економії.  На даний момент заощадження населення зберігаються в готівковій 

формі або спрямовуються у тіньову сферу, що, в свою чергу, зменшує 

можливості формування внутрішніх інвестиційних ресурсів, а також стримує 

економічне зростання держави. Ті банки, які зможуть залучити вкладників 

окрім клієнтоорієнтованої політики ще й наданням більшого комплексу 

високоякісних послуг, зможуть отримати у своє розпорядження значний обсяг 

додаткових ресурсів. Задля цього банкам необхідні нові підходи до 

встановлення форм депозитних рахунків, впровадження нової техніки та 

технології ведення банківських операцій, що дозволило б найповніше 

задовольнити потреби клієнтів банку у диференційованих послугах, покращити 

якість обслуговування, підвищити зацікавленість фізичних осіб у розміщення 

своїх коштів у банку, залучивши таким шляхом більшу кількість вкладників. 

Тобто за допомогою коштів населення, включення їх в реальний обіг можна 

очікувати, що виграють і банки, і держава, і підприємства і громадяни. 
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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь одной 

из острых проблем является построение гибкого механизма управления 

социально-экономическим развитием страны. При этом результативность 

функционирования такого механизма в значительной степени зависит от 

качественного состояния действующей в стране банковской системы, и в 

частности, от системы банковского кредитования. Следует отметить 

инновационную направленность кредитования Республики Беларусь, которая 

обусловлена объективной необходимостью повышения уровня 

конкурентоспособности страны на основе модернизации экономики. 

Отличительной чертой 2007— 2009 годов стал опережающий рост 

долгосрочного кредитования народного хозяйства (в 2,7 раза). В результате доля 

долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений банков увеличилась 

за указанный период с 53,2% до 63,3%  [1]. 

Значительный уровень кредитной экспансии банков, отмеченный в 2009 

году, обусловлен рядом причин. Во-первых, в сложившейся 

институциональной структуре финансового рынка Беларуси банки являются 

основным источником финансовых ресурсов. Во-вторых, белорусские 

предприятия испытывали проблемы с самофинансированием, что повышало их 

потребность в банковских кредитах [2].  

Для исследования потребностей в банковских услугах, не оказываемых в 

Республике Беларусь или не нашедших достаточного распространения, отделом 

мониторинга Национального банка РБ проведено анкетирование 500 клиентов, 

представляющих различные отрасли экономики, в том числе крупные, средние 

и мелкие предприятия. Выявлено, что наиболее востребованными являются 

финансирование экспорта (95% респондентов), привлечение инвестиций с 
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помощью инструментов фондового рынка (68% респондентов), проектное 

финансирование (85% респондентов). 

Комплексный анализ текущего состояния национальной экономики в 

соответствии с национальной стратегией социально-экономического развития 

на период до 2020 г. и оказываемых в Республике Беларусь банковских услуг 

позволил выявить основные направления их совершенствования: расширение 

инвестиционных услуг, в том числе: проектное финансирование, кредитование 

инвестиционных проектов с привлечением иностранных банков, 

синдицированное кредитование, услуги на рынке ценных бумаг; 

дифференциация инвестиционных услуг по критерию риск-доходность и 

расширение доступа на финансовый рынок мелких и средних компаний. 

На основании вышеизложенного, необходимо отметить. 

Тенденции к увеличению доли средств, предоставляемых банками, 

является перспективным направлением в инвестиционной деятельности 

реального сектора экономики. Вместе с тем, совершенствование организации 

банковского кредитования с учетом интересов всех его участников, позволяет 

расширить сферу банковского кредитования реального сектора.  

Основная задача белорусских банков состоит, в том, чтобы, используя 

свои знания и возможности глобальной экономики, предоставить наиболее 

выгодные условия для национальной экономики в сфере финансирования 

инвестиций, путем расширения состава предоставляемых услуг и 

совершенствования их условий. 
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Розвиток споживчого кредитування набуває все більшого значення в 

умовах функціонування ринкової економіки кожної держави, зокрема Росії та 

України. Комерційні банки, надаючи споживчі кредит, сприяють, в першу 

чергу, вирішенню фінансових проблем населення, пов’язаних з необхідністю 

придбання транспортних засобів, побутової техніки, оплати медичних та 

освітніх послуг. До того ж, комерційні банки, стимулюючи попит населення на 

товари, сприяють збільшенню їх виробництва та реалізації, підвищуючи тим 

самим економічний потенціал держави.  

Дослідженню проблем розвитку споживчого кредитування в Росії та 

Україні приділена достатня увага в наукових працях. Разом з тим, питання 

вдосконалення споживчого кредитування вимагає подальшого комплексного 

вивчення. Пошук оптимальних форм кредитування фізичних осіб повинен 

здійснюватися як фахівцями банків, так і науковцями.  

У Росії споживче кредитування до 2005 р. не було поширеним явищем. 

Банки кредитували в основному корпоративний сектор. Проте впродовж 2005-

2008 років однієї з найпомітніших тенденцій на ринку банківських послуг в 

Росії стало зростання цікавості банків до приватних позичальників. За період з 

2005 по 2009 роки ринок російського споживчого кредитування зріс у 7,5 разів. 

Частка кредитів населенню в активах банківської системи збільшилася майже в 

два рази, а співвідношення роздрібних кредитів до ВВП – в три рази. До 

теперішнього часу практично всі банки в Росії мають власні програми 

споживчого кредитування. 
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На Україні складалася подібна ситуація, що мала певні особливості. За 

період з 2005 по 2009 роки обсяги кредитування населення зросли в 16 разів. 

Проте фінансова криза 2009 р. значно вплинула на банківську діяльність. 

Кредитний ризик банків, у тому числі і за споживчими кредитами, зріс у 

декілька разів за кілька місяців. Необхідно при цьому відзначити, що проблема, 

що викристалізувалася в умовах кризи, назрівала ще в 2007-2008 роках, коли 

обсяг виданих кредитів в іноземній валюті значно перевищив розмір залучених 

депозитів в іноземній валюті. В умовах, коли Україна відчула наслідки світової 

кризи, відбулася девальвація гривні по відношенню до долара та євро, реальні 

доходи населення знизилися, позичальники споживчих кредитів опинилися в 

ситуації неможливості вчасно та в повному обсязі їх повернути. Більшість 

українських банків було вимушено призупинити, або зовсім закрити більшість 

програм споживчого кредитування.  

Таким чином, операції споживчого кредитування в Росії та Україні 

проводять більшість комерційних банків. Умови надання споживчих кредитів 

окремими банками нерідко можуть значно відрізнятися один від одного. Разом 

з тим, існуюча практика споживчого кредитування в цілому має ряд загальних 

особливостей. Так, до основних чинників, що впливають на вибір форми 

кредитного договору та умов кредитування, можна віднести макроекономічні 

чинники (загальна економічна і політична ситуація в країні, рівень офіційної 

ставки рефінансування центральних банків, інфляційні очікування населення, 

стабільність національної валюти, рівень розвитку валютного та фондового 

ринків, кон’юнктура ринку позичкових капіталів) та мікроекономічні чинники, 

що діють на рівні банку та його клієнта (конкурентоспроможність банку, 

кредитний ризик, платоспроможність клієнта, якість забезпечення кредиту, чи є 

позичальник постійним клієнтом банку, чи має він постійні джерела доходів та 

ін.). 

Ринок споживчого кредитування населення і в Росії, і в Україні 

розвивається схожими темпами і характеризується загальними тенденціями 

подальшого функціонування. Все це дозволяє зробити висновок про те, що 

споживче кредитування має величезний потенціал розвитку в економіках обох 

держав, який буде неодмінно реалізований – тимчасові ж рамки цієї динаміки 

безпосередньо визначатимуться макроекономічними чинниками та політикою, 

що проводиться органами регулювання в цих країнах. 
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Экономический кризис привел к резкому сокращению и закрытию 

программ долгосрочного банковского финансирования в мире и Украине в 

период 2008 – 2009 гг., а также отсутствию значительного улучшения динамики 

данного процесса по сегодняшний день. Масштабы деятельности банков по 

долгосрочному кредитованию субъектов хозяйствования и населения 

определяется в первую очередь объемом банковских ресурсов, поэтому могут 

быть выделены две взаимосвязанные проблемы реализации кредитного 

потенциала банков: формирование адекватной ресурсной базы, рациональное ее 

использование на финансирование долгосрочных кредитных программ. Для 

Украины актуальны обе проблемы, что предопределяет необходимость их 

совместного рассмотрения.  

Оценка текущего ресурсного потенциала и возможностей привлечения 

ресурсов в банки с позиции финансирования долгосрочного кредитования 

показала отсутствие в достаточных объемах стабильных долгосрочных 

ресурсов, узость используемых инструментов финансирования, ограниченные 

возможности наращения собственного капитала за счет рыночных источников, 

недостаточная поддержка Центробанком долгосрочных кредитных программ, 

незначительный объем межбанковского рынка, а также критическое сжатие 

потенциала по привлечению в банковскую систему дополнительных ресурсов. 

Потенциал восстановления и дальнейшего наращения банковских ресурсов 

на основе изучения макроэкономических показателей и инструментов 

банковского регулирования характеризует состояние основных источников 

потенциального пополнения банковских ресурсов (сбережения населения и 

прибыль реального сектора) как состояние рецессии и «консервации» в связи с 

экономической нестабильностью. В условиях ограничения текущих и 
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потенциальных источников пополнения банковских ресурсов наблюдается 

значительный потенциальный потребительский и ипотечный рынки, что в 

условиях снижения реальных доходов населения сокращает кредитный 

потенциал банков и увеличивает банковские риски. 

Анализ кредитного потенциала показал следующие тенденции: 

диспропорции в соотношении и динамике текущего и потенциального спроса, 

текущего и платежеспособного спроса, изменение структуры текущего 

кредитного потенциала в сторону увеличения сроков кредитования, основное 

увеличение долгосрочного кредитного потенциала за счет кредитования 

населения, высокий уровень рисков долгосрочного кредитования, ухудшение 

качества кредитных активов, отсутствие единой политики по работе с 

проблемными кредитами. Текущий спрос на долгосрочные кредитные ресурсы 

банков растет значительными темпами, превышая текущий долгосрочный 

ресурсный потенциал банков. Разрыв между спросом на кредитные ресурсы и 

ресурсным потенциалом компенсируется банками в основном ресурсами 

краткосрочного хактера, что приводит к увеличению внутрибанковских рисков. 

Кроме того для ликвидации разрыва активно используется механизм 

трансформации банковских ресурсов, однако последний механизм управления 

не может полностью заменить недостаток долгосрочных ресурсов.  

Проведенный анализ показал, что темпы интенсификации 

долгосрочного кредитования украинской экономики в последнее время 

значительно сократились, кроме того, они значительно меньше чем могли бы 

быть. Для преодоления данной негативной динамики необходимым является 

формирование макроэкономических условий, направленных на рост 

национальной экономики: повышение доверия населения к банковским 

учреждениям; привлечение иностранных инвестиций; усиление роли 

государства в регулировании банковской деятельности; модернизация 

инфраструктуры экономики, совершенствование механизмов регулирования 

финансового рынка и повышение его прозрачности и др. Необходимым 

являются также совершенствование кредитного процесса на уровне отдельных 

банков. 
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Домінуючою тенденцією розвитку світової економіки та визначальним 

чинником сучасного розвитку міжнародних економічних відносин є глобалізація. 

Поглиблення регіональних інтеграційних процесів, глобалізація пропозиції та 

попиту на капітал, інтернаціоналізація банківського капіталу та лібералізація його 

транскордонного руху, формування нових носіїв транснаціонального капіталу є 

характерними наслідками економічної глобалізації. Глобалізація фінансів як 

структурний елемент економічної глобалізації є результатом інтернаціоналізації 

промислового і банківського капіталу та характеризується інтенсифікацією 

глобалізаційних процесів на всіх світових фінансових ринках.  

Метою даної роботи є дослідження впливу на банківську систему України 

глобалізації та світової економічної кризи. 

Об’єкт роботи: банківська система України. 

Предмет роботи: банківська система України в умовах глобалізації та 

світової економічної кризи. 

Глобальна фінансово-економічна криза в економічних системах різних 

країн має доволі різні прояви і наслідки: від істотної корекції на окремих 

сегментах національних фінансових ринків до виникнення масштабних 

фінансових дисбалансів і деформацій. У числі основних засобів, які 

центробанки та уряди нині активно застосовують для мінімізації наслідків 

кризових явищ є реструктуризація банків задля протидії скороченню сукупного 

попиту і рецесії . 

Нинішні обставини є виключно сприятливими для того, щоб кризові 

явища у банківській системі у поєднанні з антикризовою політикою уряду та 
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регулюючих органів, передусім НБУ, стали основою якісного і глибокого 

структурно-функціонального оновлення банківського сектора з тим, щоб у 

перспективі він перестав бути стимулятором споживацької імпортозалежної 

моделі розвитку національної економіки, а став інвестиційно орієнтованим 

стимулятором. 

Проблеми українських банків в окремих аспектах подібні до проблем, які 

виникли в банківських системах зарубіжних країн (знецінення активів банків, 

небажання інституційних інвесторів рефінансувати видані кредити, 

здебільшого короткострокові, відплив вкладів із банків). Однак мають і певну 

специфіку, зумовлену як особливостями економічної моделі розвитку країни, 

так і структурно-функціональними деформаціями всередині банківської 

системи (агресивна кредитна політика, девальвація, погіршення якості кредитів, 

обмеження доступу до зовнішніх ресурсів, паніка серед вкладників тощо). 

Відтак, окремі елементи світового досвіду щодо реструктуризації можуть бути 

враховані у вітчизняній практиці. 

Крім цього, в українському варіанті кризові явища в банківському секторі 

слід розглядати як закономірну форму оновлення системи управління 

національними інвестиційними, кредитними та фінансовими потоками. Саме з 

цих позицій необхідно виходити при розробці загальних підходів 

реструктуризації банківського сектора. 

Конкретними першочерговими заходами мають стати: спрощення 

процедури консолідації банків; посилення процедур виведення з ринку банків із 

нестабільною фінансовою моделлю, обмеженим доступом до коштів акціонерів 

на цілі капіталізації; підвищення державної частки капіталу в фонді 

гарантування вкладів; прискорене нарощування капіталів державних банків. 

  
 Список використаної літератури 

1. Шелудько Н. М. Реструктуризація банківського сектора в умовах світової 
фінансової кризи: міжнародний досвід і доцільність його використання в 
Україні // Економіка і прогнозування, 2009. – №1. – С. 24-34 

2. Особливості функціонування банківського капіталу у глобальному 
економічномку просторі // Актуальні проблеми економіки, 2009. – №2. – С. 
129-143 



 23 

УДК 336.71 

Організаційно-економічні передумови удосконалення системи 
управління ризиками банківської діяльності 

Сергій Васильович Діденко 
старший викладач кафедри банківської справи 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Сучасна економічна теорія все більше схиляється до трактування 

фінансового ризику як самостійної величини, яка може бути відокремлена від 

базової операції і виступати самостійним об’єктом торгівлі. У практичних 

трактуваннях поняття ризику і ефектів, що генеруються ним, відбулося 

перенесення акценту з загроз на можливості. І цілком закономірним є те, що 

проблеми пошуку адекватних прийомів оцінювання економічних ризиків та 

ефективних методів їх мінімізації перетворилися на один із важливих напрямів 

розвитку сучасної економічної науки. Напрямки оптимізації ризиків найбільш 

вдало поєднуються в механізмі хеджування. Хеджування – це механізм 

управління ризиком, що базується на цілісній системі взаємодій відкритої  

балансової та позабалансової позицій економічно пов’язаних з ризиковим 

активом, що враховує вартість під ризиком в основі формалізації контрактними 

зобов’язаннями часових та цінових параметрів реалізації базового активу в 

майбутньому.   

І в даному аспекті важливо звернути увагу на важливість відділення 

поняття невизначеність та ризик, оскільки це має велике значення в проведенні 

заходів хеджування ризиків, а саме ідентифікацію величини ризикових значень, 

як кількісних так і в якісних значеннях.      

Ризиком на відміну від невизначеності представляється можливим 

управляти. Тому одна із найважливіших завдань теорії ризику полягає в тому, 

щоб забезпечити в конкретних задачах напрацювання набору певних правил та 

механізмів управління ризиками, що взаємодіє в системі управління ризиками. 

В межах підходів під системою розуміється система зв’язків, що спроможна 

підтримувати власне існування та функціонування. Здатність самозабезпечення 

за допомоги циклічної структури зв’язків розглядається як основний признак 

системи та істотний елемент її самоорганізації та підтримки стійкості.  
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Відповідно, невизначеність пов’язана з відсутністю якого-небудь способу 

формування відповідного розподілу вірогідності і не піддається об’єктивному 

або суб’єктивному вимірюванню. Дослідження об’єктивних та суб’єктивних 

основ ризику є важливим методологічним аспектом. Об’єктивне розуміння 

ризику: його виявлення, вивчення джерел ризику та невизначеності, отримання 

інформації про поведінку предмету дослідження певної системи, – 

відображається майже в усіх визначеннях та трактуваннях. Суб’єктивність 

прояву ризику не врахована, оскільки знаходить підтримки двома факторами 

обставин: складністю об’єкта дослідження та необхідністю обліку суб’єктивних 

чинників. Слід визнати, що частина джерел невизначеності в економіці не 

пов’язується з суб’єктивними чинниками, а об’єктивно викликана природою 

дослідницьких процесів.   

 Отже, в реалізації оцінки ризиків, як компоненти системи управління є 

організація системи комплексного підходу, щодо багатогранного вивчення 

суб’єктного та об’єктного складу загроз та можливостей для банку. Одним із 

відповідних напрямків формування підходів  є  реалізація політик для банку 

(KYC,KTYC,KCYC,KYE,KYBP) щодо удосконалення ризик-орієнтованих 

підходів в системи фінансового моніторингу банку. Фінансовий моніторинг у 

банку – система функціонування механізму організаційно-нормативних заходів, 

що базуються на комплексній оцінці та управлінні ризиків банківської 

діяльності, спрямованого на імунізацію банківського сектору від впливу 

деструктивних проявів економічних відносин, в основі запобігання 

використання банківських послуг для легалізації кримінальних доходів. Даний 

підхід дозволяє багатогранної оцінки зовнішніх та внутрішніх факторів 

генерації бізнес-ризиків, ризиків концентрації та операційного ризику.  
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Стабільний розвиток банківської системи є необхідною умовою 

економічного зростання в нашій державі, фінансовому сектору якої притаманні 

риси проєвропейської банкоорієнтованої моделі. Суттєву роль у становленні 

надійної банківської системи грає центральний банк та рівень ефективності 

його заходів, особливо у кризовий та посткризовий періоди. У таких умовах, 

важливим є аналіз існуючих підходів до визначення сутності ефективності 

грошово-кредитної політики та розробка методики комплексного дослідження 

ефективності, одним з ключових показників якої є стабільність банківської 

системи. 

Найбільш розповсюджений підхід до аналізу ефективності монетарного 

регулювання виражається у співставленні одержаних результатів поставленим 

монетарним цілям. На нашу думку, ефективність грошово-кредитного політики 

є комплексним поняттям. Для його дослідження виділяємо критерії, що 

аналізують якість елементів монетарного механізму (правове, інформаційне, 

програмно-технічне забезпечення, принципи діяльності центрального банку). 

Показники ефективності грошово-кредитної політики пропонуємо поділити на 

дві групи: 

- ті, що характеризують ефективність процесу монетарного 

регулювання (показники оперативної ефективності): точність та швидкість 

монетарної трансмісії; 

- ті, що описують якість грошово-кредитної політики за оцінкою 

результату монетарного регулювання (показники загальної ефективності): 

стабільність національної грошової одиниці та банківської системи, ступінь 

довіри суспільства до центрального банку. При аналізі рівня досягнення 

монетарних цілей, необхідно звертати увагу ще й на альтернативну вартість їх 
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реалізації, наприклад, як вплинуло утримання цінової стабільності на динаміку 

ВВП.  

У законодавстві України визначено, що на виконання своєї основної 

функції НБУ сприяє дотриманню стабільності банківської системи. Низка 

антикризових заходів Нацбанку (підтримка ліквідності, введення тимчасової 

адміністрації, кураторів НБУ; посилення вимог капіталізації та розробка 

програм рекапіталізації банків за участю держави, пролонгація раніше наданих 

кредитів рефінансування) дала певні результати, що оцінено через аналіз 

Індикаторів фінансової стійкості (FSI) Програми оцінки фінансового сектору 

(FSAP).  

Останнім часом банківська система України характеризується 

збитковістю функціонування, низькою ефективністю використання капіталу та 

активів. Макроекономічна нестабільність суттєво відобразилася і на якості 

кредитного портфелю банків. Враховуючи, що в нашій державі до кредитів, які 

не обслуговуються (nonperforming loans) було включено субстандартні, 

сумнівні та безнадійні, то показник якості активів кредитного портфелю 

банківської системи України у 2009 р. був найгіршим серед всіх країн світу, 

охоплених аналізом у FSAP. 

Незважаючи на складну ситуацію попереднього року, ІІ квартал 2010 р. 

можна назвати періодом відновлення позитивних тенденцій в економіці, 

посткризовим етапом розвитку. З березня 2010 р. встановилася впевнена 

висхідна динаміка притоку депозитів у банківську систему України. Щодо 

показників достатності капіталу, рентабельності активів та власного капіталу, 

ситуація також є сприятливою для відновлення довіри до банківської системи, 

становлення її стабільного розвитку  

Оцінюючи ефективність грошово-кредитної політики відносно стану 

банківської системи, доцільно наголосити, що в існуючих умовах відносної 

стабільності посткризового періоду розвитку факт стійкого зростання 

депозитів, збільшення рівня капіталізації банків та відсутність масових 

банкрутств у банківській системі України в 2010 р. позитивно характеризує 

діяльність Національного банку. 



 27 

УДК 330.44 

Сучасний стан ринку депозитних вкладів в посткризових умовах  

Оксана Анатоліївна Іванилова 
доцент кафедри фінансів і кредиту 

Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), 
кандидат економічних наук, доцент 

 
З метою стабілізації ситуації на депозитному ринку та нейтралізації 

впливу зовнішньої фінансової кризи на вітчизняну фінансову систему НБУ 

було видані постанови „Про додаткові заходи щодо діяльності банків” № 319 

від 11.10.2008 р., в якій було відзначено, що комерційні банки можуть 

виконувати свої зобов’язання за всіма типами договорів із залучення коштів 

лише в разі настання строку завершення зобов’язань, а також „Про 

першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи 

та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, про те, що фонд 

гарантує повернути кожному вкладнику не менш ніж 150000 грн. Всі ці 

стабілізаційні заходи поступово привели до покращення функціонування 

банківського сектору економіки. 

Незважаючи на масовий відтік вкладів у першому кварталі 2009 року за 

всіма групами банків, в іноземних та державних банківських установах обсяги 

депозитів населення за дванадцять місяців зросли 13% і 12% відповідно (рис.1), 

при цьому спостерігався подальший відтік депозитів з вітчизняних банків. 

 

 
Рис. 1. Зміна обсягів банківських депозитів фізичних осіб під час кризи 
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Це пояснюється зниженням довіри населення до банків з українськими 

приватними власниками, що обумовлене нижчою фінансовою прозорістю, 

більш тривалими затримками у виплаті вкладів та процентів, а також 

прецедентами кредитування афільованих компаній в галузі промисловості та 

будівництва, які стали неплатоспроможними в умовах макроекономічного 

спаду. 

На корпоративних клієнтах також віддзеркалилась економічна криза - 

обсяги вкладів юридичних осіб після зростання у четвертому кварталі 2008 

року падали протягом першого півріччя 2009 року навіть в іноземних банках і 

почали зростати лише у третьому кварталі (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зміна обсягів банківських депозитів юридичних осіб під час кризи 

 
У вітчизняних установах розмір депозитних портфелів зменшувався 

протягом усього періоду. Це свідчить про підвищену чутливість українських 

банків до фінансової кризи через залежність від коштів пов'язаних з діяльністю 

експортоорієнтованих фінансово-промислових груп та низької довіри з боку 

інших корпоративних клієнтів. 

Аналізуючи стан ринку депозитних послуг в умовах кризи, можна 

дістатися висновків, що фізичні особи більш охоче користуються річними 

депозитами, що пов’язано з неможливістю прогнозування розвитку 

фінансового ринку на тривалий період. Для корпоративних клієнтів банки 

створюють різні пільгові депозитні програми: авансова виплата процентів на 

наступний банківський день, після дати розміщення коштів, за весь строк 

знаходження їх на депозитному рахунку, гроші на депозиті можуть працювати 

в режимі поточного рахунку та створювати додатковий дохід для вкладника. 
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Проблема заощаджень є однією з найактуальніших в українській 

економіці. Істотне значення мають соціальні аспекти заощадження: вплив на 

рівень доходів і купівельної спроможності різних груп населення, стабільність 

соціальної структури суспільства, оцінка населенням ефективності й 

справедливості системи розподільних відносин. Та не менш важливим є 

поведінково – мотиваційні аспекти заощадження. 

Спираючись на статистичні дані, слід зазначити, що в Україні має місце 

невисокий рівень заощаджень (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Динаміка частки заощаджень в доходах українців 

Показники 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Доходи – 
всього (млн. 
грн.) 

61865 86833 108835 185073 215672 274241 381404 472061 623289 845641 897669 

Частка 
заощаджень у 
доходах, % 

15,23 10,61 8,26 9,22 7,55 11,54 11,97 9,36 7,67 6,15 9,19 

 

Розраховано за: Доходи та витрати населення України //www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Одразу звертає на себе увагу той факт, що частка заощаджень у доходах 

українців є досить низькою. Це може мати кілька пояснень, представлених далі. 

1. низький рівень грошових доходів населення, що не дозволяє робити 

заощадження основній масі домогосподарств на фоні наявності хронічно 

незадоволених потреб населення; 

2. позитивна динаміка доходів, посилена доступністю кредитів у 

національній та іноземній валюті, насичення ринку економічними благами 

споживчого характеру, бурхливий розвиток маркетингових комунікацій, а 
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також інформованість громадян щодо рівня та характеру споживання 

оточуючих економік сприяла зростанню обсягів споживання; 

3. обмеження ліквідності. Люди діють у повній відповідності зі 

стратегією вирівнювання й у період спаду економіки повинні витрачати 

накопичені раніше заощадження. Однак у 90-ті роки, коли існуючі у населення 

заощадження в Ощадбанку СРСР виявились втраченими, а залучення кредитів 

було неможливим, домогосподарства змушені були витрачати весь 

одержуваний дохід на споживання; 

4. низький обрій планування: звиклі до нестабільності люди живуть 

сьогоднішнім днем, тому не намагаються перенести споживання на майбутнє; 

5. для значної частини українців характерний дуже високий коефіцієнт 

дисконтування майбутніх доходів, тобто для багатьох українців 1 гривня зараз - 

це 10 гривень завтра. 

І нарешті, існує загальна недовіра до інструментів фінансового ринку, які 

протягом років розвитку ринку зазнавали тих або інших значних ризиків та 

страх бути ошуканим. 
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Фінансово-економічні кризи XX–XXI століть чітко показали, що падіння 

на світовому та національних фінансових ринках відбуваються через втрату 

довіри до фінансово-кредитних установ. Недооцінка цього цивілізаційно-

культурного фактора призвела й до поглиблення кризового стану економіки 

України в 2008 році. Як відзначається в річному звіті Національного банку 

України, «на ситуацію істотно вплинула штучно спровокована недовіра у 

населення до фінансового стану окремих банків і банківської системи в цілому і 

відтік коштів» [4]. Дійсно, у жовтні-грудні 2008 року загальний обсяг депозитів 

населення в національній валюті зменшився на 13,7%, а в іноземній (у 

доларовому еквіваленті) – на 8%. А загалом на кінець 2009 року приріст обсягу 

депозитів населення в банках України вперше за останні десять років був 

від’ємним і становив – -1,4% [3]. 

Попри це, статистичні дані Національного банку України дають змогу 

стверджувати, що довіра до банківських установ вже у грудні 2008 року почала 

швидко відновлюватися, а інвестиційна активність населення підвищуватися. 

Крім цього, за офіційними даними Державного комітету статистики України у 

кризовому 2008 році приріст заощаджень населення не зменшився, а склав (як і 

в 2007 році) більше 8% (рис. 1) [2]. У наступному ж 2009 році спостерігався 

суттєвий приріст грошових заощаджень – 58,55% (це більше, ніж у 2005 – 

44,31%). А вже навесні 2010 року вітчизняні банки стикнулися із проблемою 

розміщення залучених коштів та необхідністю зниження депозитних ставок.  

Можна зробити припущення, що на тлі глобальної недовіри населення 

України до державних інститутів, їх представників та економічної системи 

загалом посилюється довіра до фінансово-кредитних установ. Очевидно, 

громадяни розглядають банки як досить надійних зберігачів їх грошових 

накопичень, зокрема, в іноземній валюті. При цьому основним мотивом 

формування заощаджень в 2009-2010 роках можна назвати, так званий, мотив 
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«на чорний день», тобто не з метою придбання конкретних матеріальних 

цінностей, а через невпевненість у власному фінансовому майбутньому. 

 
Рис. 1. Динаміка приросту (відсоток до попереднього року) доходів, витрат та 

заощаджень населення України у 2003-2009 роках, у %*. 
 
В Україні саме через дефіцит довіри суспільства до уряду, як вважає 

академік В. М. Геєць, держава виявилася нездатною вивести як мінімум 

50 млрд. дол. (40% ВВП) з тіньового обороту і не змогла залучити близько 

60 млрд. дол. населення [1]. 

Довіру на сучасному фінансовому ринку слід розглядати як один із 

найважливіших чинників активізації інвестиційної активності населення. 

Розвиток економіки країни в умовах довіри населення до державних інститутів 

та віри в надійність національної, а тим більше глобальної економічної системи 

істотно зменшує потребу в оборотних коштах, є основою для оптимізації витрат 

на страхування ризиків та антикризові заходи. Використання традиційних, 

розробка нових методів завоювання, підтримки та відновлення довіри має стати 

основою подальшого інвестиційного розвитку української держави. 
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На нинішній день і в найближчій перспективі стратегія більшості 

українських банків спрямовується на розширення клієнтської бази і зростання 

асортименту пропонованих послуг, тобто на стабільне зростання кількості 

клієнтів і відповідне зростання обсягу залучених коштів. У зарубіжній практиці 

комерційних банків для вирішення цих проблем впродовж останніх років 

активно впроваджуються структуровані інвестиційні продукти – продукти, які 

передбачають визначення оптимального рівня дохідності та ризикованості для 

конкретного клієнта. 

Альтернативою для вирішення цього важливого і водночас складного 

завдання може бути відносно новий для вітчизняного ринку банківський 

продукт – інвестиційний накопичувальний депозит, який дає можливість 

фізичним та юридичним особам отримувати вищі процентні доходи порівняно з 

традиційними видами банківських депозитів і поточними рахунками. 

Інвестиційним такий депозит зветься тому, що кошти клієнтів інвестуються в 

прибуткові фінансові інструменти (акції стабільних компаній, корпоративні 

облігації тощо), а крім того може здійснюватися його періодичне поповнення. 

Використовуючи інвестиційний накопичувальний депозит, вкладники 

мають можливість одержати більш високі процентні доходи, у порівнянні з 

традиційними видами банківських депозитів і поточними рахунками. Кошти, 

які знаходяться на накопичувальних рахунках інвестуються в акції стабільних 

компаній, що приносять високі дивіденди чи інші фінансові активи із високим 

рівнем дохідності. Протягом декількох років ставка доходу може постійно 

збільшуватися, тому що світові ринки цінних паперів постійно нарощують 

темпи розвитку. 

У зарубіжних банках кошти, залучені на інвестиційні депозити 

розподіляється на певні частини: 80-90% - вкладається банком в інструменти зі 

стабільною прибутковістю для того, щоб зароблений дохід перекривав 10 – 

20% первинного внеску, що залишився. Менша частина депозиту інвестується 

банком в опціони на відповідні матеріальні чи фінансові активи, у якості якого 
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можуть виступати нафта, золото, цінні папери, товарні чи валютні ф’ючерси. 

Ця частина також забезпечує клієнтові отримання прибутку. 

Однак прибутковість таких вкладень може й бути значно вищою порівняно 

з традиційними депозитами, або нижчою, що зумовлюється ринковою 

ситуацією. Головний ризик для власника інвестиційного депозиту – 

недоотримання прибутку у випадку руху ринку у несприятливому напрямку, 

тоді власник звичайного депозиту завжди одержить свій фіксований процент.  

Операції банків з продажу структурованих інвестиційних продуктів є 

досить відповідальними і ризикованими. Виходячи з цього, кожна установа 

банку, яка планує здійснювати подібні операції, повинна перш за все уміло 

організувати процес організації продажу структурованих інвестиційних 

продуктів, оскільки від цього залежить успішна діяльність банку та його 

фінансовий стан у майбутньому. 

На нинішній день фондовий ринок України ще не став ефективним засобом 

залучення інвестицій у реальний сектор економіки, перерозподілу капіталів на 

користь ефективних галузей і підприємницьких структур. Це потребує 

прискореного утвердження і розширення фондового ринку, підвищення його 

ролі в залученні інвестицій та перерозподілу капіталу у національній економіці, 

забезпечення випереджального розвитку вторинного ринку й ринку 

корпоративних цінних паперів, освоєння емісії середньо – і довгострокових 

цінних паперів цільового призначення. Це сприятиме збільшенню обсягів 

вкладень банками коштів у цінні папери, у тому числі й тих, які залучені на 

умовах інвестиційного накопичувального депозиту. Найбільш оптимальним, на 

нашу думку, буде вкладення даних коштів, залучених на інвестиційні депозити, 

у довгострокові корпоративні цінні папери, які емітуються під конкретні 

інвестиційні проекти. При цьому необхідно також забезпечити ефективні 

механізми страхування таких банківських вкладень.  

Досвід економічно розвинутих зарубіжних країн у сфері структурованих 

інвестиційних продуктів обов’язково повинен бути врахованим у ході 

розроблення фінансового законодавства України та в практиці інвестиційної 

діяльності банків. Однак механічне копіювання цього досвіду поки що не може 

бути повністю застосованим у вітчизняних умовах, проте вивчення світового 

досвіду дає змогу виділити відповідні форми та методи, які можуть бути 

апробованими і впровадженими в діяльності банків України.  
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Для ефективного функціонування банківської системи характерний 

високий ступінь розвитку відносин конкуренції, тому дослідження цієї 

проблеми з погляду стратегічного управління є вкрай важливим і актуальним. 

Проникнення на вітчизняний внутрішній ринок іноземних банків, 

небанківських організацій-конкурентів змушує банки шукати нові шляхи 

посилення своїх конкурентних переваг. У цьому певну роль  відіграє аналіз 

діяльності конкурентів та їхніх стратегій. 

При вивченні конкурентного середовища банківським менеджерам 

необхідно оцінити, наскільки жорсткою є конкуренція та як вона впливає на 

діяльність банку, визначити основних конкурентів на ринку, реальні та 

потенційні загрози з їх боку з урахуванням сильних та слабких конкурентних 

позицій банку (табл. 1). 

Таблиця 1 

Вплив конкурентного середовища на умови діяльності банку 

Інструменти впливу Характеристика 
Конкуренція між існуючими банківськими 
ринками 

Рівень і динаміка розвитку банків-
конкурентів, їх кількість, умови та 
інструменти конкурентної боротьби 

Конкурентні загрози з боку товарів-
субститутів 

Прихильність клієнтів, еластичність попиту 
на банківські продукти, співвідношення 
потенційного прибутку та рівня цін на 
товари-субститути, додаткові витрати на 
зміну або диверсифікацію продукту 

Можливість появи нових конкурентів Рівень вхідних бар’єрів для проникнення 
нових конкурентів на ринок, стратегія 
конкурентів та ставлення існуючих банків до 
нових конкурентів 

Конкурентний вплив з боку клієнтів Економічний потенціал клієнтів, кількість 
споживачів банківських послуг  

 

Банку необхідно мати точну оцінку своїх можливостей та загроз, 

ретельно проаналізувати свої сильні та слабкі сторони, використовуючи таку 
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методику як SWOT-аналіз. Сильні та слабкі сторони банку повинні 

розглядатися в розрізі окремих груп показників, що характеризують різні 

аспекти його діяльності, а саме: фінансовий стан, якість менеджменту, 

клієнтську політику, якість підготовки персоналу, застосування сучасних 

технологій маркетингу та інформаційного забезпечення діяльності банку, 

маркетинг тощо. 

При проведенні SWOT-аналізу важливим напрямом є визначення 

потенційних факторів, що будуть відігравати позитивну та негативну роль у 

діяльності досліджуваної організації в майбутньому і мають назву 

„можливості” та „загрози”. 

До „можливостей” або перспектив слід віднести: участь у програмах 

Світового банку або ЄБРР; наявність значних готівкових заощаджень населення 

поза банківською системою; економія витрат за рахунок діяльності філіалів; 

зростання темпів розширення ринку; обслуговування додаткових груп клієнтів; 

вихід на нові сегменти ринку; розширення спектру банківських послуг задля 

залучення нових клієнтів; доступ до іноземних джерел фінансування; 

прогнозування фінансових потреб клієнтів; удосконалення податкового 

законодавства в напрямі зниження фіскальної домінанти. 

До „загроз” відносяться наступні фактори: падаючий престиж банківської 

системи; доступ банків-конкурентів до довгострокових джерел фінансування; 

недоступність державного фінансування; входження на ринок сильних 

іноземних банків; значні капіталовкладення в розвиток технологій та розробку 

нових продуктів; негативна тенденція темпів розвитку ринку банківських 

послуг; нестабільність курсу обміну валют; економічна криза; неефективна 

державна політика в банківській сфері; перехід стратегічних клієнтів до 

конкурентів. 

За результатами SWOT-аналізу банк повинен сконцентрувати зусилля для 

реалізації своїх конкурентних переваг, що є основним для забезпечення 

рентабельності прибутку у довгостроковому періоді. 
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У 2010 році здавалося, що ситуація з рівнем проблемної заборгованості в 

комерційних банках стабілізувалась. Національний банк України навіть 

повідомив про це своїх підлеглих. Але , це лише на перший погляд.  

Станом на 01.08.2010 сума кредитів з простроченою  заборгованістю 

склала 83403 млн. грн., що становить більше 11,5% від загального портфелю 

комерційних банків, в той час як на 01.01.2010 цей показник дорівнював 9,36% 

[1]. Тобто, лише за сім місяців 2010 року рівень простроченої заборгованості 

кредитного портфелю комерційних банків зріс на 22,86%. 

Слід зазначити, що реальний рівень простроченої заборгованості на 

даний момент значно перевищує офіційно оприлюднений. Оскільки,згідно 

міжнародних стандартів звітності, до проблемного кредитного портфелю 

необхідно включати реструктуризовані кредити, то за даними міжнародного 

рейтингового агентства Fitch Ratings  рівень проблемності кредитного 

портфелю перетнув позначку 50%. 

Про наявність проблем з кредитним портфелем у фінансових установах 

України свідчать звіти міжнародних банківських груп за 2009 рік. Зокрема 

зазначається,  що рівень проблемності кредитного портфелю в Україні  є 

найбільшим серед розвинутих країн Європи, а також серед більшості країн 

СНД 

Основними факторами, що призводять до подальшого росту 

простроченого кредитного портфеля є: 

� збільшення рівня реального безробіття в Україні; 

� зменшення реальних доходів населення; 

� збільшення реальних показників рівня інфляції; 

� відсутність структурних реформ в економіці України; 
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� високий курс іноземних валют по відношенню до національної 

валюти України; 

� вихід на прострочку раніше реструктурованих кредитів. 

Варто зауважити, що невизначена ситуація в банках, які займалися 

кредитуванням в значних обсягах (Надра Банк, Украгазбанк, Укрпромбанк та 

ін.)., сприяла росту простроченої заборгованості. Позичальники цих установ 

сподіваються на списання своєї заборгованості, як це сталося з банком 

«Україна». Тому не дивно, що перші рядки в рейтингах по простроченню 

кредитного портфелю займають дані фінансові установи, не дивлячись на 

використання  нових методів по боротьбі з проблемними кредитами,як серед 

яких: залучення правоохоронних органів до повернення кредитів, заборона 

виїзду недобросовісних позичальників закордон на підставі рішень судів тощо.  

Потрібно констатувати, що деякі комерційні установи почали очищати 

свої кредитні портфелі шляхом продажу проблемних кредитів колекторським 

або факторинговим компаніям. 
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Трансформаційні процеси в господарстві країни, інституціоналізація 

фінансової сфери підвищують інтерес до просторового розвитку, зокрема 

фінансового ринку та його банківського сектору. Удосконалення 

методологічних основ дослідження фінансового механізму в умовах 

глобалізації фінансових ринків дозволяє пропонувати нові форми управління 

складними утвореннями фінансового ринку, банківськими установами, які 

забезпечують потреби регіональних суб’єктів господарювання в інвестиціях або 

інших засобах коштовного обігу. Поширення кризових явищ у фінансовій 

сфери підштовхує дослідницьку думку, прискорює розробку методик вивчення 

банківської системи, для чого потребується поглиблений аналіз її 

територіальної організації із запровадженням нових методологічних прийомів. 

Територіальна організація банківської системи – це цілісна система 

забезпечення організаційно-управлінських взаємозв’язків в регіонах, 

спрямованих на досягнення оптимальної просторової структури цієї сфери 

суспільного виробництва, раціональне використання ресурсів, коштів, об’єктів 

власності, з метою найповнішого задоволення потреб суб’єктів господарювання 

в надійних інструментах залучення інвестиційно-фінансових активів.  

Основними категоріями у методології дослідження та ідентифікації 

властивостей територіальної організації банківської системи сьогодні можна 

вважати такі: закономірності розвитку (загальні та специфічні); фактори та 

чинники, тенденції; суб’єктний склад, суб’єктна підпорядкованість, суб’єктна 

значущість в загальній системі управління банківськими операціями; структура 

та характер відносин між учасниками ринку банківських послуг, а також 

суб’єктами управління (головними, другорядними, опосередкованого та 

особливого типів); сутність та особливості організаційно-економічного 
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механізму управління. Фінансові утворення складають основний ланок 

просторової структури банківського сектору, вивчення яких дозволяє виділяти 

регіональні особливості банківського обігу. 

Окремо мають розглядатися: принципи функціонування територіальної 

структури банківського сектору в господарському комплексі регіону; функції, 

що покладаються на банківські установи в господарському механізмі; системи 

показників для опису умов функціонування; методи формування фінансових 

утворень та методичні підходи до оцінки результативності банківських установ 

та банківського сектору в господарській структурі регіону, ефективності 

організації та системи управління, включаючи державне регулювання, тощо. 

В умовах подолання кризи на фінансових ринках більш практичного 

значення набувають питання покращення нормативно-правового забезпечення 

роботи банківських установ та системи банківського обслуговування, 

інноваційна підтримка фінансового обігу та структури проведення банківських 

операцій з новими формами фінансових активів (цілісні господарські 

комплекси, земельні ділянки, об’єкти інтелектуальної власності, що 

залучаються до господарського обігу). Аналізується також ступінь 

технологічного забезпечення банківських установ, їхня спроможність до 

якісного обслуговування господарських потреб суб’єктів підприємництва, 

працівників регіону. 
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Процеси злиття та поглинання банків набули значного поширення в 

багатьох країнах протягом останніх десятиліть. Український ринок злиття і 

поглинання набирає більших обертів, залучаючи до свого кругооберту більшу 

кількість учасників і величезні фінансові ресурси.  

Аналізуючи дослідження залежності розвитку ринку злиття і поглинання від 

макроекономічних показників, можна виокремити 4 основних чинники, які 

впливають на його розвиток: 

1. Капіталізація фондового ринку.  

Залежність ринку злиття і поглинання від фондового полягає в тому, що 

одна з основних схем поглинання фінансової установи передбачає купівлю її акцій 

на біржі. У зв'язку з цим можна стверджувати, що кореляція між показниками 

обсягу злиття і поглинання і капіталізацією фондового ринку є яскраво 

вираженою.  

Фондовий ринок досить активно реагує на здійснення даних операцій на 

біржі, але основний їх обсяг проходить все ж таки на позабіржовому ринку, а 

тому говорити про яскраву взаємозалежність між фондовим ринком і 

українським ринком злиття і поглинання до становлення останнього завчасно. 

2. Динаміка і обсяг ВВП.  

В Україні вкладення грошових коштів в процеси злиття та поглинання дає 

більші економічні вигоди, ніж інші альтернативні варіанти їх розміщення. Тому 

український ринок злиття і поглинання буде чутливіший до цих показників, аніж 

зарубіжний. Пояснення кореляції просте: бурхливий розвиток економіки 

забезпечує ринок злиття і поглинання достатньою кількістю учасників, а тому 



 42 

залежність між двома цими факторами є очевидною. 

3. Процентна ставка.  

Чим вищим є рівень процентних ставок, тим більші витрати на 

проведення злиття і поглинання, і, відповідно, тим меншою є прибутковість. Як 

наслідок – падіння інтересу до проведення таких операцій. Ураховуючи те, що 

більшість операцій злиття і поглинання здійснюється за рахунок позикових 

коштів, існує обмеження можливостей багатьох учасників щодо використання 

цього інструменту в своїй стратегії розвитку. 

4. Законодавство. 

Законодавство, що регламентує діяльність фінансових установ на ринку 

злиття і поглинання, значною мірою може вплинути на можливості ринку, його 

інтенсивність, а також терміни реалізації таких проектів.  

Загалом можна констатувати, що український ринок злиття і поглинання 

знаходиться в тісний взаємодії зі світовим ринком, тобто йому властиві ті ж 

особливості, що і ринку злиття і поглинання за кордоном. Його становлення 

буде сприяти розвитку фінансового сектору, залученню широкого спектру 

інвесторів на вітчизняний ринок, а також використанню сучасних методик 

управління, автоматизації бізнес-процесів. 
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УДК 658.14 
Проектне фінансування як банківський продукт в посткризовий період 

 
Крістіна Андріївна Куклік 

аспірантка Тернопільського національного економічного університету 
 

Безумовна значимість проектного фінансування для вітчизняної 

економіки в посткризовий період вимагає визначення, придатних до 

практичного застосування, напрямків активізації розвитку даного виду 

банківського продукту. В умовах слабкого розвитку бази інституціональних 

інвесторів, найактуальнішими учасниками проектного фінансування 

залишаються банки. Останні в свою чергу вже мають певний досвід у 

проектному фінансуванні, хоча здебільшого – це був процес реалізації 

інвестиційних проектів з певними ознаками проектного фінансування, а не 

використання його класичних схем.  

На основі опитування спеціалістів в галузі інвестиційного кредитування 

в докризовий період оптимальним терміном інвестування був термін 

тривалістю максимум 7 років. Перевищення вказано терміну формувало 

підвищений ризик для інвестора. Проектне фінансування за своєю природою 

має справу з прогнозованими грошовими потоками, діяльність в умовах 

економічної нестабільності ускладнює можливість точних передбачень і 

взагалі будь-яких прогнозів на тривалий період.  

Участь банку в проектному фінансуванні  дає додаткові переваги у 

взаємодії з клієнтом, наприклад: повне розрахунково-касове обслуговування 

підприємств групи, відкриття відділень банку у торгових центрах ініціатора, 

встановлення банкоматів, а також отримання послуг еквайрингу, кредитне 

обслуговування наступних проектів. Таким чином приймаючи інвестиційне 

рішення банки враховують не лише результати оцінки ефективності 

інвестиційного проекту, але й інтегрований дохід від всіх ймовірних варіантів 

взаємодії банка та ініціаторів. Виступаючи лише у ролі кредитора і при цьому 

надаючи левову частку коштів для реалізації проекту, банк зможе лише 

опосередковано впливати на процес, ми вважаємо, що цього не достатньо 

враховуючи той рівень ризику на який наражається фінансово-кредитна 
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установа. Як вихід можемо запропонувати обов’язкову участь банку і в ролі 

кредитора і в ролі інвестора, в різних співвідношеннях залежно від 

характеристик конкретного проекту (термін, дохідність, розмір кредиту, 

складність проекту тощо).  

Перспективи розвитку проектного фінансування в Україні в 

подальшому швидше за все дещо змістяться в бік збільшення частки власного 

внеску ініціатора проекту (позичальника), що дозволить зменшити ризик 

банку. Стосовно якісного складу частки фінансування проекту власними 

коштами позичальника, то в неї закладено оформлення проектно-кошторисної 

документації, купівлю і оформлення земельної ділянки.   Це, в свою чергу 

висуває певні сумніви щодо якості забезпечення пов’язаного з ризиком 

договору оренди на землю, що може бути передчасно розірваний.  Як 

висновок, договір оренди не варто розглядати як виправданий при 

проектному фінансуванні, альтернативою в даному випадку є право власності 

на земельну ділянку. 

Консолідація зусиль підприємств в напрямку створення групи – це 

шлях вирішення проблем участі власними коштами в реалізації проекту на 

початковому етапі. Об’єднуючи зусилля в межах єдиної стратегії 

підприємства отримують щонайменше дві переваги: можливість розподілу 

ризиків між учасника в сумі вкладень, одержання більшого доходу від суми 

інтегрованого капіталу порівняно з ймовірним доходом від власного 

одноосібного вкладення кошів в менший за масштабами проект. 

На основі вище викладеного можна зробити висновок, що практика 

вітчизняних банків має, хоч і незначний, проте цінний  досвід роботи з 

проектним фінансування. У докризовий період було вироблено певні підходи 

до роботи з інвестиційними проектами, які стануть можливими до 

застосування в період пожвавлення економіки і активізації розвитку 

проектного фінансування, шляхом їх певної модифікації і адаптування до 

нових економічних умов. 
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УДК 336.761.5 

Вплив основних тенденцій розвитку банківської системи на імовірність та 
потенціал кризових явищ 
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здобувач кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 
 

Виділяються декілька основних напрямів розвитку світової банківської 

системи. 

1. Глобалізація та зростання концентрації капіталу. Інтеграційні процеси, 

виражені у поглинанні невеликих банків, об’єднанні у великі міжбанківські 

структури, поглиблення зв’язків між банківськими установами та банківськими 

системами різних країн. Вже сьогодні можна назвати лише 13 великих 

територіальних фінансових центрів (Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Токіо, 

Гонконг та ін.), у яких концентрується практично вся фінансова потужність 

світу. У результаті разом із додатковим прибутком банківська система отримує 

додаткові ризики, а крах однієї установи має великий вплив на решту і може 

призвести до початку кризи.  

2. Охоплення послугами все більшої частки населення (до 100%) та 

надання широкого спектру послуг усім прошаркам населення. У результаті в 

разі краху банку негативний вплив поширюється на дедалі більшу частину 

населення.  

3. Розширення партнерства з організаціями інших галузей, перенесення 

акценту з послуг, що надаються безпосередньо цим організаціям 

(кредитування, платіжні послуги та ін.) на послуги, що надаються їх клієнтам 

(розстрочка платежу, лізинг, гарантія і т.п.). Відповідно, негаразди у 

промисловості та торгівлі легко перетікають у банківську сферу і навпаки – що 

значно сприяє міжгалузевому поширенню кризових явищ. 

4. Тенденція універсалізації, що переростає у поступове відсування на 

другий план «суто банківських» операцій (депозитна, кредитна та платіжна 

функції) та вихід на перший план інвестиційних операцій. Зростаючий вплив 

інвестиційних функцій на діяльність та фінансовий стан як окремих банків, так 

и загалом банківської системи. Надання де-факто банками  дилерських та 

брокерських послуг, послуг з маржинального кредитування. Один з наслідків – 

те, що кризи, які є фактично нормальним явищем для фондових ринків, 

отримують миттєве відображення на банківській системі.  
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5. Офшоризація. Глобалізація економіки вже давно призвела до того, що 

фізичне розташування та відстань між банком та клієнтом не має ніякого 

значення. При цьому офшорні зони дають банкам можливість «оптимізувати 

оподаткування». Відповідно, більшість транснаціональних банків мають 

представництва як у фінансових центрах, так і у офшорних зонах. Типова 

схема: дешеві гроші, запозичені у фінансових центрах, спрямовуються до 

офшорних філіалів, що дають кредити під більший відсоток і концентрують 

прибуток, що практично не оподатковується. В сучасній банківській системі 

офшорні банки є важлимим шаром, якого не уникає майже жодна фінансова 

схема транснаціонального капіталу. Офшорні банки підчас кризи діють як 

механізм виведення фондів з ураженої країни, що підсилює в ній кризові 

явища. 

6. Конкуренція з боку небанківських фінансових організацій у виконанні 

функцій, що традиційно належали банкам. Мова йде не тільки про кредитні 

спілки – страхові компанії, пенсійні та різноманітні інвестиційні фонди 

останнім часом складають значну конкуренцію на ринках фінансових послуг. 

Розмежування між банківськими та небанківськими організаціями поступово 

зникає – банки беруть на себе страхові функції, функції консалтингу, 

управління фондами та активами, лізинг а небанківські структури, відповідно, 

беруть на себе кредитування клієнтів і навіть проведення платежів. Таке 

зближення продиктовано перед за все клієнтами банків, що бажають 

отримувати весь комплекс послуг від одної організації. В результаті – знов 

додаткові ризики, часто – без навичок та нормативного регулювання 

управлінням цього ризику (типовий приклад – деривативи). 

З огляду на основні події минулих років, ми можемо сказати, що 

фінансова криза 2007 року, як і низка кризових явищ попередніх років, 

практично не зачепила наведені тенденції розвитку світової банківської 

системи. Незважаючи на те, що УСІ наведені тенденції розвитку банківської 

системи сприяють розвиткові, або навіть прямо провокують виникнення 

кризових явищ, жодна з країн світу (включно із США) не обмежили розвиток 

банківської систему у жодному зі згаданих напрямів. 
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УДК 330.342:631.16 
Оцінка сучасної політики банків при обслуговуванні суб’єктів 
аграрної сфери 
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аспірант ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН, м. Київ 

 

Кредитна політика банків щодо суб’єктів аграрної сфери економіки є ще 

недосконалою, про що свідчать наявні тенденції та процеси. При цьому, слід 

відмітити, що саме стрімке зростання банківських кредитних вкладень стало 

своєрідним стрижнем ринкових перетворень та дифузій, що відбулися в 

аграрній сфері України.  

На початку здійснення реформ суб’єкти аграрної сфери виявилися не 

готові до банківського кредитування і цей процес був майже повністю 

призупинений, що зумовлювалось збитковістю галузі, відсутністю ліквідної 

застави, недосконалістю економічних механізмів і нормативно-правової бази, 

неготовністю керівників і спеціалістів працювати в умовах економічних 

трансформацій та трагічними за наслідками спробами некомпетентного 

втручання державних органів влади. В до кризовий період їх обсяги зросли у 

15 разів при зниженні процентної ставки з 57,4% у 2000 році до 17,4% на 

початок 2008 року, збільшенні питомої ваги довгострокових кредитів з 24,0 до 

58,0%. При цьому загальновизнано, що фінансова підтримка суб’єктів аграрної 

сфери через механізм здешевлення кредитів є важливою складовою системи їх 

кредитного забезпечення. За 2000-2007 рр. її функціонування найбільш 

вагомими здобутками стали: зростання обсягів пільгового кредитування 

підприємств АПК у 5,6 раз, а сільськогосподарських підприємств у 4,6 раз; 

розширення напрямів кредитного забезпечення галузі через комерційні банки 

та кредитні спілки; подовження строків користування кредитами на умовах 

здешевлення до 3 років та зростання питомої ваги середньострокових кредитів, 

наданих підприємствам АПК з 9,1% до 46,3%, а сільськогосподарським 

підприємствам – з 4,7% до 32,4%; зростання середнього розміру кредиту, 

наданого одному позичальнику – підприємству АПК з 1086,8 до 1750,0 тис. грн., а 

сільськогосподарському підприємству з 118,1 до 1304,3 тис. грн.; зниження 
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станом на початок 2007 року реальної відсоткової ставки, сплаченої 

сільськогосподарським позичальником до близько 8% в національній валюті та 

6-7% в іноземній. Разом з тим, обсяги кредитування банками підприємств 

агропромислового комплексу у 2009 році були значно скорочені у порівнянні з 

2008 роком. Так, у 2009 році підприємствами агропромислового комплексу 

залучено кредитів в обсязі лише 5,8 млрд. грн., що майже в 3,5 рази менше ніж 

у 2008 році, з них на пільгових умовах – 2,5 млрд. грн., з яких 2,2 млрд. грн. – 

короткострокові кредити. За даними Національного банку з 3980 підприємств 

агропромислового комплексу, які потребували пролонгації кредитів в обсязі 

понад 14,1 млрд. грн., фактично пролонговано кредити 1985 підприємствам на 

загальну суму майже 11,6 млрд. грн., що складає 82 відсотки від потреби. 

Необхідно також відмітити і значне підвищення банками відсоткових ставок за 

кредитами у національній валюті у 2009 році, які сягали рівня 30%, а в деяких 

регіонах (Хмельницька обл.) до 39% річних. З одного боку це пояснюється 

рівнем облікової ставки Національного банку України (10,25%), до якої 

прив’язані кредитні ставки банків, а з іншого боку, кредитні ставки 

регулятором не обмежуються і не завжди економічно обґрунтовані. Для 

порівняння в інших країнах світу облікова ставка центрального банку 

встановлена на рівні: 0,25% річних – в США; 0,5% – в Англії; 1,0% – 

Європейський Центробанк; 1,75% – в Чехії; 2,0% – у Швеції; 2,0% – в 

Азербайджані (крім того, рішенням Центрального банку Азербайджану 

відсотковий коридор обмежений 7,0% річних). 

Ситуація, що склалася в аграрній сфері економіки та завдання, пов’язані 

з подоланням загострення системної фінансової кризи, переходом до соціально 

орієнтованого економічного зростання аграрної сфери, диктують необхідність 

забезпечення такої банківської кредитної політики, яка дозволить активно 

використовувати потужний потенціал кредиту, для забезпечення потреб 

кожного суб’єкта аграрної сфери. 

 
 
 
 



 49 

УДК 338.515:336.717(477) 

Аналіз впливу макроекономічних факторів на прибутковість 
банківської системи України 
 

Наталія Григорівна Маслак 
доцент кафедри банківської справи 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми), 
кандидат економічних наук, доцент 

 
Важливим елементом аналізу прибутку банків є визначення впливу 

макроекономічних показників на фінансові результати діяльності. Серед таких 

факторів важливе місце посідає обсяг валового внутрішнього продукту. Його 

розмір впливає на попит на кредитні ресурси з боку суб’єктів господарювання. 

А саме ці кредити є одним з головних джерел доходу для більшості банків. 

Зміна валютного курсу гривні щодо основних іноземних валют особливо 

впливає на прибуток банків, які мають відкриту валютну позицію. Девальвація 

гривні позитивно впливає на прибутки банків, що мають довгу валютну 

позицію, а ревальвація — збільшує прибуток банків з короткою відкритою 

валютною позицією. 

Розглянемо вплив основних макроекономічних факторів на прибуток 

банківської системи України таких як інфляція, обсяг ВВП та валютний курс. 

Таблиця 1 
Показники кореляції для банківської системи України 

 

  Інфляція ВВП 
Курс 
долара 

Прибуток до 
оподаткування 

Інфляція 1 х х х 
ВВП 0,993703362 1 х х 
Курс долара -0,485646111 -0,47064 1 х 
Прибуток до оподаткування 0,74808016 0,739449 -0,94192 1 

 

 
Таблиця 2 

Показники кореляції для груп банків 
 

  Інфляція ВВП Курс долара 
Група 1 0,76 0,75 -0,93 
Група 2 0,80 0,79 -0,90 
Група 3 0,56 0,54 -0,99 
Група 4 0,73 0,72 -0,95 
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На основі таблиці показників кореляції стверджувати, що прибуток банку 

досить сильно залежить від інфляції та ВВП (на 74%). Досить сильна обернена 

залежність характерна для прибутку та курсу долара (-94%).  

Інфляція протягом досліджуваного періоду змінювалась не в значних 

інтервалах, тому наочно впливу даного показника на прибуток банківської 

системи і не видно. 

ВВП зростав швидкими темпами до 2009 року паралельно з прибутком 

банківської системи. В 2009 році відбувся суттєвий спад обох показників. Це 

можна пояснити прив’язаністю промисловості до банківського сектора та 

навпаки. При погіршені ситуації з виробництвом продукції суб’єкти 

господарювання не в змозі забезпечувати банку стабільний дохід, беручи 

кредити. Тому відбувається падіння показника прибутку банків. 

Курс валют впливає на прибуток банків в протилежному напрямку. Це 

може означати, що банки в Україні переважно мають коротку валютну позицію. 

Проаналізувавши ситуацію по групам, можна сказати, що темпи інфляції  

найбільше вплинули на другу групу (0,80), а найменше на третю (0,56). Обсяг 

валового внутрішнього продукту найбільше вплинув також на банки 2 групи 

(0,79), а найменше на 3 групу (0,54). З наведених даних можна сказати, що ці 

два фактори майже однаково впливають на можливість банками отримувати 

прибуток. Курс долара найбільше вплинув на третю групу (0,99). Зв’язок зміни 

курсу долара та отриманого прибутку досить щільний у розрізі усіх груп.  

 
 
 
УДК 336.717.3 

Концептуальні напрямки управління кредитним потенціалом 
банку в посткризовий період 
 

Анастасія Юріївна Маслова 
викладач кафедри банківської справи  

Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Криза, яка почалася в умовах глобалізації, носить безпрецедентний по 

масштабах характер, охоплюючи практично всі країни, що динамічно 

розвиваються. Глобалізація світової економіки призвела до «захворювання 
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фінансовою кризою» за ланцюговою реакцією багатьох країн. Вітчизняні 

українські банки не є виключенням – вони знаходяться в тісній залежності від 

загальноекономічної ситуації, і це в значній мірі підтверджується під час 

фінансових криз. 

Світова економічна криза своєю глибиною та масштабністю радикально 

змінила сучасне ставлення до державного управління економічними процесами, 

стала поштовхом до переосмислення економічної науки та викликала багато 

загроз глобального краху усіх сфер життєдіяльності. 

Банківський сектор опинився в гострій фазі кризи: банки були вимушені 

працювати в умовах скорочення обсягів кредитування, уповільнення 

економічного розвитку та посилення впливу макроекономічних чинників, 

намагаючись підтримувати ліквідність, розширювати гарантії по банківських 

вкладах населення, вдосконалювати законодавство. 

Стратегічне завдання, що стоїть сьогодні перед українськими банками у 

кризовій ситуації, – корінні структурні реформи банківської системи, що 

дозволять, в першу чергу, відновити здійснення банківської функції – 

кредитування юридичних та фізичних осіб та забезпечити оптимальну 

структуру активно-пасивних операцій, яка дозволить отримувати прибуток, не 

виходячи за межі ліквідності.  

Одним з основних проблемних блоків початкового етапу реформування 

кредитної системи повинно стати побудова та неухильне 

дотриманняефективних принципів управління кредитним потенціалом банку в 

нових економічних умовах. До принципів управління кредитним потенціалом 

банку слід віднести наступні (табл.1): 

Таблиця 1 

Принципи управління кредитним потенціалом банку 

Принцип Характеристика 

Принцип оптимальності 
Проведення оптимальної депозитно-кредитної політики з 
урахуванням сучасних умов розвитку 

Принцип ефективності 
Забезпечення вітальності банку в довгостроковому періоді – 
реалізація самовиживання, задоволення інтересів акціонерів та 
клієнтів 

Принцип превентивності 
управління та антиципації 

Успішне проведення банківських операцій в різних режимах 
діяльності (поточний, підвищеної готовності та інші); запобіжне 
планування 

Принцип оперативності 
Мінімізація можливих втрат від кредитних операцій, обумовлених 
прийняттям рішення, виконанням заходів 

Принцип цілісності Розгляд елементів кредитної потенціалу як сукупної цілісної системи 
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Принцип структуризації 
Чітка побудова організаційної структури кредитного підрозділу, 
основним критерієм якої є єдність стійких взаємозв'язків між її 
елементами 

Принцип інформованості 
Супроводження процесу управління кредитним потенціалом 
репрезентативної інформації 

 

При розгляді складності процесу управління кредитним потенціалом слід 

використовувати системний підхід. Спираючись на визначені принципи 

управління, можемо визначити конкретні завдання управління кредитним 

потенціалом в контексті банківського менеджменту: 

– управління ресурсами банку (координація між операціями, що 

проводяться по залученню та розміщенню ресурсів); 

– управління ліквідністю (аналіз стану ліквідності з використанням 

різних сценаріїв негативного розвитку подій для банку, короткострокове 

прогнозування ліквідності та співставлення з даними звітності); 

– управління ризиком процентної ставки (створення системи 

управління ризиком, здатної виявляти ризики, вимірювати їх, забезпечувати їх 

моніторинг, включати інструменти та процедури реагування на виникаючі 

загрози). 

Кожну складову можна розглядати як окрему проблему, проте в рамках 

інтегрованого підходу управління кредитним потенціалом, необхідно 

проводити їх комплексний аналіз в цілісній системі – банківській установі. 

Управління кредитним потенціалом банку у сучасній вітчизняній 

практиці повинно здійснюватися на основі спільно розроблених банками 

концептуальних методик управління та аналітичних інструментів, які у 

майбутньому вони зможуть використати, спираючись на внутрішні положення, 

банківські програми, практичні рекомендації.  
 
 
УДК 336.74 
Совершенствование структуры денежной системы 

 

Светлана Владимировна Мищенко 
доцент кафедры финансов 

Университета банковского дела НБУ (г. Киев), 
кандидат экономических наук 

 
Современная денежная система является достаточно динамичным 

элементом экономической системы страны, а ее исследование должно 
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осуществляться на основе единства структурного, функционального и 

исторического подходов. 

Структура денежной системы представляет собой совокупность 

устойчивых связей между ее элементами, которые обеспечивают единство, 

целостность и надлежащее выполнение возложенных на нее функций. Поэтому 

основными критериями структуризации денежной системы должны быть ее 

организационные, институциональные и функциональные характеристики. 

Организационные составляющие структуры денежной системы - это 

совокупность устойчивых элементов, отношений и характеристик, 

обеспечивающих сохранение основных свойств системы при различных 

внешних и внутренних изменениях. С точки зрения организационного подхода 

денежную систему необходимо рассматривать в разрезе отдельных элементов, 

свойства которых могут быть охарактеризованы определенными показателями, 

в частности, такими как масштаб цен, денежная масса, скорость денежного 

обращения, объем эмиссии и др. 

С точки зрения институционального подхода денежная система 

представляет собой совокупность институтов, создающих и регулирующих 

экономические и правовые аспекты эмиссии денег, способы их обращения, 

аккумулирования, распределения и перераспределения. 

Функциональная структура денежной системы представляет собой 

упорядоченную совокупность денежных отношений, форм, методов и 

принципов организации денежного обращения в стране. Поэтому с точки 

зрения функционального подхода денежную систему следует рассматривать 

как совокупность устойчивых операций и процедур (функций), элементов, а 

также их связей, ориентированных на конечный результат, жизненно важный с 

точки зрения всей системы или ее отдельных частей. Основными функциями 

денежной системы являются эмиссионная, регулирующая и контрольная. При 

этом отличительной особенностью эмиссионной функции, определяющей 

характер денежной системы, является разделение функций выпуска наличных и 

безналичных денег между различными звеньями банковской системы – 

центральными и коммерческими банками. 
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Структуру современной денежной системы необходимо рассматривать, 

прежде всего, с позиций доминанты функционального подхода, поскольку 

основой любой системы являются функциональные элементы с присущими им 

качественными характеристиками. Учитывая важность качественных 

характеристик денежной системы, изучение функциональных составляющих ее 

структуры должно быть приоритетным по сравнению с исследованием 

институциональных элементов. 

В условиях формирования новой конфигурации мировой финансовой 

архитектуры и соответствующей ей структуры мирового денежного рынка 

национальные денежные системы претерпевают существенные изменения. На 

наш взгляд, современная денежная система должна строиться на принципах, 

отражающих уровень развития экономики и финансовой системы страны. 

Учитывая изменения в мировой финансовой системе, к основополагающим 

принципам национальных денежных систем следует отнести: стабильность, 

устойчивость денежного обращения, кредитный характер денежной эмиссии, 

обеспеченность выпускаемых в оборот денежных знаков и другие. 

Ключевым принципом современной денежной системы является 

необходимость обеспечения стабильности ее функционирования. Стабильной 

можно считать такую структуру, которая не только отвечает определенным 

количественным параметрам развития, но и обеспечивает эффективное 

выполнение возложенных на нее функций с точки зрения содействия 

эффективности функционирования всей экономической системы. 

 

УДК  336.717.3 

Ресурсний потенціал як інструмент стратегічного управління 
інвестиційним портфелем банку в умовах посткризового періоду 

 

Олена Миколаївна Мусієнко 
викладач кафедри банківської справи 

Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Початковим моментом ефективного управління інвестиційним портфелем 

банку є аналіз структури пасивів і альтернативних шляхів мобілізації 
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фінансових ресурсів (з урахуванням зростання виплат відсотків). Дуже 

важливо, щоб середні терміни надходження грошових коштів по активах 

приблизно відповідали середнім термінам погашення зобов’язань. У цих цілях 

активи і пасиви аналізуються з урахуванням майбутніх потоків грошових 

коштів у вигляді платежів і надходжень. Ще раз відзначимо, що портфель 

банківських інвестицій виражає миттєвий стан вкладень банку, тобто активи 

банку, - які не можуть бути втілені без взаємозв’язку з пасивами (ресурсами) 

банку, перш за все через його специфіку. Оскільки інструменти активів 

звичайно визначаються наступними характеристиками: сумою, прибутковістю, 

ризиками, термінами вкладень, ліквідністю, ринковою вартістю, валютою, а 

інструменти пасивів - сумою, витратами, ризиками, термінами залучення, 

вартістю, валютою, то існує ряд дисбалансів в співвідношенні активів з 

пасивами, які вимагають аналізу і визначення критеріїв відбору інвестиційних 

інструментів у сформований банком інвестиційний портфель. Визначимо групи 

дисбалансів структури активів і пасивів, які необхідно у обов’язковому порядку 

аналізувати при оцінці оптимальності інвестиційної політики яка проводиться 

банками: прибутково-витратні; тимчасові; вартісні; валютні. Суть прибутково-

витратних (або процентних) дисбалансів полягає в незбалансованості 

прибутковості активів і витратності пасивів. Відмінності в структурі 

терміновості вкладень (активів) і структурі терміновості залучення (пасивів) - 

причина тимчасових дисбалансів. Вартісні дисбаланси виникають коли ринкова 

вартість активів менше або рівна вартості пасивів. Відсутність взаємозв’язку 

сум в одній валюті по активах і сум в тій же валюті по пасивах може привести 

до валютних дисбалансів. З погляду тимчасового чинника дисбаланси в 

діяльності банку в поточному періоді - це проблеми ліквідності, в 

довгостроковому - проблеми достатності капіталу. У табл. 1 представлені 

чинники, що характеризують ресурсну базу і вкладення банків. Завдання 

менеджменту банку полягає в тому, щоб в умовах ресурсів, що є у нього в 

наявності, сформувати такий портфель інвестицій, який був би оптимальним з 

погляду ризикованої, прибутковості і ліквідності у будь-який момент часу, 

підтверджуючи надійність банка і рентабельність його роботи. 
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Таблиця 1.  

Фактори, що характеризують ресурсну базу і вкладення банків 

Ресурси (пасиви) Вкладення (активи) 

терміновість терміновість 
мінливість ліквідність 
джерело тип позичальника 
взаємозв’язок клієнта з банком взаємозв’язок клієнта з банком 
ступінь концентрації ступінь концентрації 
фінансовий інструмент фінансовий інструмент 
валюта валюта 
платність прибутковість 

 

Відзначимо, що об’єднання інвестицій в портфель виходячи з яких-

небудь формалізованих критеріїв, здійснюється з метою управління ними у всій 

їх сукупності. Формування інвестиційного портфеля банку здійснюється з 

урахуванням завдань забезпечення ліквідності, необхідності диверсифікації 

активів і т.п. Тим самим, банки, управляючи портфелем інвестицій, прагнуть до 

досягнення рівноваги між ризиком, ліквідністю і прибутковістю. Таким чином, 

узгодження інвестиційних цілей з характером ресурсної бази інвестора та 

істотний аналіз ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності банку на 

ринку цінних паперів є вагомим та необхідним етапом управління 

інвестиціями, після реалізації якого доцільним буде формування інвестиційної 

політики та циклічне опанування наступних етапів процесу управління. 

 
 
 
Оптимизация ставки рефинансирования и преодоление дефицита 
ликвидности в России 
 

Роберт Михайлович Нижегородцев 
главный научный сотрудник 

Института проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН 
г. Москва, Российская Федерация, 

доктор экономических наук 
 

На сегодняшний день в России существует опасность повторения 

политики искусственного сжатия объема денежной массы. Дефицит 

ликвидности при коэффициенте монетизации экономики приблизительно в 
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40%, как в России (это отношение денежной массы М2 к номинальному ВВП), 

— это нечто иное, чем дефицит ликвидности при коэффициенте монетизации 

свыше 100%, как в США и Еврозоне, или свыше 150%, как в Японии и Китае. 

Реакция этих экономических систем на стимулирование совокупного спроса 

будет немного различной. Низкий коэффициент монетизации, помимо 

всплесков инфляции, оказывает дестимулирующее воздействие на 

экономический рост, вызывая стагнацию в фазе подъема и усугубляя рецессию 

в фазе кризиса. 

Однако простое накачивание экономики деньгами не является хорошим 

выходом из положения. Сама по себе эмиссия еще не стимулирует 

экономический подъем. Решение проблемы выхода из кризиса для России 

заключается не в денежной эмиссии как таковой, а в развитии федеральных 

инвестиционных программ, имеющих выраженную региональную 

направленность с учетом непростых проблем неравномерности регионального 

развития. Проблема преодоления дефицита ликвидности заключается вовсе не в 

том, чтобы денег в стране было много, а в том, чтобы они шли по назначению, 

вызывали мультипликационные эффекты и работали на решение задач 

экономического роста, а не оседали на финансовых рынках. 

При этом инвестиции в реальный сектор экономики не обязательно 

должны поступать через существующую в стране банковскую систему в ее 

нынешних очертаниях. Более того, можно утверждать, что сложившаяся в 

России система финансово-банковских институтов мало пригодна для решения 

этой задачи. 

Существуют различные выходы из создавшегося положения. Вкратце 

обозначим некоторые из них. 

1. Создать независимую сеть государственных банковских учреждений, 

достаточно разветвленную для того, чтобы проходящие через нее 

производственные инвестиции достигали каждого уголка страны. В Китае для 

решения аналогичной задачи были созданы четыре стратегических банка, 

предназначенных для финансирования и кредитования долгосрочных и 

масштабных проектов, реализация которых не предполагает быстрой 
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окупаемости. Крайне важным в данном сценарии является институциональное 

разделение «коротких» и «длинных» рисков, позволяющее амортизировать 

всплески мирового кризиса. 

2. Создать сеть институциональных инвесторов (например, 

инвестиционных фондов), подконтрольных федеральному центру и напрямую 

кредитуемых Центробанком, для осуществления целевых инвестиционных 

программ на территории всей страны. Недавние решения, принятые 

правительствами ряда стран Западной Европы, позволяют утверждать, что в 

этих странах был частично избран именно этот путь инвестирования реального 

сектора, во всяком случае, в той его части, которая касается малого бизнеса и 

социально ориентированных программ. 

3. Укрупнить и национализировать часть существующего банковского 

сектора и сделать эту часть проводником государственной инвестиционной 

политики. Эта логика в известной степени копирует соответствующую часть 

так называемого плана Рузвельта, позволившего в исторически сжатые сроки 

вытащить из трясины экономику США. 

4. Стимулировать крупнейшие коммерческие банки, уже имеющие 

разветвленную сеть филиалов (например, Сбербанк), к реализации 

инвестиционной политики государства и усилить государственный контроль за 

их текущей деятельностью. 

Разумеется, предлагаемые меры институционального характера не 

принесут реальных результатов сами по себе, в отрыве от инвестиционной 

политики правительства. Они являются лишь необходимым подготовительным 

этапом, призванным обеспечить проведение в жизнь федеральных целевых 

инвестиционных программ. 

Иначе говоря, вначале должна быть разработана федеральная 

инвестиционная программа, учитывающая различные аспекты долгосрочной 

конкурентоспособности национальной экономики. Затем должны быть 

проработаны институциональные каналы, по которым деньги поступят в 

реальный сектор для реализации этой программы. Лишь затем деньги должны 

направляться на условиях целевых и адресных кредитов и субсидий. В данный 
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момент в российской экономике все обстоит наоборот: деньги уже активно 

пошли в банковскую систему, механизмы передачи их в реальный сектор еще 

не созданы, а о разработке федеральной инвестиционной программы пока что 

нет и речи. Между тем, именно этот пункт антикризисного плана является 

критически важным. 

Вместо этого пока что мы видим беспомощное накачивание деньгами 

банковской сферы, которая использует эти деньги не для инвестирования 

реального сектора, а преимущественно для скупки иностранной валюты, что, 

естественно, повышает ее курс, ослабляя российский рубль. Иными словами, 

банковская система готовится к тому, что предприятия реального сектора скоро 

встанут перед необходимостью погашения внешнего долга, так что банки будут 

обогащаться постольку, поскольку будут беднеть и разоряться агенты 

реального сектора, как это уже было в России в середине 90-х годов, в период 

искусственно вызванного правительством кризиса неплатежей. 

С апреля 2009 по апрель 2010 г. ставка рефинансирования Центробанка 

РФ снижалась 12 раз, с 12,5% до 8%. Однако нет надежды, что среднерыночная 

коммерческая ставка по кредитам в результате снизится и обеспечит доступ к 

дешевым деньгам для реального сектора экономики. Таким образом, 

декларируемая правительством политика дешевых денег распространяется 

исключительно на банковскую систему, что создает многочисленные угрозы 

для развития российской экономики. 
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Ирина Александровна Пригодич 
студенка УО «Полесский государственный университет» 

г. Пинск, Республика Беларусь 
 

Сбережения населения выступают в качестве важнейшего источника 

внутренних ресурсов развития банковской системы и национальной экономики 

в целом. Процесс сберегательной активности населения Беларуси 

характеризуется тенденцией роста денежных сбережений, что непосредственно 

связано с высокими темпами развития экономики и ростом благосостояния 

населения в последние годы. 

Анализ показывает: несмотря на мировой финансово-экономический 

кризис, негативно повлиявший на экономику республики, оттока депозитов 

населения из банковской системы страны не произошло. Этот факт говорит об 

устоявшемся доверии населения к национальной банковской системе. 

Основными факторами успешной работы банков с вкладами являются 

наличие широкой депозитной линейки, учитывающей потребности любого 

вкладчика, и высокое качество взаимоотношений с клиентами. Проведенный 

анализ качества депозитной политики банков на основании данных, 

размещенных на сайтах банков, указывает на то, что именно этому 

направлению банки должны уделить больше внимания. 

Как показывает анализ, в период финансовой нестабильности наши 

вкладчики не опасаются за свои сбережения и не изымают их из банковской 

системы, а, наоборот, размещают свободные денежные средства во вклады. 

За последнее десятилетие Беларусь прошла достаточно непростой путь 

становления государственной системы гарантированных стопроцентных 

компенсационных выплат вкладчикам в случае финансовой несостоятельности 

банка. 
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В условиях продолжающейся финансовой нестабильности в мире для 

дальнейшего роста рынка вкладов одних усилий банков уже недостаточно. 

Назрела необходимость повышения уровня кооперации работы по 

стимулированию роста сбережений государственных органов и банков. 

На начальном этапе необходимы обдуманные действия самих банков. 

Задача — сформировать у потребителя образ вклада как эффективного и 

одновременно простого и безрискового инструмента управления своими 

средствами. Серьезный шаг уже сделан: принят Декрет Президента Республики 

Беларусь от 04.11.2008 № 22 “О гарантиях сохранности денежных средств 

физических лиц, размещенных на счетах и (или) банковские вклады 

(депозиты)”, который дает полную гарантию государства по возврату вкладов. 

Важным этапом развития системы государственной защиты прав и 

интересов вкладчиков стало принятие Закона Республики Беларусь 

«О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических 

лиц» (далее – Закон), создавшего прозрачную и надежную государственную 

систему возврата доверенных банкам сбережений (как в белорусских рублях, 

так и в иностранной валюте), гарантом которой выступает специальное 

государственное агентство. Принятие Закона также способствовало 

укреплению доверия вкладчиков к отечественным банкам и стимулировало 

привлечение сбережений не только белорусских, но и иностранных граждан. 

Существенным шагом в сфере либерализации банковской деятельности 

стали одновременная отмена обязательного декларирования крупных сумм, 

размещаемых в белорусских банках (Декрет № 22), и отказ от контроля 

крупных сделок (Указ № 601). Сегодня белорусские и иностранные граждане 

могут свободно, без ограничений и проволочек размещать в белорусских 

банках любые суммы личных сбережений. 
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У більшості випадів банківське регулювання розглядають як суто 

технічну діяльність, яка за своєю природою стосується балансування і 

узгоджень по операціям з власним капіталом. Проте, такий суто технічний 

підхід, на нашу думку, мало чим може допомогти при дослідженні ролі 

банківського регулювання і нагляду у більш широкому політико-економічному 

контексті, який дає змогу дослідити як вплив  державних принципів і інститутів  

на вибір політики, так і наслідки реалізації цих рішень. Нами пропонується 

розширена концепція банківського регулювання і нагляду яка відображає 

послідовність виникаючих взаємопов’язаних агентських проблем в рамках 

цілісного комплексу політичних, юридичних, культурних і технологічних 

факторів, що впливають на діяльність банків.  

Кожен рівень запропонованої нами концепції ілюструє потенційну 

проблему типу «принципал-агент», що відображає конфлікт інтересів 

учасників. Усіх учасників можна розділити на наступні рівні по зростаючій: 

позичальники, банки , органи регулювання і нагляду, політики, суспільство. 

Поза межами комплексу агентських проблем система банківського 

регулювання і нагляду ще більш ускладнюється з огляду на можливі прояви 

корупції у випадку коли впливові особи намагаються впливати на потоки 

суспільних заощаджень. Банкіри, в свою чергу, можуть намагатися вплинути на 

органи регулювання і нагляду пропонуючи їх працівникам додатковий 

оплачуваний приробіток або інші винагороди. Поширеними є випадки коли 

банки намагаються купити вплив політиків, які, в свою чергу, можуть вплинути 

на органи регулювання і нагляду [1]. Проте, найбільш підступною є системна 

корупція, яка виникає у випадку коли політики намагаються використати свій 

вплив  для підтримки або розширення своїх політичних позицій. З іншого боку, 
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і позичальники можуть намагатися вплинути на політиків вимагаючи від них 

лобіювання таких змін в політиці регулювання і нагляду за банківською 

діяльністю, впровадження яких піде на користь виключно зацікавленим у 

цьому лобіюванні позичальникам.  

Банки є невід’ємною складовою державного суспільного устрою. 

Наявність і якість стримуючих і урівноважуючи сил в управлінні ними впливає 

на те, до якої міри державні діячі можуть діяти в у власних інтересах або ж в 

інтересах суспільства. Сила і незалежність як судових так і правових інститутів 

визначають рівень корумпованості, ту межу до якої процесуальні норми і 

положення дійсно виконуються та здатність приватних учасників ринку 

здійснювати корпоративний контроль над банками. 

Незалежні та діяльні засоби масової інформації мають відігравати 

ключову роль в моніторингу корупції і розслідуванні можливих агентських 

проблем. З іншого боку рівень розвитку інформаційних технологій також 

впливає на ширину інформаційного потоку, що має відношення до банків, і, 

таким чином, може вплинути на рівень пильності контролю за банками як зі 

сторони офіційних органів, так і приватних осіб. 

Отже, ми вважаємо, що реалізація  суспільноорієнтованого  підходу до 

реалізації політики банківського регулювання потребує наявності таких 

державних і суспільно-політичних інститутів які зобов’яжуть своїх посадових 

осіб діяти на суспільне благо, а не на благо урядовців або банкірів. 

 

Список використаної літератури 
1.  Wallis, John.2004. “The Concept of Systematic Corruption in Financial 

History”, in Edward L. Glaeser and Claudia Goldin, eds., Corruption and 
Reforms, University of Chicago Press. 
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В Республике Беларусь кредитование является одной из самых 

востребованных населением банковских услуг. Расширяется спектр банковских 

кредитных продуктов, увеличиваются объемы потребительского кредитования 

и кредитования на индивидуальное жилищное строительство, что позволяет 

наиболее полно удовлетворять потребности населения в товарах, 

разнообразных услугах, а также в решении жилищных проблем. 

По данным специалистов, у населения наибольшим спросом пользуются 

кредиты на приобретение мебели, бытовой техники, автомобилей, оплату 

образования, отдых и туризм, а также кредиты молодым семьям, молодым 

специалистам и другие. Развитие получили традиционные виды кредитов, 

ориентированные на менее защищенные категории граждан, в том числе 

сельских жителей и многодетные семьи. 

В последнее время банки предлагают новые виды кредитования на 

покупку мобильных телефонов, компьютерной и бытовой техники. При этом 

внедряют скоринг-процессы и осуществляют экспресс-кредитование 

покупателей. 

Значительно возросли объемы кредитования на финансирование 

недвижимости, в том числе льготное кредитование строительства жилья.  

Мониторинг участия банковского сектора в решении жилищных проблем 

выявил ряд закономерностей: 

- стабильный рост объема выдачи жилищных кредитов населению в рамках 

общих высоких темпов роста розничного банковского кредитования; 

- структурные изменения розничного кредитного портфеля в сторону 

неуклонного роста удельного веса жилищных кредитов; 

- сохранение доминирующего положения ОАО «АСБ Беларусбанк» в сфере 

жилищного кредитования.  
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Республика Беларусь является одной из стран, которая предоставляет 

наибольшее количество льготных кредитов населению. Это обусловлено 

принятием специальных мер государства по регулированию кредитного 

процесса, связанного со строительством жилья. В стране продолжается работа 

по формированию нормативно-правовой базы, позволяющей развивать 

деятельность банков в жилищной сфере на основе ипотечного механизма 

кредитования. В свое время новаторским в области кредитования жилья 

являлся опыт ОАО «АСБ Беларусбанк» по организации локальной системы 

жилищных строительных сбережений. Участие в системе позволило гражданам 

самостоятельно определить период накопления средств и сумму для 

дальнейшего инвестирования в жилищное строительство. 

 В целях улучшения ситуации на рынке строительства жилья и 

совершенствования операций по жилищно-строительному кредитованию 

целесообразно: 

- привлечение в жилищное строительство свободных денежных средств 

граждан и стимулирование населения к долгосрочным сбережениям;  

- первоочередной задачей кредитной организации должен быть риск-

менеджмент, от эффективности проведения которого зависит не только 

финансовый результат ее деятельности, но и качество кредитного портфеля; 

 - дальнейшая поддержка государством социально незащищенных 

категорий граждан, прежде всего молодых семей, путем увеличения сроков 

кредитования и снижения процентной ставки по жилищным кредитам;  

- создание интегрированных структур, способных самостоятельно 

осуществлять весь строительно-инвестиционный цикл, способных снижать 

себестоимость строительства жилья. 
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Глобалізація є зовнішнім викликом, внутрішнім ресурсом та глобальним 

стимулом розвитку національних економік. Інтенсивна глобалізація означила 

інтернаціональну природу науково-технічного прогресу щодо трансферу 

технологій, зростання інноваційної активності поряд із загостренням 

конкурентної боротьби за утримання лідерських позицій на міжнародних і 

національних ринках. Тому актуальним і пріоритетним є пошук та реалізація 

нових механізмів і моделей забезпечення конкурентоспроможності, 

національної безпеки та реалізації стратегій інноваційного розвитку. 

Аналізу тенденцій і проблемам інноваційного розвитку в умовах 

глобалізації, інноваційної політики та побудові національних інноваційних 

систем присвячені дослідження багатьох зарубіжних учених, зокрема 

Л.І. Абалкіна, Н.І. Іванової, Г. Кларка, М. Кондратьєва, Б. Лундвалла, 

Т. Менша, Р. Нельсона, Ф. Ніксона, І.В.  Шевченко, Е. Уткіна, К. Фрімена, 

Й. Шумпетера, Ф. Хайєка, Ю.В. Яковця, а також вітчизняних - 

В.П. Александрової, О.І. Волкова, В.М.Гейця, М.П.Денисенка, А.Я. Кузнецової, 

В.П. Семиноженка, М.І. Скрипниченко, Л.І. Федулової та інших. 

Україною вже більш ніж десять років проголошено інноваційну 

траєкторією розвитку. Нажаль на даний час інноваційна діяльність в Україні 

характеризується структурною деформованістю, інституційною неповнотою, 

неузгодженістю та незбалансованістю технологічних, економічних і соціально-

ціннісних аспектів [1]. Інноваційні процеси не набули достатніх масштабів і не 

стали суттєвим фактором зростання національної економіки.  

Протягом останніх років Україна демонструє регрес за основними 

індексами, що підтверджується міжнародними рейтингами. Глобальний індекс 

конкурентоспроможності України Growth Competitiveness Index (GCI) 

Всесвітнього Економічного Форуму GCI WEF 2009–2010 становить 4.0 бала, 

що відповідає 82 позиції в рейтингу серед 133 країн світу втративши 10 позицій 

[2,3]. Падіння відбулося за найважливішими складовими: рівень технологічної 

готовності або оснащеності новими технологіями - 80 проти 65, початкова 
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освіта – 68 проти 60, вища – 46 проти 43 [3,5,6]. Серед головних причин – 

тривала політична нестабільність; слабкість державної політики в науково-

технологічній та інноваційній сферах, зокрема відсутність чітко визначеної 

стратегії і недостатня конкретизація інноваційних пріоритетів; низкі темпи 

оновлення науково-технічного та виробничого потенціалу; обмеженість 

фінансових ресурсів та інвестицій тощо.  
Таблиця 1 

Інноваційний потенціал України, 2009/2010 рік [4,5] 
 

Індекс Значення 
індексу 

Ранг Кількість країн в рейтингу, 
ТОП-5 

Innovation Capacity Index 52.0 
Мах 82.2 

54 131; Швеція, Фінляндія, США, 
Швейцарія, Нідерланди 

Global Innovation Index ВCG -0,45 
Мах 2.26 

64 130; Південна Корея, США, 
Японія, Швеція, Нідерланди 

Global Innovation Index INSEAD  61 132; Ісландія, Швеція, Гонконг, 
Швейцарія, Данія 

 

Проте, слід відмітити деякі позитивні фактори, а саме розвивається 

інноваційна інфраструктура – національна мережа регіональних центрів 

інноваційного розвитку, мережа трансферу технологій, проміжні інститути 

інноваційної системи: технопарки,  бізнес-інкубатори, центри комерціалізації 

інтелектуальної власності, інноваційно-технологічні кластери, науково-

навчальні центри, науково-впроваджувальні підприємства.  

У 2009 році прийнято Концепцію розвитку національної інноваційної 

системи України з терміном реалізації до 2025 року та розроблено Державну 

цільову економічну програму «Створення в Україні інноваційної 

інфраструктури» на 2009-2013 роки, де визначені пріоритетні напрями та 

завдання для активізації інноваційної діяльності.  

Таким чином, наближення України до кластеру успішних країн світу 

потребує розвитку інноваційного середовища та формування ефективної 

національної інноваційної системи при послідовній зваженій політиці держави 

як головного гаранта забезпечення стабільних темпів розвитку економіки в 

довгостроковій перспективі. 
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У недавньому минулому комерційні банки займали особливе положення в 

економіці нашої країни. Банківські установи при цьому грали традиційну роль 

посередника між вкладниками і позичальниками та забезпечували 

функціонування платіжної системи.   

Однак останнім часом відбулися глибокі зміни в банківській справі, 

методах управління банками і формах обслуговування корпоративних і 

індивідуальних клієнтів. У той же час протягом останніх років виникали 

абсолютно нові види операцій і послуг, що не мали аналогів в світовій практиці 

і що стали можливими завдяки складному поєднанню причин, що впливають на 

попит і пропозицію грошового капіталу. У цих умовах з актуальністю звучить 

питання оподаткування банківських установ. 

Операції вітчизняних банківських установ, як і інших юридичині особи, 

оподатковуються згідно чинного законодавства [1], являючись при цьому як 

платником податків, так і податковим агентом  [4]. Але в даній роботі 

розглянемо лише один вид податків, які сплачуються банківськими установами 

– ПДВ. 

Під податком на додану вартість  слід розуміти обов’язковий внесок до 

бюджету, що здійснюється платником  податку у порядку і на умовах, що 

визначаються відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" 

№168/97-ВР від 03.04.1997[1]. 

Законодавчо визначений порядок сплати банками податку на додану 

вартість має значні відмінності в порівнянні з іншими суб’єктами 
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господарювання. Банки здійснюють виключну діяльність, об’єктом якої є 

купівля-продаж особливого товару – грошей, які у свою чергу є загальним 

еквівалентом вартості всіх товарів.  

Комерційні банки як особи, що здійснюють оподатковувані операції, 

підпадають під визначення платників ПДВ. Але банківські станови «продають» 

особливий товар – грошові кошти. Але і серед банківських операцій є операції , 

які не належать виключно до банківської діяльності  оподатковуються ПДВ.  

Одержання статусу платника ПДВ надає банківсьим установам право на 

отримання податкового кредиту з придбаних товарів (робіт, послуг) в частині 

наданих послуг, що підлягають оподаткуванню.  

Разом з тим комерційні банки надають також послуги, які, згідно із 

законодавством, є об'єктом оподаткування ПДВ. До їх числа, зокрема, належать 

лізингові операції; деякі факторингові операції; продаж бланків дорожніх, 

банківських та особистих чеків; цінних паперів; розрахункових та платіжних 

документів, пластикових (розрахункових) карток; продаж монет (пам'ятних, 

ювілейних) для нумізматичних цілей; надання послуг щодо зберігання 

цінностей юридичних і фізичних осіб; надання послуг з реєстрації прав на 

заставлене рухоме майно; продаж та безоплатна передача основних фондів і 

товарів тощо. Також об'єктом оподаткування ПДВ є отримання від нерезидента 

послуг (інформаційних, консультаційних тощо), отримання робіт (послуг), що 

надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній 

території України. 

Враховуючи це, банк може формувати податковий кредит лише під ті 

витрати, які здійснюються з метою надання послуг, що оподатковуються, або 

для продажу товарів, що оподатковуються. Тому при здійсненні більшості 

витрат сума ПДВ, сплачена в ціні придбання товарів, робіт, послуг, 

включається до складу витрат банку або відноситься на збільшення вартості 

основних засобів і на податковий кредит не виділяється. 
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Розглядаючи сучасний стан економіки, перш за все, необхідно відзначити 

негативні кризові явища, які впливають на різні сфери економічної діяльності, 

особливо інвестиційну. Саме фінансово-економічна криза допомагає 

переосмислити ситуацію, що склалася в економіці України, виявити основні 

проблеми, досягнути балансу інтересів між державою, приватним сектором, 

учасниками ринку капіталу. 

У процесі формування інвестиційної політики банківським установам 

необхідно: визначити пріоритети і розробити інвестиційні цілі; здійснити вибір 

вигідних об’єктів інвестування; виявити реальні джерела інвестицій; прийняти 

такі інвестиційні рішення, що дають найбільш повну і швидку віддачу на 

вкладений капітал. 

По-перше, особливо важливим моментом в процесі реалізації банками 

інвестиційної політики є наявність довіри зі сторони учасників інвестиційного 

ринку. При цьому банківські установи повинні бути достатньо прозорими для 

своїх контрагентів. Слід зазначити, що для будь-якої фінансово-кредитної 

установи рівень розкриття інформації про її діяльність є вагомим питанням 

майбутньої прибуткової діяльності. Тому ключовими моментами, які пов’язані 

з такою прозорістю, є оприлюднення фінансової інформації, надання 

необхідних матеріалів, моніторинг і вимоги держателів акцій або облігацій, 

ринкова оцінка компанії, звітність органів управління тощо. 

По – друге, банки повинні постійно підтримувати достатність капіталу на 

такому рівні, який би забезпечив довіру зі сторони вкладників, інвесторів, 

кредиторів. В умовах кризової ситуації саме капітал є найвагомішим джерелом 

покриття збитків і відображає рівень надійності та ризикованості банку. 
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Об’єктивна потреба збільшувати капітал зумовлена інфляційними процесами, 

розширенням обсягів діяльності банків та підвищенням рівня ризику, 

пов’язаного з мінливістю фінансових ринків.  

По – третє, банкам слід використовувати сучасні методи і технології 

управління інвестиційними ризиками, адже стратегічною метою 

функціонування вітчизняної банківської системи є забезпечення сталості її 

розвитку шляхом досягнення надійності, стійкості до криз, підвищення якості 

та ефективності її діяльності. Більше того, якщо у до кризовий період 

інвестиційна політика банків була спрямована на отримання прибутків, то на 

теперішній час її акценти повинні зміщуватися, перш за все, у напрямку 

посилення безпеки інвестиційних вкладень. Це слід забезпечувати за рахунок 

наявності належного інформаційного забезпечення та складання реальних 

прогнозів розвитку інвестиційної діяльності, а також уміння в першу чергу 

управляти своїми ризиками, а по – друге, продажу відповідних продуктів, які б 

давали змогу управляти ризиками своїх клієнтів. 

По – четверте, сучасні банки повинні виступати конкурентоспроможними 

ринковими структурами з широким і гнучким асортиментом інвестиційних 

продуктів, які добре пристосовані до потреб різноманітних груп клієнтів. 

Фінансова криза, з одного боку, спричиняє зміни в інвестиційній політиці 

банків, з іншого – певним чином стимулює процес пошуку нових ідей і 

технологій з метою отримання прибутку. 

По-п’яте, зміна умов здійснення інвестиційної діяльності банків вимагає 

постійного моніторингу їхньої інвестиційної політики, яка в момент складання 

не може повністю охопити весь комплекс змін, зумовлених впливом 

зовнішнього і внутрішнього середовища у майбутньому. Тому гнучкість і 

динамічність інвестиційної політики може бути досягнута шляхом коригування 

процесу управління інвестиціями, що передбачає об’єктивну оцінку 

прибутковості інвестицій та визначення можливості виходу із неприбуткових 

проектів.  

У результаті, формування інвестиційної політики банків має безліч 

особливостей, характер яких визначається стадією кризи і проявляється через 

постановку цілей, визначення джерел фінансування, вибір об’єктів 

інвестування, оцінкою і ранжируванням інвестиційних проектів, а також 

ступенем інвестиційних ризиків. У результаті зміни стадій протікання кризових 

явищ і відповідно інвестиційної привабливості постає потреба у періодичному 

перегляді структури і напрямів інвестиційної політики. Для розробки 
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раціональної інвестиційної політики на кожній стадії кризи слід враховувати 

зв’язок між ризиком і прибутковістю. Необхідно співвідносити цілі банку як 

інвестора, бажану прибутковість і терміни реалізації проектів з глибиною кризи 

і стратегією фінансового оздоровлення. 
 
 
 
УДК 336.71:658.012.2 

Стратегії вдосконалення бізнес-процесів комерційних банків  

Олег Іванович Подоляка 
доцент кафедри економічної кібернетики 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми), 
кандидат економічних наук, доцент 

Сергій Вікторович Башлай 
доцент кафедри банківської справи 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми) 
кандидат економічних наук, доцент 

Новий етап розвитку вітчизняного банківництва пов’язаний з 

інтенсифікацією зусиль банківських установ в конкурентній боротьбі. Сьогодні 

простого копіювання елементів розробки та реалізації банками своїх продуктів, 

що було популярним в докризовий період, вже недостатньо. Скорочення 

персоналу та мережі відділень також питання конкуренції не вирішує. При 

цьому суттєві технологічні інновації вимагають значних коштів. Формується 

очевидна потреба в нових підходах до організації ведення банківського бізнесу 

та побудови технологічних процесів встановлення відносин з партнерами. 

Стратегія вдосконалення бізнес-процесів банку являє собою комплекс 

методів та їх застосування, що забезпечують реалізацію комплексу заходів 

щодо вдосконалення бізнес-процесу або групи бізнес-процесів на протязі 

тривалого періоду. Стратегія вдосконалення бізнес-процесів має, в першу 

чергу, визначати масштабність необхідних для досягнення ринкових цілей 

банку змін та перетворень бізнес-процесів. Це охоплює діапазон від 

послідовності локальних дій, спрямованих на вдосконалення певних 

характеристик окремого бізнес-процесу до повного реінжинірингу всього 

банку. До початку реалізації проекту необхідно також сформулювати і 

погодити між собою цілі та напрямки вдосконалення процесів, а також обрати 
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відповідні методи та інструменти, що будуть застосовані в проекті. Значна 

кількість таких методів та інструментів, різноманіття варіантів їх застосування, 

можливостей комбінування і необхідність врахування при цьому конкретних 

умов роботи банку та обставин, в яких має відбуватися оптимізація бізнес-

процесів робить стратегію вдосконалення критичним фактором, що має 

забезпечити успішність, продуктивність та ефективність реалізації відповідного 

проекту. Наявність стратегії вдосконалення банківського бізнесу є також 

важливим мотивуючим фактором для персоналу банку, як задіяного так і не 

задіяного в проекті. Стратегія орієнтує та організує зусилля співробітників, 

спрямовані на вдосконалення бізнес-процесів та є основою для їх оцінки. 

Важливою перевагою використання стратегій вдосконалення бізнес-процесів 

банку є максимальна концентрація на обраному напрямку вдосконалення 

бізнесу та блокування при цьому зайвих і непотрібних дій.  

В якості звітного періоду при реалізації стратегій вдосконалення бізнес-

процесів банку пропонується використовувати термін від 4 до 6 місяців. 

Збалансована стратегія вдосконалення бізнес-процесів банківських 

установ комбінує в собі елементи кількох локальних стратегій. Така стратегія 

побудована на кращих галузевих практиках вдосконалення бізнес-процесів і 

передбачає використання найбільш ефективних для певного сектору економіки 

методів та інструментів вдосконалення бізнес-процесів. Принципово важливим 

моментом є використання на протязі одного звітного періоду елементів лише 

однієї локальної стратегії. Використання таких стратегій в банківських 

установах є найбільш доцільним з самого початку вдосконалення бізнес-

процесів – з моменту впровадження процесного підходу до управління. 

Структура (план) реалізації комплексної збалансованої стратегії вдосконалення 

бізнес-процесів банку включає вісім базових, послідовно здійснюваних етапів. 

У процесі реалізації комплексної збалансованої стратегії послідовно з 

мінімальними ризиками знаходять своє вирішення основні задачі 

вдосконалення бізнес-процесів банківської установи. Якщо до початку 

реалізації такої стратегії в банку вже здійснювались заходи щодо 

вдосконалення бізнес-процесів відповідні роботи можуть бути виключені з 
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планів реалізації стратегії на підставі результатів аудиту їх ефективності та 

достатності для здійснення інших заходів в рамках прийнятої стратегії. 

Індивідуальні особливості різних банків можуть вимагати розробки 

індивідуальних стратегій. При цьому необхідно враховувати, що послідовність 

використовуваних методів та інструментів вдосконалення бізнес-процесів, 

може мати як синергетичний так і взаємо знищуючий ефект. 
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Анотація. Досліджено законодавче забезпечення кредитної діяльності банків 
України. Запропоновано рекомендації з удосконалення діючої в Україні системи 
законодавства щодо кредитування, спрямовані на усунення двозначностей та покращення 
ведення кредитних операцій. 

Ключові слова: законодавство, банківська сфера, кредитні правовідносини, застава, 
поручительство, гарантія, правове регулювання. 

Питання удосконалення законодавства щодо виправлення правових 

колізій та усунення недоліків у сфері банківського кредитування є надзвичайно 

актуальним, особливо в період фінансової нестабільності, оскільки 

безпосередньо впливає на стійкість банківської системи та її уразливість до 

негативних явищ. 

Окремі теоретичні аспекти сутності проблем законодавчо-нормативного 

регулювання банківського кредитування дістали висвітлення у працях 

вітчизняних науковців, серед яких варто виділити Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., 

Головай Н.М., Красножон А.В., Ковальчук А.П. 

Регулювання кредитних правовідносин в Україні здійснюється на основі 

положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку 

України. 

Необхідно констатувати, що чинне правове регулювання кредитних 

відносин не відповідає вимогам сьогодення і не має системного характеру. 
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Зокрема Закон України «Про банки і банківську діяльність» (стаття 49) 

передбачає необхідність здійснення аналізу кредитоспроможності 

позичальника, оцінки кредитних ризиків і перевірки забезпечення. Однак чинне 

законодавство України не визначає конкретних зобов’язань банку здійснити 

певні заходи з цією метою в межах переддоговірних відносин.  

Законодавча база в Україні містить багато розбіжностей та суперечок. 

Яскравим підтвердженням цьому є така правова колізія. Відповідно до 

ч. З ст. 248-4 Цивільного процесуального кодексу України, подання скарги до 

суду зупиняє виконання оскаржуваного акта. Разом з цим згідно зі ст. 99 Закону 

«Про банки і банківську діяльність» банк або інші особи, на які поширюються 

повноваження Національного банку України (далі — НБУ), мають право 

оскаржити в суді у встановленому законодавством порядку рішення, дії або 

бездіяльність Національного банку чи його посадових осіб. Однак «оскарження 

не зупиняє виконання оскаржуваного рішення або дії». Як бачимо, зазначена 

стаття Закону фактично дезавуює Цивільний процесуальний кодекс в 

ч. З ст. 2484.  

Особливе місце правові колізії займають у нормотворчій та практичній 

діяльності НБУ. Так, відповідно до ст. 42 Закону України «Про Національний 

банк України» до функцій НБУ віднесено надання кредитів лише комерційним 

банкам. Що ж до видачі кредитів підприємствам, установам і організаціям, то 

ця функція віднесена до компетенції комерційних банків. Разом з цим 

непоодинокими є факти надання Національним банком суто комерційних 

кредитів господарюючим суб’єктам.  

Отже, законодавство України щодо кредитної діяльності потребує 

подальшого реформування, необхідно виявити та усунути неточності та 

двозначності у законах та підзаконних актах, розробити єдину методику оцінки 

фінансового стану позичальників та затвердити її на законодавчому рівні, чітко 

прописати переддоговірні відносини банку та позичальників. Все це сприятиме 

підвищенню ефективності банківської системи як окремого банку так і 

банківської системи в цілому.  
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Світова фінансова криза завдала досить суттєвого удару світовій 

економіці, не стала винятком і економіка України. Основними негативними 

наслідками кризи для України стало:обмеження доступу до ринків капіталу; 

зниження інтересу інвесторів до України; зниження попиту та цін на експортну 

продукцію українських виробників; зростання недовіри до банківської системи; 

курсова дестабілізація національної валюти. В свою чергу фінансова криза 

виявила невідповідність системи регулювання та нагляду за фінансовим 

сектором сучасним вимогам. 

Уроки кризи зараз аналізуються в усьому світі, розробляється політика 

щодо реформування регулювання та нагляду за фінансовим сектором з метою 

підвищення його ефективності. Дане питання є актуальним і для України. 

Метою даного дослідження є визначення основних підходів до 

підвищення ефективності структури регулювання та нагляду в Україні. 

Спираючись на зарубіжний досвід формування структур нагляду та 

регулювання фінансового сектору, а також залежно від особливостей 

функціонування національної фінансової системи країни, можна виокремити 

три основні моделі наглядових систем: секторну, за завданнями та модель 

єдиного нагляду [6; 7]. 

Секторна модель передбачає здійснення нагляду за певними елементами 

фінансового рику окремими органами. Таким чином нагляд за страховою, 

банківською, інвестиційною діяльністю здійснюється відокремлено один від 
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одного спеціалізованим органом. Така модель використовується у Греції, 

Іспанії, Литві, Словенії, Болгарії, Румунії та на Кіпрі.  

Відповідно до моделі нагляду за завданнями (так звана модель «двох 

вершин») обов'язки по здійсненню нагляду розподілені між декількома 

органами, що окремо здійснюють пруденційний нагляд та регулювання бізнесу. 

Ця модель повністю прийнята тільки в Нідерландах та частково 

використовується в Італії, Франції та Португалії.  

Згідно з моделлю єдиного нагляду усі наглядові функції покладені на один 

наглядовий орган, це може бути як центральний банк (Чехія, Словаччина), так і 

спеціально створений орган нагляду відокремлений від центрального банку 

(Естонія, Латвія, Угорщина, Мальта). 

Також слід зазначити, що останнім часом в зарубіжній науковій літературі 

та серед представників інститутів органів ЄС ведеться дискусія щодо розвитку 

органів банківського нагляду Євро Союзу та перспективах створення в межах 

ЄС єдиного регулюючого та наглядового органу в сфері фінансових послуг (так 

званого «мегарегулятора»). 

В Україні обов’язки щодо здійснення регулювання та нагляду покладено 

на наступні органи: Національний банк України (регулювання та нагляд за 

банками), Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

(регулювання та нагляд за небанківськими установами), Державна комісія з 

цінних паперів і фондового ринку (регулювання та нагляд за ринком цінних 

паперів) [1; 2; 3; 4; 5]. 

Не можна стверджувати що певна модель є ефективнішою ніж інша, але 

отриманий довід показує, що наглядова модель обрана Україною не є достатньо 

ефективною і потребує вдосконалення. 

На думку автора основними аспектами підвищення ефективності 

регулювання та нагляду за фінансовою сферою в Україні мають стати: 

вдосконалення законодавчої бази; розробка єдиної державної політики у сфері 

фінансових послуг, підвищення ступеню інституційної незалежності органів 

державного регулювання та нагляду; розробка системи комунікацій між 

органами регулювання та нагляду; поступове скорочення кількості органів 

державного регулювання та формування єдиної структури нагляду за 

фінансовою сферою. 
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Розроблення стратегії у банківському бізнесі пов’язане насамперед з 

визначенням того, наскільки ресурсні можливості банку відповідають 

зовнішньому конкурентному середовищу. Аналіз зовнішнього середовища, що 

виконується відповідно до цілей та кола здійснюваних банківських бізнес-

процесів, дає змогу оцінити стратегічний клімат, що створюється цим 

середовищем: позитивний, загрозливий, динамічний тощо. 

Зовнішній аналіз передбачає вивчення факторів впливу на банківську 

діяльність суб’єкта господарювання з боку зовнішнього середовища та включає 

наступні фази дослідження: 

• аналіз макросередовища; 

• аналіз стану та перспективи розвитку ринку банківських послуг; 

• аналіз конкурентного середовища цього ринку; 

• аналіз впливу конкурентів на діяльність банку. 

За своїм змістом аналіз зовнішнього середовища передбачає дослідження 

за наступними рівнями (рис. 1): мезосередовище – безпосереднє оточення; 
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                                Мегасередовище 
(світовий масштаб) 

макросередовище – опосередковане оточення; мегасередовище – світовий 

ринок. 

У процесі розроблення методики аналізу впливу зовнішнього середовища 

на функціонування банку, на нашу думку, принципово необхідним є виділення 

особливостей впливу факторів, що притаманні кожному ієрархічному рівню. 

Для цього необхідно розробити відповідну диференційовану систему 

показників та обґрунтувати аналітичний інструментарій дослідження впливу 

цих факторів. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Вплив зовнішнього середовища на банк 
 
Найголовнішим питанням при цьому залишається обґрунтування 

можливості кількісного виміру впливу окремих факторів на діяльність 

економічного суб’єкта. Чим нижчий ієрархічний рівень зовнішнього 

середовища, тим він є більш прогнозованим. 

Важливим напрямом на рівні мезосередовища банків має бути аналіз 

клієнтів, банків-контрагентів та банків-конкурентів.  Ці стратегічні суб’єкти 

господарювання розглядаються як основні споживачі банківських продуктів та 

послуг, а також як основний фінансовий ресурс банку, тому врахування 

Макросередовище 
(рівень країни) 

Мезосередовище 
Партнери              клієнти 
 
 
 
Конкуренти         споживачі 

 

Комерцій- 
ний банк 
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динаміки, умов їх розвитку та функціонування є обов’язковим при 

стратегічному аналізі зовнішнього середовища. 

У зв’язку з вищезазначеним пропонуємо доповнити викладені напрями 

аналізу зовнішнього середовища банків ще наступними: аналіз впливу факторів 

зовнішнього середовища на діяльність банку; аналіз конкурентоспроможності 

банку та його конкурентної позиції; аналіз клієнтів та контрагентів, їх вплив на 

діяльність банку; проведення бенчмаркінгу. 

Викладене вище дозволить банку оцінити свої конкурентні переваги в 

даному сегменті ринку та розробити стратегію свого розвитку. 
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Розвиток банківського сектору України в посткризовий період пов'язаний 

із збільшенням рівня капіталізації фінансової системи, покращанням 

ефективності та прозорості роботи регуляторів, підвищенням вимог до 

розкриття інформації учасниками фінансового ринку. Необхідність  розв’язання 

цих питань задекларовано у Програмі економічних реформ на 2010-2014 рр. 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

розроблених Комітетом з економічних реформ при Президентові України  

[1, с.13-16]. Проте, як показує світовий досвід та результати діяльності 

банківського сектору наших країн сусідів – Росії та Польщі, забезпечення 

фінансової стійкості, надійності та перспектив розвитку банківництва 

передбачає вирішення проблеми регулювання банківського капіталу у 

теоретичному, прикладному, методологічному та організаційному вимірі, 

незалежно від просторових кордонів. 

Дослідження економічної літератури показали наявність різносторонніх 

поглядів та ряд невизначеностей у дослідженні сутності банківського капіталу, 

його структурних складових та функціонального призначення. 

У практичній діяльності сучасні банки значно розширили джерела 

утворення капітальної бази – від застосування виключно власного капіталу 
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(внески засновників, акціонерів, резерви, капіталізований прибуток) до 

залучення коштів на міжбанківському ринку, випуску власних боргових цінних 

паперів, врахування субординованого боргу. Це дає підстави визначити 

банківський капітал як грошові кошти і виражені в грошовій формі частки 

матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що перебувають у 

розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення операцій із 

розміщення коштів і надання послуг з метою отримання прибутку. Зміст 

регулювання банківського капіталу полягає у встановленні та відстеженні 

дотримання нормативних вимог щодо величини банківського капіталу, 

оптимізації його структурних складових відповідно до стратегії розвитку, цілей 

діяльності банків та рівня, притаманних їм фінансових ризиків.  

Регулювання банківського капіталу у глобальному фінансовому просторі 

та на рівні банківського сектору кожної країни має грунтуватися на принципах 

дотримання ринкової дисципліни та забезпечення інформаційної прозорості 

діяльності банків, визначення кількісних та якісних критеріїв формування та 

використання банківського капіталу з урахуванням ризиків.  

Світова фінансова кризи та напрями її подолання виявили недосконалість 

міжнародних регулятивних положень щодо капіталу, зокрема угоди Базель ІІ, 

що потребує перегляду та доопрацювання. Актуальним на міжнародному рівні 

є створення наднаціональних регуляторів фінансового ринку, до комтепенції 

яких належатиме й розробка положень і рекомендацій щодо регулювання 

банківського капіталу. 

Враховуючи статистичні дані діяльності банківського сектору України, 

Росії та Польщі у період подолання кризових наслідків [2; 3], спільними 

аспектами у регулюванні банківського капіталу є такі: 

 забезпечення реалізації стратегії поступового нарощення 

банківського капіталу (збільшення величини банківського капіталу по 

відношенню до ВВП країни, зростання обсягів капіталізації банків через 

покращання його якісних складових, перегляд вимог до показників 

достатності капіталу із забезпеченням їх диференціації для різних груп 

банків); 

 подолання залежності втрати капіталу банків від дії фінансових 

ризиків, зокрема кредитних (компенсація втрат пов’язаних із формуванням 

резервів під можливі втрати за кредитними операціями банків, врахування 

взаємозв’яків з валютними ризиками); 
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 обгрунтування позиції регуляторів щодо консолідації банківського 

капіталу, нормативів капіталу для малих вітчизняних банків та 

функціонування транснаціональних фінансових корпорацій на території 

названих країн з урахуванням особливостей нормативно-правового та 

економічного регулювання у цих країнах та факторів глобалізації у 

фінансовому секторі. 
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Бюджетна підтримка банківського кредитування аграрних проектів 

Юлія Петрівна Стецюк 
здобувач ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (м. Київ) 

 

Ринкові трансформації негативно позначились на фінансовій сфері 

діяльності більшості сільськогосподарських підприємств. У результаті 

лібералізації цін, що призвела до скорочення і навіть повної втрати власних 

джерела фінансування інвестиційної діяльності, вони стали не 

конкурентоздатними на ринках капіталу. Для прикладу можна відмітити, що у 

1998 р. консолідована сума збитків у сільському господарстві перевищила 

4 млрд. грн. Одночасно ціна основного і традиційного для аграрного 

виробництва зовнішнього джерела – кредитів комерційних банків суттєво 

виросла і перевищувала 50% річних, що неприйнятно для підприємств з довгим 

операційним циклом. В наслідок цього частка кредитів у складі джерел 

фінансування виробничої та інвестиційної діяльності агроформувань стала 

менше ніж 2,0%.  
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Фінансові ресурси перетворилися в найдефіцитніший елемент системи 

ресурсного забезпечення агроформувань. Це потребувало істотної зовнішньої 

фінансової допомоги. В постсоціалістичних країнах роль такого агента, як 

правило, виконувала держава.  

У сфері кредитного забезпечення було прийнято відому Постанову КМ 

України, якою запроваджені програми часткової компенсації за рахунок коштів 

державного бюджету ставок по кредитах комерційних банків, які надаються 

сільськогосподарським товаровиробникам для фінансування проведення 

польових робіт. Результатом реалізації програм стало зниження процентних 

ставок і зростання обсягів кредитування аграрного виробництва. Так, у 2000 р. 

середня ціна кредитів складала 17,5%, а в 2008 р. – 10%. У 2000 р. аграрний 

сектор отримав кредитів на загальну суму 2,1 млрд. грн., з них пільгових – 0,8 

млрд. грн. За вісім років обсяг кредитування аграрного виробництва збільшився 

приблизно вдесятеро, три чверті якого складали кредити в рамках програм 

бюджетної компенсації процентних ставок.  

Спочатку бюджетне субсидування стосувалося лише кредитування 

поточної діяльності сільськогосподарських товаровиробників. У 2004 р. воно 

отримало й інвестиційне спрямування – компенсація поширювалася на 

довгострокові кредити. Наслідком таких заходів стало те, що у 2008 р. обсяг 

довгострокових кредитів, отриманих аграрними підприємствами, досяг майже 

10 млрд. грн. – близько половини всього річного кредитування. Воно стало 

основним джерелом фінансування інвестиційної діяльності і розширення 

виробництва малих і середніх підприємств у сфері агробізнесу. 

Подальший розвиток бюджетної підтримки інвестиційного кредитування 

аграрного сектора залежить від вирішення низки актуальних питань. Перш за 

все, це стосується гармонізації бюджетних програм в рамках зобов'язань, 

узятих на себе Україною при вступі в члени СОТ. 

Вимагає вдосконалення конкурсна процедура отримання права на 

компенсацію. Тут доцільно зменшити як кількість документів, що надаються 

претендентами, так і терміни ухвалення остаточного рішення. 
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Ще одним недоліком нинішньої практики  бюджетного субсидування є 

неспівпадання періодів виплат відсотків за користування кредитами і 

отримання часткової компенсації за рахунок коштів державного бюджету. 

Вочевидь, що підвищення ефективності кредитування сільського господарства 

вимагає скорочення часового лагу між виплатами за кредити і відшкодуванням 

витрат на ці цілі.  

Таким чином, бюджетне субсидування інвестиційного кредитування 

зіграло позитивну істотну роль у розширенні обсягів фінансування відтворення 

матеріально-технічної бази вітчизняного аграрного виробництва. Його 

подальший розвиток є необхідною умовою подолання кризисних явищ у 

сільському господарстві.  

 

 

УДК 336.76.024  
Регулятор грошово-фінансового ринку України: яким йому бути? 

Інна Василівна Сухораба 
економіст Головного управління Національного банку України 

по м. Києву і Київській області 
 

На сучасному етапі дебати стосовно моделі функціонування регулятора 

грошово-фінансового ринку України мають досить гострий характер. Так, існує 

кілька напрямків розвитку наукової думки з даного питання. Основні з них 

викладено у Зеленій книзі щодо підвищення ефективності регулювання та 

нагляду за фінансовим сектором України. Серед них: подальший розвиток 

існуючих регуляторів із посиленням їх незалежних позицій; створення нового 

окремого єдиного регулятора як особливого державного органу; створення 

єдиного регулятора на базі Національного банку України; створення двох 

регуляторів – один з яких має розробляти політику на ринку фінансових послуг 

(при Міністерстві фінансів), а другий (при Національному банку) – здійснювати 

нагляд за фінансовими установами. Кожен із варіантів має свої переваги та 

недоліки, що детально висвітлені у науковій літературі. 

При виборі будь-якої моделі функціонування регулятора важливо 

усвідомити, що реформування грошово-фінансового сектору нашої держави 

має відбуватися не лише з огляду на досвід країн із розвиненими ринковими 

економіками (які виявилися такими ж нестійкими до світової кризи), а із 
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урахуванням національних особливостей економіки України, менталітету 

громадян та сучасного реального стану грошово-фінансового ринку. 

На думку автора, формування та закріплення у суспільстві позитивного 

іміджу Національного банку України в період незалежної України, поряд з 

дискредитацією більшості державних установ та високим ступенем недовіри до 

них, дозволяє розглядати варіант створення системи управління грошово-

фінансовим ринком на базі Ради центрального банку України, яка на сьогодні 

де-факто не має значного впливу на грошово-кредитний ринок. 

Активізація діяльності Ради Національного банку України та посилення 

важелів її впливу має відбуватися через: 

- надання Раді особливого незалежного статусу. Рада не може бути 

підпорядкована будь-якому державному органу, але повинна звітувати перед 

Верховною радою України, Президентом та Урядом; 

- виведення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

(далі – Держфінпослуг) та Державної комісією з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – ДКЦПФР) із підпорядкування Уряду України та введення 

зазначених регуляторів до підпорядкування Ради Національного банку;  

- закріплення за Радою Національного банку України функції щодо 

розробки стратегії розвитку грошово-фінансового ринку, у тому числі 

формування ключових положень монетарної політики, із урахуванням 

пропозицій Міністерства фінансів України та на основі прогнозних 

макроекономічних показників розвитку України; 

- закріплення за Радою функцій контролю за втіленням у життя визначеної 

політики колегіальними органами трьох регуляторів ринку – Правлінням 

Національного банку України, Держфінпослуг та ДКЦПФР; 

- закріплення реалізації політики, визначеною Радою Національного банку, 

за колегіальними органами трьох регуляторів. Правління Національного банку 

має реалізовувати монетарну політику і забезпечити наглядову та регулятивну 

діяльність у банківській сфері, колегіальний орган Держфінпослуг – 

реалізовувати політику на ринку послуг небанківських фінансових установ та 

здійснювати нагляд за ними, а колегіальний орган ДКЦПФР – на ринку цінних 

паперів; 

- встановлення прямої відповідальності керівників та членів колегіальних 

органів трьох регуляторів за дотримання визначеної Радою політики та станом 

грошово-фінансового ринку на основі спеціальної системи показників; 

- запровадження наглядових зборів з учасників ринку. 
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Таким чином, Рада Національного банку України має визначати єдину 

політику на грошово-фінансовому ринку у цілому та здійснювати контроль за її 

втіленням колегіальними органами Національного банку, Держфінпослуг та 

Комісії з цінних паперів відповідно до їх сфери впливу на учасників ринку. 

З огляду на розширення сфери дії Ради Національного банку України 

виникає необхідність у її перейменуванні, наприклад, на Раду з регулювання 

грошово-фінансового ринку України. 

Крім того, зважаючи на посилення впливу Ради Національного банку 

України на грошово-фінансовий ринок особливу увагу варто звернути на 

формування її особового складу. Так, як і раніше, необхідно вводити до складу 

Ради фахівців від Верховної Ради України та Президента, а для посилення 

взаємодії між Урядом та регулятором грошово-фінансового ринку ще і 

представника Міністерства фінансів України. Крім того, вважаємо, що члени 

Ради мають протистояти викликам сьогодення не з позицій бізнесових або 

політичних інтересів, а стратегічного розвитку країни, тому вони не повинні 

належати до політичних партій та володіти власним великим бізнесом. Членами 

Ради доцільно призначати досвідчених науковців-економістів (докторів наук, 

академіків), адже вони найкращі стратеги та виступають рушійною силою 

розвитку суспільства. Завдання Ради і повинно полягати у стратегічному 

визначенні єдиної політики на грошово-фінансовому ринку України та 

спроможності ставити нестандартні завдання та визначати шляхи їх вирішення 

в умовах політично-економічної ситуації Україні. 

 

 

УДК 339.7 (043.2) 

Перспективи розвитку експорту України на ринку наукової та 
високотехнологічної продукції 
 

Євген Миколайович Терехов  
доцент кафедри економічної кібернетики 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми), 
кандидат економічних наук, доцент 

 
Практика останніх років засвідчує, що сучасний стан розвитку науково-

технічної діяльності в Україні не сприяє розвитку «економіки знань», інтеграції 

в світовий науково-технічний та технологічний обмін. 

Можна стверджувати, що сучасна цивілізація практично повністю 
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вичерпала екстенсивні фактори розвитку і на першу сходинку підіймаються 

фактори соціально-економічного зростання інтенсивного характеру. 

За останнім даними, у рейтингу конкурентоздатності Україна займає 

78 місце серед 117 країн світу і з 2005 року опустилася на 10 позицій. 

Разом із тим треба відзначити, що твердження про катастрофічне падіння 

експортного потенціалу України в сфері наукоємної та високотехнологічної 

продукції є перебільшеними, оскільки цей потенціал, в відносних показниках, і 

на сьогодні знаходиться на рівні багатьох країн, яких аж ніяк неможна назвати 

економічними аутсайдерами, зокрема на рівні таких країн як Китай та Росія.  

У середньому частка даної продукції в структурі українського експорту 

складає 9,7% і за даним показником Україна більш ніж в 6 разів поступається 

розвинутим країнам світу, але, цей показник є характерним для багатьох 

держав, які в основу свого економічного розвитку поклали торгівлю ресурсами, 

не ставляючи при цьому за мету створення умов для виробництво 

високотехнологічної продукції, розвитку економіки знань, повноцінної 

інтеграції в глобальне економічне середовище, де органічно поєднані експортні 

та імпортні позиції держави в сфері високих технологій.  

Така модель розвитку економіки може істотною мірою забезпечити 

економічне зростання на певних етапах розвитку світової економіки, що ми 

бачили на прикладі України та Росії в останні до кризисні роки, але вона не 

створює умов для повноцінної інтеграції в світовий науково – технічний обмін, 

не дає змоги перейти від екстенсивної до інтенсивної моделі сталого 

економічного розвитку. 

За період із 2004 по 2009 роки Україна в середньому експортувала 

наукоємної та високотехнологічної продукції на 4,1 млрд. дол. на рік. і при 

існуючій тенденції в найближчі 5 років Україна може збільшити обсяги 

експорту наукоємної та високотехнологічної продукції до 4, 8 млрд. дол.. 

Що стосується світового ринку наукоємної та високотехнологічної 

продукції то його обсяги становлять 2 трлн. 300 млрд. дол., при цьому даний 

ринок є динамічним. 7 високо розвинутих країн світу займають на цьому ринку 

провідні позиції (80%) і саме вони забезпечували в 2000 - 2008 роках його 
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зростання в середньому на 3,5% на рік, і тільки 0,5% зростання даного ринку 

забезпечували інші країни світу. 

Можна спрогнозувати, що відбудуться певні зміни темпів розвитку ринку 

наукоємної та високотехнологічної, і країни, які не входять до лідерів світової 

економіки, зможуть забезпечити зростання ринку на 2% більше, ніж сьогодні. 

Саме ця доля ринку буде ареною конкурентної боротьби між країнами, які 

мають наміри підвищити рівень наукоємності та технологічності своєї 

продукції, вийти з нею на світові ринки, а підвищена інноваційної активності 

Китаю та Росії може призвести до втрати Україною частки свого ринку. 

При прогнозній динамці зростання світового ринку наукоємної та 

високотехнологічної продукції в найближчі 5 років на 20% в загальних обсягах 

це становитиме 2 трлн 760 млрд. дол. Частка України на даному ринку буде 

становити 0,173%, (на сьогодні 0,178%), а отже, Україна в найближчі роки 

може втратити 0,005% ринку, що складє 138 млн. дол. за 5 років. 

Таким чином, Україну не можна вважати безумовним аутсайдером на 

ринку наукоємної та високотехнологічної продукції, адже вона займає на цьому 

ринку положення, яке притаманне багатьом країнам світу, хоча при цьому 

істотно поступається лідерам світової економіки і тенденцій до покращення 

ситуації поки що не спостерігається. 

 

 

УДК 339.984 : 330.34 

Мобілізаційна роль банківської системи в посткризовому розвитку 
економіки України 

Володимир Володимирович Токар 
доцент кафедри міжнародних фінансів 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 

кандидат економічних наук 
 
Сучасна світова фінансова криза виступила перевіркою національних 

фінансових систем на здатність протистояти глобальним несприятливим 

умовам функціонування. Національну фінансову систему складають: бюджетна 



 89 

система, податкова система, банківська система, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств і фондовий ринок. 

Як показує ефективний міжнародний досвід, кожна з країн, які 

постраждали від сучасної фінансово-економічної кризи, використовує у якості 

мобілізаційного каталізатора посткризового розвитку один із 

вищеперерахованих елементів національної фінансової системи. У даному 

контексті достатньо чітко простежуються можливі перспективи для України. 

Українська бюджетна система на сьогоднішній день не здатна 

забезпечити стартові умови для початку інноваційного розвитку через суттєве 

обмеження видатків і контролю з боку міжнародних фінансових організацій 

(достатньо пригадати умови надання кредиту з боку МВФ). 

Податкова система не спроможна забезпечити потреби у значних 

інвестиціях. Ситуація з проектом податкового кодексу доводить аксіому про те, 

що найбільш успішний прошарок населення України (за різними оцінками, 

1,5-2% населення) не збирається фінансувати соціально-економічний розвиток 

за власний кошт або за рахунок сплати підвищених податків (на користь даної 

тези – швидке зникнення з проекту Податкового кодексу податку на розкіш). 

Фінанси суб’єктів господарювання навіть у період відносної стабільності 

та зростання ВВП України не забезпечували потреб прискореного розширеного 

відтворення економіки на якісно новій основі, за сучасної ситуації зі значною 

кількістю банкрутств і зростанням податкового тягаря на малий і середній 

бізнес – даний елемент національної фінансової системи не здатен виступити 

локомотивом перетворень. 

Фінанси домогосподарств – завжди були слабкою ланкою України: 

сучасна структура населення – 1,5-2% - надбагаті, 15-20% - умовний середній 

клас, 60% - бідні, решта – чітко не визначені з тенденцією до зубожіння, - не 

здатна виконати завдання щодо відновлення української економіки за рахунок 

підвищення споживання, тим більше враховуючи інфляційні очікування. 

Український фінансовий ринок до даного часу знаходиться у 

зародковому, напівколоніальному стані й не здатен виконувати мобілізаційну 

функцію. 
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Таким чином, єдиною ланкою, яка здатна забезпечити ефективний 

посткризовий розвиток України є національна банківська система, яка несе 

солідарну відповідальність за розгортання фінансової кризи та її особливо 

важкі наслідки для українського сектору (доларизація трансакцій (50-60% 

операцій обслуговувалось у іноземній валюті), зосередження на спекулятивних 

операціях та надання кредитів у сфери зі швидким обігом капіталу). 

Українські банки повинні стати ініціаторами створення фінансово-

промислових груп, особливо в інноваційних сегментах економіки України. У 

центрі фінансово-промислової групи знаходиться фінансова установа, яка на 

основі прямого володіння або холдингової структури контролює мережу 

взаємопов’язаних підприємств, що утворюють замкнений цикл виробництва й 

збуту. 

Створюючи подібні фінансово-промислові групи, наприклад, у 

автомобілебудуванні, авіакосмічній галузі, житловому будівництві, 

суднобудуванні, інформаційних технологіях (технопарки, технополіси тощо) 

українські банки вийдуть за межі своїх традиційних функцій, проте даний 

напрямок діяльності дозволить ефективно використати надлишок ліквідності й 

забезпечити у середньостроковій перспективі розширення кредитування. 

Таким чином, забезпечуючи умови для розвитку національної економіки 

в цілому, банківська система гарантує свої прибутки в майбутньому. 

 
 
 
336.37:658.14 

Сучасні тенденції концентрації капіталу банків України 

Віра Володимирівна Фостяк 
аспірантка Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 

 
На сучасному етапі економічного розвитку, серед проблем, пов’язаних з 

виходом банківської системи України з кризи, важливе місце посідає завдання 

підвищення ефективності діяльності банків внаслідок концентрації 

банківського капіталу, що є однією з характерних ознак розвитку банківських 

систем розвинутих країн світу. Поступова інтеграція вітчизняної економіки у 
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світову економічну систему вимагає враховувати тенденції розвитку світових 

фінансових ринків з метою адаптації діяльності фінансової системи України до 

сучасних умов.  

Необхідність концентрації та укрупнення у вітчизняному банківському 

секторі очевидна. У всьому світі активно відбуваються процеси інтеграції 

банківських систем розвинених країн і країн, що розвиваються. Відмова від 

інтернаціоналізації української банківської системи є неможливою, збільшення 

концентрації капіталу шляхом злиття та поглинання виступає необхідною 

умовою подальшого розвитку банківської системи. Це потрібно для того, щоб 

Україна не втратила контроль над своєю банківською системою, як це 

відбулося у багатьох східноєвропейських країнах1.  

Необхідність та актуальність розв’язання проблеми, пов’язаної із 

концентрацією банківського капіталу знайшли висвітлення у таких  

вітчизняних, як А. Вожжова, О. Дзюблюка, В. Міщенка, А. Шаповалова, 

М.А. Козоріз та ін. 

У банківській системі України за рівнем територіального розташування 

банків – юридичних осіб, вітчизняні вчені, виділяють чотири групи банків: 

високої, середньої, незначної та низької концентрації капіталу. За проведеним 

нами  розрахунками частка власного капіталу у групі банків, яких становила 

більше 10% - група високої концентрації, від 3 до 10% - група середньої 

концентрації, від 1 до 3% група незначної концентрації та менше 1% - група 

низької концентрації капіталу. Дані аналізу свідчать про те, що суттєвою 

проблемою банківської систем України є її територіальна нерівномірність, що 

характеризується високою концентрацією банків та їх капіталу в межах одного 

регіону, зокрема, у м. Києві  найбільша концентрація капіталу становила на 

01.10.2009 близько 76%. Протягом 2006-2009 років змінюється кількість банків 

у групах, відповідно найбільша концентрація капіталу у першій групі банків - 

групі високої концентрації капіталу, найменша – у четвертій групі низької 

концентрації. Середня частка капіталу на один банк у всіх групах зменшується 

протягом аналізованого періоду, лише у групі середньої концентрації при 

зменшенні частки капіталу з 21% до 17% у 2009 році, середня частка капіталу 

на 1 банк збільшується при суттєвому зменшенні кількості банків з 42 на 

                                                 
1 Воробьев Ю.Н. Банковский капитал и необходимость его укрупнения //Культура народов Причерноморья. – 
2002. – №48. – Т.1. – С. 27–31. 
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1.04.2007 р. до 23 на 1.10.2009 р. Практично, це уможливлює перехід цих банків 

до групи  високої концентрації, а тому це означає, що системоутворюючими на 

банківському ринку будуть саме найбільші банки, які й формуватимуть його. 

У 10 областях України взагалі відсутні банки – юридичні особи. Варто 

зазначити, що така ситуація свідчить про низький рівень економічного 

потенціалу цих регіонів та слабкі перспективи його поліпшення. Нині по 

Україні в цілому на 100 тис. осіб припадає 0,3 банка, тоді коли цей показник у 

розвинених країнах світу становить: у Німеччині – 5, у Франції -3,6, Італії -15,3, 

США -3,3 банка2. 

Висновок. 

1. В українській банківській системі присутня велика кількість дрібних 

банків, які характеризуються низькою концентрацією капіталу, що може стати 

каталізатором численних випадків дестабілізації окремих банків  в умовах 

кризи. 

    2. Банки з низькою концентрацією капіталу мають менше можливостей щодо 

одержання позик на міжнародних ринках, оскільки іноземні кредитори 

приймають рішення щодо надання ресурсів з урахуванням частки конкретного 

банку в банківській системі. 

3. У банках з низькою концентрацією капіталу знижуються можливості для 

диверсифікації ризиків. 

4. Проведене дослідження доводить, що шляхами підвищення концентрації 

банківського капіталу є консолідація банків, яка дозволить суттєво збільшити 

обсяги активів банківського сектору та забезпечити необхідні обсяги капіталу 

для підтримання банківських інновацій. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Тимошенко О. П. Проблеми та шляхи забезпечення стійкості банківської системи України / О. П. Тимошенко 
// Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. - № 1. – 2009.- 
274-281 
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Конкурентоспроможність кредитних продуктів на банківському 
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викладач кафедри фінансів 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ(м. Київ) 
 

Сьогодення ринку кредитних ресурсів показує, що 

конкурентоспроможність продуктів комерційними банками України має 

підвищуватися з огляду на бізнесову конкуренцію між українськими та 

іноземними банками, кредитними об’єднаннями і фінансово кредитними 

установами різного типу. Звичайно, кризові виклики для всієї фінансово-

кредитної системи держави мали вплинути якимось чином на методи боротьби 

різних установ за утримання існуючого чи захоплення додаткового сегменту 

ринку задля покращення їх діяльності. Але чи відчутні прояви збільшення 

конкурентності між кредитними продуктами? 

Проблематикою кредитування комерційними банками суб’єктів 

господарювання займаються такі вчені, як: Б. Івасіва, М. Крупку, О. Кузьміна, 

В. Лагутіна, Б. Луціва, A. Мороза, Л. Рябініна, М. Савлука, Т. Смовженко. Але 

саме питання конкурентоспроможності банківських продуктів на ринку 

роздрібного кредитування до сьогодні не набувало зацікавленості. 

Зазначене вище дає можливість авторові вважати актуальним та 

своєчасним зосередження уваги на конкурентності між продуктами ринку 

роздрібного кредитування в період посткризового розвитку економіки України. 

Конкурентоспроможність банківського продукту характеризується 

здатністю його конкурувати з аналогічними продуктами інших банків на 

фінансовому ринку в певний час та на основі притаманних йому якісних і 

вартісних характеристик, при цьому має забезпечувати потреби клієнтів [1]. 

Найбільш реальними параметрами, які говорять про 

конкурентоспроможність продукту являються ціна і якість. У більшості 

випадків визначальним фактором звичайно виступає ціна, оскільки під час 

нестійкого розвитку економіки чи кризових явищ в ній кожний із суб’єктів 

економічних відносин, а також населення намагаються якомога зменшити 
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витрати навіть при цьому нехтуючи якістю. До цінового параметру 

конкурентоспроможності включаються рівень прямих і непрямих витрат, явних 

і не явних, а особливим чинником виступає саме характер цінової політики 

банку, від якої в більшій мірі й залежить ціна банківського продукту для 

споживача. 

У посткризовий період економіки, можна бачити, що з’являється деякою 

мірою трансформація банківського середовища на такий який орієнтований на 

покупця і тут приділяється більше уваги якості банківського продукту. 

Таблиця 1 
Критерії якості банківських послуг [1]. 

 

Для клієнта Швидкість обслуговування, час проведення операції, відсутність 
помилок та неточностей, час роботи установи, якість 
консультування, стиль обслуговування клієнтів і особисті 
відносини зі співробітником банку. 

Для банка Швидкість внутрішніх процесів, рівень мотивації персоналу, 
продуктивність праці, рівень кредитного ризику та інші 
фактори,що можна спів ставити рівню затрат на виробництво 
послуг. 

 

Технології розвинених країн щодо просувають кредитні послуги на 

роздрібний ринок показують, що є й інші підходи, які диференціюють якість 

однотипних послуг в залежності від низки факторів таких, як: регіон, ціна, 

цільова аудиторія, канали просування і таке інше. 

Найважливішим аспектом управління якістю конкурентного середовища 

є активна рекламна діяльність спрямована на формування позитивного образу 

банку та довіри до нього. 

Отже, відповіддю на поставлене вище питання є те, що поштовхом для 

конкурентної боротьби, в параметрі якості банківських кредитних продуктів, 

стала втрата довіри населення та малого бізнесу до банківських установ і до 

фінансово-кредитної системи у цілому. 

 
Список використаної літератури 

1. Паит И.Я. Оценка конкурентоспособности банковских продуктов на рынке 
корпоративного кредитования [Текст] / Паит И.Я. // Банковское дело – 2009. – 
№ 11. – С. – 72 – 76 с. 
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Досягнення макроекономічної рівноваги є центральною проблемою 

економічної науки та практики. Адже економічна нестабільність спричиняє 

циклічні коливання, економічні спади та депресії. В умовах глобальної та 

національної економічної криз дослідження цих питань набуває особливої 

актуальності. Водночас відомо те, що світова та національна економічні кризи 

розпочались із дестабілізації на фінансових, зокрема кредитних ринках (криза 

на ринку іпотечного кредитування у США та криза ліквідності національної 

банківської системи). Відтак, на наш погляд, причини кризи та шляхи 

макроекономічної стабілізації слід шукати у дослідженні соціально-

економічного значення кредиту та інститутів, що забезпечують пропозицію 

кредиту, а також у механізмах функціонування кредитного ринку.      

У цьому зв’язку, передусім варто відзначити, що сучасне господарство є 

кредитним, а отже кредит є всеохоплюючим явищем, що стимулює 

економічну активність господарюючих суб’єктів та пов’язує їх широким 

колом економічних зв’язків. Очевидним є те, що центральною ланкою у цій 

системі є банк як головна кредитна інституція. Адже саме банки акумулюють 

вільні ресурси та спрямовують їх завдяки кредиту та ринковим механізмам 

на продуктивні цілі, що стимулюють ріст ВВП, тобто економічне зростання 

та водночас можуть призвести і до інфляційних процесів. Адже 

загальновідомо, що у банківських кредитів великий кредитний 
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мультиплікатор, тому реалізація монетарної політики повинна базуватись на 

ретельному аналізі макроекономічної ситуації. 

Водночас, слід не забувати, що кредитна діяльність є ризикованою, а 

отже велике значення для кредитора має інформація про економічний 

потенціал позичальника, його ділову репутацію, вірогідність того, що 

контракт буде виконано тощо. В умовах рецесії або кризи витрати на 

отримання інформації, а також витрати, пов’язані з намаганням уникнути 

ризику, значно зростають, що знижує готовність банків надавати кредити. Це 

необхідно враховувати органам монетарного регулювання та керівництву 

країни, розуміючи необхідність забезпечення пропозиції кредиту для 

стратегічних та особливо вразливих секторів економіки.  

Варто також відзначити, що кредитний ринок – це ринок, де панує 

недосконала конкуренція. Відтак кредитний ринок не подібний на ринок 

товарів, де процентна ставка подібно до ціни, встановлюється з метою 

урівноваження попиту і пропозиції грошей. Процентна ставка, крім 

визначення попиту і пропозиції на кредитні ресурси, враховує і ризики, різну 

здатність клієнтів повертати кредити, можливість їх банкрутства тощо. 

Більше того, банкрутство банку означає не просто вибуття з ринку 

неефективної фірми, а призводить до порушення інформаційного та 

організаційного капіталу, що в цілому має значні негативні наслідки для 

економіки в цілому. 

Вищенаведені аргументи свідчать на користь того, що досягнення 

макроекономічної стабілізації великою мірою залежить від ефективної 

монетарної політики, спрямованої на підвищення дієвості кредитного каналу 

монетарної трансмісії. Головним чином це стосується країн з 

банкоцентричною моделлю фінансового ринку, до яких належить і Україна, 

де банківська система забезпечує національну економіку кредитними 

ресурсами та надає широке коло банківських послуг. 



 97 

УДК 336.71  
Банківська система як синергетична система 

Наталія Сергіївна Яременко 
викладач-стажист кафедри економічної кібернетики 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми) 
 

Останнім часом в банківській сфері України активно відбуваються процеси 

об’єднання банків. Світовий досвід свідчить, що лише близько 50% об’єднань 

виявляються успішними. На нашу думку, основною причиною невдач при укладенні 

подібних угод являється нехтування таким поняттям як «синергетичний ефект». 

Врахування синергії при управлінні дає банку можливість користуватися тією 

єдиною перевагою, яка не може буде скопійована конкурентами. Правильне 

розуміння і використання цієї переваги здатне збільшити прибуток банку в декілька 

разів. 

З огляду на це, доцільним буде розглянути банківську систему з точки зору 

синергетики, а саме виокремити теоретичні аспекти віднесення її до синергетичних 

систем. 

Синергетичні системи задовольняють таким вимогам як відкритість, 

нелінійність та ентропійність.  

Про відкритість банківської системи свідчать наступні положення: 

– взаємодія банківської системи з навколишнім середовищем в будь-якому 

аспекті (інформаційному, фінансовому і т.д.) в інтересах забезпечення швидкого 

реагування на зміну ситуації на фінансових ринках країни чи світу в цілому; 

– активне використання різних засобів комунікації;  

– гнучкі фінансово-економічні технології, що забезпечують адаптацію до 

конкретних умов і доступ до технічних, наукових, соціологічних і економічних 

інновацій. 

– інформаційна цілісність і злагоджена взаємодія її учасників реалізується за 

допомогою єдиного набору законів та стандартів. 

Нелінійність банківської системи характеризується наступними положеннями: 

– забезпечення багатоваріантних шляхів надання банківських послуг з 

можливістю вибору необхідного варіанту для кожного випадку; 

– індивідуальний підхід до кожного клієнта. 
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Ентропійність як міра невпорядкованості банківської системи 

характеризується наступними положеннями: 

– досягнення поставлених цілей суб’єктами банківської діяльності завжди 

пов’язане з багатоваріантністю вибору засобів і веде до порушення принципу 

рівноваги; 

– прагнення суб’єктів до максимізації корисності і мінімізації втрат запускає 

механізм змін в банківській системі, обумовлює процес відхилення від ідеального 

стану рівноваги. 

Крім того, синергетичним системам притаманні наступні особливості: 

складність, різноманітність, багатомірність і невизначеність. 

Банківська система відноситься до складних систем так як характеризується 

великою кількістю елементів та зв’язків між ними.  

Різноманітність банківської системи як складної системи – це загальна 

кількість можливих станів системи. Чим більша різноманітність банківської 

системи, тим ширше простір можливостей.  

Банківська система як багатомірна система припускає наявність багатомірного 

об’єкту управління, в якості якого виступає банк і який характеризується наявністю 

декількох входів (впливів) та виходів. 

Поняття невизначеності банківської системи характеризує ситуацію, в якій 

повністю чи частково відсутня інформація про фактори внутрішнього і зовнішнього 

середовища. 

Проведений аналіз відповідності банківської системи теоретичним 

аспектам синергетичних систем, дає змогу стверджувати, що банківська система 

являється по своїй суті синергетичною системою. Однак синергетичність 

банківської системи це ще не гарантія того, що в ній буде створюватися 

синергетичний ефект, зокрема, позитивний. Синергетичний ефект буде мати місце, 

якщо всі елементи і суб’єкти системи орієнтовані на досягнення однієї загальної цілі. 

Якщо ж вони будуть прагнути досягнути окремих цілей, що не пов’язані з 

загальною, позитивного синергетичного ефекту не виникне. В той же час незнання 

чи ігнорування законів синергії не звільняє банківську систему від її негативних 

результатів. 
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Зазначимо, що  в економіці України нині намітилися позитивні тенденції 

економічного зростання. Довгостроковими цілями є забезпечення сталого 

соціально –економічного зростання, високого рівня зайнятості та успішної 

зовнішньо - економічної діяльності.  

Ці соціально – економічні цілі досягаються шляхом проведення 

ефективної грошово –кредитної, а також ефективної бюджетної та соціальної 

політики. У здійсненні грошово - кредитної політики чільне місце посідає 

банківська система України. 

Сучасні комерційні банки – це розвинені фінансово – кредитні установи, 

що орієнтуються на міжнародні стандарти і практику діяльності провідних 

банківських установ світу. Більшість розвинених країн досягли свого рівня 

розвитку завдяки ефективній кредитній політиці. 

Зауважимо, що потенціал впливу банківської системи України на 

соціально – економічний розвиток надзвичайно великий. Всі фінансові потоки 

проходять через банки. До банків залучається переважна більшість депозитів  

юридичних і фізичних осіб і вони є головними кредиторами і суб’єктами 

платіжної системи країни. Здійснення програм соціально – економічного 

розвитку України можливе лише на основі ефективного використання 

діяльності банківської системи, зокрема на впровадженні науково 

обґрунтованої кредитної політики. 

Незважаючи на кризові явища у світовій фінансовій системі , останніми 

роками банківська система України розвивається набагато динамічніше , ніж 

інші сектори економіки. Головними завданнями банківської системи є 
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трансформація фінансових ресурсів у реальні кредити та інвестиції для 

економіки і соціальної сфери. За 2009 рік вимоги банків за кредитами, в тому 

числі операцій за міжбанківськими кредитами, зросли на 64,6 % порівняно з 

2008 роком, коли темпи приросту становили 28,8% порівняно з 2007 роком[1].  

Ще вищими темпами в 2009 році зростала заборгованість за кредитами в 

іноземній валюті - на 80,6 % більше порівняно з 2008 р. У національній валюті 

заборгованість за кредитами зросла на 60,1 %. Залишки заборгованості за 

кредитами, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам на 

розвиток інвестиційної діяльності, збільшився за рік у 2,7 рази. Соціальному 

розвитку України сприяла також орієнтованість банків і на задоволення 

соціальних потреб населення. Вимоги банків за кредитами, наданими фізичним 

особам за 2008-20090роки збільшилися у 3,2 рази проти 2007 року. Незважаючи 

на кризові явища в економіці України, банківська система зберегла позитивну 

динаміку зберігання вільних коштів населення на депозитних рахунках, що 

сприяло в свою чергу розширенню кількості клієнтів, збільшенню прибутку, 

диверсифікації ризиків і підвищенню фінансової стійкості банків. 

У банківській системі України все більше використовуються нетрадиційні 

послуги. Український ринок банківських послуг – один із найдинамічніших у 

Східній Європі. Приваблива дохідність банківських операцій, отримання 

ринкових переваг за рахунок місткості вітчизняного ринку банківських 

продуктів сприяють активному проникненню іноземного капіталу у 

вітчизняний банківський сектор. Зарубіжні банки володіють сучасною 

банківською технологією, мають високий рейтинг і є високоприбутковими.  

Приплив іноземного капіталу на національний банківський ринок 

сприятиме подальшому вдосконаленню діяльності банківської системи 

України, підвищенню її ефективності та більшому залученню іноземних 

інвестицій в економіку України. Використання статистичних методів 

прогнозування дає можливість передбачити в 2010-2011 роках ще вагоміший 

вплив банківської системи на соціально – економічний розвиток України. 

 
Список використаної літератури 
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 Залучення ресурсів для установ банку є основою його діяльності, 

пріоритетним завданням, яке історично відіграє первинну і визначальну роль 

відносно його активних операцій і без вирішення якого банк не може існувати.  

Депозитні кошти є одним із основних джерел формування ресурсної бази 

банку. Для їх залучення банки здійснюють активний пошук нових ефективних 

інструментів і методів стимулювання депозитних вкладень. Підвищення 

ефективної діяльності банків залежить від обґрунтованості та 

цілеспрямованості прийнятих управлінських рішень щодо визначення та 

реалізації депозитної політики.  

 Серед наукових досліджень депозитної політики комерційних банків слід 

зазначити роботи В. Лагутіна, А. Мороза, М. Савлука, Р. Коцовської, 

В. Ричаківської та ін. Основна частина дослідження торкається проблеми 

формування депозитів у структурі ресурсної бази та ефективності управління 

зобов’язаннями банку.  

Депозитна політика представляє собою концепцію організації депозитних 

відносин, постановку завдань в частині залучення ресурсів, а також практичних 

заходів щодо її реалізації. Характеристика депозитної політики дозволила 

зробити висновок, що вона є однією із складових управління діяльністю банку.  

У процесі розробки механізму депозитної політики банку беруть участь 

різні структурні підрозділи, зокрема відділ маркетингу, менеджменту, обліково-

операційний відділ, депозитний відділ, робота яких орієнтована на залучення 

коштів на умовах: повернення, строковості, платності (якщо це передбачено 

договором), публічності (відносно умов залучення коштів). 

Зміст депозитної політики проявляється в забезпеченні стабільності і 

стійкості банківської установи, її рентабельності, ліквідності та надійності, а 

також адекватності її діяльності потребам клієнтів. 
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Втілюючи в діяльність банку прийняту депозитну політику, враховуючи 

специфіку роботи банку можна виділити наступні етапи реалізації депозитної 

політики (табл.1). 

Таблиця 1 

Етапи реалізації депозитної політики банку 
Етапи Основні орієнтири 

1. Визначення мети 
депозитної політики 

Досягнення довгострокових цілей банку щодо зростання 
клієнтської бази і збільшення конкурентоспроможності за 
рахунок упровадження інноваційних методів роботи і нових 
банківських продуктів  

2. Напрями 
використання 
депозитної політики 

Використання додаткових послуг, підвищення якості та 
надійності продуктів, надання нових послуг, розширення 
клієнтської бази 

3. Розробка моделі 
депозитної політики 

Вивчення запитів споживачів, контроль за витратами банку, 
моніторинг ризиків, поліпшення маркетингу, підвищення 
ефективності управління персоналом. 

4. Апробація 
розробленої 
концепції депозитної 
політики 

Визначення підрозділів банку, які обслуговуватимуть 
депозитні операції, визначення можливих напрямів 
вкладання коштів, регулювання процентних ставок, . 

5. Оцінка 
економічної 
ефективності 
депозитної політики 

Визначення обумовленості чинниками, що впливають на 
процес залучення банком вільних ресурсів, зіставленість  
активних і пасивних операцій між собою за розмірами та 
строками, оптимізація витрат, задоволення потреб клієнтів, 
прибуткова діяльність банку. 

 

Отже депозитну політику можна трактувати як стратегію і тактику банку в 

частині організації депозитного процесу та як комплекс заходів, що має на меті 

задоволення потреб клієнтів та забезпечення ліквідності банку. 
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Сталий розвиток банківської системи України значною мірою залежить 

від ефективності управління фінансовими ресурсами банків. Останні роки 

характеризуються значними змінами у розподілі фінансових ресурсів, 

зростанням обсягів банківського обслуговування господарської діяльності 

організацій. Разом з цим прийоми та методи банківської діяльності 

ускладнюються і набувають нових рис. Тому, незважаючи на значний 

позитивний досвід роботи, накопичений у банківській сфері, необхідність 

адаптації до динамічного, складного і слабо визначеного оточення зумовлює 

необхідність розробки інноваційних методів банківського менеджменту, у тому 

числі логістичного підходу до управління фінансовими ресурсами банку. 

Обґрунтування доцільності впровадження даного підходу, визначення й 

удосконалення його елементів сприятиме забезпеченню конкурентних переваг 

банку та посиленню його спроможності протистояти сучасним вимогам 

ведення бізнесу, особливо в умовах фінансової кризи. 

Логістика вносить до управління діяльністю суб’єктів ринку новий підхід 

– координацію логістичних операцій, необхідних для надання послуг 

найефективнішим способом з точки зору витрат та задоволення попиту 

споживачів.  

Упровадження логістики в банківську діяльність покликане стати 

важливим інструментом вирішення завдань із підвищення ефективності 

управління фінансовими ресурсами, в умовах фінансово-економічної 

нестабільності та функціонування банків, у тому числі й управління 

фінансовими ресурсами з метою реалізації стратегічних завдань, що стоять 

перед країною та підприємствами, в яких банки виступають певним 

каталізатором економічних процесів. 
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Аналіз банківської діяльності на сучасному етапі розвитку економіки 

України показує, що вітчизняні банки до останнього часу практично не 

використовували інструментарій логістики для своєї діяльності, у тому числі і 

за відсутності науково-практичних розробок у цій області, хоча логістика як 

наука і як інструмент бізнесу почала формуватись на початку 1950-х років у 

США і сьогодні як наука про керування потоками знайшла своє застосування в 

багатьох сферах економічної діяльності.  

Дослідженням в області логістики присвячені праці багатьох учених, 

серед яких слід відмітити А.І. Семененка, В.І. Сергєєва, І.І. Бажина, 

Б.А. Анікіна, Ю.В. Пономарьову, Є.В. Крикавського, В.В. Смиричинського, 

Л.В. Балабанову, А.М. Германчук, М.А. Окландера, О.М. Тридіда. Із розвитком 

наукової думки змінювались погляди на трактування сутності логістики як 

науки та економічної категорії. Треба зазначити, що у визначеннях, наведених 

науковців приділяється значна увага матеріальним та інформаційним потокам. 

Фінансові потоки належної уваги поки що не отримали, хоча об’єктом 

управління банку, як і будь-якого суб’єкта господарювання, є потоки грошових 

ресурсів, товарів, послуг та інформації про це. 

У своїх працях учені аналізують історію розвитку, типи та види 

логістики, етапи впровадження в діяльність підприємств принципів та способів 

логістики, використання логістичного інструментарію для ведення бізнесу в 

сучасних умовах, але не досліджують можливості впровадження логістики в 

банківську діяльність. 

Тому виникає необхідність вивчення специфіки банківської діяльності з 

позиції впровадження логістики в окремі види діяльності з метою підвищення 

ефективності функціонування банку як окремо взятого об’єкта, так і 

банківської системи в цілому.    

Для розуміння того, чи можна впроваджувати в банківську діяльність 

методи логістики, необхідно проаналізувати, чи являє собою банк логістичну 

систему, що виконує логістичні функції, притаманні відповідним системам. 
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Проведення валютних операцій є найскладнішим і найризикованіших 

видів банківської діяльності, який може принести йому як великі прибутки так і 

стати джерелом значних збитків. Учасники зовнішньоекономічній діяльності, 

як комерційні банки, так і їх клієнти постійно потерпають від нестабільності та 

неможливості протидіяти цілеспрямованим валютним спекуляціям. Тому 

вивчення характеру і розмірів валютних ризиків, комплексному їх оцінюванню 

є сьогодні дуже доцільним і актуальним. 

Вивченню структури, характеру і причин виникнення валютних ризиків 

присвячено багато робіт як вітчизняних так і іноземних економістів та 

науковців, але на жаль у спеціальній економічній літературі відсутня методика 

комплексного аналізу валютних операцій. Найчастіше об’єктом аналізу стають  

ризики які супроводжують проведення обмінних операцій, які лише частково 

вирішують проблему аналізу та запобіганню валютних ризиків. 

Аналіз валютних операцій, на нашу думку, має, як мінімум дві складові – 

оцінку зовнішнього середовища, в якому функціонує комерційний банк, і 

внутрібанківський аналіз. 

Внутрібанківський аналіз доцільно розпочинати з оцінки організаційних 

аспектів здійснення валютних операцій. 

До активних валютних операцій належать операції з розміщення 

іноземної валюти та банківських металів з метою отримання доходів. Аналіз 

активних валютних операцій повинен проводитися на основі оцінки всіх видів 

активів банку, виражених в іноземних валютах і банківських металах. 

Зауважимо, що валютні активи − це: 

готівкова іноземна валюта; банківські метали;  кошти в іноземній валюті на 

кореспондентських рахунках "Ностро" в НБУ та інших банках;  депозити і 
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кредити надані іншим банкам; цінні папери в іноземній валюті;  валютні 

кредити надані клієнтам; інвестиції в іноземній валюті у асоційовані й дочірні 

компанії. 

Склад і структура валютних активів значною мірою залежать під 

пасивних валютних операцій, тобто операцій, за допомогою яких банк формує 

валютні ресурси для проведення активних операцій. До джерел залучення 

валютних коштів належать:  іноземна валюта на кореспондентських рахунках 

"Лоро"; валютні депозити й кредити отримані від інших банків;  кошти в 

іноземній валюті на поточних і депозитних рахунках клієнтів банку;  кредити, 

отримані від міжнародних фінансових організацій;  інші зобов’язання в 

іноземній валюті та банківських металах. 

Метою аналізу пасивних валютних операцій є: оцінка динаміки обсягу 

та структури зобов’язань в іноземних валютах і банківських металах; оцінка 

структурних зрушень у валютних зобов’язаннях та їх впливу на витрати банку; 

оптимізація структури валютних зобов’язань. 

У процесі аналізу валютних операцій слід зіставляти взаємопов’язані 

статті активу й пасиву, де зафіксовано залишки в іноземних валютах, та 

розраховувати нетто-позицію за кожною групою парних статей. Це дає змогу 

оцінити напрями використання різних видів залучених валютних ресурсів, а 

також з’ясувати, за рахунок яких видів ресурси розміщувались у ті чи інші 

активи. 

Успішна діяльність комерційного банку на валютних ринках значною 

мірою залежить від ефективності управління валютним ризиком. Важливе 

значення для аналізу валютного ризику має його науково обгрунтована 

класифікація. Проте серед учених немає єдності стосовно видів валютних 

ризиків та їх суті. Ми вважаємо, що найвдалішою є класифікація, за якою 

валютний ризик поділяють на економічний та фінансовий з виокремленням у 

структурі останнього операційного і транснаціонального ризиків. 
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Возникновение серьезных финансовых кризисов всегда служило 

отправной точкой для переоценки подходов к организации систем надзора за 

деятельностью финансового сектора и финансовых рынков.  

В связи с этим актуальным представляется анализ влияния внешних 

факторов нестабильности на белорусскую банковскую систему, проблем, с 

которыми столкнулись банки, а также основных мер, принимаемых 

Национальным банком Республики Беларусь, как органом банковского надзора 

для предотвращения системной нестабильности и сохранения устойчивого 

развития банковского сектора страны. 

Фондовый рынок и сектор небанковских финансовых организаций в 

Республике Беларусь все еще находятся на начальной стадии развития, поэтому 

банки играют ключевую роль в финансировании нефинансовых предприятий и 

домашних хозяйств, обеспечении функционирования платежной системы и 

системы сбережений, а также являются важным посредником в реализации 

государственных программ.  

В связи с этим банковский сектор экономики служит объектом 

тщательного надзора и регулирования со стороны Национального банка.  

Изменение макроэкономической ситуации на современном этапе, создало 

условия для ухудшения ситуации с ликвидностью и платежеспособностью в 

банковском секторе, обострив проблему, недостаточной сбалансированности 

активов и обязательств по срокам, что отрицательно влияет на ликвидность 

банковской системы. Причинами существования этой проблемы явились 

ограниченность внутренних сбережений в экономике Беларуси, краткосрочный 

характер средств, привлекаемых банками от нерезидентов, а также 

существенная вовлеченность крупнейших банков в финансирование 
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государственных программ, в том числе долгосрочное, инвестиционное 

кредитование предприятий и льготное кредитование населения при 

недостаточности долгосрочных ресурсов. 

Текущий мировой финансовый кризис показал, что существующие 

стандарты банковского надзора и пруденциальные нормативы требуют ревизии 

и доработки в сторону ужесточения в целях повышения эффективности 

банковского надзора, в том числе в противодействии глобальным финансовым 

рискам.  

Следовательно, Национальному банку следует усилить требования к 

необходимости принятия банками решений о постановке управления 

банковскими рисками на качественно новый уровень и повышении качества 

корпоративного управления путем: 

- необходимости и важности создания систем управления рисками, адекватных 

структуре и объему операций банка, а также экономическим условиям его 

деятельности; 

- совершенствования методологической работы, связанной с формированием 

нормативной базы, включающей разработку и коррекцию соответствующих 

стратегий, политик, процедур и методик; 

- осуществления организационно-структурных мероприятий по созданию и 

оптимизации подразделений, специализирующихся на управлении рисками, 

регламентации между ними функций управления рисками, подготовке 

специалистов по соответствующим вопросам, созданию необходимых 

программно-технических комплексов; 

- повышения эффективности процессов управления рисками топ-менеджерами, 

подразделениями и специалистами в рамках, закрепленных за ними функций по 

сбору и обработке данных, проведению аналитической работы, осуществлению 

информационных обменов, принятию решений и контролю за их исполнением. 

Результатом усилий должно стать обеспечение устойчивого 

функционирования банковского сектора, позволяющего противостоять 

дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних факторов и 

характеризующегося развитием количественных и качественных параметров 

деятельности во взаимодействии с интересами экономики страны. 
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УДК 330.131.7 
Ризик-фактори: характеристика і вплив на кредитний ризик 
 

Наталія Петрівна Верхуша 
аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми) 
 

Багатогранність поняття кредитного ризику обумовлена різноманітністю 

факторів, що характеризують як особливості конкретного виду кредитної 

діяльності, так і специфічні риси невизначеності, в умовах якої ця діяльність 

здійснюється. Такі фактори прийнято називати ризик-факторами, розуміючи 

під ними сутність процесів або явищ, що сприяють виникненню того чи іншого 

виду ризику і визначають його характер. 

Аналіз теоретичних досліджень в галузі управління кредитними ризиками 

дозволяє зробити висновок про те, що в них приділяється недостатня увага ряду 

проблем, недооцінка яких при практичному використанні результатів 

теоретичних досліджень може привести до неповної або некоректної оцінки 

впливу тих чи інших ризик-факторів на кредитний ризик.  

По-перше, не визначається наявність цілого ряду ризик-факторів, що 

впливають, причому іноді взаємовиключно, на динаміку відразу декількох 

видів банківських ризиків. Так, інфляція істотно впливає на валютні, кредитні 

та процентні ризики у сфері вкладень у цінні папери. Погіршення політичної 

ситуації, у свою чергу, призводить до підвищення інвестиційних, кредитних 

ризиків, ризиків країни.  

Тому вважаємо за доцільне ввести поняття так званих індивідуальних 

ризик-факторів, які впливають тільки на кредитний ризик, і інтегральних 

(узагальнених) ризик-факторів, що впливають на ризики відразу декількох 

видів. Причому наявність у групі ризик-факторів для конкретного виду ризику 

хоча б одного інтегрального чинника має бути підставою для обов’язкового 

комплексного аналізу всіх пов’язаних з ним видів ризиків. Так, неточно 

визначений розмір забезпечення кредиту (один з факторів кредитного ризику) 

призводить до виникнення ризику ліквідності. 

По друге, ризик-фактори кредитного ризику характеризуються тільки як 

фактори прямого впливу. Такий недолік проявляється при спробах аналізу 
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ринкового та кредитного ризиків, операційного та кредитного ризиків без 

урахування їх взаємовпливу. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне ввести 

поняття ризик-факторів прямого та опосередкованого впливу.  

Відповідно до об’єктивно-суб’єктивної природи будь-якого ризику, в 

тому числі і кредитного, всі фактори доцільно розділяти на: 

− зовнішні фактори, що обумовлюють об’єктивну природу кредитного 

ризику, не підвладні окремому банку (умови функціонування національної 

економіки; соціальні, політичні, правові фактори; фактори світової економіки); 

− внутрішні фактори, в яких проявляється суб’єктивна сторона ризику, на 

який банк може здійснювати управлінський вплив (організаційне, технологічне 

кадрове, забезпечення управління ризиком).  

За можливістю управління ризик-фактори поділяються на керовані (група 

внутрішніх факторів) та некеровані (всі зовнішні фактори). 

За ступенем контролю всі ризик-фактори поділяються на контрольовані 

та неконтрольовані. Неконтрольовані причини фактори пов’язані зі змінами в 

зовнішньому середовищі. Банк в змозі певною мірою впливати лише на 

контрольовані фактори, які пов’язані з прийняттям управлінських рішень і є  

результатом діяльності банку. 

Ризик-фактори кредитного ризику доцільно поділяти на реальні (наявні в 

даний момент) та потенційні (можуть з’явитись і будуть впливати на рівень 

кредитного ризику в майбутньому). 

Ураховуючи зазначене вище, при дослідженні факторів кредитного 

ризику вважаємо за доцільне виділяти внутрішні (керовані, контрольовані) та 

зовнішні (некеровані, неконтрольовані), індивідуальні та інтегральні, прямі та 

опосередковані фактори кредитного ризику.  
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УДК 336.71 

Банковское стимулирование экономического роста 

Анатолий Павлович Вожжов 
заведующий кафедрой финансов и кредита 

Севастопольского национального технического университета 
доктор экономических наук, профессор 

  
Необходимость стимулирования экономического роста в Украине 

становится все более настоятельной. К настоящему времени ВВП Украины к 

уровню 1988 г. составляет только 67%, а разрыв между уровнем ВВП на душу 

населения между Францией и Украиной составляет 17,5 раз. Его сокращение 

становится проблемным даже в отдаленной перспективе. При ежегодном росте 

данного показателя на 8% достигнуть уровня Франции можно будет только в 

2060 г., что является неприемлемым для населения и грозит как нарастающей 

эмиграцией, так и социальными потрясениями. 

 Теорией определено, что для стимулирования экономического роста 

необходимо финансирование тех отечественных товаропроизводителей, 

производство которых способно инициировать устойчивое действие кредитно-

инвестиционного мультипликатора и обеспечить инновационный характер 

развития экономики. Решающее значение в финансировании при этом 

принадлежит банковской системе. 

 Банкоцентричная система Украины играет при этом главную и 

решающую роль, Правительством и НБУ принимаются решения о том, чтобы 

для экономического роста «точки роста» обеспечивались кредитными 

ресурсами как в достаточных объемах, так и по приемлемым ставкам. Так, еще 

в 2003 г. была предпринята первая попытка системного внедрения на 

государственном уровне рефинансирования банков под кредитование ими 

инвестиционных проектов согласно временному положению НБУ № 283 от 

2.08.2003 г. «О порядке кредитования (рефинансирования) Центральным 

банком Украины банков, которые осуществляют долгосрочное кредитование». 

Этот смелый и новый для национальной экономики подход предусматривал по 

существу возможность обеспечение экономического роста за счет средств 
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кредитной эмиссии путем льготного кредитования инвестиционной 

деятельности, направленной на развитие производственной сферы. 

 Очередной попыткой аналогичного стимулирования экономического 

роста было принятие « Положения о рефинансировании выдачи Национальным 

банком Украины кредитов банкам Украины с целью стимулирования 

кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисный 

уровень» (Постановление правления НБУ № 47 от 4.02.2010 г.). Однако это 

Положение было отклонено постановлением Правления НБУ № 327 от 

13.07.2010 г. 

 Однако эти меры не привели к желаемым результатам – при общем 

слабом спросе на продукцию отечественных производителей не было 

убедительных бизнес-планов, а эмиссионный характер ресурсов приводит к 

существенным рискам разбалансированности экономической системы. 

 В рамках выполняемой кафедрой госбюджетной темы НИР 

«Архитектоника финансового механизма обеспечения и регулирования 

устойчивого и сбалансированного роста в Украине» разработаны предложения 

и соответствующие модели, предусматривающие формирование устойчивого 

спроса на продукцию отечественных производителей путем кредитного 

«накачивания» спроса последовательно: семейных хозяйств – производителей 

конечной готовой продукции – субъектов хозяйствования по созданию 

производственных мощностей для производства конечной продукции – 

субъектов хозяйствования по производству средств производства. При этом 

«отслеживается» движение денег, поступающих в экономику по потокам 

известной «модели движения денег и ресурсов в рыночной экономической 

системе» [1], что позволяет оценить угрозу разбалансированности спроса и 

предложения по рынкам экономической системы и принимать решения по 

соответствующим коррективам в инвестиционной деятельности. 

 
Список используемой литературы 

1. Вожжов А.П. Процессы трансформации банковских ресурсов: 
Монография.-Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006.-339с.  
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УДК 336.71 

Виявлення можливих кризових ознак у розвитку банку 

Олена Григорівна Головко 
старший викладач кафедри обліку та аудиту 

Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Важливість виявлення можливих кризових ознак у розвитку банків 

пояснюється прагненням досягти безперервного функціонування банків під 

впливом дії факторів зовнішнього середовища.  

Ключовим положенням щодо визначення кризових ознак у розвитку 

банків може слугувати фактор часу, з погляду якого розкривається динаміка 

того або іншого з досліджуваних показників банківської діяльності. Для 

узагальнення ж підходу щодо визначення кризових ознак у розвитку банків 

будемо розглядати оцінку фінансової стабільності такого розвитку наступним 

чином: 

{ } )1in(,1j,RV j
i +−= ,                                           (1) 

де { }jiRV  – множина можливих оцінок; 

 n  – період на якому визначаються відповідні оцінки (наприклад, якщо це 

рік, то 12n = ); 

i  – інтервал на якому визначається оцінка (зокрема це може бути три 

місяці, тобто 3i = ); 

j  – час поточного обчислення значення оцінки. 

Особливістю значень оцінок за формулою 1 є те, що переважна більшість 

таких значень знаходиться у межах від мінус одиниці до плюс одиниці. 

Зокрема, це залежить від методики визначення відмічених оцінок та 

припущення того, що функціонування та розвиток банківської діяльності 

відбувається поступово. Наявність значень відповідних оцінок більше за 

одиницю (в абсолютному вимірі такої оцінки) свідчить про стрибок в 

аналізованому показнику банківської діяльності. Тобто, важливо визначитися 

чи є такий стрибок контрольованим, чи ні, а відтак це може бути ознакою 

кризового явища в діяльності банків. Це дозволяє узагальнити методичний 
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підхід щодо визначення кризових ознак у розвитку банку, де оцінки, що 

отримані відповідно до формули 1 є ковзними оцінками: 

1. обирається період, інтервал та показники банківської діяльності щодо 

визначення оцінок фінансової стабільності розвитку конкретного банку; 

2. обчислюються відносні та ковзні оцінки фінансової стабільності розвитку 

банку; 

3. аналізуються ковзні оцінки фінансової стабільності з погляду безперервної 

кількості часових проміжків з від’ємними значеннями таких оцінок та 

корельованість кількості таких часових проміжків із величиною інтервалу для 

визначення ковзних оцінок. Якщо така корельованість присутня слід вважати 

наявними кризові ознаки у розвитку банку; 

4. якщо є присутньою різка зміна у відносних оцінках фінансової стабільності 

розвитку банку на окремі статичні періоди часу, то слід вважати наявними 

кризові ознаки у розвитку банку. При цьому особливу увагу слід звернути на 

значення відносних оцінок, які перевищують одиницю; 

5. аналізується тренд ковзних оцінок фінансової стабільності розвитку банку. 

Якщо тренд множини ковзних оцінок має спадну тенденцію, то теж слід 

вважати наявними кризові ознаки у розвитку банку. 

При цьому, можна вказати на наступні ознаки узагальнення кризових 

явищ у розвитку банку: 

• корельованість кількості часових проміжків з від’ємними значеннями 

ковзних оцінок фінансової стабільності розвитку банку із величиною 

інтервалу для визначення таких оцінок; 

• різка зміна у відносних оцінках фінансової стабільності розвитку банку, 

значення яких до того ж перевищує одиницю виміру такої оцінки; 

• наявність спадного тренду ковзних оцінок фінансової стабільності 

розвитку банку на обраному періоді дослідження. 

 Отже, розглянуте дозволяє всебічно проводити аналіз функціонування 

банків щодо виникнення кризових ознак у фінансово стабільному розвитку. 
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УДК 336.71:336.73 

Банківська система та система кредитної кооперації: напрямки спільного 
розвитку 
 

Анна Володимирівна Грішута 
аспірант Національного Наукового Центру «Інститут Аграрної 

Економіки» Української Академії Аграрних Наук (м. Київ) 
 

Економічна криза, що розпочалася в Україні у 2008 році мала негативний 

вплив на всі галузі економіки країни, проте найбільшого спаду зазнав саме 

фінансовий сектор економіки, зокрема банківська система та система кредитної 

кооперації. Перше півріччя 2010 року свідчить про поступову стабілізацію 

даних систем, однак про визначення строків повного подолання наслідків спаду 

не йдеться. Саме тому, кооперація банківської системи та кредитних спілок в 

галузі послуг кредитування є надзвичайно актуальною.  

Незважаючи на різні підходи дослідників щодо подолання комерційними 

банками та кредитними спілками наслідків світової фінансової кризи, дані 

фінансові інституції у меті своєї діяльності мають багато спільного, зокрема в 

частині нарощування обсягів кредитування, зниження ризиковості 

здійснюваний операцій та збільшення кількості клієнтів.  

Розробка та провадження спільних програм діяльності дає змогу досягти 

зазначеної мети через надання комерційними банками кредитів кредитним 

спілкам під здійснення конкретних кредитних програм, наприклад, споживчого 

кредитування. 

Кредитування кредитної спілки дає змогу комерційному банку суттєво 

зменшити кількість позичальників, адже замість великої кількості 

позичальників з невеликими сумами кредитів банк отримує одного 

позичальника. Здійснення такого виду кредитування дає змогу банку, як донору 

фінансових ресурсів, видати кредит на вигідних для себе умовах та суттєво 

знизити операційні витрати, а кредитній спілці – збільшити обсяг кредитного 

портфеля та отримати дохід у вигляді процентної різниці між процентною 

ставкою за виданими кредитами членам кредитної спілки та процентною 

ставкою за кредитом, наданим комерційним банком. При цьому забезпеченням 

за кредитом, наданим банком кредитній спілці виступає застава за кредитними 
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договорами укладеними між кредитною спілкою та позичальниками – членами 

кредитної спілки.  

Аналіз діяльності кредитних спілок України, зокрема Об’єднаної 

кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України, свідчить, 

що оптимальною для залучення від комерційного банку є сума кредиту, що 

складає 5-10% активів кредитної спілки. 

Важливим фактором для підтримки стабільності діяльності кредитної 

спілки є надання кредитних ресурсів комерційним банком на умовах 

поступового повернення.  

Зменшення втрат від прострочених, проблемних та безнадійних кредитів 

можливе шляхом внесення змін до Статті 21 «Господарська діяльність 

кредитної спілки» Розділу V «Економічні засади діяльності кредитної спілки» 

Закону України «Про кредитні спілки» в частині зменшення максимального 

розміру кредиту, наданого одному члену кредитної спілки з 20 відсотків 

капіталу кредитної спілки до 10 відсотків для короткострокових та 

середньострокових кредитів, та 5 відсотків – для довгострокових кредитів, 

тобто наданих строк більше 12 місяців. 

Зниження ризиковості здійснюваний операцій можливе за рахунок 

надання кредитів кредитною спілкою виключно тим членам, які вже мають 

позитивну кредитну історію в кредитній спілці, що залучає банківські фінансові 

ресурси. Важливим є обов’язкове членство усіх кредитних спілок, що 

здійснюють діяльність з надання послуг кредитування своїм членам у бюро 

кредитних історій. 

Досягнення банком та кредитною спілкою мети в частині збільшення 

кількості клієнтів можливе за рахунок фактичного здійснення кредитною 

спілок та її відділеннями (філіями) функцій агентської мережі комерційного 

банку. В даній ситуації банк отримує можливість збільшити свою 

територіальну присутність, при цьому не здійснюючи витрати на розширення 

мережі відділень, а кредитна спілка отримує можливість забезпечити потребу у 

фінансових ресурсах більшої кількості своїх членів. 
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УДК 336.32 

Прогнозування обсягів введення в обіг готівки в розрізі номіналів 

Олег Володимирович Дащенко 
Виконавчий директор з питань готівкового обігу, 

Національний банк України 
 

Заміна старих купюр новими є актуальним практичним завданням і 

вимагає невідкладного рішення. При рішенні цієї проблеми велику роль 

відіграє прогноз необхідного обсягу випуску готівки, який дозволяє 

підтримувати обіг готівки на рівні, що забезпечує нормальне функціонування 

економіки. 

Для визначення величини готівки, що складається з нових банкнот заданих 

номіналів, які необхідно ввести в обіг для того, щоб ліквідувати дефіцит 

готівки, якій виникає у випадку виведення старих банкнот із обігу 

запропоновано наступний підхід. 

Вихідні дані. Нехай Т – кількість планових періодів процедури введення-

виведення готівки, x(0) – готівка, що вводиться в обіг на плановому періоді 

[0,T]; у(0) – готівка, що виводиться із обігу на плановому періоді [0,T]. Задана 

структура готівки, що вводиться в обіг і виводиться із обігу за номіналами. 

Позначимо через 1α ,…, iα ,…, Mα - частки банкнот i-го номіналу готівки, що 

вводиться в обіг, а через 1β ,…, jβ ,…, Kβ  - частки банкнот j-го номіналу, що 

виводиться із обігу. 

Передбачається, що для введення в обіг одній банкноти i-го номіналу 

необхідно вивести з обігу 1iγ  банкнот 1-го номіналу (величина номіналу рівна 

n1), ijγ  банкнот j-го номіналу (величина номіналу дорівнює n j ), iKγ  банкнот К-

го номіналу (величина номіналу дорівнює nK ), тобто величина, рівна сумі 

1iγ n1+…+ ijγ n j +…+ iKγ nK  характеризує кількість банкнот різних номіналів, що 

«йдуть» на заміну однієї банкноти i-го номіналу. 

Опишемо процедуру введення-виведення банкнот. У початковий момент 

часу t=0 перший гравець, що управляє процесом введення готівки в обіг, 

вибирає величину  u(0)∈[0,1] і визначає величину u(0)* )0(* xα (α - темп зміни 
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величини x (готівки, що вводиться в обіг)), яку він збирається вводити в 

плановому періоді [0,1]. 

Другий гравець, що управляє процесом виведення готівки із обігу, обирає 

величину v(0)∈[0,1] і визначає v(0)* β *у(0) (β - темп зміни величини у - готівка, 

що виводиться із обігу), яку він збирається виводити в плановому періоді [0,1]. 

Вибір першим гравцем величини u(0)* )0(* xα , що визначає величину 

введення готівки в обіг, визначить величину 

u(0)* )0(* xα *∑
=

M

i
i

1

α [ 1iγ n1+...+ ijγ n j +.+.. iKγ nK ]/n i ,тобто готівку, що виводиться. 

Вибір другим гравцем величини v(0)* β *y(0), що визначає величину 

виведення готівки із обігу, визначить v(0)* β *y(0) 

*∑
=

K

j
j

1

β [ j1δ m1+…+ ijδ m i +…+ Mjδ mM ]/m j  - готівка, що вводиться в обіг. 

Тоді в момент часу t=1 маємо: 

x(1)= )0(* xα  - u(0)* )0(* xα - v(0)* β *y(0) *∑
=

K

j
j

1

β [ j1δ m1…+ ijδ m i …+ Mjδ mM ]/m j  (1) 

у(1)= β *y(0) - v(0)* β *y(0) - u(0)* )0(* xα *∑
=

M

i
i

1

α [ 1iγ n1+…+ ijγ n j +…+ iKγ nK ]/n i . 

Оптимальна стратегія u* = (u * (о,(x,y)),...,u* (t-1,(x,y)),u* (N+1,(x,y))) 

визначається: u* (0,(x,y))= { 0, при (x,y)∈R 2
+ α y > s2 β y},  u* (t,(x,y))= { [1 – 

(s2 β y)/(α x)], при (x,y)∈R2
+ , α y > s2 β y}. 

Множина переваги першого гравця W1 також буде об'єднанням кінцевого 

числа множин Wi
1, а саме (N+ i * +2) множин, де N: k(i)>  α / β , i=0,.,N-1;  k(N) 

≤ α / β ; i *  - мінімальне ціле додатне число, визначуване нерівністю: 

k(N)(α / β ) 1* +i < s1s2 . 

Таким чином: Wi
1 = { (x(0),y(0)) : k(i-1)β y(0) ≤s1 α x(0) < k(i-2)β y(0)}, 

i=1,2,.,N+1. 

Якщо i * = 0, то Wi
1 = { (x(0),y(0)) : k(i-1)β y(0) ≤s1 α x(0) < k(i-2)β y(0)}, 

i=1,2,.,N+1; W 2
1

+N = { (x(0),y(0)) : s1s2 β y(0) ≤s1 α x(0) < k(N)β y(0)}. 

Якщо i * >0, то: 

W jN ++1
1 ={(x(0),y(0)): k(N)( α / β ) j β y(0)≤s1 α x(0)<k(N)(α / β ) 1−j β y(0)},j=1,…,i* ; 

W *
1

iN ++ = { (x(0),y(0)): s1s2 β y(0)≤s1 α x(0)<k(N)( α / β ) *i β у(0)}. 
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УДК 336.748.4 

Моделювання систем оцінки фінансової стійкості банківського сектору 

Віталій Олексійович Джулай 
фахівець сектору міжнародних зв’язків 

Університету банківської справи НБУ, м. Київ 
 

Глобалізація фінансових ринків, розширення меж функціонування банків, 

створення банківських холдингів, динамічно зростаюча пропозиція банківських 

нетрадиційних послуг, опанування нових технологій, з одного боку сприяють 

диверсифікації ризиків, а з іншого, навпаки, призводять до виникнення нових 

ризиків (ризики концентрації, консолідації) у банківській діяльності. Відповідно, 

заходом, адекватним окресленим процесам, стала необхідність перегляду підходів 

до оцінки й аналізу фінансового стану банків. Зокрема, не випадковим було 

введення у деякі системи оцінки фінансової стійкості такого компонента, як 

чутливість до ризиків. Розвиток інформаційних технологій привів до виникнення та 

використання в органах нагляду та й банках стандартизованих комп'ютерних 

моделей для оцінки фінансової стійкості. 

Діяльність банків із тенденціями до зниження базових показників діяльності та 

випадки їх банкрутства спричинили розроблення статистичних моделей "систем 

попереднього реагування", метою яких є виявлення на початкових етапах 

імовірних проблем у діяльності банків і застосування ефективних 

попереджувальних заходів. 

В окремих країнах формують системи нагляду, що передбачають оцінку 

фінансового стану банків. Зокрема, в Італії, Аргентині створено системи 

рейтингової оцінки банків, що запозичені здебільшого з практики-органів 

нагляду США і є частиною комплексної системи банківського нагляду. 

Поширеним при комплексній оцінці фінансової стійкості стає 

використання широкого спектру не лише внутрішньої банківської інформації, 

джерелами якої є фінансова звітність, баланс банку, архіви банку, а й 

зовнішньої, отриманої зі звітів зовнішніх аудиторів, спеціалізованих 

рейтингових агентств, статистичних збірників шляхом обміну інформацією з 

іншими банками. 

Методи та прийоми оцінки фінансової стійкості комерційних банків 

постійно змінюються і вдосконалюються, оскільки можуть змінюватися цілі 

моніторингу, розширюватися перелік підходів, а також сфера їх застосування. 
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Зокрема, нинішні підходи до організації моніторингу фінансового стану 

банків можна класифікувати наступним чином: 

- коефіцієнтний аналіз та аналіз однорідних груп (Німеччина, США); 

- рейтингові системи оцінки, що передбачають ранжування банків 

(США, Італія, Франція, Росія, Україна, Польща, Чехія, Словаччина, 

Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Вірменія, країни Балтики); 

- комплексні оцінки банківського ризику (Великобританія, 

Нідерланди); 

- статистичні моделі (системи " попереднього реагування") (США); 

- макропруденційний аналіз (країни-члени МВФ). 

Крім оцінки стійкості поточного фінансового стану банку, є необхідність й 

оцінки фінансової стійкості банку на перспективу, оскільки це дає банкові змогу 

завчасно вжити заходів для уникнення втрат. Зауважимо, що прогнозна оцінка 

фінансової стійкості банку потребує застосування складних економіко-

математичних моделей із використанням сучасних статистичних інструментів. 

Такі економіко-математичні моделі еволюціонували від простих моделей 

(розроблених у США на поч. 1990-х pp.) до складних багатофакторних методик, 

котрі не лише оцінюють ступінь фінансової стійкості банку, а й визначають, 

скільки часу залишилося до очікуваної кризи. Дані моделі є "наймолодшими" 

інструментом оцінки фінансової стійкості банків і впроваджені у практику 

зарубіжних країн протягом останніх 5-7 років. У деяких країнах їх лише 

розробляють. 

Отже, моделі, що дозволяють розраховувати майбутні значення рейтингів 

створюють можливість проаналізувати фінансовий стан банку на прогнозний 

період. Зокрема, з однієї сторони - історичні дані за банківськими рейтингами є 

кількісною основою для класифікації банків та побудови статистичної моделі, а з 

іншої - розробка таких багатофакторних моделей може вносити суттєві корективи 

у сам рейтинг, оскільки дозволить відсіяти ті фактори, що здійснюють незначний 

вплив на стан банку та виявити справжні причини зміни рейтингу, а кількісна 

оцінка впливу окремих факторів забезпечує можливість коригування вагових 

коефіцієнтів, що були отримані емпіричним шляхом. 

У світовій практиці одним з ефективним методів прогнозування та 

попередження фінансових криз є інформаційний аналіз та стрес-тестування. 

Робота по забезпеченню фінансової стабільності передбачає регулярний 

моніторинг і аналіз різних чинників уразливості і ризиків для фінансової системи 

на основі широкого переліку макроекономічних і пруденційних показників. 
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УДК 336.72 

Чинники формування грошових заощаджень населення  

Микола Гаврилович Дмитренко 
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

кандидат економічних наук, професор 
 
Категорія заощадження є однією з ключових в економічній теорії. Саме 

заощадження є джерелом обсягу капіталу в національній економіці – чинник 

виробництва, який визначає продуктивність праці та її підвищення з перебігом 

часу [1, с. 312-313]. В країнах з розвиненою ринковою економікою чверть 

заощаджень формується саме за рахунок заощаджень населення. В Україні 

участь фізичних осіб в інвестиційних процесах характеризується гранично 

низьким рівнем. Поряд із головною причиною – украй незначні обсяги 

тимчасово вільних коштів через низький рівень доходів – слід зазначити, що 

утворення заощаджень – явище багатофакторне. До факторів впливу також 

належать рівень цін, суб’єктивно-психологічні характеристики населення, 

політична ситуація в країні та регіоні та інші. 

Момент одержання доходу ставить домогосподарство перед проблемою 

ранжування потреб у відповідності зі шкалою сформованих переваг і 

черговістю їхньої реалізації. Так, першочергові потреби задовольняються за 

рахунок поточних доходів, у той час як потреби, здійснення яких виходить за 

рамки одноразових місячних надходжень і в зв’язку з цим потребує розширення 

платоспроможності, змушує населення попередньо мобілізовувати кошти. 

Виникнення цієї необхідності обумовлюється системою мотивів, що ініціюють 

появу мотивованих або немотивованих заощаджень. Дослідивши науковий 

доробок вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів з питання класифікації 

мотивів формування заощаджень населення, серед основних можна виділити 

наступні. 

Мотив заощаджень на непередбачений випадок. Заощадження внаслідок 

цього мотиву можуть формуватися виходячи з таких непередбачених обставин: 

можливість того, що в короткостроковому періоді дохід може знизитися або 

стати нульовим через втрату роботи; можливість різкої зміни в економіці або 
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політиці держави, що може привести до різкого зниження прибутків і особистої 

платоспроможності; можливість непередбачених подій, пов’язаних із 

погіршенням здоров’ям, позаплановими ремонтами, заміною побутової техніки, 

фінансовими зобов’язаннями тощо [2, с. 76]. 

Мотив збереження вартості отриманого доходу. Заощадження 

внаслідок цього мотиву формуються в тій формі, яка найбільш здатна 

захистити отримані грошові доходи від інфляції та валютних коливань.  

Мотив отримання доходу від розміщення тимчасово вільних коштів. 

Будь-яка людина завжди прагне вийти на вищий рівень споживання, тому за 

наявності стабільних економічних умов, завжди використовуватиме можливість 

підвищення свого добробуту за рахунок розміщення своїх тимчасово вільних 

коштів в прибуткові активи. 

Мотив цільового накопичення. Цей мотив обумовлений необхідністю 

акумуляції необхідної суми коштів для фінансування великих планованих 

витрат в майбутньому (освіта дітей, купівля рухомого і нерухомого майна).  

Мотив рівномірного споживання на протязі життя. Для того, щоб 

рівень споживання був прийнятний упродовж усього життя, багато населення 

формує заощадження в активний (працездатний) період свого життя. 

Мотив передачі спадку. Зазвичай, батьки не розділяють власний добробут 

та добробут дітей, тому, бажання виходу на вищий рівень споживання 

поширюється ними і на своїх спадкоємців, що й виражається у формуванні 

певних заощаджень для передачі в спадок. 

Таким чином, слід констатувати, що відмінності у мотивах логічно 

зумовлюють відмінності у моделях ощадно-інвестиційної поведінки громадян 

та їхню реакцію на зміни тих чи інших чинників. Саме тому глибоке розуміння 

причин та чинників утворення заощаджень населення є таким важливим для 

формування науково обґрунтованої інвестиційної політики держави. 
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Зв’язок потоків товарів та відповідних потоків грошових коштів між 

галузями економіки важливий для економічного зростання. Цей зв’язок відіграє 

важливу роль у  моделі загальної рівноваги (міжгалузевого балансу), яку свого 

часу використовували для прогнозування у плановій економіці. Нестача певної 

галузі у кредитних ресурсах може призвести до негараздів у цій галузі. При 

переході до моделі розвитку сімейно-кланового капіталізму стає важливим 

аналіз галузевих ризиків, які пов’язані з невідповідністю потоків капіталу 

грошовим потокам в економіці, що у свою чергу зменшує ефективність та 

уповільнює економічне зростання виробництва. У роботі проведено 

статистичний аналіз ефективності кредитування банками окремих галузей 

економіки та галузевих ризиків банків України, виявлені залежності прибутку 

та процентного доходу банку від частки кредитів у галузь у кредитному 

портфелі банку. 

 Важливо з’ясувати чи є динаміка галузевого ВВП індикатором галузевого 

ризику, і як залежить прибуток банку від кредитування певної галузі. Адже 

багато підприємств прибуткових галузей працюють за власні кошти без 

залучення кредитів, багато працюють за рахунок державного бюджету.  

Постановка проблеми. Основними стратегічними чинниками, що 

визначають можливості зростання вартості бізнесу, є економічні 

характеристики галузі (привабливість ринку) і конкурентна позиція бізнесу 

усередині галузі. Для різних галузей на різних часових інтервалах 

прибутковість і ризики неоднакові, вони неоднакові і для різних галузевих 

сегментів. 

Наявність у фінансового менеджера надійної інформації про поточний і 

прогнозний стан галузі дозволяє йому швидко ухвалювати фінансові і 
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комерційні рішення, впливає на правильність таких рішень, що веде до 

зниження ризику втрат і збільшення прибутку [1, 2]. 

Методологія дослідження. Розглянемо N галузей. Кредитний портфель 

банку умовно можна представити як суму Σ Кі + міжбанківський кредит + 

кредити фізичним особам, де  Кі – сума коштів, яку банк кредитував у і – у 

галузь (і ∈N).  

Мета дослідження з’ясувати  залежності:  

f(Кі ,і ∈N) = прибуток банку та g(Кі /Кредитний портфель банку, частка 

неповернених кредитів у  Кі, і ∈N) = процентний дохід банку. 

Тобто необхідно з’ясувати головні фактори галузевого ризику банку. Для 

вирішення цього питання використані дані по українських банках 

(www.bank.gov.ua). 

Висновки. Динаміка падіння виробництва в окремих галузях не співпадає 

з факторами кредитного ризику, які впливають на прибуток та процентний 

дохід банків. Це свідчить про те, що найбільш прибуткові галузі імовірно не 

використовують кредитні ресурси банків у належному обсязі. 
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Період виходу з найглибшої фази економічної кризи вимагає не тільки 

рішучих дій, спрямованих на відновлення стабільної роботи банківських 

установ, а й пошуку нових напрямів та форм діяльності банків, які б не 
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наражали їх на надмірні ризики та повніше відповідали потребам розвитку 

реального сектора економіки. У цьому зв’язку великий інтерес банківських 

фахівців викликає концепція ісламських фінансів, яка до цього часу вже 

завоювала міцні позиції у світовому банківництві: приблизно у 50 країнах 

існують більше 600 ісламських фінансових інститутів, що володіють активами 

у сумі близько одного трильйона доларів.  

Відомо, що ісламська банківська система побудована на використанні 

норм шаріату, які забороняють лихварство, і тому - на відмінних від 

загальноприйнятих принципах діяльності, що виключають стягування та сплату 

відсотків. Прийнятними формами генерування доходів вважаються ведення 

спільної діяльності, перепродаж товарів з подальшою оплатою у розстрочку, 

участь у капіталі (дольове фінансування проекту) тощо. Отже, у процесі 

інвестування банк стає повноправним учасником бізнесу клієнта, зацікавленим 

у його збереженні та процвітанні. Тому мусульманські теоретики вважають, що 

ісламські банки у своїй діяльності націлені на створення максимального обсягу 

додаткової вартості, у той час як звичайні фінансові інститути – виключно на 

максимізацію власного прибутку.  

Уникнення спекулятивних операцій, тісний зв'язок ісламських банків з 

розвитком реального сектора, оскільки у процесі їх діяльності грошові активи 

створюються як відповідь на інвестиційні можливості економіки, сприяв тому, 

що фінансова криза їх майже не торкнулася. Вони не зазнали суттєвих 

фінансових втрат, не відчувають проблем з ліквідністю, продовжують, у 

дозволених шаріатом формах, іпотечне та комерційне кредитування. Цей факт 

привертає увагу банківських фахівців у контексті пошуку інноваційних шляхів 

перспективного розвитку банківництва. 

Слід зазначити, що ще задовго до розгортання кризових явищ й провідні 

західні банки почали опановувати інструменти ісламського банкінгу, 

створюючи або відокремлені структури у мусульманських країнах (наприклад, 

як американський Citigroup у Бахрейні), або відповідні напрями обслуговування 

клієнтів, у тому числі, й у материнських країнах. Так звані «мусульманські 

вікна» мають британські HSBC (HSBC Amanah) та Standard Chartered Bank 
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(Standard Chartered Saadiq), французькі BNP Paribas (BNP Paribas Najmah) та 

Societe General, німецький Deutsche Bank та інші. Безпосередньою метою їх 

створення було, безумовно, бажання залучити до банківського обслуговування 

значні прошарки мусульманського населення цих країн, запропонувати 

прихильникам ісламу прийнятні для них методи інвестування та запозичення 

коштів, отримавши у результаті суттєві обсяги умовно безкоштовних 

стабільних пасивів. Проте з часом виявилося, що ісламськими банківськими 

продуктами охоче користуються й інші клієнти цих банків, як приватні особи, 

так і корпорації, вважаючи їх вигідними, надійними та соціально 

орієнтованими. Крім того, розвиваючи співробітництво з мусульманським 

світом, насамперед, здійснюючи облігаційні займи на основі таких ісламських 

цінних паперів, як сукук, традиційні банки отримують значні фінансові ресурси 

з регіонів, які й у кризовий період мають надлишок ліквідності. 

Безумовно, впровадження навіть окремих елементів ісламського банкінгу 

у традиційну банківську систему потребує суттєвої трансформації нормативної 

бази її функціонування, змін у технологіях виконання операцій та у свідомості 

клієнтів. Тому це питання у країнах СНД розглядається, як правило, поки що 

переважно у теоретичному аспекті, хоч у 2007 році у Киргизії на базі одного з 

банків вже впроваджувався відповідний пілотний проект, а у Казахстані у 

лютому 2009 року був прийнятий закон про діяльність ісламських банків та 

організацію ісламського фінансування. Тож з’являється певний практичний 

досвід, вивчення якого створюватиме базу подальшого інноваційного розвитку. 
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Целью маркетингового исследования в банковской деятельности в первую 

очередь является потребительский анализ текущей ситуации на рынке 
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банковских  услуг, которые предопределяет необходимость: 1) оценить уровень 

спроса на банковские услуги, а также 2) установить  рейтинг  наиболее  часто  

используемых  банковских  услуг  среди потребителей. Изложенные аспекты 

целеполагания в банковском маркетинге дают возможность устанавливать 

направления развития существующих услуг, а также прогнозировать 

возможные ситуации на рынке с тем, чтобы предусмотреть набор обновлённых, 

востребованных банковских услуг. 

Наиболее распространённым и приемлемым методом подобного 

исследования является анкетирование, которое в данном случае было 

проведено с целью анализа предпочтений населения в потреблении банковских 

услуг было проведено. Из результатам анкеты, проведенной среди жителей 

города, отметим некоторые: 80% респондентов за последние полгода 

воспользовались различными банковскими услугами, 9% – не пользовались. 

Также в ходе анкеты предполагалось выяснить намерения граждан 

воспользоваться теми или иными финансовыми услугами в будущем. 

Результаты опроса позволили сделать вывод, что наиболее 

распространенная форма участия  в финансовых отношениях – это валютно-

обменные операции (покупка/продажа наличной иностранной валюты) – 19%. 

Также почти четверть опрошенных - 24% респондентов - заявили о своем 

намерении воспользоваться этой услугой банков в будущем. Здесь следует 

отметить, что напрямую это не является показателем финансовой активности 

населения. Во-первых, граждане покупают/продают валюту в зависимости от 

колебаний курсов. А, во-вторых, рост объёма валютно-обменных операций 

населения имеет сезонный характер – уход в отпуска, отъезд в турпоездки и т.п. 

На оплату товаров/услуги при помощи пластиковой карты приходится 14% 

пользователей банковских услуг, в будущем – 15%. Данный показатель 

подтверждает макростатистику в отношении использования банковских 

пластиковых карточек, по которой 90% платежей приходятся на снятие 

наличных, и всего 10% - на безналичные платежи. 

Заметную активность респонденты демонстрируют в том, что касается 

перевода денег – 13%, 14% респондентов намерены в ближайшем будущем 
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воспользоваться данной услугой. Также высок показатель по такой услуге, как 

покупка полиса добровольного страхования (страхование жизни, имущества, 

здоровья, автомобиля) - 8% пользователей на время опроса, 13% - в будущем. 

Следует также обратить внимание на все еще сохраняющийся 

недостаточный уровень финансовой активности и грамотности населения 

нашей страны. Из 100 респондентов 1% затруднялись ответить на вопросы и 

4% не знакомы ни с одной перечисленной услугой. Данная ситуации 

наблюдается среди населения, не имеющего высшего и среднего образования и 

занятых тяжелым физическим трудом. 

Как показали итоги опроса, многие банковские услуги, хоть и в разной 

степени, востребованы во времени стабильно. Однако, если у некоторых 

банковских услуг примерно сохранился уровень спроса, то на такую услугу как 

вклад или депозит спрос явно будет снижаться, так как 10% из 14% 

респондентов-вкладчиков указали, что в ближайшее время планируют 

отказаться от данной услуги. 

В итоге следует отметить, что в настоящее время многие финансовые 

услуги все еще недоступны для широких слоев населения, в силу 

недостаточной осведомленности, изменениями в предпочтениях или мотивации 

граждан, непривлекательными, труднодоступными условиями отдельных услуг. 

Также большую роль играет и довольно значительная разница между 

потенциальной готовностью воспользоваться какой-либо финансовой услугой в 

неопределенном будущем, и готовностью сделать это в конкретно указанные 

сроки, в ближайшие годы. 
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 Фінансово-банківська сфера відрізняється високою динамічністю 

процесів і швидкістю обороту капіталу, підвищеною чутливістю до 

модифікацій у зовнішньому середовищі і ринковій кон’юнктурі, що обумовлено 

наявністю підвищеного ризику у даній сфері бізнесу в умовах фінансової кризи. 

Внаслідок цього процесу відбуваються посилення взаємозалежності, 

взаємопроникнення і концентрація банківського, промислового і страхового 

капіталів. Наприклад, проходить формування корпоративного іміджу і 

просування його в зовнішнє середовище. 

 Комунікаційна політика банку, будучи одним з інструментів маркетингу, 

набуває особливої актуальності в банківській сфері. Цей процес пов’язаний з 

цілим комплексом причин: загостренням конкурентних відносин, спричинених 

падінням прибутковості, зниженням місткості фінансового ринку, загальною 

втратою іміджу більшою частиною банків внаслідок кризи банківської системи. 

 При просуванні конкретної послуги необхідно розробити рекламну 

кампанію, ключовою творчою ідеєю якої повинно бути позиціонування послуги 

та її імідж, відповідно до чого визначатиметься зміст рекламного повідомлення 

та його передача суб’єктам комунікаційного процесу. 

 Цілі подібної рекламної кампанії полягатимуть у тому, щоб інформувати 

або підвищити рівень знання споживача про банківський продукт, дати образ 

продукту, тобто сформувати психологічне або символічне уявлення про 

продукт, і вплинути на суб’єкти комунікації таким чином, щоб змусити їх діяти 

— споживати продукт, що рекламується. 

 Порівнюючи існування в часі комерційної і некомерційної реклами, 

можна відзначити, що комерційна реклама базується на стратегії маркетингу 

банку і включається в дію, коли необхідно впливати на споживачів банківських 

послуг. Динаміка розвитку некомерційної реклами, що охоплює все суспільство, 
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має складний характер. Некомерційна реклама безпосередньо не зв’язана з 

просуванням банківських послуг на ринку, вона створює банку імідж солідного 

економічного інституту. 

 Порівняно з іншими засобами комунікації реклама здатна інформувати 

про нові послуги банку масову аудиторію і породжувати масовий попит, а 

також стимулювати збут на вже відому споживачу послугу.  

 Комунікації виконують життєзабезпечувальну роль у банках. Усі банки 

пронизані мережею інформаційних каналів, які призначені для збору, аналізу та 

систематизації інформації про зовнішнє середовище, а також навпаки, для 

передачі оброблених повідомлень у зовнішнє середовище.  

 Комунікація, таким чином, служить засобом включення банку у зовнішнє 

середовище, забезпечує їй необхідний рівень взаємодії з навколишнім 

простором, без спілкування з яким неможливе існування банку. 

 Останнім часом дедалі більшого розвитку набуває така форма бізнес-

комунікацій, яка представляє весь спектр банківських послуг на основі 

створення образного іміджу банку, що можна віднести до сфери емоційного 

сприйняття банківської структури. Даний вид реклами можна ідентифікувати 

як комунікацію марки. 

 Кількісне домінування іногородніх банківських структур зі статусом філії 

відповідним образом позначається на розвитку комерційних бізнес-

комунікацій. На відміну від центральної банківської структури спектр послуг, 

що надається філією, різко обмежений, бо філії, як правило, спеціалізуються на 

розрахунково-касовому обслуговуванні, здійснюючи мінімум кредитних 

вкладень та інвестицій. Засоби бізнес-комунікацій приносять більший ефект, 

коли вони застосовуються комплексно при вирішенні однієї цільової задачі. 

Таким чином, зростає кількість підсистемних елементів, ступінь 

взаємозалежності і кооперування цих елементів, цілі стають більш складними і 

комплексними. Отже, засіб досягнення цих цілей також ускладнюється і 

залежить від ступеня гармонійності загальних цілей системи і цілей конкретних 

елементів.  
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На данный момент времени с развитием международных контактов и 

миграции трудовой силы, особую актуальность приобретают вопросы перевода 

денежных средств физических лиц через специализированные переводные 

системы. В Республике Беларусь услуга по трансграничным денежным 

переводам предоставляется банками при использовании различных систем 

мгновенного перевода денежных средств, к числу которых  можно отнести 

такие системы как Western Union, Migom,  Money Gram,  Blizko,  Anelic, Contact 

и др. Клиент, исходя из своих потребностей, принимает решение о применении 

той или иной переводной системы либо банка-агента. Банк, работающий с 

отдельной переводной системой, с целью повышения эффективности операции 

может анализировать требования, предъявляемые потенциальными клиентами 

не только к банку, но и к самой переводной системе. В свою очередь, 

определение оптимальной переводной системы может послужить банку 

хорошим подспорьем  при принятии решения о выборе системы мгновенных 

денежных переводов, с которой впоследствии он будет сотрудничать.  

Для определения оптимальной переводной системы с позиций клиентов 

проводится сравнительная оценка рассматриваемых переводных систем. С этой 

целью анализируются критерии, на  которые клиенты обращают внимание при 

проведении переводной операции в соответствии со своими требованиями. 

Право выбора, как переводной системы, так и банка принадлежит отправителю 

денежных средств. Получатель денежных переводов в силу того, что денежный 

перевод может быть выплачен ему в любом банк-агенте переводной системы, 

может выбрать лишь банк-агент переводной системы, в котором он желает 

получить деньги при условии, что используемая система представлена в 

регионе несколькими банками. Вследствие этих особенностей должны быть 
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отдельно выделены критерии для получателей и отправителей денежных 

переводов. Кроме того, часть критериев, характерных для одной группы 

клиентов, может быть применена и для другой, либо использоваться всеми 

клиентами. Так, потенциальные отправители международных переводов могут 

обращать внимание на стоимость переводной операции, скорость передачи 

информации о переводе, наличие дополнительных услуг, в том числе и 

бесплатных, круг стран действия системы, а также количество пунктов 

обслуживания системы во всем мире. В свою очередь, и отправители, и 

получатели денежных переводов большое значение придают количеству 

банков-агентов переводной системы в регионе, месторасположению и времени 

работы банка, скорости проведения операции в банке, а также качеству 

обслуживания клиентов. Немаловажным моментом является степень 

надежности банка и его финансовое положение. 

Исходя из этого, можно сделать вывод относительно того, что часть 

критериев, определяющих приемлемость переводной системы, используется 

клиентом-отправителем денежных переводов и может не зависеть от 

особенностей работы банка. Именно данная часть критериев и устанавливает 

степень привлекательности переводной системы для банка, так как одним из 

решающих факторов возможности взаимодействия банка с отдельной 

переводной системой является ее востребованность среди потенциальных 

клиентов. Группа критериев, которыми руководствуются и отправители и 

получатели денежных переводов одновременно, напротив, напрямую зависит 

от специфики работы банка-агента. Преимущественно особый интерес данные 

критерии представляют для получателей денежных переводов. Это обусловлено 

тем, что в регионе одна и та же переводная система может быть представлена 

несколькими банками-агентами. В данной ситуации большое значение для 

клиента имеет качество совершения банком переводной операции. 

Периодически банк посредством анкетирования может изучать мнение своих 

клиентов об уровне качества предоставляемой им переводной услуги, для чего 

банком-агентом может быть использована зарубежная методика исследования 
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качества услуг SERVQUAL, основанная на сопоставлении ожиданий и 

восприятия клиентов по разработанным банком критериям.  
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Важливим засобом регулювання економічного циклу та досягнення цілей 

макроекономічної стабілізації поряд з бюджетом та податковою системою є і 

грошово-кредитна політика. Монетаристи вважають, що саме грошова маса 

здійснює ефективний вплив на макроекономічну ситуацію, а також монетарні 

імпульси спроможні спрямовувати в потрібне русло діяльність суб’єктів 

господарювання. Головним вектором економічної та структурної політик в 

багатьох європейських країнах є контроль над грошово-кредитною сферою та її 

регулювання.  

Як відомо, в Україні у якості основних засобів реалізації грошово-

кредитної політики виступають норми обов’язкового резервування та облікова 

ставка. Щодо операцій на відкритому ринку, які у розвинених країнах є 

провідним засобом, то в Україні вони не набули важливого значення, оскільки 

ринок державних цінних паперів недостатньо розвинений, щоб Національний 

банк, здійснюючи операції на ньому, міг суттєво впливати на величину 

грошової маси.   

Проте, на думку фахівців, грошово-кредитна політика не завжди є 

ефективною. Політика «дешевих грошей» не гарантує, що банки зможуть 

надавати позики і пропозиція грошей зросте. Енергійна політика «дорогих 

грошей» спроможна знизити резерви банків до рівня, за якого банки змушені 

зменшити обсяг кредитів до небезпечного для економіки рівня.  

За оцінками деяких економістів, грошово-кредитна політика 

Національного банку України посилила спад виробництва та спричинила 

платіжну кризу. Причиною цього стало застосування вольових методів 

реалізації грошово-кредитної політики.  
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Протягом 2009 року макроекономічні умови проведення грошово-

кредитної політики значно ускладнилися з огляду на розгортання рецесивних 

процесів в реальному секторі, продовження падіння внутрішнього попиту та 

обмеження доступу до зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування. 

Зниження зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію, суттєве ускладнення 

доступу до зовнішніх фінансових ресурсів, необхідних для реформування 

економіки, викликало падіння виробництва, експорту, перевищення попиту на 

іноземну валюту над її пропозицією.  

Падіння ВВП у І кварталі 2009р. становило 20,3%, у ІІ кварталі – 18%, 

промислове виробництво за сім місяців 2009р. скоротилося на 30,4%, експорт 

зменшився на 48,5%. [1]  

Стимулюючі заходи, які здійснював Національний банк України, не 

знайшли адекватної підтримки з боку структурних та бюджетних механізмів.  

Внаслідок негативних соціально-економічних ефектів інфляції 

знижується схильність до заощаджень і відповідно рівень інвестування, що, 

своєю чергою, призводить до зниження довгострокових темпів економічного 

зростання. 

Не вдалося відновити у 2009 році й обсяги кредитування економіки на 

рівні, достатньому для підтримування процесів відновлення економічного 

зростання. За результатами семи місяців 2009 року обсяг чистої кредитної емісії 

порівняно з початком року лишився майже незмінним, а монетарна база зросла 

на 1,4%, грошова маса скоротилася на 8,5%. [1] 

Активна політика інтервенцій та запровадження механізму валютних 

аукціонів – визначено основними заходами щодо стабілізації ситуації на 

валютному ринку.  

Для забезпечення сталих і високих темпів економічного зростання, 

Національному банку України необхідно зосередитися передусім не на 

стимулюванні поточного зростання, а на створенні макроекономічних засад для 

підвищення темпів зростання в довгостроковому періоді.  
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Во время кризиса повышается зависимость успешности ведения бизнеса 

от банковских структур. Кредиты, получение в периоды стабильного роста 

экономики, приходится возвращать в других условиях. Учитывая мировой 

финансовый кризис, необходимость разработки путей преодоления его 

последствий, актуальным становится выявление тенденций развития 

банковской системы.  Это позволит принять правильные решения относительно 

антикризисного управления банковской деятельностью и помощи посредством 

банковских кредитов коммерческим структурам. 

Рассмотрим современные тенденции в развитии банковской системы.  

Согласно данным европейских каналов, набирает обороты по всему миру 

национализация банков, т.е. присутствие государственного капитала в акциях 

банков. Так, правительство США планирует значительно увеличить долю 

государства в акционерном капитале ведущих банков страны - Citigroup и Bank 

of America, о чем ведутся переговоры. Британское правительство спасло одну 

из первых жертв кризиса – британский ипотечный банк Northern Rock, став его 

единственным акционером. Франция инвестирует 5 млрд. евро в слияние двух 

французских банков со смешанным капиталом – Caisse d’Epargne и Banque 

Populaire, что составит 20% акций объединенного банка. 
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Во всем мире, России, СНГ стремительно растет рынок слияний и 

поглощений. Объем слияний и поглощений (M&A) в мире в 2007 достиг $4,74 

трлн. (+21% относительно 2006 года), свидетельствуют специалисты 

исследовательской компании Dealogic. Однако в 2009 г. он составил всего $2,4 

трлн., что означает падение на 24,0% относительно 2008 года и соответствует 

минимальному с 2004 года показателю. А с начала 2010 года объем слияний и 

поглощений с участием компаний из развивающихся стран достиг $93,3 млрд., 

что является рекордом с первого квартала 2008 года.  

Не обошли эти процессы и банковскую сферу. Первая волна кредитного 

кризиса вызвала серию банковских поглощений. При этом жертвами стали 

крупные банки, но не из первой тридцатки. Пятый по размерам банк появился в 

2007 р. в результате слияния английского Barclays и нидерландского ABN-

AMRO. Партнерам принадлежит 52% и 48% соответственно. Новый 

финансовый институт стал одним из крупнейших в мире по рыночной 

капитализации и имеет значительную клиентуру.  

Одним из средств преодоления кризиса в ряде стран стала политика 

государственной поддержки банковских институтов. Реализуется она путем 

выдачи кредитов от коммерческих частных организаций под государственные 

гарантии. Таким образом португальское правительство в конце 2008 г. 

поддержало частный португальский банк ВРР. Для пополнения капитала банк 

Citigroup также договорился о привлечении $12,5 млрд. от ряда американских и 

зарубежных инвесторов, в том числе $6,88 млрд. от государственного 

инвестфонда Сингапура Government of Singapore Investment Corp. 

Ведущей в кризисный период является тенденции сохранения банками 

учетной ставки на низком уровне и ее снижение. Так, Банк Англии сохраняет 

учетную ставку на рекордно низком уровне – полпроцента. Центральный банк 

России пытается снизить привлекательность рубля для спекулянтов путем 

снижения ставки рефинансирования. А Норвегия стала первым в Европе 

государством, пошедшим на увеличение учетной ставки за все время 

финансового кризиса. По заявлению ее Центробанка, это решение было 

принято, исходя из признаков более быстрого, чем ожидалось, роста в 
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экономике. 

Таким образом, ведущие тенденции очерчивают перспективы развития 

банковской системы. По нашему мнению, укрупнение банковского бизнеса 

будет способствовать вытеснению с рынка мелких банков, монополизации 

рынка банковских услуг и лоббированию интересов крупных банков. 
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Среди ключевых выводов, сделанных мировым финансовым 

сообществом (МВФ, Форумом финансовой стабильности, странами-

участницами G-20 и др.) по результатам анализа причин и последствий 

финансового кризиса и требующих особого внимания в дальнейшем в целях 

модернизации системы регулирования и недопущения подобных кризисов 

является сведение к минимуму процикличности в регулировании.  

Процикличность обусловливается прямым отражением характера 

текущих макроэкономических условий (соответствующих фаз экономического 

цикла) в уровне регулятивных требований. А именно, в фазе подъема 

процикличность регулирования ведет к занижению оценок принимаемых 

рисков и созданию дополнительных условий для экспансии банков, а в период 

спада обусловливает завышение оценок рисков и дополнительно осложняет 

восстановление системы кредитования, а отсюда и всей экономики. Считается, 

что с точки зрения макроэкономического эффекта проциклическое 

регулирование усиливает цикличность экономики, а применительно к 

состоянию банков ведет к снижению их устойчивости, поскольку в фазе 

экономического роста усиливает агрессивные настроения и негативно влияет на 

качество управления рисками, а в условиях стагнации, напротив, чрезмерно 

усиливает консерватизм и препятствует восстановлению кредитного цикла. [1] 
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В этой связи, одним из ключевых направлений  в ближайшей перспективе 

будет дальнейший переход на принципы контрциклического регулирования и 

надзора, в том числе посредством формирования резервов, роста собственного 

капитала и ликвидности в период активного роста экономики и использования 

накопленного потенциала в период спада. Основная цель использования 

контрциклического подхода – это ограничение системного риска, т.е. 

подверженности банков негативным факторам внешней среде и влияния на 

другие банки.  

Базельский Комитет предлагает ряд мер, призванных обеспечить условия, 

при которых банковский сектор работал бы как «поглотитель» потрясений, а не 

как механизм передачи риска в финансовую систему и реальную экономику. 

Базельский Комитет представил для обсуждения пакет консультативных 

документов - "Повышение устойчивости банковского сектора", разработанных 

в рамках совершенствования системы регулирования капитала и ликвидности 

банков в целях повышения устойчивости банковского сектора.  

Предлагаются следующие ключевые изменения в определении капитала: 

• Качество и устойчивость базового капитала («common equity») капитала 

первого уровня будут существенным образом улучшены;  

• Требуемые характеристики для инструментов, не относящихся к «common 

equity», включаемых в капитал первого уровня, будут усилены.  

• Капитал второго уровня будет упрощен.  

• Капитал третьего уровня будет упразднен для гарантии того, что рыночные 

риски будут покрыты капиталом того же качества, что и кредитный и 

операционный риски.  

• Степень прозрачности информации о капитале будет повышена. 

Также Комитет объявил о своем намерении ввести в действие показатель 

финансового рычага (leverage ratio) в качестве оценки достаточности капитала 

дополнительно к показателю, рассчитываемому с учетом коэффициентов риска 

в рамках соглашения Базель II. [2]  
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Одна з найскладніших проблем системи управління комерційного банку в 

умовах глобалізації — передбачити майбутні показники фінансових потоків, 

віднайти ефективні рішення в кризових умовах.  

На ринку банківських послуг основна  увага приділяється взаємодії між 

теперішньою та майбутньою вартістю активів. Співвідношення між 

короткостроковими та довгостроковими відсотковими ставками, поточні та 

майбутні обмінні курси, грошова та фіскальна політики впливають на 

спроможність банківської установи підтримувати господарську систему 

регіону.  

В умовах глобалізації успішна діяльність комерційних банків та їх 

ліквідність залежить від правильно запропонованих прогнозних показників та 

ефективності управління капіталом.  

Питання удосконалення роботи банківської системи та прогнозування 

фінансових показників комерційних банків є досить актуальним. Однак, у 

науковій літературі це питання досліджене недостатньо. З’ясовано, що процес 

прогнозування типових банківських операцій зосереджується на таких 

аспектах:  

- вивчення ресурсів комерційних банків (трудові, фінансові, матеріальні, 

інформаційні); 
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- аналіз економічної ситуації (це допоможе виявити проблеми, з якими 

зіткнеться комерційний банк у майбутньому); 

- розробка заходів економічної політики (як фундамент для розв'язання 

проблем у майбутньому). 

Визначено, що найбільш поширеним у практичній роботі банківських 

фахівців є ретроспективне оцінювання прогнозу, тобто оцінювання прогнозу 

банківських операцій для минулого часу. Динамічний ряд поділяється на дві 

частини: перша — для t= 1, 2, 3,..., р — називається ретроспекцією, друга — 

для t = р + І, р + 2, р + 3,..., р +(п -р) — прогнозним періодом. За даними 

ретроспекції моделюється закономірність динаміки і на основі моделі 

розраховується прогноз , де V — період упередження. На рисунку 

ретроспекція послідовно змінюється, відповідно змінюється прогнозний період 

для v =1. 

 
Схема ретроспективної перевірки точності прогнозу для V=1 

 
Запропонована методика прогнозування знайшла апробацію в показниках 

роботи АКБ Київська Русь, Вінницька філія. Вдосконалення підходів щодо 

прогнозування фінансових показників регіонального банку є складовою роботи 

з планування, що дозволяє виявити основні закономірності і тенденції розвитку 

комерційного банку (відокремленої філії, підрозділу тощо), заздалегідь 

проаналізувати змінні умови і фактори цього розвитку, створити наукове 

підґрунтя для довгострокової економічної та фінансової  політики 

комерційного банку. 
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В 2008 году мировой финансовый кризис обострил внутренние 

проблемы большинства развитых стран, и нанес ущерб мировой экономике в 

10,5 триллионов долларов. В условиях финансового кризиса в значительной 

мере страдает банковская система. Ответственным за денежно-кредитную 

политику является Центральный банк, деятельность которого непосредственно 

отражается и на деятельности коммерческих банков, а, следовательно, на 

экономики страны в целом. С началом финансового кризиса Центробанки  

развитых стран мира последовательно снижали учетную ставку с целью 

повышения экономической активности: ФРС США в 4-ом квартале 2008 г. 

снизила ставку  с 2,25%  до 0-0,25% (см. рисунок 1); вслед за ФРС США, Банк 

Японии снизил учетную ставку с 0,5% до 0,1% впервые за последние семь лет; 

базовые процентные ставки Европейского Центробанка и главного банка 

Англии снижены до предельно низкого значении: в Еврозоне ставку снизили с 

1,25% до 1,00%, в Великобритании  ставку понижали последовательно с 5,25% 

в 2007 г. до 0,50% в 2010 г. В тоже время, Центробанки Украины (НБУ) и 

Российской Федерации (ЦБРФ) повысили учетные ставки: с 10,25 до 12% и 

соответственно с 10% до 13%, с целью сдерживания инфляции и вывода 

экономик из финансового кризиса, а затем стали снижать их.  В 3 квартале 

2010 учетные ставки установлены в размере 7,75% как в Украине, так и в 

Российской Федерации.  

Противоречивость действий Центробанков при желании достичь одну и 

туже цель, ставит вопрос об эффективности применяемых методов 

регулирования процентной политики западных стран и стран постсоветского 

пространства. Следует ли Украине и России следовать своему курсу или 

перенять методы западных стран? 



 142 

Учетная ставка и ставки ссудного капитала оказывают существенное 

влияние на темпы экономического роста, что отмечается в исследованиях 

таких ученых, как М. Кеннеди, А.С. Гальчинского, М. Портера и др. 

Центробанки США и Великобритании устанавливают учетные ставки 

практически на одном и том же уровне, что связано со стремлением 

привлечения дополнительного капитала в страну для ввода в обращение 

дополнительной ликвидности и с программой по государственному 

стимулированию.  

ЦБРФ и НБУ в 2008 г. не снизили, а повысили учетную ставку с целью 

сдерживания инфляционных тенденций. Хотя, по мнению академика 

Найдёнова В.С. «основой высокой инфляции является упадок или стагнация 

производства». Понадобилось около двух лет, чтобы последовать примеру 

западных стран и снизить учетные ставки для удешевления кредитных 

ресурсов и тем самым стимулирования производства и бизнеса. Пример 

западных стран имеет свои «минусы»: инфляция продолжает увеличиваться, 

фондовые индексы падают, а доллар США обесценивается. Необходимо 

принять во внимание как положительные, так и отрицательные результаты 

процентных политик западных стран, и разработать эффективный план выхода 

Украины из финансового кризиса с учетом особенностей ее экономики. 

 

 
Рисунок – Динамика учетных ставок США, Украины, РФ, Японии, 

Великобритании за 2001- 2010 гг.  
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В умовах загальносвітової фінансової нестабільності, постійних змін на 

фінансових ринках, що привели до тотального скорочення витрат фінансових 

установ виникла необхідність до пошуку банківськими установами нових 

способів надання послуг по задоволенню потреб клієнта. Створення 

інтегрованих фінансових посередників — це, з одного боку, світова тенденція, а 

з іншої — найбільш конкурентоздатна і клієнто-орієнтована стратегія. В умовах 

зростаючої конкуренції далі розвиватись зможуть лише ті фінансові установи, 

що пропонуватимуть своїм клієнтам щось нове та революційне в системі 

дистрибуції банківських послуг у вигляді „фінансових конгломератів”, 

„фінансових супермаркетів” „фінансово-інвестиційних супермаркетів”.  

Класичним фінансовим супермаркетом є структура, яка пропонує клієнтам 

в одному і тому ж місці під одним брендом широкий набір банківських, 

страхових та інвестиційних послуг. Сучасні супермаркети  названий перелік 

послуг розширюють за рахунок надання лізингових, факторингових, 

аудиторських, ріелторських, консультаційних, юридичних, видавничих та 

інших послуг. Дана фінансова структура може бути двох типів – коли її ядром є 

банк і коли ядром є небанківська фінансова установа. На думку експертів, 

найбільш ефективним буде фінансовий супермаркет створений  на базі банку. 

При цьому структури банку та небанківської фінансових установ є тісно 

інтегровані між собою не тільки на рівні фронт-офісних структурних 

підрозділів, що забезпечують спільне використання каналів продажу 

фінансових послуг, а й на рівні загального бек-офісу. Основними типами 

фінансового супермаркету у світі є холдинг, ринковий та брокерський. 

Основними перевагами існування фінансовий супермаркету як 

альтернативи дистрибуції банківських послуг в кризових умовах для банку є 
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економія адміністративних, маркетингових і технологічних ресурсів, поява 

нових каналів доставки послуг, розширення  представництва банку на ринку і 

можливість управління базою даних клієнтів,  підвищення конкурентоздатності 

банку. Основними перевагами існування фінансовий супермаркету як моделі 

організації фінансового бізнесу для партерів банку є зростання рівня лояльності  

з боку клієнтів за рахунок їхньої довіри  до банку, економія загальних витрат, 

доступ до нової локальної бази клієнтів. Механізм співпраці учасників 

фінансового супермаркету вигідний і для клієнтів фінансових установ, зокрема 

це можливість отримання широкого спектра фінансово-інвестиційних послуг в 

одному офісі, економія власного часу, одні стандарти якості послуг.  

Важливими ідеями створення фінансового супермаркету є вільний вибір та 

можливість самообслуговування. Дану ідею можливо якісно реалізувати через 

запровадження електронних фінансових послуг через супермаркет фінансових 

інтернет-послуг. 

Головними бар’єрами для розвитку фінансових супермаркетів в Україні є 

бізнес-відмінності між банками, страховими і інвестиційними компаніями. 

Окрім того в Україні діяльність різних фінансових структур регулюється 

різними контролюючими органами. Також, важливим фактором є значна 

відмінність в обсягах активів банків та небанківських установ, таких як 

страхові, інвестиційні чи інші компанії. Окрім того, існування фінансових 

супермаркетів має для банку ряд недоліків, зокрема це загроза, що витрати на 

створення і забезпечення діяльності фінансового супермаркету не покриються 

доходами від діяльності даної фінансової установи, потреба у перекваліфікації 

персоналу, необхідність синхронізації каналів надходження інформації про 

продукти.  
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В умовах фінансово-економічної кризи та післякризового розвитку 

банківської системи, особливої актуальності набувають проблеми ефективного 

використання її кадрового потенціалу. Швидкі зміни у зовнішньому 

середовищі, в банківських технологіях, посилення конкуренції на ринку 

банківських послуг створюють нові вимоги до банківського працівника.  

Особливістю праці в банківській сфері є її творчий, 

високоінтелектуальній характер, постійний пошук нових можливостей, уміння 

залучати й використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з 

найрізноманітніших джерел, високий рівень відповідальності кожного 

працівника і, в першу чергу, топ-менеджменту, за наслідки прийнятих рішень. 

Водночас, існування регламентації банківської праці у формі інструкцій, 

нормативів тощо у сучасних умовах створюють необхідність поєднання творчої 

ініціативи та здатності до інновацій та високого рівня кваліфікації працюючих, 

інтелектуального розвитку, гнучкості й оперативності в роботі. Великі вимоги, 

у зв’язку з цим, ставляться перед системою управління трудовими ресурсами 

кожної банківської установи.  

До основних факторів, що впливають на ефективність праці в банківській 

сфері, можна віднести: мотиваційні механізми і передусім ефективну систему 

оплати праці; оптимальне використання наявних людських і матеріальних 

ресурсів (плинність персоналу; втрати робочого часу; повне використання 

кредитних ресурсів та ін.); удосконалення рівня надання і якості банківських 

послуг та їх наближення до споживача; організаційну структуру; інноваційний 

тип управління працею (безперервна інноваційна діяльність, розробка та 

застосування більш ефективних засобів і технологій для проведення 

банківських операцій); освоєння нових сегментів ринку; удосконалення бізнес-
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планування у взаємозв’язку з завантаженням працівників; удосконалення 

організації праці і підготовки кадрів тощо  

В основі розробки заходів з покращення ефективності управління 

кадровим потенціалом банківських установ є розробка системи 

взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих показників, які адекватно описують 

результативність та якість праці, витрати, пов’язані з їх досягненням, тощо.  

Однією з перешкод для ефективного використання кадрового потенціалу  

вітчизняної банківської системи є відсутність дієвого механізму мотивації 

ефективної праці. На жаль, піклування про фінансову стабільність та 

нарощування грошового капіталу перемістили до числа другорядних питання 

цінності людського капіталу, забезпечення ефективної мотивації трудової 

діяльності в банківській сфері.  

Без зміщення пріоритетів в управлінні персоналом до формування 

дійового мотиваційного механізму, адекватного умовам ринкового 

господарювання, практично неможливо забезпечити стабільний розвиток 

вітчизняної банківської системи. 
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Ступінь уразливості країн до кризи є різним, відповідно, різняться й 

антикризові заходи.  У свою чергу, це залежить від стану/особливостей країни 

напередодні кризи та здатності інституційного середовища протидіяти кризі. 

Найбільш очевидним наслідком кризи є скорочення реального обсягу ВВП 

(або: скорочення обсягу доларового ВВП - розрахованого за поточним 

обмінним курсом).  

У рамках моделі сукупних економічних активів - як накопичених раніше 

(запасів), так і поточних (потоків) - такі різні за характером і походженням 

активи можуть бути порівняні. Отже, можливо оцінити розміри зменшення 

сукупних економічних активів (як запасів, так і потоків) тієї чи іншої країни 

внаслідок кризи та заходів економічної політики, які проводились в цей час.  

Компонентами Індексу є: зміна фіскальної позиції держави, зміна 

величини валютних резервів, зміна реального ВВП, зміна доларового ВВП. 

Перший варіант розрахунку Індексу представляє собою суму перших трьох 

компонентів, другий варіант - суму перших двох і четвертого компонентів. Всі 

компоненти розраховуються у відсотках до ВВП. 

Підсумкове значення Індексу для України виявилося максимальним серед 

усіх країн-на рівні 25,1 % ВВП (за першим варіантом розрахунку Індексу) і на 

рівні 45,6 % ВВП (за його другим варіантом). Це відбулось за рахунок 

рекордного падіння українського ВВП.  

З огляду на «лідируюче» місце України в рейтингу країн світу за 

Індексом кумулятивних втрат, об’єктивно постає питання щодо причин такого 

«лідерства», тобто чому найбільші економічні втрати під час кризи зазнала саме 

Україна. Скорочення валютних резервів та погіршення фіскальної позиції у 

порівнянні з іншими країнами було значно меншим, тобто вартість заходів 

економічної політики з метою «пом'якшення» наслідків кризи в Україні була 
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значно меншою ніж в інших країнах, і тому недостатньою для запобігання 

падіння ВВП. 

Можливо варто було б з огляду на світовий досвід здійснити 

«повноцінний обмін економічних активів» з метою забезпечення менших 

темпів падіння ВВП та обсягів бюджетного дефіциту, а не вдаватись до 

«півзаходів»: використання/витрачання певних (можливо в недостатній мірі) 

обсягів золотовалютних резервів і при цьому найбільші обсяги падіння ВВП. 

Так, за даними МВФ девальвація національної валюти Польщі щодо долару 

США становила 43,1 %, України – 37,1 %, проте падіння ВВП у Польщі не 

було, а навпаки приріст (+ 1,9 %), позаяк в Україні відбулось падіння ВВП (- 

15,1 %). Такі суттєві розбіжності в динаміці ВВП у цих країнах можна пояснити 

існуванням у Польщі гнучкого обмінного курсу та значно більшими обсягами 

витрачання валютних резервів цією країною під час кризи. 

Загалом основні причини вразливості країн до поточної кризи зводяться 

до таких: відсутність гнучкого обмінного курсу; значна залежність від 

зовнішніх запозичень; кредитний бум і при цьому відсутність обачливої 

кредитної політики банків; значна частка кредитів в іноземній валюті;   

стимулювання «споживчої моделі». 

Отже, напередодні кризи «створились» умови для майже руйнівного її 

впливу на фінансовий сектор України. 

З огляду на викладене вище, вважаємо за доцільне, що заходами, 

покликаними запобігти або зменшити вразливість країн, зокрема України, щодо 

впливу кризових явищ повинні бути такі: запровадження гнучкого обмінного 

курсу; введення обмежень щодо обсягів зовнішніх запозичень банками та 

контролю зовнішнього боргу приватного сектору (банківського та 

корпоративного); встановлення жорстких вимог щодо кредитування банками, 

зокрема, посилення вимог щодо формування ними резервів на відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями (з поступовим запровадженням 

практики формування динамічних резервів), підтримання оптимального 

співвідношення між кредитами та депозитами. Однак цей захід доцільно 

запроваджувати лише після реального пожвавлення кредитування банками; 

запровадження ефективної практики ризик-менеджменту у фінансових 

установах; встановлення жорстких вимог щодо резервів за кредитами в 

іноземній валюті та заборона кредитування в іноземній валюті для 

позичальників, у яких немає джерел надходження валютної виручки; 

стимулювання розвитку конкурентоспроможного внутрішнього ринку та 

попиту на ньому; розвиток інститутів приватної власності. 
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 Дослідження системи ризиків які притаманні вітчизняній банківській 

системи, в поєднанні з недостатнім рівнем розвиненості інфраструктури 

фінансової системи, низькою ефективністю механізмів державного 

регулювання та високою залежністю макроекономічної стабільності країни від 

впливу зовнішнього середовища, потребують надзвичайної уваги до оцінки 

факторів (внутрішніх та зовнішніх), які можуть мати негативний вплив і 

провокувати виникнення криз, як в окремих секторах економіки, так і 

вражаючих всю економічну систему країни. 

 Як довів досвід останньої світової фінансово-економічної кризи, 

ефективність дії системи оцінки і забезпечення фінансової стійкості банківської 

системи відповідно положень макропруденційного аналізу є доволі  високою.  

Так, жодна банківська система країн, що заздалегідь запровадила у 

практику цей підхід до оцінки і управління станом банківської системою і 

фінансовим ринком не зазнала значного негативного впливу з боку зовнішнього 

економічного середовища. В якості прикладу можна навести: серед країн 

західної Європи – Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія, Нідерланди; серед країн 

Східної Європи – Чехію , Словаччину і Польщу; серед країн далекого Сходу – 

Південну Корею, Таїланд і Індонезію; серед країн Латинської Америки – Чилі і 

Аргентину; серед країн Африки – Південно-Африканську Республіку. 

Результатом запровадження системного підходу, стало абсорбування 

впливу зовнішніх шоків на стійкість банківської системи, що знайшло 

відображення у відсутності відтоку іноземного капіталу з зазначених країни або 

надзвичайних втрат, як банків так і фінансових установ від знецінення активів 

на фінансових ринках. Також, серед усіх країн де було запроваджено систему 

оцінки фінансової стійкості не було зафіксованого жодного випадку масового 

вилучення населенням вкладів з банків, що стало результатом застосування 

інструментів комунікаційної політики центрального банку, спрямованої на 

роз’яснення суспільству поточного стану банківської системи і ризиків.  
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Незважаючи на це, дана система має і недоліки. Основним з них є 

недосконалість механізму координації між різними країнами світу з метою 

глобального забезпечення фінансової стійкості.  

На сьогоднішній день в Україні вже запроваджено основні елементи 

моделі оцінки фінансової стійкості банківської системи відповідно 

макроекономічного підходу оцінки  фінансової стійкості банківської системи.   

 По-перше, Національним банком на регулярній основі проводиться 

мікропруденційний нагляд за діяльністю банків, збір та обробка статистичної 

інформації щодо роботи грошового ринку. Ця інформація має велике значення 

під час визначення поточного стану фінансової стійкості банківської системи, її 

окремих елементів, ризиків у діяльності, тощо.  

По-друге, починаючи з грудня 2006р. Національний банк України  

щокварталу збирає і компілює індикатори фінансової стійкості банківської 

системи України (депозитних корпорацій). Зазначена система індикаторів  

включає в себе агреговані дані по діяльності всіх банків. За її допомогою можна 

визначити місце банківської системи в економічній системі, вплив 

макроекономічної ситуації  на стан банківських установ, тощо.  

 По-третє, Постановою Правління НБУ №460 від 6 серпня 2008р. 

Національним банком України запроваджено у практику методичні підходи до 

проведення стрес-тесту у банках України. У даному положенні визначено 

основні типи ризиків які повинні бути об’єктом стрес-тестування, методи і 

періодичність його проведення.  

 По-четверте,  Національний  банк України на регулярній основі публікує  

матеріали щодо поточного стану елементів економічної системи. У зазначених 

документах здійснюється  аналіз і побудований прогноз щодо: інфляційних 

процесів в країні, стану реального сектору економіки, платіжного балансу, 

фондового ринку. Також щомісячно публікуються огляди основних фінансових 

ринків і стану банківської системи. 

У сукупності, це дає підстави зробити висновок про наявність майже 

повного набору аналітичного інструментарію, який є основою 

макропруденційного підходу аналізу фінансової стійкості банківської системи. 

Нажаль, ефективність впливу зазначених елементів на забезпечення фінансової 

стабільності банківської системи суттєво обмежена. Це обґрунтовано 

відсутністю системного підходу до оцінки і механізму забезпечення фінансової 

стійкості банківської системи.  
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Унаслідок сучасної світової фінансової кризи умови функціонування 

комерційних банків України суттєво погіршились, прибутковість банківської 

діяльності зменшилась, в суспільстві в деякій мірі сформувалося негативне 

ставлення до банків і банкірів. Стабілізація ситуації в конкретній банківській 

установі залежить не тільки від зважених рішень акціонерів та топ-менеджерів 

в сфері фінансової політики, але в значній мірі і від щоденних зусиль усіх 

співробітників банку, їх здібностей та спрямованості на позитивний результат. 

В умовах кризи робота банків спрямована на вирішенні питань не тільки 

фінансового, а й психологічного характеру. Це потребувало не лише 

професійно-кваліфікаційних якостей робітників, але і інших вимог до 

банківського персоналу, а саме: психологічної стабільності та вміння 

працювати в умовах стресу, самодисципліни, вміння вести переговори та 

вміння слухати, вміння працювати в команді,  орієнтація на довгострокові цілі, 

ініціативність та інтуїція,  лояльності до банківської організації. Ці вимоги 

залишаються актуальними і в посткризовий  період, оскільки сьогодні від 

комунікативних здібностей персоналу, від його репутації здебільше залежить 

ставлення клієнтів до банку. Тому ці нові компетенції потребують і адекватного 

стимулювання праці в посткризовий період. 

Оскільки в період кризи зростає споживча інфляція і, згідно прогнозу 

Національного банку України, вона може перевищити 10% [1], то в першу 

чергу, слід звернути увагу саме на економічне стимулювання персоналу. На 

наш погляд, категоричне невірною є повна відмова від бонусних програм в 

банківській галузі. Можливі наступні дії удосконалення системи компенсації 

персоналу: 
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•  після проведення програми оптимізації чисельності персоналу треба 

співробітникам, котрі залишились в банку, підвищити оклади з урахуванням 

нового навантаження і стресових умов праці.    

• не відміняти премії, а зробити їх діючим інструментом стимулювання. 

Центральними критеріями преміювання повинні стати не посада та явка на 

роботу, а конкретні результати праці.  

• ввести спот-преміювання, тобто одноразову винагороду за  конкретне 

досягнення (наприклад, за успішне проведення переговорів про 

реструктуризацію зовнішніх запозичень тощо). 

• ввести нові методи стимулювання для певної категорії менеджерів на 

конкретний період (наприклад, на період ревізії кредитного портфелю з 

метою його покращення тощо). 

• створити соціальний пакет за принципом «кафетерію», тобто надати 

співробітникам можливість вибору пільг.  

• максимально залишити корпоративні пільги, які спрямовані на формування 

почуття турботи з боку  організації.  

Стосовно неекономічних форм мотивації, то сьогодні, перш за все, важливо 

повернути високий соціальний статус банківського працівника як освіченого, 

кваліфікованого фахівця з високою заробітною платою. Треба розвивати в 

працівниках банківської галузі почуття не тільки відповідальності, але і 

самоповаги.  Наприкінці, наведемо слова А. Моріта: «Людям нужны деньги, но 

они хотят получать удовольствие от своей работы и гордиться ею» [2, c. 206]. 

 

Список використаної літератури 
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Термін «мобінг» виник на початку 80-х як результат дослідження на 

робочих місцях у Швеції. Мобінг – це колективний психологічний терор 

стосовно когось із працівників із боку його колег, підлеглих або начальства. 

Прояви  мобінгу в банківських колективах: цькування, чвари, склоки, 

підсиджування, плітки, підкилимові ігри, дрібні пакості й великі підлості, 

стукацтво, інтриги, хамство, самодурство; емоційне насильство, сексуальні 

домагання, психологічний садизм, інстинкт натовпу; комплекс жертви, 

невміння вибудовувати міжособистісні стосунки, неефективне керування. 

Розрізняють вертикальний мобінг (босинг), горизонтальний, булінг, 

сендвіч-мобінг, свідомий (навмисний) і несвідомий (стихійний),  латентний і 

відкритий, індивідуальний і груповий, хронічний, самовідроджуваний,  

«серійний булер-кілер». 

Прояви мобінгу в банку: відмова в допомозі та спілкуванні; ігнорування 

прохань; негласний бойкот; припинення ділових контактів; провокування 

стресових ситуацій; різного роду приниження. Ініціатором мобінгом, 

регулярно ставлять під сумнів професійну компетентність колеги; ігнорують 

його успіхи; за його досягнення хвалять інших; сприяють, аби працівник був 

навантажений особисто йому неприємними обов’язками тощо. Дієвим є 

переплутати папери; видалити потрібні файли; зіпсувати техніку; не передати 

важливу інформацію.  

Мобінг може призвести до виникнення відчуття соціальної 

неповноцінності; захворювань на нервовому грунті; депресивних станів.  
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Мобінг – це  ганьба для персоналу банку. Колективний психологічний 

терор – не рядова подія, а огидне явище, наявність якого свідчить про те, що 

керівництво не впорюється зі своїми обов’язками. Керівник-професіонал 

повинен щосили протистояти мобінгу. Нерідко саме шеф і Ко стають 

винуватцями  негативних процесів у  колективі. Проблема може полягати в 

особистісних рисах і сумнівних моральних підвалинах управлінців. 

Причинами мобінгу в банківських структурах є недоліки в організації 

праці. Конфлікти неминучі, коли немає чітких посадових інструкцій, не 

визначено зони відповідальності; обов’язки спеціалістів в одних випадках 

дублюються, а в інших — узагалі ні на кого формально не покладені.  

Проблем  можна уникнути, стратегічно грамотно плануючи діяльність 

банківських організацій. Важливо відпрацювати механізми донесення цілей і 

завдань банку чи його підрозділів до кожного з працівників, а також 

передбачити можливість співробітників безпосередньо вносити свої 

міркування й пропозиції щодо вдосконалення роботи підприємства 

Перспектива особистісного зростання  в банку має сприйматися кожним 

працівником як нерозривна складова загального розвитку. Слід більше уваги 

приділяти розвиткові персоналу всередині банку, щоб не доводилося 

замінювати його на спеціалістів зі сторони. Слід проводити  навчання, 

переучування і підвищення кваліфікації персоналу. 

Вказано найпоширеніші управлінські помилки, які сприяють 

процвітанню мобінгу в банку та інших деструктивних процесів. Існує комплекс 

причин і потрібен системний аналіз сформованої ситуації. Кадрова 

перестановка, коригування обов’язків, розведення конфліктуючих сторін по 

різних напрямах роботи стимулює коллектив банківської установи до нових 

трудових звершень.  
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ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми) 
 

Важливим при розробці моделі забезпечення конкурентоспроможності 

банку є врахування всіх значущих зовнішніх і внутрішніх факторів, що 

впливають на його довгострокові конкурентні переваги. 

На основі положень теорії ефективної конкуренції нами розроблено 

методичні засади комплексної оцінки стратегічної конкурентоспроможності 

діяльності банку, результатами застосування якої є інтегральний коефіцієнт.  

Величину впливу зовнішніх факторів формують оцінки впливу факторів, 

згрупованих в три глобальні сегменти (таблиця 1). Оцінку впливу факторів 

глобального сегменту зовнішнього середовища формують оцінки впливу 

локального сегменту. 

Таблиця 1 

Перелік сегментів факторів зовнішнього середовища банку 

Глобальний сегмент факторів 
зовнішнього середовища 

Локальний сегмент факторів зовнішнього середовища 

Соціально-політичний сегмент 

1. Державне регулювання 

2. Політична ситуація в країні 

3. Соціокультурні тенденції в країні 

4. Технології 

Економічний сегмент 

1.Загальна економічна ситуація в країні 

2. Стан ринків товарів та послуг 

3. Стан фондового ринку  

Грошовий сегмент 

1. Стан грошового ринку України 

2. Ринок банківських послуг 

3. Міжбанківський кредитний ринок 

4. Ринок споживчого кредитування 

5. Ринок іпотечного кредитування 

6. Світові фінансові ринки 
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Показники для оцінки ступеню впливу внутрішніх факторів на діяльність 

банку наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Фактори внутрішнього середовища банку й показники оцінки 

ступеню їх впливу на діяльність банку 
 

Фактор Показники для оцінки ступеню впливу фактора на діяльність банку 

Організаційне 
забезпечення 

- роль і взаємодія правління банку і ради банку;  
- адміністративна структура і розподіл повноважень керівництва; 
- розвиток мережі філій банку та взаємовідносини головної контори 
банку з філіями. 

Кадрове 
забезпечення  

- наявність ефективних менеджерів;  
- рівень заробітної плати по відношенню до середньої в галузі; 
- система навчання персоналу (зміст програм навчання, ступінь 
охоплення співробітників); 
- плинність кадрів. 

Продуктова 
політика  

- ступінь універсалізації, диференціації продуктів банку; 
- наявність інноваційних продуктів; 
- цінова політика банку. 

Технологічне 
забезпечення  

- технічне озброєння банку; 
- якість програмного забезпечення. 

Репутація банку 

- як давно банк працює на ринку; 
- наявні та можливі судові позови; 
- імідж банку в ЗМІ; 
- наявність рейтингових оцінок від рейтингових агенцій; 
- дані про засновників 

 

Для розрахунку ваг впливу зовнішніх і внутрішніх факторів пропонуємо 

використовувати метод аналізу ієрархій. При цьому матриці порівнянь 

факторів, які використовуються в цьому методі для розрахунку ваг, 

пропонується систематично переглядати. 

Отримання виважених оцінок досягається шляхом аналізу динаміки 

показників діяльності банку за період (місяць, квартал, рік тощо). Це дозволяє 

оцінити тенденції в розвитку банку, його здатність реагувати на зміни в 

економіці, що впливають на його довгострокові конкурентні переваги. 
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Протягом останніх років інвестиційна діяльність у нашій країні 

активізувалася, що стало одним з основних чинників високих темпів 

економічного зростання. Це підтверджують дані щодо обсягів інвестицій в 

основний капітал. Та з початком фінансової кризи ситуація різко погіршилась. 

Одним з найбільш важких негативних її наслідків в Україні виявився глибокий 

економічний спад, одна з відмінних рис якого – відчутне падіння інвестицій у 

розвиток. За даними Держкомстата України [1] обсяг інвестицій в основний 

капітал за підсумками 2009 року скоротився на 35% (з 233081 млн. грн. у 2008 

році до 151777 млн. грн. у 2009 році). З них 63,3% було здійснено за рахунок 

власних коштів підприємств та організацій, на відміну від 2008 р., де цей 

показник склав 56,7%. Другим за обсягами джерелом фінансування як і раніше 

залишається банківський кредит – 14,2%.  

При цьому позитивною є тенденція щодо надання українськими банками 

довгострокових кредитів, обсяг яких постійно зростає. Так, у 2009 р. порівняно 

з 2006 р. він збільшився майже в 3 рази. Але їх частка у загальному обсязі 

кредитів за зазначений період зросла лише на 3% з 54% до 57%. Та вже у травні 

2010 року цей показник склав 58,9% [2]. 

Незважаючи на випереджаючі темпи зростання довгострокового 

кредитування, структура кредитних вкладень банків у економіку досі 

недостатньо орієнтована на інвестиції. Практично всі позички (70%) 

спрямовуються на поточну діяльність. Інвестиційні кредити, призначені для 

відновлення основних фондів та обладнання, становлять лише 30% від суми 

позичок, спрямованих в економіку. Та, якщо розглянути це явище в динаміці, 

навіть це вже є позитивною тенденцією, бо в 2006 році це співвідношення 

складало 76% до 24% [2] . 
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Проведений аналіз свідчить, що для розвитку держави необхідно 

нарощувати обсяг інвестицій в реальний сектор економіки. Важливим 

джерелом інвестиційних ресурсів при цьому стає банківський кредит.  

На рисунку 1 зображено загальний механізм активізації інвестиційної 

діяльності банків. 

  
Рис. 1. Механізм активізації інвестиційної діяльності банків 

 

З наведеного механізму видно, що пожвавлення інвестиційної діяльності 

банків супроводжується проблемами, вирішення яких є доволі складним. Та 

навіть почавши повномасштабне інвестування сьогодні, можна очікувати 

суттєвого зростання української економіки не раніше, ніж через 3-5 років. 

Однак, безперечно, пожвавлення саме інвестиційної діяльності - єдиний шлях 

остаточного подолання кризових процесів і створення умов для стійкого 

економічного зростання в майбутньому. 
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Сучасний етап розвитку банківської системи характеризується суттєвим 

погіршенням банківських балансів, зростанням частки проблемних кредитів і 

проблемних активів у цілому. Згідно з методикою Національного Банку 

України, у 2009 році обсяг негативно класифікованої заборгованості 

(простроченої та сумнівної) виріс на 51,92 млрд. грн., або в 3,9 рази - з 18,0 до 

69,94 млрд. грн., а питома вага проблемної заборгованості досягла 9,4 %. 

Станом на 01.08.2010 р. обсяг проблемних кредитів зріс до 83,4 млрд. грн., що у 

відносному вираженні становить 11,5 % від загальної суми виданих кредитів. 

Виникнення проблемної заборгованості обумовлено негативними 

наслідками фінансової кризи, серйозними помилками у кредитній політиці 

самих банків, а також навмисними неплатежами позичальників [3, с. 50]. 

Проблема “токсичних” активів досі актуальна практично для всіх 

кредитних організацій, особливо для тих банків, котрі не можуть розраховувати 

на масштабну державну підтримку. З метою поліпшення ситуації у 

фінансовому секторі необхідними є заходи щодо очищення балансів банків від 

проблемних активів. Тому, ефективно вирішити цю проблему можна шляхом 

створення компанії з управління активами, яка виконуватиме функції 

госпітального (або як його ще називають поганого, проблемного) банку. 

У 2009 році влада і банкіри активно дискутували про необхідність 

створення структури з державною участю для викупу “токсичних” активів з 

балансів українських банків. У багатьох країнах, наприклад, у США, Ірландії, 

такий механізм назвали “поганим банком”, хоча, на нашу думку, сутність такої 

структури більше нагадує діяльність великого спеціалізованого колекторського 
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агентства, що володіє великими можливостями для покращення якості 

“поганих” кредитів та реалізації заставного майна. 

Як свідчить світовий досвід, викуп проблемних активів може 

здійснюватись у таких формах: державна, приватна, змішана. Тобто 

госпітальний банк може бути створений державою (як у Швеції) або окремим 

банком, групою банків чи просто приватною компанією (приклад - Сітібанк). 

Можливим є поєднання цих двох форм, як у Швейцарії. 

Функціонування госпітального банку повинно засновуватися на таких 

засадах: по-перше –  продаж активів госпітальному банку має здійснюватися за 

розрахунковою ринковою ціною; по-друге – госпітальний банк повинен 

прагнути до максимізації прибутку; по-третє – продаж активів госпітальним 

банком повинен враховувати необхідність збалансування таких складових, як 

швидкість розміщення активів і їх ціна; по-четверте – організаційна структура 

госпітального банку має відповідати структурі портфеля поганих активів з 

метою забезпечення ефективного управління ними [1, с. 45]. 

На наш погляд, в Україні варіанти щодо моделей викупу проблемних 

активів можуть бути такими: 

1) створення державного госпітального банку; 

2) створення недержавного госпітального банку групою банків, окремою 

приватною компанією або в організаційній структурі конкретного банку як 

підрозділ із управління недіючими активами; 

3) здійснення державою викупу окремого виду проблемних активів; 

4) створення недержавного госпітального банку і викуп за рахунок 

держави окремих видів проблемних активів [2, с. 5-6]. 

Найбільш доцільним, на наш погляд, для України є поєднання зусиль 

держави та банків і створення “госпітального банку”. З огляду на обмеженість 

коштів Державного бюджету, можливо, що для України найбільш прийнятним 

варіантом було б створення недержавного госпітального банку та здійснення 

викупу за рахунок держави окремих видів проблемних активів. 
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У зв’язку з настанням світової фінансової кризи восени 2008 р., зокрема у 

банківському секторі економіки, світова та вітчизняна економічна думка отримала 

новий поштовх для аналізу загроз фінансовій безпеці вітчизняних банків і розробці 

пропозицій щодо виходу банків із кризи та підвищенню їхньої надійності і 

стабільності. 

Проблематика банківської кризи привертає всю більшу увагу наукового 

співтовариства. Незаперечний життєвий факт полягає в тому, що банківська система 

є першоосновою будь-якої економіки. Без здорової банківської системи не буде і 

зростання економіки. 

Сучасна банківська криза в Україні, яка є складової загальної фінансово-

економічної кризи, обумовлена негативним впливом як внутрішніх, так і 

зовнішніх чинників. Так, на розвиток кризових явищ у вітчизняній банківській 

системі, зокрема, вплинула недосконала внутрішня макроекономічна і 

зовнішньоекономічна політика, що супроводиться економічним спадом і 

високим інфляційним тиском на економіку; низька капіталізація банків;  

некерована кредитна експансія в умовах високих кредитних ризиків, 

неналежного рівня управління ними і низької якості активів; існування розривів 

між зростанням кредитів і ВВП, активами і зобов'язаннями по об'ємах, термінах і 

валютах; нерівномірний розподіл активів і капіталу між банками різних груп; 

недосвідченість банківських менеджерів; банківська паніка, викликана 
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недовірою вкладників до банківських установ, а також банків один до одного, 

яка супроводилася масовим вилученням грошових коштів з рахунків; 

прорахунки у валютній політиці, стрімка девальвація національної валюти і 

зростання спекулятивних операцій банків на валютному ринку. 

Отже, негативні тенденції, які намітились в банківській системі України, 

представляють серйозну загрозу банківській безпеці, що зумовлює переростання 

нестабільності банківської діяльності у загальну кризу банківської системи. Це 

потребує розробки системи антикризових заходів для її попередження. У зв'язку з 

цим необхідно на державному рівні розробити антикризову стратегію, яка повинна 

включати такі заходи: 

- розробка економічного механізму виникнення кризових ситуацій і 

створення системи сканування зовнішнього і внутрішнього середовищ банку з 

метою своєчасного виявлення «слабких сигналів» про загрозу виникнення 

кризи; 

- стратегічний контролінг діяльності банку і розробка стратегії 

запобігання його фінансовим проблемам, оперативна оцінка й аналіз 

фінансового стану банку, виявлення можливості настання банкрутства; 

- розробка політики діяльності банку в умовах кризи та виходу з неї; 

- постійний облік ризику кредитної діяльності і розробка заходів щодо 

його зниження; 

- на законодавчому рівні потребує негайного вирішення проблема 

відповідальності власників банків за агресивний менеджмент, який призводить 

до накопичення ризиків банку; 

- прискорити прийняття закону про легалізацію доходів, адже це 

дозволило б повернути значні кошти в Україну, що суттєво допомогло б 

стабілізації банківської системи, зокрема її капіталізації; 

- заборонити видачу банками кредитів в іноземній валюті, що сприятиме 

зменшенню девальваційного тиску та доларизації в Україні, а також доларизації 

ключових товарних ринків (нерухомості та авторинку). 
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Діагностика та попередження банківських криз, особливо в Україні,  

повинна стати стратегічним напрямком у програмах і прогнозах економічного 

розвитку країни. 

Реалізація вищезазначених підходів дозволить подолати фінансову 

кризу, забезпечуючи при цьому надійне та безпечне функціонування банків та 

економічної сфери держави. 
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Переход на новые формы экономических отношений повлек за собой 

реструктуризацию банковской системы и внедрение новых программных форм 

расчетов, к числу которых относят и расчеты пластиковыми картами. 

Банковская пластиковая карточка в Республике Беларусь является платежным 

инструментом, обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение 

безналичных платежей за товары и услуги, получение наличных денежных 

средств и осуществление иных операций в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Банками предоставляется набор услуг держателям 

пластиковых карт, который  зависит от степени технической оснащенности и 

проводимой банком политики на этом сегменте рынка.  

В настоящее время банками обеспечен прием платежей за коммунальные 

услуги, услуги мобильной и электрической связи, услуги Интернет–

провайдеров, телевизионных каналов и другие услуги через банкоматы, 

инфокиоски, платежные терминалы, мобильные телефоны и др. [1]. 

На 1 июля 2010 года 24 банка Республики Беларусь эмитируют банковские 

пластиковые карточки внутренних, международных и внутренних частных и 

международных частных платежных систем. Количество банковских 
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пластиковых карточек в обращении по состоянию на 1 июля 2010 года 

составило 8 437,7 тыс., в том числе 2 468,1 тыс. карточек системы "БелКарт", 

5 969,0 тыс. карточек международных систем расчетов, 105 карточек 

внутренних частных систем расчетов и 408 карточек международных частных 

систем расчетов. В Республике Беларусь установлено 2 848 банкоматов, 3 213 

инфокиосков и 85 импринтеров. Оснащено 14 577 организаций торговли 

(сервиса) 23 594 платежными терминалами. За II квартал 2010 года на 

территории Республики Беларусь осуществлено 221 051 256 операций с 

использованием банковских пластиковых карточек в белорусских рублях на 

сумму 23 875 439 млн. рублей. Удельный вес безналичных операций в общем 

количестве операций с использованием банковских пластиковых карточек 

составил 48,4%, а в суммарном выражении – 13,7%. Общее количество 

операций в иностранной валюте за II квартал 2010 года составило 925 197 

операций на сумму 445 177 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных 

операций в общем количестве операций с использованием карточек в 

иностранной валюте составил 14,2%, а в суммарном выражении – 4,0% [2].  

Таким образом, развитие карточного бизнеса банками осуществлялось по 

трем основным направлениям: увеличение объемов эмиссии пластиковых карт, 

расширение сети технической инфраструктуры для их обслуживания, а также 

разработка и внедрение новых сервисных функций для держателей карточек. 

Оценивая результаты работы банковского сектора по развитию рынка 

банковских пластиковых карточек, можно сделать вывод о его динамичном 

развитии.  
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Найважливішою особливістю кредитної і депозитної стратегій банків в 

сучасних умовах  є їх реалізація при рівні інфляції, що нерівномірно змінюється. 

У цій ситуації значущою є процентно-цінова стратегія, яка визначає ефективність 

як кредитно-інвестиційної, так і депозитно-акумуляції стратегій. При формуванні 

кредитної і депозитної ставок процента повинні бути враховані ризики 

майбутньої зміни інфляції. 

Процеси знецінення коштів у результаті неврахування інфляційних 

ризиків в процентних ставках відомі в фінансовому менеджменті як ефект 

Фішера. 

Залежність між номінальною ринковою ставкою процента, темпом 

інфляції та реальною ставкою процента визначається за формулою (1.1): 

rxxrxrk +++=+⋅+=+ 1)1()1(1 ,     (1.1) 

 де k – номінальна ринкова ставка; 

х – темп інфляції; 

r – реальна процентна ставка. 

Неправильна оцінка цих параметрів приводить до втрат доходу, які 

можуть виникнути як у кредитора, так у позичальника. 

Оскільки банк постійно виступає як кредитор (на ринку кредитів) і 

позичальник (на ринку депозитів), правильне призначення ставки процента –

необхідна умова беззбиткової роботи банку. 

Розглянемо наслідки недооцінки параметрів інфляційного ризику (х* і m), 

приймаючи при цьому ризик непогашення зобов’язань рівним нулю (р= 0). 

Позначимо mxx += *~ , х – сумарна надбавка за очікуване і несподіване 

зростання інфляції. Тоді xrk ~+= . 

При недооцінці величини x~ на ринку кредитів банк недоотримає дохід 

(зазнає альтернативні збитки). У протилежній ситуації (при переоцінці x~) 
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сповільнюється процес кредитування і зростає ризик неповернення кредиту, що 

також призводить до зниження банківської прибутковості і збитків. 

Варіанти впливу неправильної оцінки інфляційного ризику в процентній 

ставці на перерозподіл доходу між кредитором та позичальником представлено 

на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Варіанти впливу неправильної оцінки інфляційного ризику в 
процентній ставці на перерозподіл доходу між кредитором та позичальником 

 

На ринку депозитів банк є суб’єктом кредитування і тому ситуація 

дзеркально відображається: при недооцінці чинника x~  в депозитній ставці банк 

виграє, при переоцінці – програє.  

Отже, недооцінка величини інфляції в кредитній ставці процента, так само 

як і переоцінка її в депозитній ставці, несприятлива для банку. Тому одним з 

центральних питань діяльності банку є вибір раціональної цінової стратегії. 

Остання має два аспекти: по відношенню до кредитно-інвестиційної і депозитно-

акумуляції стратегій. Вона визначає положення банку як на ринку кредитів, так і 

на ринку депозитів. На практиці наявність істотної нерівномірності в динаміці 

інфляції в значній мірі ускладнює оцінку інфляційних ризиків, раціональне 

формування і реалізацію даних стратегій. 
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Банківський ризик - це ситуативна характеристика діяльності банку, що 

відображає невизначеність її результату й характеризує ймовірність 

негативного відхилення дійсності від намічених планових завдань. 

Проблема пошуку оптимального визначення банківських ризиків 

безпосередньо пов'язана з питаннями їхньої класифікації. У сучасній 

економічній літературі представлена безліч різних варіантів класифікації. 

Установами банків розробляються власні класифікації, у яких 

відображаються ризики тільки тих операцій, які ними здійснюються або мають 

найбільшу питому вагу в структурі їхньої діяльності. 

Банківські ризики відрізняються один від одного місцем і часом 

виникнення, сукупністю зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на їх 

рівень, а також способом їх аналізу, методами вимірювання та зниження. Дія 

різних чинників призводить до появи ризиків, пов'язаних практично з усіма 

сферами банківської діяльності. Однією з основних операцій, які здійснює банк, 

є кредитування. Тому основним ризиком активних операцій комерційного 

банку можна назвати кредитний ризик.  

Ризик небезпечний для банку, але набагато гірше ризику невизначеність 

- стан незнання того, що відбувається, або вид небезпеки, про яку нічого не 

відомо і котру неможливо оцінити та виміряти. Тому невизначеність треба 

перетворити у ризик, який потім необхідно детально вивчити й оцінити. Ризик 

прийнято визначати як вартісне вираження імовірності події, що викликає 

втрати. Отримати прибуток за операцією банку можна тільки тоді, коли ризики 

будуть виявлені, оцінені та вжиті заходи щодо їх оптимізації. Відомо також, що 

між розміром доходу і рівнем ризику існує прямо пропорційна залежність: чим 

вищий очікуваний дохід, тим вищим виявиться рівень ризику. Стратегія 
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управління ризиком, дає змогу пов'язати банківську діяльність з механізмами 

зовнішнього управління ризиками з боку НБУ та інших державних органів.  

Кожен банк замислюється, який саме різновид ризику він буде 

враховувати у своїй діяльності й аналізує його. Сам процес аналізу ризику 

структурується на ряд послідовних етапів (табл.1). 

 Таблиця 1 

Етапи проведення аналізу ризиків банку 

Характеристика етапу Основні орієнтири 

1. Виявлення джерел виникнення 
ризиків у діяльності банку 

Діяльність орієнтована на виявлення природи 
виникнення ризику, враховуючи 
макроекономічні, політичні, форс мажорні 
обставини та контрагентів банку 

2. Аналіз виявлених факторів з 
погляду впливу на ризики 

Збирання повної та достовірної інформації про 
фактори ризику 

3. Оцінка конкретного виду 
ризику 

Діяльність орієнтована на оцінку ризику 
відповідно до методики Національного банку 
України, у якій визначено основні фактори та 
параметри його оцінювання. 

4. Установка допустимого рівня 
ризику 

Прийняття кількісної величини ризику 
відповідно до суми очікуваного прибутку 

5. Аналіз окремих операцій з 
погляду відповідності 
прийнятному рівню ризику 

Аналіз правильності прийнятих припущень, 
оцінювання чутливості до ризику за операціями 
та клієнтами 

6. Розробка заходів щодо 
зниження (оптимізації) ризику 

Діяльність спрямована на пом’якшення, 
мінімізацію або усунення ризиків за допомогою 
різних методів управління.  

 

Таким чином, залежно від того, який обсяг ризику береться, банк 

виробляє ті прийоми, які дозволяють йому мінімізувати його, а від правильного 

вибору методу розрахунку ризику залежить правильність оцінки прогнозованих 

втрат. 
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 Кризи, що виникають у процесах розвитку і функціонування банків, 

призводять до негативних наслідків, в результаті яких можливе виникнення як 

банкрутства окремих банків, так і системної кризи банківського сектору і 

економіки країни в цілому.  

 Фінансова криза 2008-2010 років швидко досягла світових масштабів, не 

оминувши і Україну. Для максимально ефективного та швидкого подолання 

банківської кризи потрібна допомога з боку антикризового управління. Саме 

центральний банк країни насамперед повинен розв’язати стратегічне завдання 

антикризового управління – створення системи фінансових інструментів 

антикризового управління банківської діяльності. 

 Національний банк України застосовує наступні фінансові інструменти 

для антикризового управління банківською системою: зміна розміру резервів 

комерційних банків у центральному банку; попит і пропозиція грошей; 

процентна політика; валютне регулювання; операції з цінними паперами на 

відкритому ринку.  

Для системних криз в країнах, коли доводиться вирішувати гострі 

проблеми ліквідності не тільки окремих банків, а й усієї банківської системи, 

характерне використання всього набору фінансових інструментів 

антикризового управління. Саме за таких обставин регулювання спрямовується 

на пряме збільшення капіталу, урегулювання зобов’язань, поліпшення якості 

банківських активів, тобто на відновлення платоспроможності банківських 

установ.  

 У світовій практиці найчастіше застосовуються наступні антикризові 

заходи: зниження облікової ставки; створення спеціальних фондів; збільшення 

розмірів гарантій держави на банківські вклади; гарантування міжбанківських 
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позичок та кредитів для малого та середнього бізнесу; створення нових програм 

кредитування; підвищення фінансової дисципліни; збільшення переліку 

активів, які приймаються як застава за кредит центральними банками.  

 В Україні з метою нейтралізації впливу кризових явищ 

використовувалася низка заходів державного антикризового регулювання 

банківського сектору: НБУ ввів мораторій на дострокове вилучення депозитів; 

банки запровадили більш жорсткі умови для кредитування та переглянули 

існуючи методики оцінки кредитоспроможності позичальників.  

Однак, спираючись на досвід антикризового управління в банківському 

секторі країн ЄС, доцільно вжити додаткових заходів: вдосконалити систему 

управління кредитними ризиками і принципи класифікації проблемних 

кредитів; з метою сприяння обмеженню впливу зовнішніх факторів та 

стабільному розвитку економіки забезпечити нарощування валютних резервів у 

відповідності до зростання валового зовнішнього боргу; розробити систему 

оцінки вартості проблемних активів та порядок їх викупу і обслуговування; 

внести необхідні зміни до податкового і банківського законодавства. 

 Банківська система країни – це одна з центральних ланок всієї 

економічної системи країни, саме тому будь-яка загроза її стабільності може 

завдати шкоди всій економіці та громадянам країни. Спираючись на підтримку 

НБУ, спрямовану на обмеження ризиків та забезпечення ліквідності, та 

використовуючи досвід антикризового управління банківської діяльності країн 

ЄС, банківська система України зможе протистояти глобальній фінансовій 

кризі з мінімальними втратами.  
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Фінансову глобалізацію визначають як феномен, що насамперед 

характеризується зростанням міжнародних фінансових потоків. Як правило 

сучасні економісти позитивно оцінюють процес лібералізації торгівлі, що в 

цілому сприяє економічному зростанню, як в постіндустріальних країнах, так і 

в країнах, що трансформують економіки. Стосовно витрат та вигід від 

фінансової глобалізації, то більшість експертів вважає, що необмежені грошові 

потоки підривають глобальну фінансову стабільність, вимагають відповідних  

механізмів контролю над капіталом та інших обмежень у сфері міжнародного 

руху капіталу. До цього твердження додамо протилежну точку зору. Як 

засвідчує досвід, відкритість ринків щодо потоків капіталів є суттєвим 

позитивним чинником для країн з низьким рівнем доходу на душу населення і 

які прагнуть підвищити добробут домогосподарств до середнього рівня. Разом з 

цим  глобалізація ринків капіталу сприяє також зміцненню стабільності в 

розвинутих країнах.  

З середини 1980 років під впливом чинника лібералізації контролю за 

капіталом в багатьох країнах відбувся останній всеохоплюючий етап фінансової 

глобалізації. Очікувалось, що транскордонні фінансові потоки призведуть до 

покращення результатів економічного зростання, підвищенню споживчого 

попиту, особливо для країн, які, як правило, мають значний дефіцит капіталу і 

характеризуються більшою негативною динамікою змін темпів зростання 

доходів, ніж розвинуті країни. 

Але нинішня криза, яка вразила глобальний фінансовий ринок, є найгіршою за 

останні десятиріччя. Напередодні економічної рецесії низькі номінальні 

процентні ставки, надмірна ліквідність, помірна волатильність фінансових 

ринків підштовхувала інвесторів до ризикованих інвестицій. Очікувалось, що 

сприятливі умови, які існували на фінансових ринках протягом 

довгострокового періоду повинні зберегтися й у майбутньому.  

Не зважаючи на неодноразові застереження фінансових експертів щодо 

потенційних втрат, інвестори й надалі здійснювали пошуки ризикованої 



 172 

дохідності, а спекулятивні стимули для банківського і фінансових секторів 

продовжували заохочувати подальше прийняття ризиків. При цьому інституції 

фінансового нагляду мали необ’єктивну інформацію для того, щоб зупинити 

розповсюдження цінних паперів за спекулятивними цінами. Додамо, що як і в 

попередніх кредитних кризах причиною першої низки збитків було 

послаблення стандартів кредитування під час кредитного ажіотажу. При цьому 

на першочергову увагу заслуговує аналіз співвідношення між банківськими і 

валютними кризами. На початку лібералізації фінансових ринків у 1980-х роках 

валютні та банківські кризи стали взаємозумовлювати одна одну і 

переплітатися між собою. Як правило, проблеми в банківському секторі 

супроводжуються кризою національної валюти, що, у свою чергу, посилює і 

поглиблює стагнацію банківської системи. 

Заслуговує на особливу  увагу той факт, що нинішня криза є першим 

випадком, коли ринок складних структурованих кредитних продуктів піддався 

випробуванню в період гальмування економічної активності. За період з 1960 

по 2007 роки у глобалізованому світі відбулося 122 рецесії. В середньому 

рецесії продовжувались приблизно 4 квартали, при цьому різні епізоди суттєво 

відрізнялись один від іншого: від 2 кварталів – до 13. Типове скорочення 

виробництва з його вищої до нижчої точки (амплітуда рецесії), як правило 

складала приблизно 2% [1, с. 9]. Але нинішня фінансова криза є 

безпрецедентною, як з огляду на її глобальний характер та тривалість, так і з 

огляду на динаміку падіння світового ВВП. Тому для унеможливлення подібної 

рецесії у майбутньому, необхідно ґрунтовно дослідити причини банківських 

криз. 

На нашу думку, комплекс причин, що призвів до нинішнього 

глобального економічного падіння з огляду на пріоритетність зв’язку між 

фінансовим сектором і реальною економікою в площині банківської сфери, 

можна класифікувати з огляду на такі фактори: макроекономічні, регулюючі, 

стратегії окремих банків, операційні помилки в роботі банків, шахрайство 

[2, с. 21]. Що стосується першого ключового фактора, то вирізнимо такі 

чинники: незадовільний нагляд, неадекватна інфраструктура у сфері 

бухгалтерського обліку та права, надмірна лібералізація, неефективне 

втручання уряду, існуючий моральний ризик, незадовільна транспарентність.  

Детальний аналіз зазначених причин банківських проблем, що призвели 

до світової фінансової нестабільності, дозволить опрацювати систему 

банківського нагляду, яка забезпечить максимально швидке і ефективне 
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попередження потенційних загроз, та застосувати попереджувальні дії, які 

здатні, якщо не запобігти кризі, то принаймні обмежити її вплив. 
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У результаті фінансово-економічної кризи, яка супроводжувалась різким 

зниженням курсу національної валюти, зростанням обсягів проблемних 

кредитів і значним відтоком депозитів населення з банківської системи 

України, що в свою чергу спричинило зниження ліквідності, значно 

загострилась проблема нарощення банками капітальної бази. Ця проблема була 

посилена подальшим призупиненням кредитування і посиленням нормативних 

вимог щодо капіталу банків з боку регулятора. У цьому контексті проблема 

капіталізації банків набуває особливої актуальності. 

Станом на 01.01.2010 р. серед 176 діючих в Україні банків 75 є 

недостатньо капіталізованими навіть за оптимістичним прогнозом, що у 

процентному співвідношенні становить майже 43% усіх банківських установ, за 

песимістичним прогнозом до даної категорії належать 85 банків або 48% усіх 

банківських установ. Беручи до уваги значно недокапіталізовані банки можна 

зробити висновок, що навіть за оптимістичними прогнозами майже половина 

вітчизняних банків (46,5%) потребують нарощення капітальної бази, за 

песимістичними ж прогнозами – таких банківських установ налічується більше 

половини (54%). 
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Стрес-тестування банків, проведене Національним банком України за 

методикою МВФ наприкінці 2009 р., виявило, що 61 банк потребує 

докапіталізації у 2010 р. За результатами стрес-тестування також було 

відмічено, що банки, в яких статутний капітал перевищує регулятивний, 

повинні збільшити капітал першого рівня наступним чином: 30 млрд. грн. їм 

необхідно внести до капіталу у грошовому еквіваленті, і ще 10 млрд. грн. – 

отримати за рахунок покращення якості активів.  

Рівень капіталу в банківській системі України на сьогоднішній день є 

недостатнім для забезпечення стабільного функціонування і розвитку банків, а 

також належного рівня покриття ризиків банківської діяльності, що істотно 

обмежує можливості банків розширювати асортимент своїх продуктів і послуг 

для підприємств та населення, спричинюючи високу вартість ведення 

банківського бізнесу. Оцінка рівня капіталізації банківської системи України 

приводить до висновку, що майже половина діючих банків належить до групи 

недокапіталізованих, що є перепоною для ефективного функціонування 

банківської системи та забезпечення її позитивного впливу на розвиток 

економіки. Повільне відновлення після економічної кризи, що супроводжується 

великими втратами банківських доходів порівняно з докризовою ситуацією, 

об’єктивно зумовлюють потребу реалізації заходів із збільшення рівня 

капіталізації. За умов відсутності державних та вільних коштів інвесторів в 

умовах великого рівня конкуренції на міжбанківському ринку досить дієвими 

методами для вирішення проблем капіталізації можуть бути злиття та 

поглинання банків.  
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Валютні кредити в Україні: бути чи не бути? Це риторичне запитання 

постало перед політичною та банківською спільнотою минулого року, коли 

гримнула канонада судових рішень про визнання недійсними кредитних 

договорів, укладених в іноземній валюті.  

У відповідь Верховна Рада України Законом "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків 

фінансової кризи" вiд 23.06.2009 р. № 1533-VI, який набрав чинності 

24 листопада 2009 р., тимчасово (до 01.01.2011) заборонила надавати кредити 

та позики в іноземній валюті фізичним особам - резидентам і нерезидентам, які 

не займаються підприємницькою діяльністю. Виняток становлять лише кредити 

і позики нерезидентам для оплати послуг за лікування та навчання за кордоном, 

які мають підтверджуватися відповідними документами. Крім того всі 

розрахунки за цими валютними кредитами повинні здійснюватися в 

безготівковій формі. 

Розглядаючи юридичний аспект цього питання необхідно зазначити, що 

стаття 99 Конституції України говорить, що грошовою одиницею України є 

гривня. Відповідно до ст. 524 Цивільного кодексу України зобов’язання має 

бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. Згідно з ч. 1 ст. 192 ЦКУ 

законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною 

вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.  

Проаналізувавши зазначені норми, можна дійти висновку про неможливість 

взагалі укладання кредитних договорів в іноземній валюті. 

Однак відповідно до ч. 2 ст. 192 ЦКУ іноземна валюта може 

використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом. 

Посилаючись саме на це положення ЦКУ та на Декрет КМУ "Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю", банки вважають правомірним 

надання кредитів в іноземній валюті, із чим я цілком погоджуюся, зважаючи на 

пряму вказівку закону. 

Крім того з урахуванням ст. 524 і 533 ЦКУ при проведенні розрахунків між 

резидентами на території України сторонам надане право, визначаючи в 
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договорі розмір грошових зобов’язань у гривні, вказати еквівалент в іноземній 

валюті. У цьому разі грошовий еквівалент в іноземній валюті - сума, що 

підлягає сплаті у гривнях, - визначається за офіційним курсом відповідної 

валюти на день платежу. Стаття 1054 ЦКУ передбачає що за кредитним 

договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується 

надати позичальникові грошові кошти (кредит) у розмірі та на умовах, 

встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та 

сплатити відсотки. Відповідно до ст. 2 Закону України "Про банки і банківську 

діяльність" кошти - це гроші в національній або іноземній валюті чи їх 

еквівалент.  

Щоб розвіяти ваші сумніви відносно оформлення валютних кредитів, я 

наведу Постанову правління Нацбанку «Про затвердження Правил 

використання наявної іноземної валюти на території України й внесенні зміни в 

інші нормативно-правові акти Національного банку України» від 30 травня 

2007 р., яким визначений перелік використання іноземної валюти на території 

України фізичними особами – резидентами у випадках: 1) оплати мита, інших 

податків і зборів (обов’язкових платежів), митних зборів і фінансових санкцій 

відповідно до митного законодавства України; 2) оплати платежів за охорону і 

супровід підакцизних і транзитних товарів митними органами; 3) оплати 

товарів і послуг у зонах, які звільнені від сплати мита і податків; 4) оплати 

дипломатичним представництвам, консульським установам  іноземних держав 

дозволів на в’ їзд (вивіз) до цих країн фізичним особам, які виїжджають у 

приватних справах та в службове відрядження. 

Як бачимо, оформлення кредитів і виплата кредитів в іноземній валюті 

резидентам на території України в даному переліку відсутні. 

Ураховуючи вищезазначені юридичні колізії вважаю за доцільне висловити 

позицію стосовно недоцільності зняття обмежень на здійснення банками 

кредитування і іноземній валюті з огляду на наступне. 

По-перше, зняття обмежень на валютне кредитування призведе до 

формування тих самих ризиків, реалізація яких була одним з головних чинників 

фінансової кризи 2008-2009 рр. 

По-друге, банки на сьогодні мають достатньо ресурсів в національній 

валюті для надання кредитної підтримки процесам економічного розвитку. 

По-третє, зняття обмежень на валютне кредитування суттєво 

гальмуватиме процес розвитку внутрішнього фінансового ринку. 
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По-четверте, лібералізація умов здійснення валютного кредитування через 

зростання доларизації економіки значно ускладнюватиме процес грошово-

кредитного регулювання. 
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В умовах трансформації національної економіки українським експортерам 

надзвичайно важко завоювати чільне місце на світовому ринку, де постійно 

існує жорстка конкуренція. У той же час ринки країн, що розвиваються, є 

значним резервом для розширення українського експорту, але імпортери з цих 

країн не завжди в змозі здійснити своєчасну, а тим паче – попередню оплату за 

товари. Вирішити зазначені проблеми українським експортерам може 

допомогти такий вид банківських нетрадиційних операцій, як форфейтинг. 

Форфейтинг – це особлива форма фінансування зовнішньоекономічних 

операцій підприємств у формі купівлі комерційним банком (форфейтором) в 

експортера боргових зобов’язань, акцептованих імпортером. 

Основна перевага форфейтингу полягає у тому, що всі ризики за 

борговими зобов’язаннями переходять до форфейтора без права регресу на 

продавця, однак внаслідок цього форфейтор вимагає гарантій банку країни-

експортера. 

В якості боргових зобов’язань, зазвичай, виступають прості або переказні 

векселі, випущені або акцептовані покупцем продукції, з авалем його банку; 

безвідкличні акредитиви з відстроченням платежу, а також інші фінансові 

інструменти на безповоротній основі. Отже, у випадку, якщо імпортер не 

розраховується з форфейтором за поставку, боргові зобов’язання не будуть 

знову повернені експортеру. 

Нажаль, в Україні ринок форфейтингових послуг майже відсутній, що 
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можна пояснити наступними причинами: відсутність в українських банках 

достатнього обсягу довгострокових ресурсів; недосконалість вітчизняної 

нормативної бази, яка регламентує процедуру виконання цієї операції; брак 

вітчизняного практичного досвіду здійснення операцій форфейтинг тощо.  

На мою думку, серед основних причин низького інтересу українських 

банків до форфейтингових операцій є законодавство України про валютне 

регулювання і валютний контроль, яке передбачає, що експортна виручка 

повинна надходити експортеру від нерезидента із-за кордону в повному обсязі. 

Крім того, всі розрахунки мають проводитися відповідно до строків, що 

встановлені у валютному законодавстві. Відповідно до цього українські банки 

можуть виступати лише в ролі агента, а не форфейтора. 

Також труднощі валютного та митного регулювання зовнішніх цінних 

паперів в Україні не дозволяє українським експортерам на сьогодні широко 

використовувати традиційні фінансові інструменти, такі, як тратти та прості 

векселі. Крім того, використання зазначених фінансових інструментів в 

зовнішньоторговельних розрахунках не завжди зрозуміло фахівцям навіть 

великих українських банків, не говорячи вже про представників підприємств-

експортерів. 

У той же час, форфейтингові операції з використанням документарних 

акредитивів і відстрочкою платежу дозволяють українським експортерам 

використовувати зрозумілі та знайомі розрахункові інструменти, залишаючись 

при цьому в межах діючого валютного законодавства. 

Для ефективного форфейтування експортних вимог важливим є 

дотримання наступних умов: експортна вимога повинна бути оборотною і 

безумовною; на векселі повинен бути аваль банку країни покупця, інші вимоги 

повинні супроводжуватися банківською гарантією; якщо платоспроможність 

імпортера викликає сумніви, то форфейтор може вимагати аваль або гарантію 

банку третьої країни. 

Але не дивлячись на зазначені проблеми, в період дефіциту кредитних 

ресурсів для українських банків найбільш оптимальним є пропонування послуг 

з форфейтингового фінансування українських підприємств, особливо за 
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допомогою документарних акредитивів. Оскільки фінансові установи 

збільшують свої комісійні прибутки, а українські підприємства підвищують 

свою платоспроможність за рахунок ефективного управління дебіторською 

заборгованістю. 
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Два роки тому, у вересні 2008-го, в Україні почалася фінансова криза. 

Першою її ознакою стала плавна девальвація національної валюти яка 

проявляється у неухильному послабленні курсу гривні стосовно долара й до 

цих пір.  

Економіка країни наразі відчуває значні проблеми з нестачею грошової 

«крові» у своєму фінансовому організмі. У надзвичайну стійкість наших банків, 

у разі другої хвилі міжнародної фінансової кризи, яку прогнозують експерти, 

зараз мало хто вірить.  

Головна проблема сьогоднішньої України – створити умови для 

ефективного розвитку банківського сектору, як найважливішої умови 

економічного зростання та забезпечення фінансової безпеки. 

Стабілізація та подальший розвиток банківської системи перебувають у 

тісному взаємозв’язку з поступовим нарощуванням банківського капіталу. Вона 

може відбутися лише за рахунок ліквідації проблемних кредитів. Частка 

проблемних кредитів у кредитному портфелі при досягненні критичної межі 

може дестабілізувати усю банківську систему та знівелювати усі заходи до яких 

вдаються влада та комерційні банки задля ефективної роботи. 

Забезпечення цього процесу перед усім потребує зростання кредитної 

діяльності та структури кредитного портфеля у банківському секторі.  
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Вирішення цього завдання потребує, по – перше, створити умови для 

покращення фінансового стану позичальника, дати йому можливість 

використати кредити на розвиток виробництва й відтак повернути запозичення 

в строк. По – друге, треба сформувати надійні джерела кредитних ресурсів. 

Обидва ці завдання має виконати влада – її економічний блок. 

Оздоровленню банківської системи сприяло б продумане «поховання» 

мертвих банків не збурюючи при цьому паніки в суспільстві. Нині близько      

20 банків або перебувають у стадії ліквідації, або в них працює тимчасова 

адміністрація. Ряд банків продовжує затримувати платежі, не виконує своїх 

зобов’язань. Питома вага токсичних активів цих банків перевищує 35%, а 

інколи доходить до 60 – 70% [1, с.8]. Це негативно характеризує всю банківську 

систему і підриває довіру до неї. 

Базовою умовою відновлення довіри до комерційних банків та НБУ є 

якість активів системи. Тому необхідно ліквідувати токсичні активи НБУ, які 

де-факто виникли при рефінансуванні вітчизняних банків під час кризи, 

загальна сума яких становить 80 млрд. грн. це стосується й токсичних активів 

нормально працюючих комерційних банків, питома вага яких становить 20-25% 

[2, с.7]. 

Для виправлення ситуації регулятор і уряд країни повинні вжити 

невідкладних заходів для очищення банківської системи від «поганих» банків 

та створення прозорого, чесного, не корумпованого ринку банківських активів. 

В умовах фінансової нестабільності, одним із найбільш ефективних 

інструментів впливу банківської системи на економіку країни є державні банки. 

Основними причинами появи держбанків, є – необхідність підтримки 

стабільності банківської системи; фінансування соціально корисних, але 

фінансово неприбуткових проектів; стимулювання фінансового розвитку в 

регіонах, куди важко потрапити (або не хочуть потрапляти) комерційні банки; 

необхідність запровадження особливого емісійного механізму завдяки якому 

держава має можливість активно впливати не тільки на грошово-кредитну 

сферу, а й реальний сектор економіки та підтримка купівельної спроможності 
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національної грошової одиниці й забезпечення стабільності функціонування 

фінансово-кредитної системи [3, с.18]. 
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Функціонування банківських установ пов’язано з необхідністю 

постійного уникнення негативних наслідків ризиків, які обумовлені їх 

поточною діяльністю та взаємозв’язком із зовнішнім середовищем. Виходячи з 

цього Національний банк України повинен не тільки ідентифікувати ризики, а й 

виявити можливі для використання менеджментом банку альтернативи 

подолання наслідків настання несприятливих подій. Ефективним інструментом 

вирішення даної проблеми виступає проведення стрес-тестування, яке дає 

можливість надати кількісну оцінку ризиків, і в результаті, акцентувати увагу 

керівництва банку на найбільш витратних аспектах діяльності банківської 

установи в розрізі її фінансової безпеки. Таким чином, актуальності набуває 

визначення сутності поняття стрес-тестування та вимог до його проведення. 

Так, основою формалізації стрес-тестування виступають наступні аспекти: 

- дана категорія характеризується як підхід до оцінки ризику за 

допомогою застосування кількісних методів; 

- основою проведення кількісної оцінки є визначення невідповідності 

показників поточного стану банку нормативно встановленим значенням; 
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- інформаційна база повинна враховувати як макроекономічні і 

мікроекономічні, так і екзогенні та ендогенні фактори ризиків, пов’язані з 

банківською безпекою; 

- результатом впровадження виступає визначення прогнозованих обсягів 

витрат, які будуть характерні для банківської установи в розрізі кожної 

альтернативи прийняття рішення щодо подолання або уникнення негативних 

наслідків ризиків; 

- перевагою застосування є можливість надання ризикам банківської 

діяльності як кількісного, так і якісного визначення; 

- передбачає проведення аналізу впливу коливання одного з факторів за 

умови незмінності інших чинників (оцінка чутливості змін факторів); 

- заключним етапом проведення стрес-тестування є формування 

тактичних та стратегічних програм, направлених на попередження та 

подолання наслідків ризиків різного характеру. 

Отже, актуальності набуває побудова методичного підходу до проведення 

стрес-тестування банків в розрізі фінансової безпеки (за кредитним ризиком, 

ризиком ліквідності, ринковим та операційним ризиком), яка повинна 

передбачати реалізацію наступної послідовності етапів: 

1. Актуалізація параметрів проведення стрес-тестування. 

2. Ідентифікація базових факторів ризиків, притаманних банківській 

діяльності, та переваг, які здатен отримати банк за умови уникнення негативних 

наслідків дії ризиків. 

3. Розробка методичного підходу до надання кількісної 

характеристики кожного із виділених базових факторів ризиків, враховуючи 

той факт, що частина з цих показників є якісними, а іншій частині можна 

поставити у відповідність як якісну, так і кількісну характеристику. 

4. Побудова таблиці відповідності досягнутих переваг банківської 

установи внаслідок подолання притаманних її діяльності ризиків базовим 

факторам, які обумовлюють отримання даних переваг. 
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5. Визначення пріоритетності (аналіз чутливості) груп базових 

факторів ризиків, характерних банківській діяльності, на основі сум отриманих 

бінарних характеристик.  

6. Розрахунок показника невідповідності бінарних характеристик 

кожного конкретного банку нормативно встановленим вимогам в межах 

відповідності отриманих ним переваг базовим факторам ризиків. 

7. Прогнозування значення показника невідповідності бінарних 

характеристик кожного конкретного банку нормативно встановленим вимогам 

в результаті змін, що характеризуються можливими альтернативами прийняття 

рішень в розрізі фінансової безпеки банківської установи. 
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У серпні 2009 року Правління Національного банку України ухвалило 

методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування у 

вітчизняних банках [2] з метою досягнення базового рівня ефективної та 

надійної практики оцінки фінансової надійності банківської системи на основі 

методів стрес-тестування. 

За допомогою стрес-тестування визначаються особливо вразливі місця 

окремих сфер діяльності банків. Згідно із термінологією Банку Міжнародних 

Розрахунків стрес-тестування може являти собою різні методи, що 

використовуються фінансовими інститутами для оцінки своєї уразливості по 

відношенню до виняткових, але можливих подій [1]. Доцільність проведення 

стрес-тестування в українських банках обумовлена наявними загрозами їх 

надійності, на які наражаються банки в процесі своєї діяльності, потребою 

чіткої ідентифікації ризиків, встановлення величини їх впливу та недопущення 

значних фінансових втрат.  
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Відповідно до українського законодавства стрес-тестування – це метод 

кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої 

позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні шокової величини зміни 

зовнішнього фактора [2]. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму 

збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за прийнятими 

припущеннями.  

Проте на практиці сьогодні існує безліч перешкод для ефективного 

розвитку системи стрес-тестування в українських банках. 

По-перше, це відсутність деталізованої методики та алгоритму 

проведення стрес-тестування в банках. Передбачається, що кожен банк має 

самостійно розробити власну процедуру проведення стрес-тестування та 

запровадити свої моделі для аналізу впливу різних факторів на фінансову 

стійкість з урахуванням індивідуальності банківського портфеля та специфіки 

своєї діяльності.  

По-друге, рівень фінансових витрат по впровадженню системи стрес-

тестування (купівля відповідного програмного забезпечення, навчання 

персоналу тощо) є занадто високим. 

По-третє, відсутність досвіду по проведенню стрес-тестування спричиняє 

суттєві помилки у висновках, прогнозах і припущеннях.  

По-четверте, асиметричність інформації спричиняє спотворені висновки і 

результати стрес-тестів, що надалі може привести впровадження системи 

просто до обов’язкової форми звітності. 

Для успішного впровадження і розвитку системи стрес-тестування в 

Україні потрібним є проведення наступних заходів:  

1. Розробка чіткої інструкції по організації і проведенню стрес-тестування 

в банках та загальноприйнятної форми звітності про результати проведення 

стрес-тестів.  

2. Впровадження методики стрес-тестування для кожного банку окремо 

повинне стати однією з конкурентних переваг, а не обов’язковою нормою НБУ. 

У такому випадку банки самі будуть зацікавлені в достовірності інформації, що 

подається, оскільки зможуть оцінювати конкурентні позиції, порівнюючи 

власні результати стрес-тестування з результатами банків-конкурентів. 
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3. Розвиток і впровадження додаткових методик стрес-тестування, окрім 

аналізу чутливості та сценарного аналізу, спрямованих на оцінку вірогідності 

реалізації стратегії банку в повному обсязі.  

У цілому впровадження системи стрес-тестування в діяльність 

українських банків сприятиме підвищенню ефективності оцінки і управління 

фінансовою стійкістю як окремих банків, так і підвищення рівня надійності 

банківської системи України загалом. 
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Як відомо, у світі є різні моделі іпотечного кредитування і кожна з них є 

по-своєму ефективною. Головне питання – як створити в Україні власну 

ефективну модель вітчизняного іпотечного ринку. 

З метою формування повноцінної системи іпотечного кредитування варто 

розумно застосовувати накопичений іноземний досвід надання і 

обслуговування іпотечних позик.  

Основними моделями системи іпотечного кредитування в світі 

вважається три [1]: обмежено – відкрита (європейська); розширено – відкрита 

(американська); модель збалансованої автономії (німецька). 

До характерних особливостей обмежено – відкритої моделі іпотечного 

кредитування можна віднести наступні ресурси для надання іпотечних позик 

банки формують використовуючи переважно залучені кошти; рівень 
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відсоткових ставок за іпотечними житловими кредитами безпосередньо 

залежить від ситуації на фінансово-кредитному ринку країни [1]. 

Відносно проста схема організації іпотечного кредитування за даною 

однорівневою моделлю обумовила досить широке практичне застосування її в 

багатьох країнах світу, в першу чергу, в країнах Східної Європи. Однорівнева 

модель іпотечного кредиту передбачає наявність потужної банківської системи, 

спрямованої на інвестування реальної економіки. Польща, Угорщина, Чехія та 

Словаччина у 1990-х роках обрали однорівневу модель іпотечного 

кредитування [2]. При наданні характеристики обмежено-відкритій системі 

іпотечного кредитування слід зазначити, що при реалізації зазначеної моделі 

виникає один із значущих ризиків, відсотковий ризик – ризик зміни відсоткових 

ставок на ринку [1].  

Реалізація другої моделі – розширено-відкритої або американської – 

можлива лише за умови створення „живої” інфраструктури іпотечного ринку 

[3]. Роль держави при цьому полягає в контролі за емісією іпотечних цінних 

паперів, що обертаються на вторинному ринку.  

За даною моделлю іпотечного кредитування процес надання позики 

поділяється на два етапи: 1. ініціація – процедура видачі первинного іпотечного 

кредиту, що включає перевірку як самої власності, яка передається в заставу, 

так і позичальника, його здібності виконати зобов’язання згідно з кредитним 

договором; 2. посередництво – процес придбання іпотечними посередниками 

індивідуальних іпотечних позик у іпотечних, ощадних та комерційних банків і 

трансформація їх у цінні папери, пропоновані до продажу інвесторам на 

вторинному ринку застав. Це широко відома в США і в нашій країні 

Федеральна національна іпотечна асоціація „Фенні Мей”(створена у 1938 році). 

Головною метою даної іпотечної компанії є рефінансування іпотечної системи. 

Суб’єктами кредитування в рамках третьої моделі – збалансованої 

автономії або німецької/європейської – виступають як іпотечні банки, так і 

спеціалізовані ощадні банки – ощадні каси та будівельні ощадні каси 

(Bausparkasse) [4]. Головним принципом даної моделі є позиково – ощадний 

принцип функціонування. Це означає, що формування кредитних ресурсів 

здійснюється за рахунок заощаджень вкладників, які прагнуть отримати 

житлову іпотечну позику. Акумулювання грошових коштів відбувається 

шляхом реалізації різних накопичувальних програм та через випуск житлових 

облігацій.  
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У перспективі в Україні потрібно шукати шляхи поєднання переваг одно 

– і дворівневої системи іпотечного кредитування. Адже, поєднання технологій 

різних систем дасть можливість створити власну досконалу систему іпотечного 

кредитування. 

Ми можемо припустити можливість домінування американської моделі 

при створенні вітчизняного аналогу, оскільки на сьогодні жодна з 

використовуваних раніше моделей не змогла розв’язати проблеми 

довгострокового ресурсу для банків або гнучкості управлінням портфелем 

іпотечних кредитів.  
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Кредит на белорусских землях имеет многовековую историю, своими 

корнями она уходит в XV в. Однако лишь в XIX в. возникли первые кредитные 

учреждения, ставшие прообразом современных коммерческих банков. 

Значительную роль в кредитных отношениях белорусских губерний сыграл 

национальный фактор. Многовековой опыт евреев-ростовщиков был незаменим 

в условиях отсутствия квалифицированных кадров при основании кредитных 

учреждений. Первый белорусский городской общественный банк был 

образован в 1870 году в Могилевской губернии – в Гомеле. Первый 

коммерческий акционерный банк возник в Вильно в 1872 году, вскоре он 
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распространил свою деятельность на ряд белорусских уездов, кредитуя 

местных лесопромышленников, а затем открыл здесь свои отделения. [1] 

В 1873 году крупные помещики и купцы Беларуси основали Минский 

коммерческий банк. К 1900 году восемь обществ взаимного кредита 

функционировали на территории Беларуси. Существенное место на рынке 

ссудного капитала досоветской Беларуси занимала ипотека. На 1 января 1914 

года в 14 белорусских городах функционировало 17 отделений столичных 

общероссийских банков.  

Коммерческие банки начали появляться в республике еще в период СССР 

(первым стал Минский инновационный банк, созданный в 1988г.).  

Становление банковской системы Республики Беларусь началось c обретения 

страной государственного суверенитета. В 1991 г. начался бум образования 

банков второго уровня. Только в этом году их было учреждено 14, в 

последующие годы создавалось по 5-10 новых банков  (вплоть до 1995 г., когда 

их число достигло 49). 

На данный момент банковский сектор Республики Беларусь играет 

доминирующую роль на рынке финансовых услуг. По состоянию на 08.09.2010 

года банковский сектор страны включал 31 действующий банк. Нормативный 

капитал банковского сектора по состоянию на 1 июля 2010г. составил 

14,3 трлн. руб. За первое полугодие он увеличился на 6,4%. Совокупный 

уставный фонд банков первом полугодии увеличился на 88,1 млрд. руб. и на 1 

июля 2010 г. достиг 9,6 трлн. руб. Иностранный капитал по состоянию на 1 

июля 2010 г. присутствовал в уставных фондах 26 действующих белорусских 

банков. В прошедшем полугодии банки оказали значительную кредитную 

поддержку экономике. Требования банков к экономике за полугодие выросли 

на 8,3 трлн. руб. На 1 июля 2010 г. их объем достиг 74,7 трлн. руб. [2] Таким 

образом, банковская система обеспечила кредитование важнейших 

направлений социально-экономического развития страны.  

Сохранение и повышение устойчивости функционирования банков по-

прежнему останется ключевым направлением развития банковского сектора. 

Для этого работа банков будет сосредоточена на снижении кредитных рисков, 
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привлечении средств населения на долгосрочной основе, усилении финансовой 

дисциплины, а также активизации привлечения зарубежного капитала. [3] 

От состояния банковской системы государства существенным образом 

зависит устойчивость национальной валюты, ее покупательная способность, 

что имеет первостепенное значение для государственного суверенитета. 

Устойчивость функционирования банковского сектора является одним из 

ключевых необходимых условий восстановления высоких темпов 

экономического роста в Республике Беларусь. 
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Найпершим та головним завданням банківської системи незалежної 

України стало повернення довіри з боку населення та суб’єктів 

господарювання. Адже за умови відсутності та недостатніх обсягів інвестицій, 

які здатні забезпечити державний та місцеві бюджети, власні фінанси 

підприємств, інші можливі джерела, банківські кредити відіграють важливу 

роль у наданні стартового поштовху у розвитку економіки. Відповідно, довіра 

до банків означає приплив тимчасово вільних коштів та можливість їх 

трансформації.  

Світова фінансова криза, яка розпочалася у 2008 р, на Україну прийшла 

одночасно з кризою довіри до банківських установ, на якийсь час повністю 
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спаралізувавши активності на ринку банківських послуг. Її наслідки досі не 

усуненні, а серед причин – висока чутливість банків та залежність від факторів 

зовнішнього середовища, зокрема неконтрольованого поширення негативної 

інформації за відсутності конструктивної протидії.  

Будь-які зміни у структурі банку, керівного складу, зміна назви та 

власників фінустанови можуть спричинити суттєвий відтік клієнтської бази та 

вплинути як на стабільність окремого банку, так і через глибоку інтегрованість 

на усю банківські систему. Має значення і ринкова частка банку та його 

розміри. Отже, в процесі підготовки до злиття чи поглинання однією 

банківською установою іншої та увесь трансформаційний період необхідно 

здійснювати реалізацію додаткових заходів для забезпечення стабільності 

банківської установи. 

На нашу думку, такі заходи  за змістом можна розділити на фінансові, 

організаційні та інформаційні. Під фінансовими розуміємо чіткий розрахунок 

усіх можливих витрат та збитків, пов’язаних з даною трансакцією, та наявність 

спеціального стабілізаційного фонду для їх покриття. Організаційні мали б 

забезпечити поступове перетворення організаційної структури у відповідності 

до місії, задач та цілей новоутвореного банку. І нарешті, інформаційні – 

передати різними засобами комунікації інформацію про зміни поряд із 

збереженням високого ступеня довіри до банківської установи та мінімізацією 

непорозумінь щодо можливих (уявних) негативних наслідків. Такі заходи мали 

б охопити кілька цільових груп – персонал банку, клієнтів, партнерів, інших 

контрагентів, потенційні клієнти тощо. 

 За напрямом дії інформаційні заходи доцільно розділити на зовнішні та 

внутрішні. Внутрішні спрямовуються на персонал в цілому та управлінських 

склад з метою конкретизації індивідуальних задач, формування цілісного 

бачення тактичних та стратегічних цілей організації. Особистісний фактор для 

банківської сфери є важливішим, ніж, до прикладу, для виробничої.  

Наявна корпоративна культура та позитивне сприйняття власної 

причетності  проектуються на клієнтів, від лояльності яких залежить дохід 

банку. Інструментарієм забезпечення внутрішніх інформаційних заходів 
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виступають інструкції, рекомендації, спеціальні інформаційні ресурси, особисті 

звернення керівництва та власників, обговорення змін та окреслення 

перспектив подальшого розвитку на зборах, засіданнях тощо. Зовнішні 

інформаційні заходи реалізовуються через ЗМІ, спілкування з персоналом 

банку, спеціальні інформаційні ресурси – корпоративні видання, сайти, дошки 

оголошень тощо. 

Ефективна реалізація стабілізаційних заходів забезпечить безперебійну 

роботу банківської установи, дозволить уникнути ризиків, пов’язаних із 

поведінкою контрагентів в умовах відсутності та спотворення інформації. 

Успішне подолання перехідного трансформаційного періоду є передумовою 

появи ефекту синергії, задля якого найчастіше здійснюються угоди зі злиття та 

поглинання. 

 
 
 
УДК 336.76 

Фонды банковского управления в развитии финансового рынка 
Республики Беларусь 
 

Елена Александровна Хрусь 
заведующая лабораторией «Учебно-тренировочный банк» 

УО «Полесский государственный университет» 
г. Пинск, Республика Беларусь 

 
Законодательство Республики Беларусь не предусматривает такой формы 

деятельности, как паевые инвестиционные фонды. Однако, с 1 мая 2010 года 

вступил в силу Указ Президента РБ 131, в соответствии с которым 

ОАО "Белинвестбанк" и ОАО "Приорбанк" получили право создать фонды 

банковского управления (ФБУ). Создание ФБУ в Республике Беларусь с одной 

стороны призвано активизировать процесс формирования структуры 

институциональных инвесторов на белорусском рынке ценных бумаг, 

способствовать развитию инвестиционной деятельности, оживлению 

финансового рынка. С другой стороны, появлению новых финансовых 

инструментов и новых направлений вложения средств, для  корпоративных и 

индивидуальных инвесторов. Особенно, для последних, так как среди 
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корпоративных инвесторов осуществляющих инвестиционную деятельность 

только 4,7% к общему числу предприятий всех отраслей мотивированы  

получением дополнительного дохода от финансовых вложений. В данном 

контексте возникает вопрос, а какова перспектива  фондов банковского 

управления у частных инвесторов? 

Традиционной формой сбережения доходов населения являлись и 

остаются банковские депозиты. С 2006 г. банки республики начинают активно 

предлагать клиентам новую форму сбережений - облигации. В настоящее время 

в республике сложилась положительная тенденция роста объема эмиссии 

облигаций. Объем выпущенных облигаций для физических лиц за 2009 год 

увеличился в 2,3 раза. Однако, не смотря на преимущества данной формы 

сбережений и преференции в части налогообложения, корпоративные 

облигации не получили широкого распространения среди частных инвесторов. 

Объяснением можно считать тот факт, что множественные механизмы 

заинтересованности вкладчиков белорусскими банками и не достаточная 

финансовая грамотность населения сводит привлекательность данной формы 

сбережения к минимуму.  

Теперь рассмотрим вложения в ФБУ. С одной стороны доверительный 

управляющий не гарантирует предполагаемый уровень доходности, с другой 

стороны существующая практика предусматривает, что за свои услуги 

управляющая компания и ее агент получают вознаграждение и скидки, размер 

которых определяется Правилами доверительного управления  фондом. 

Надбавка – это денежные средства, требуемые управляющей компанией или 

агентом дополнительно к стоимости доли (пая) при вхождении в фонд (размер 

надбавок может варьироваться от 0 до 1,5%). Скидка – это денежные средства, 

удерживаемые управляющей компанией или агентом из стоимости доли (пая) 

при выходе из фонда (размер скидок может варьироваться от 0 до 3%). 

Постоянно выплачиваемое вознаграждение управляющей компании, даже в 

момент, когда фонд терпит убытки колеблется в пределах от 0,5% до 5% 

стоимости чистых активов. 
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Принимая инвестиционное решение, рассматриваются альтернативные 

направления вложения средств и здесь, как правило, ориентируются на 

доходность банковских депозитов. В республике в 2009 году средние 

процентные ставки по вновь привлекаемым депозитам свыше 1 года сложились 

на уровне 20,6 % (в национальной валюте) и 10,3 % (в иностранной валюте). 

Оценив средние расходы учредителей фондов, планируемый уровень инфляции 

можно сделать первоначальное предположение, что выбор инвестора будет 

однозначно не в пользу фонда. Вместе с тем не следует забывать, что 

управление фондом будет осуществляться профессионалами, а, следовательно, 

доходы фонда будут ограничиваться только уровнем профессионализма 

доверительного управляющего и состоянием финансового рынка.  

В заключение хотелось бы отметить о сложности прогнозирования 

результатов эксперимента с созданием ФБУ в республике. Однако можно 

утверждать, что в сложившейся ситуации на депозитном рынке привлечь 

средства инвесторов в фонды будет нелегко. 

 

 

Основные направления антикризисной поддержки Центральным 
банком РФ российской банковской системы 
 

Лела Васильевна Чхутиашвили 
старший преподаватель кафедры экономики 

Московской государственной юридической академии им. О.Е.Кутафина, 
кандидат экономических наук 

 
Устойчивость развития национальной экономики Российской Федерации 

и банковского сектора зависит от деятельности Центрального банка РФ. 

Центральный банк РФ играет ключевую роль в экономике страны. Именно на 

него возложены полномочия по защите национальной валюты, укреплению и 

стабилизации банковской системы РФ, обеспечению ее качественного 

функционирования. Особенно необходима реализация данных полномочий в 

кризисных ситуациях.  

Принятые Правительством и Центральным банком РФ в период мирового 

экономического кризиса меры позволили не допустить катастрофического 
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развития событий в национальном финансовом секторе и сохранить контроль 

над основными финансово-экономическими процессами.  

Центральный банк РФ проводил меры по восстановлению ликвидности 

банковского сектора, также меры по реструктуризации банковской системы - 

организационные процедуры, приводящие к оздоровлению банковского 

сообщества, ликвидации неплатежеспособных банков. Одной из важнейших 

задач в преодолении последствий банковского кризиса стало восстановление 

капитала банковской системы (выкуп плохих активов банков за счет 

Центрального банка). 

В 2009-2011 годах деятельность Центрального банка РФ в сфере 

банковского регулирования и надзора в соответствии с Федеральным законом 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» будет 

направлена на поддержание стабильности банковской системы России и защиту 

интересов вкладчиков и кредиторов. Одновременно Центральный банк будет 

уделять повышенное внимание вопросам развития банковского сектора. 

Центральный банк продолжит работу по следующим направлениям:  

• обеспечение открытости деятельности кредитных организаций, в том числе 

прозрачности структуры собственности акционеров (участников); 

• упрощение и удешевление процедур реорганизации, включая присоединение 

кредитных организаций, создание дополнительных условий для 

информирования широкого круга лиц о реорганизационных процедурах; 

• оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания 

населения, субъектов среднего и малого бизнеса; 

• обеспечение противодействия допуску к участию в управлении кредитными 

организациями лиц, не обладающих необходимыми профессиональными 

качествами или имеющих сомнительную деловую репутацию, включая 

создание механизма оценки деловой репутации руководителей и владельцев 

кредитных организаций; 

• рационализация механизмов контроля за приобретением инвесторами акций 

(долей) кредитных организаций. 



 195 

При взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

Центральным банком РФ будет реализовываться взвешенная 

макроэкономическая политика, направленная на поддержание баланса между 

усилением социальной поддержки населения и стимулирования развития 

отраслей экономики - с одной стороны, и сохранением приемлемого уровня 

инфляции и устойчивого курса рубля - с другой.  

Деятельность Центрального банка РФ по совершенствованию 

национальной платежной системы будет направлена на обеспечение 

эффективного и бесперебойного ее функционирования, способствующего 

укреплению финансовой стабильности в стране и эффективному проведению 

денежно-кредитной политики. Банком будет продолжена работа по участию в 

совершенствовании законодательства, устанавливающего организационные и 

правовые основы платежной системы России. 

 

 
УДК: 336.71:330. 

Злиття та поглинання у банківському секторі як метод виходу 
з фінансової кризи 

Віта Іванівна Шевченко 
асистент кафедри фінансів 

Білоцерківського національного аграрного університету, 
здобувач ДННУ „Академія фінансового управління” 

НДФІ при Міністерстві Фінансів України 
 
Від успішної діяльності банків завжди залежав стан як фінансової системи, 

так і національної економіки в цілому. Але в останні десятиріччя вплив 

банківської сфери на матеріальне виробництво і всі громадські процеси 

відчутно посилився. Ці зрушення мають спільну основу – інтеграцію, що 

переростає у глобалізацію національних фінансових ринків. Проте кризові 

явища фінансового сектора України суттєво послабили банківську систему 

країни, що позначилося на можливостях кредитування виробничого сектора. 

Відповідно до доповіді Всесвітнього економічного форуму Financial 

Development Report 2009 українські банки потрапили на одне з останніх місць 

(53 з 55 місць). Минулого року вітчизняні банки займали 51 місце [2]. Одним з 

факторів такого становища є недостатній рівень концентрації капіталу 
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вітчизняних банків. Ще у березні 2009 року, Базельський комітет з банківського 

нагляду оголосив, що рівень капіталу в банківській системі потребує 

посилення, щоб підвищити її стійкість до майбутніх економічних та фінансових 

стресів. Це має бути досягнуто шляхом комбінації заходів, таких як 

запровадження стандартів для сприяння побудові буферів капіталу, що може 

бути задіяне у періоди стресів, підвищення загального рівня та якості 

банківського капіталу, поліпшення покриття ризиків капіталом та 

впровадження додаткових заходів. Посилення механізму капіталізації у світі 

таким чином покращить довіру та закладе основу для більш надійної 

банківської системи. 

Ураховуючи важливість ринку банківських злиттів та поглинань в процесі 

забезпечення стабільності та ефективності банківського сектору, дослідження 

цих процесів є дуже актуальним. Актуальність дослідження проблем злиття та 

поглинання обумовлюється також посиленням експансії банківських послуг 

іноземних банків.  

Кризові процеси у фінансових системах ряду країн акцентували увагу на 

проблемі недостатньої концентрації капіталу їх банківських установ. 

Обов’язковою умовою виходу цих країн з кризи є зміцнення банківського 

сектору. Більшість органів банківського регулювання вжили різні заходи для 

попередження краху своїх фінансових систем. Ці заходи підтримки можна 

розділити на чотири категорії: 1) розширення страхування роздрібних вкладів 

(населення); 2) видача гарантій на зобов’язання банків (відмінні від вкладів); 

3) ін’єкції капіталу (державні); 4) викуп або гарантування активів, що 

утримуються банками. 

Ці заходи доповнювалися наданням ліквідності центральними банками та 

політикою зниження процентних ставок (дешевих грошей). На сьогодні 

Австралія, Німеччина, Іспанія, Британія, США та Нідерланди здійснили всі 

чотири заходи. Крім них більше ніж дюжина країн також запровадили 

принаймні три з таких заходів. Тобто спостерігається схожий підхід у багатьох 

країнах. Серед західних країн три чверті розширили свої схеми страхування та 

запровадили гарантії на зобов’язання банків і програми ін’єкції капіталу. Викуп 

активів не був дуже популярним до недавніх часів, але зараз вже проводиться 

кількома країнами [1]. 
У непростих умовах кризи зусилля Банка Росії були направлені на 

запобігання масовим банкрутствам російських банків. ЦБ двічі приймав 

рішення про зниження нормативів обов’язкових резервів. Було значно 
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розширено перелік банківських активів, які приймаються ЦБ в заставу 

рефінансування банків.  

По ініціативі Банка Росії було внесено зміни в законодавство, які 

дозволили йому надавати банкам кредити без забезпечення. На сьогодні доступ 

до цього виду кредиту мають приблизно 190 банків. Таким чином, ЦБ прийняв 

на себе дуже серйозні кредитні ризики. Проте, надалі кредити без забезпечення 

будуть поступово заміщуватися більш традиційними інструментами 

рефінансування. Крім того, Банк Росії отримав право підписувати договори, які 

передбачають компенсацію ЦБ частини збитків, які виникають в результаті 

кредитування ними інших банків. Типова угода передбачає можливість 

компенсації до 90% таких збитків. Застосування такого механізму тимчасове. 

Він має на меті підтримку міжбанківського ринку в умовах кризи. 

Нажаль, не достатня увага приділяється використанню концентрації 

капіталу як методу зміцнення банківського сектору. Розвиток вітчизняних 

процесів консолідації є необхідною умовою розширеного відтворення як 

окремих банків, так і банківської системи країни, а також передумовою 

інтеграції у світову фінансову систему. 

Злиття та поглинання банків слугують одним з методів оздоровлення 

банківської системи і підвищення її ефективності. У своїй основі банківська 

консолідація як рух капіталу – це механізм перерозподілу капіталу від менш 

ефективних власників до більш ефективних чи передача керівництва банком в 

інтересах власників від менш ефективних менеджерів до більш ефективних з 

ціллю підвищення доходності від вкладень у капітал. Зростання вартості банку 

підвищує його конкурентоспроможність. Механізм злиття та поглинання 

застосовується тоді, коли придбання конкурентних переваг можна отримати з 

меншими витратами за рахунок зовнішніх джерел шляхом придбання активів 

іншого банку. 
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Секція III 
Проблеми методології та практики управління фінансами 
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Якщо розглядати у загальних рисах Україну, то за період з 1991р. вона 

втратила більше 90% тієї частки обсягів промислового виробництва, яку мала  

по відношенню до світового рівня.  У 1991р. Україна виробила 2% від світового 

ВВП, а у 2009р. – тільки 0,2%.[1,с.В3] Економіка України зазнала збитків, які 

більш ніж удвічі перевищили втрати, завдані їй Другою світовою війною 

[2,с.223]. Чисельність населення України зменшилась з 52,3 млн. осіб у 1992р. 

до 45,8 млн.станом на 01.08.2010р., або на 6,5 млн. Це майже стільки, як 

втратила Україна за період Другої світової війни (розрахунки авторів). Все це 

призвело до того, що конкурентноздатність всієї української економіки, у тому 

числі і регіональних, значно погіршилась. До цього потрібно врахувати і вплив 

на такий стан і світової економічної кризи, яка розпочалася у 2007році із 

Сполучених штатів Америки. Вона негативно вплинула на всі країни світу і, 

практично найбільше на Україну, яка опинилася другою у світі по негативних 

наслідках після Ісландії. Вихід із цієї кризи  буде не безболісним і не швидким 

для більшої частини економік планети. Так, у першому кварталі 2010р. ВВП 

Євросоюзу (ЄС) зріс усього на 0,2%. У той же час у країнах БРІК зростання 

становило у Бразилії – 9%, Росії – 2,9%, Індії – 8,6%, у Китаї – 11,9%. В Україні 

у цьому ж періоді зростання ВВП становило - 4,8%, а зростання промислового 

виробництва – 12,6% [1,с.В2].  

У період перехідної  економіки суттєво зростає роль і місце інвестиційної 

діяльності. Це було і буде на всіх етапах економічного розвитку, тим більше – 

на усіх перехідних етапах, змінах суспільного виробництва і політичних 

(економічних) устроїв. Від інтенсивності і результативності інвестиційних 

процесів залежить успішність усіх перетворень у сферах економічного, 
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політичного та соціального спрямування, побудова цивілізованого суспільства, 

його ефективного розширеного економічного  відтворення. Інвестиційно-

інноваційна діяльність – це один із напрямів стратегічного управління, що 

здійснюється на якісно вищому рівні організації і управління. 

Подолання кризи потребує глибинної структурної перебудови основ 

світової економіки, фінансової системи, виробничих відносин і зміни 

технологічного укладу глобалізованого суспільства. Фундаментальну природу 

зазначеного явища відображають великі цикли (на нашу думку-краще довгі 

цикли) розвитку світової економіки, які зараз деякі науковці називають 

кондратьєвськими [3,с.8].  

Економічно розвинені країни знаходяться на 4-5-6 рівні (1940-1990рр., 

1990-2040рр., 2040-2090рр.) технологічних укладів економічного розвитку 

(розвиток мікроелектроніки та ком’ютерної техніки, штучних полімерів, 

оптоволоконних технологій, космічної техніки, генної інженерії, нетрадиційної 

енергетики, біотехнології, нанотехнології, штучний інтелект, глобальні 

інформаційні системи). 

Україна знаходиться на 3-4 рівнях (1890-1940рр., 1940-1990рр.), в 

окремих секторах економіки – на 5 рівні (1990-2040рр.). 

Отже, для подолання економічного відставання української економіки 

необхідно змінити акценти в пріоритетах і формах інвестиційно-інноваційного 

розвитку. Треба оптимізувати структуру економіки країни, зменшити частку 

галузей сировинного спрямування і тих, що у великих обсягах, споживаючи 

природні ресурси, негативно впливають на природне середовище і життя 

людини, а продукція їх значною мірою вивозиться за межі України і не впливає 

на підвищення  рівня життя українського народу. Треба збільшувати частку 

наукомістких галузей з екологічно чистими технологіями, легкої та харчової 

промисловості, галузей сільського господарства, сфери послуг, і вкладення 

капіталу у людський інтелект. 

Така структурна переорієнтація інвестицій дасть можливість 

оптимізувати частку фонду нагромадження в складі національного доходу, 

перебороти застарілі диспропорції, збалансувати економіку, досягти більш 

високого рівня життя.  
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Поступова комерціалізація науки є частиною цілісного механізму 

створення і реалізації інновацій в рамках національної інноваційної системи. В 

свою чергу це дозволить активізувати фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження та їх взаємозв’язок. Сьогодні у світі вичерпуються традиційні 

джерела енергії, зростає вартість їх видобування, інтенсивно забруднюється 

довкілля, руйнується біосфера, утворюється надмірна кількість органічних 

відходів промислового, сільськогосподарського та побутового походження. 

Одним із способів вирішення цих проблем є біоенергетика, яка має глобальну 

перспективу. З метою скорочення використання природного газу, мазуту та 

вугілля, підвищення рівня енергетичної безпеки різні країни швидко 

впроваджують біомасові технології. 

В Україні комерціалізація науки, як і в більшості пострадянських країн 

перебуває на початковій стадії. Помилково вважається, що наука і НДДКР не є 

об’єктами ринкових відносин, а елементи так званої «невиробничої сфери». 

Україна, маючи значний потенціал в галузі нових технологій, новітніх 

проектно-конструкторських розробок із світовим рівнем 

конкурентоспроможності недостатньо його використовує. Здебільшого це 

пов’язано з достатністю або відсутністю фінансування перспективних проектів 

для їх комерційної реалізації, в т.ч. і в сфері біоенергетики. 
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Важливим елементом системи комерціалізації науки є наукові парки. 

Законом України «Про наукові парки» від 25 червня 2009 р. N 1563-VІ, були 

визначені правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані із створенням  

та функціонуванням наукових парків. Дискусії, щодо ефективності наукових 

парків не зупиняються і по сьогоднішній день. Проте, науковий парк являється 

своєрідним ринком наукових досліджень та інновацій. 

Біоенергетика продовжує впевнено зміцнювати свої позиції на світовому 

енергетичному ринку, залучаючи все більше країн до виробництва енергії з 

біомаси. Після прийняття постанови Президії НАН України «Про цільову 

комплексну програму наукових досліджень НАН України «Біомаса як паливна 

сировина» («Біопалива»)», від 28.02.2007 № 56, розвиток біоенергетики вийшов 

на якісно новий рівень. 

Планується створити науковий парк «БІОЕНЕРГІЯ» в місті Черкаси. 

Його засновниками виявили бажання стати: Національний університет 

біоресурсів і природокористування (м. Київ); Національний науковий центр 

Національної академії аграрних наук «Інститут механізації та електрифікації 

сільського господарства» (Київська обл., м. Біла Церква); Черкаський 

державний технологічний університет, Кам’янський машинобудівний завод  

(Черкаська обл., м. Кам’янка) та інші. Слід зазначити що діяльність парку не 

буде обмежуватися лише сферою біоенергетики, для підвищення його 

конкурентоздатності, про що буде зазначено в установчих документах. 

За основу моделі відбору проектів парку можна взяти методику 

проведення державної експертизи інноваційних проектів, затверджену Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2008 р. N 114. В процесі 

реалізації проекту дана методика буде удосконалена та розширена, з 

урахуванням специфіки діяльності. 

Створення наукового парку «БІОЕНЕРГІЯ» дозволить створити 

оптимальні умови для співпраці вчених, які займаються питаннями 

біоенергетики, інвесторів, які бажають вкладати кошти в перспективні проекти 

цієї сфери, та машинобудівельників, які будуть виготовляти біогазові 

установки. 
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Глобалізаційні процеси вимагають від української банківської системи 

збільшити вимоги до банків в цілому, а також посилення впливу регулятора на 

фінансовий сектор. Такий підхід виправдовується в умовах посилення 

фінансової нестабільності – посилення контролю сприяє зменшенню 

зловживань та підвищенню стабільності банківського сектору в цілому.  

Розглянемо персонал, як перший з елементів операційного ризику. 

Відсутність якісної підготовки персоналу з питань управління та аналізу 

операційного ризику являється одним з основних причин неможливості 

введення системи управління даним видом ризику в сучасних банках. Окрім 

того, необхідну, на думку авторів, вводити так звану «дисципліну банкіра» – 

відповідальність за надання достовірних точних і вчасної інформації про 

настання випадку операційного ризику. Звідси слідує, що розуміння 

персоналом необхідності надання такої інформації не є порушення 

корпоративних прав, а замість цього стимулює створення оптимізованої 

системи менеджменту банку. 

Слід також визначити,що введення системи операційного ризику є не 

лише статтею додаткових витрат, а й способом оптимізації роботи ризик-

менеджменту та банку в цілому. 

Наступною проблемою, що перешкоджає введенню системи операційного 

ризик менеджменту є відношення власників до досліджуваного нововведення. 

В даному контексті слід визначити такі підходи. Якщо мова йде про банки з 

іноземними інвестиціями, або ж іноземні банки, то система управління 

операційного ризику, здійснюється за вимогами ІІ Базельської домовленості. 

Говорячи ж про українські банки, слід визначити ряд особливостей. Власник, 

оцінюючи ефективність діяльності банку в період стабільності не виділяє 



 203 

достатньої уваги управлінню операційними ризиками, внаслідок чого настання 

такого випадку, є як для власника, так і для топ менеджерів є несподіванкою. 

Наступним елементом операційного ризик менеджменту є інформаційні 

системи та технології. При розгляді даного аспекту, найбільш негативним 

впливом на процес введення системи управління є такі фактори, як 

використання дешевих/безкоштовних інформаційних систем та мереж, що є 

недостатньо захищеними від зовнішніх атак. Проблема інтеграції 

інформаційних потоків, що в перспективі призвело б до інтеграції 

іформаційних систем до єдиної мережі, а отже мінімізації ризиків, що 

спричинялися б втратою інформації через особливості власних інформаційних 

систем. 

Ще одною проблемою для інтеграції системи операційного ризику в 

банківську систему України є методологічні перешкоди. До них слід віднести ті 

проблеми, що виникають у банку з приводу розробки власних методик 

оптимізації оцінки різних економічних факторів. Однак, розроблені на 

сьогоднішній день економічні моделі не відповідають існуючим реаліям: 

наприклад, так звана теорія «занадто великі що б збанкротувати», що була 

нівельована фінансовою кризою. 

Якщо ж говорити про зовнішні ризики, то існує ряд питання 

макроекономічного значення, що зменшуватимуть ефективність введення 

системи оптимізації ризиків операційного характеру. До таких питань 

належать: проблеми циклів економічної системи; політична нестабільність 

українського соціуму; мінливість чинного законодавства, як результат 

попереднього чинника ; низький рівень довіри до банківської системи в цілому. 

Однак, не можна не відзначити й позитивні стимули введення статей ІІ 

Базельської угоди, що стосуються операційного ризику банку. До них можна 

слід віднести перспективи розвитку, адже банки, здійснюючи свою діяльність 

мають досить значні прибутки, що в перспективі можуть стати джерелами 

формування фонду операційних втрат, і як наслідок – збільшення стійкості та 

зменшення тиску з боку НБУ. Ще слід зосередити увагу на намаганні НБУ 

ввести норми ІІ Базельської угоди в нормативне поле банківської діяльності. 
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За останні двадцять років малий бізнес отримав широку 

розповсюдженість по всьому світу. В 70-80-х років ХХ століття в структурі 

економіки США, Японії, Німеччини, Франції, Канади, а дещо пізніше Італії, 

Іспанії та інших країн більш міцні позиції по створенню валового національно 

продукту, за кількістю підприємств та зайнятих на них, освоєнню нових 

технологій стали займати суб’єкти малого бізнесу. 

Розглянувши досвід зарубіжного підприємництва, можна зробити 

висновок, що будь-яка допомога малому бізнесу в різних країнах здійснюється 

по-різному, але обов’язково при певній участі державних органів: прямі 

пільгові субсидії, гарантії позик які отримуються від приватних банків пільгове 

оподаткування. 

За результатами групування та узагальнення матеріалів про надання 

допомоги малому бізнесу розвинених країнах світової економіки, можна 

виділити наступні моделі кредитування суб’єктів малого бізнесу: американська, 

європейська, японська, постсоціалістичних країн. 

Американська модель кредитування суб’єктів малого бізнесу направлена 

на стимулювання економічного зростання шляхом кредитування суб’єктів 

малого бізнесу з бюджетів (державних і муніципальних) та широкого розвитку 

кредитних спілок. 

Європейська модель кредитування суб’єктів малого бізнесу направлена 

на забезпечення зайнятості населення та найбільш рівномірний розподіл 

доходів. Характерною рисою для цієї моделі також є те, що для суб’єктів 

малого бізнесу у вигляді форми кредитування, створюють максимально 

сприятливі умови для їх розвитку у всіх регіонах. При цьому велика кількість 

коштів витрачається на створення Промислових та Технологічних центрів, 

Бізнес-інкубаторів.  
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Постсоціалістична модель передбачає широке використання гарантій під 

середньо- та довгострокові інвестиції та лізинг, що дозволяю одночасно 

здійснювати фінансову підтримку суб’єктів малого бізнесу та знижувати 

кредитні ризики комерційним банкам. 

Японська модель передбачає великий вплив держави на кредитування 

суб’єктів малого бізнесу, через реалізацію державних програм розвитку, а 

також направлена на введення кваліфікованого управління кредитами, 

наданими суб’єктам малого бізнесу через Державні кредитні інститути на рівні 

низьких відсоткових ставок. 

Японська модель найбільш прийнятна для української економіки, тому 

що проведені дослідження феномену стрімкого розвитку японської економіки 

свідчать, що найвагоміша причина цього успіху базується на тісному 

взаємозв’язку крупного та малого бізнесу. Потужні компанії, які мають великі 

ресурси для забезпечення прямих контрактів з крупними замовниками 

(включно держзамовлення), будують свої субпідрядні відносини з суб’єктами 

малого бізнесу на правовій основі. Рівень взаємодії японських крупних 

компаній та суб’єктів малого бізнесу найяскравіше можна проілюструвати 

технологічним принципом «just – in – time» (система постачання матеріалів, 

вузлів, деталей в заданій кількості і точно в строк). Глибока взаємодія крупних 

компаній та суб’єктів малого бізнесу має свій прояв у всіх галузях виробництва, 

де значна частина операцій здійснюється багато чисельними спеціалізованими 

суб’єктами малого бізнесу. 

Деякі нормативно-правові акти та організаційні заходи японського уряду, 

які направленні на розвиток економіки країни та підтримку діяльності сектору 

малого бізнесу, може слугувати прикладом для вивчення та розробки 

рекомендацій по впровадженню аналогічних заходів для української практики 

господарювання та здійснення банківської діяльності. 
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УДК 338. 431 

Щодо ефективності державного контролю АПК 

Олена Олександрівна Богданова 
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Державно-правове регулювання агропромисловим комплексом, крім 

функцій управління, передбачає здійснення органами державного управління 

державного контролю за додержанням аграрного законодавства всіма 

аграрними товаровиробниками. 

При Міністерстві аграрної політики України на підставі наказу від 

8 листопада 2000 р. № 222 створені і діють відповідні структурні підрозділи. 

Управління ревізії і контролю є самостійним структурним підрозділом 

центрального апарату Міністерства аграрної політики України (діє на підставі 

Положення про Департамент стратегії розвитку аграрної економіки, 

затвердженого вищевказаним наказом.  

Протягом січня-червня 2010 року підрозділами внутрішнього 

фінансового контролю Міністерства аграрної політики проведено                     

21 контрольний захід, якими було охоплено 19 підприємств і організацій. В 

тому ж періоді 2009 року було проведено 30 контрольних заходів і охоплено 

ними було 34 підприємства і організації. 

Проведеними ревізіями і перевірками виявлено фінансових порушень: в 

13 підприємствах і організаціях – в 2010 році і в 11 підприємствах і організаціях 

– в 2009 році. 

Найпоширенішими порушеннями виявились такі, як недоотримання 

фінансових ресурсів на суму 2601,4 тис. грн. в 2010 році і на суму 1035,4 тис. 

грн. в 2009 році та фінансові порушення, що призвели до збитків на суму  

1851,1 тис. грн. в 2010 році і на суму 4893,1 тис. грн. в 2009 році. Нецільове 

використання бюджетних коштів, в зазначених періодах, допущене в на суму 

415,1 тис. грн. в 2010 році в на суму 6,3 тис. грн. в 2009 році. Також, 

проведеними контрольними заходами, встановлено недостачі ресурсів на суму 

533,6 тис. грн. в 2010 році і на суму 4882,3 тис. грн. в 2009 році. 

Найбільшу питому вагу в складі виявлених порушень фінансової 

дисципліни мають збитки внаслідок незаконних витрат ресурсів – 902,4 тис. 

грн. (49%) в 2010 році і 4882,3 тис. грн. (99%) в 2009 році. 
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Проведеними контрольними заходами, також виявлено інших порушень 

фінансової дисципліни на загальну суму 24705,5 тис. грн. в 2010 році і на 

загальну суму 23290,5 тис. грн. в 2009 році. Найбільшу питому вагу в складі 

виявлених інших порушень фінансової дисципліни складає заниження в обліку 

вартості активів. Так, в 2010 році сумарний вимір таких порушень досяг 

23935,9 тис. грн., або 97%, а в 2009 році – 22862,8 тис. грн., або 98%. 

По результатам, проведених контрольних заходів, забезпечено: 

- надходження фінансових ресурсів до бюджету в сумі 0,1 тис. грн. в 2010 

році і в сумі 1,2 тис. грн. в 2009 році; 

- відшкодовано збитків в сумі 26,8 тис. грн. в 2010 році і в сумі 31,6 тис. грн. в 

2009 році; 

- усунуто інших порушень фінансової дисципліни на суму 13985,5 тис. грн. в 

2010 році і на суму 23840,9 тис. грн. в 2009 році. 

Узагальнення теоретичних положень і проведений аналіз практики 

організації та здійснення внутрішньогосподарського контролю в аграрних 

підприємствах, а також його результати, дозволили сформулювати висновки, 

які б могли мати значення для подальшого розвитку методології проведення 

внутрішньогосподарського контролю АПК: 

1. в процесі реформування аграрного сектору економіки зростає об’єктивна 

необхідність у підвищенні ефективності внутрішньогосподарського 

контролю; 

2. на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.10.2002 р. 

№ 588-р «Про погашення кредиторської та дебіторської заборгованості у 

бюджетній сфері», в ході проведення контрольних заходів, особливу увагу 

звертати на своєчасне списання безнадійної дебіторської і кредиторської 

заборгованості агропідприємствами – одержувачами бюджетних коштів; 

3. з метою забезпечення відкритості і прозорості контролю, Управління ревізії і 

контролю при Міністерстві аграрної політики України бажано, щоб 

доводило інформацію про результати перевірок, які проводять всі суб’єкти 

державного фінансового контролю до відома підприємств і організацій, що 

належать до сфери управління Мінагрополітики з метою запобігання 

допущення фінансових порушень, щодо нецільового використання 

бюджетних коштів, стану збереження майна.  

 

Використані джерела: 

1. www.minagro.gov.ua 
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Перспективи довгострокового кредитування промисловості 
України у посткризовий період  

Галина Віталіївна Єршова 
молодший науковий співробітник 

відділу фінансів реального сектора ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ), 

кандидат економічних наук 
 
Необхідність проведення широкомасштабної модернізації промисловості 

України, що потребує значних фінансових ресурсів, зумовлює підвищену увагу 

до аналізу проблем та можливостей мобілізації інвестиційних ресурсів і 

ефективності їх використання. Починаючи з другої половини 2008 р. під 

впливом кризових явищ, що охопили економіку України, інвестиційна 

активність суб’єктів господарювання зазнала значного спаду, внаслідок чого 

було майже припинено фінансування інвестиційних проектів. Водночас, варто 

зазначити, що зволікання з проведенням модернізації виробництва, негативно 

позначається на конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника як на 

внутрішньому ринку, так і на зовнішніх. У зв’язку з цим особливий інтерес 

викликають можливості розширення залучення інвестиційних ресурсів, зокрема 

за рахунок банківського кредиту. 

Слід відмітити, що у докризовий період банківське кредитування 

інвестиційної діяльності стрімко розвивалося (за 2000–2008 рр. банківський 

кредит у структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал 

збільшився на 15,7 п.п. і у 2008 р. становив 17,4%) [1]. У цей період розвиток 

кредитування відбувався незважаючи на наявність невирішених проблем у 

банківському секторі [2]. Однак у сукупності з проблемами, які були викликані 

початком кризи в Україні [3], банківський сектор зазнав значних збитків, 

внаслідок чого було майже припинено кредитування як фізичних, так і 

юридичних осіб. Так, якщо у грудні 2008 р. темп приросту банківського 

кредитування економіки становив 72,0%, а приріст кредитування не фінансових 

корпорацій сягав 70,3%, то у грудні 2009 р. дані показники становили, 

відповідно -1,5% та 4,2% [3]. 
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Поступове відновлення економіки України, повернення довіри до 

банківського сектору (внаслідок чого відбулося збільшення притоку 

депозитних вкладів), підвищення ліквідності банківської системи тощо, мало 

своїм наслідком поступове відновлення кредитування. Зокрема, станом на 

липень 2010 р. темпи приросту кредитів, наданих нефінансовим корпораціям 

становили 5,6%, а залишки за цими кредитами досягли 471,62 млрд грн. [4]. За 

оцінками експертів, найбільш активно нарощують кредитний портфель банки з 

українським капіталом, які входять до складу фінансово-промислових груп. Їх 

активність у кредитній політиці пояснюється більшою довірою до 

позичальника, який входить до однієї з ними фінансової групи та мають 

спільних власників (акціонерів), чим невідомі підприємства.  

Аналіз структури кредитів наданих нефінансовим корпораціям за 

цільовим призначенням свідчить, що левова їх частина спрямовується у 

поточну діяльність (81,6%3), частка кредитів в інвестиційні діяльність 

залишається незначною (15,3%1), хоча і має тенденцію до збільшення (у 2007 р. 

вона становила 12,5%) [3]. Одним з факторів, що заважає інтенсивному 

розвитку банківського кредиту є посилення вимог до позичальників, що в 

умовах зниження рівня доходів різко скоротило сегмент потенційних клієнтів. 

Висновки. Незважаючи на поступове відновлення банківського 

кредитування існує ряд факторів, що заважають банкам на сьогодні проводити 

активну кредитну політику, зокрема: високі процентні ставки, заборона на 

кредитування в іноземній валюті, макроекономічні ризики, збільшення 

прострочених кредитів, що негативно позначаються на структурі активів 

банків, недоліки у сфері застави тощо. Вирішення зазначених проблем 

підвищить роль банківської системи у довгостроковому кредитуванні 

інвестиційної діяльності та позитивно вплине на розвиток економіки України в 

цілому. 

Список використаної літератури 
1. Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування / Держкомстат 
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Підвищення ефективності функціонування фондових бірж в Україні 

передбачає вдосконалення системи регулювання та контролю за її процесами. 

Тому для побудови ефективної фондової біржі та залучення інвесторів у 

біржовий процес необхідно вдосконалити механізм її державного регулювання. 

Державне регулювання фондової біржі передбачає здійснення державою 

комплексних заходів з упорядкування, контролю, нагляду за біржовою 

торгівлею щодо запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері [1].  

Функції регулювання та контролю за біржовою торгівлею здійснюються 

державою шляхом формування спеціальних структур, потреба в яких 

зумовлюється специфікою способів регулювання, пов’язаних із контролем та 

розкриттям значних обсягів інформації; видачею великої кількості ліцензій та 

спеціальних дозволів; організацією реєстрації випусків цінних паперів; 

необхідністю постійної адаптації законодавства та підзаконних норм щодо 

цінних паперів, які швидко розвиваються і змінюються; необхідністю для 

інвесторів створення органу, що здатен захистити їхні інтереси, а також іншими 

обставинами [2, с. 146]. 

В основі національного законодавства з питань регулювання біржової 

торгівлі було закладено норми ЄС у сфері ринку цінних паперів. Зокрема, було 

створено Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР), 

розроблено положення, спрямовані на захист інвесторів, та передбачено 

відповідальність за використання заборонених прийомів торгівлі (інсайд, 

маніпулювання).  



 211 

Нині в Україні функції державного управління розподілені між різними 

міністерствами і відомствами. Ураховуючи таку ситуацію, ми зробили спробу 

об’єднати ці органи в чотири основні групи за принципом визначення їхніх 

функціональних обов’язків (рис. 1). Саме таке об’єднання дозволить 

удосконалити систему органів управління фондовою біржею. 

Ураховуючи наслідки нинішньої фінансової кризи, державне управління 

фондового ринку повинно бути спрямоване на стимулювання інвестиційної 

діяльності. Таке стимулювання має поєднуватися з механізмом строгої 

відповідальності за невиконання норм законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система органів державного управління фондових бірж в Україні 
 

Джерело. Власна розробка автора 

І група 
Верховна Рада України 

Кабінет Міністрів України 
Президент України 

Міністерство фінансів 
України 

Важелі впливу  
Ухвалюють законодавчі акти з питань РЦП 
Визначають напрями державної політики 
Визначають склад ДКЦПФР 
Забезпечують загальні засади державного 
регулювання  
Забезпечують загальну нормотвірну 
функцію 

ІІ група 
ДКЦПФР, 

її центральний апарат 
і територіальні органи 

Важелі впливу  
Формує і забезпечує реалізацію  
єдиної державної політики з розвитку  
і функціонування РЦП в Україні 

ІІІ група 
Фонд державного майна  

Національний банк 
України 

Антимонопольний комітет 
Державна податкова 

адміністрація 

Важелі впливу  
В межах своєї компетенції здійснюють 
контроль та функції управління на ринку 
цінних паперів України 

VI група  
Міністерство внутрішніх 

справ України 
Генеральна прокуратура 
Служба безпеки України 
Вищий арбітражний суд  
Міністерство юстиції  

 

Важелі впливу  
Виконують спеціальні функції контролю 
та нагляду за дотриманням законодавства 
на РЦП 
 

Ф
он
дов
а бір

ж
а 
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УДК 657.22 
Проблемы формирования и использования организационных форм 
функционирования учетно-аналитической информации для управления 
инновационной деятельностью 
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кандидат экономических наук, доцент 
Евгений Васильевич Казьмин 

генеральный директор ООО «Промышленная группа «Союз» 
 

Постановка проблемы. Современные тенденции экономического 

подъема и развития экономики Украины выдвигают новые подходы к 

управлению финансами и новые методики функционирования учетно-

аналитической информации об инновационной деятельности. Инновации на 

предприятии  рассмотрены как отдельные проекты. 

Цель исследования – проанализировать организационные формы 

разработки и внедрения инновационных проектов для управления системами 

бухгалтерского учета и экономического анализа инновационной деятельности. 

Изложение основного материала. Существует ряд определений термина 

“проект”, каждое из которых трактуется в зависимости от конкретного задания, 

которое ставится перед специалистом. 

Финансовым результатом инвестиционного проекта чаще всего является 

прибыль или доход. Материально-вещественным результатом – новые или 

реконструированные основные фонды (объекты) или приобретение и 
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использование финансовых инструментов, нематериальных активов с 

последующим получением прибыли. 

Целью проекта является ожидаемый и полученный результат, 

достигнутый в намеченные сроки при заданных условиях реализации проекта. 

Определение цели проекта предусматривает постановку и решение 

следующих задач: 

- определение результатов деятельности на установленный срок; 

- количественная оценка результатов деятельности; 

- уверенность в том, что намеченные результаты будут достигнуты; 

- определение условий, при которых намеченные результаты должны 

быть достигнуты. 

При управлении инновационными проектами на предприятии могут 

использоваться различные организационные формы. 

І форма. Руководители предприятия самостоятельно выполняют функции 

интеграции отдельных программ, этапов и фаз проекта. Это требует 

дополнительных затрат времени и не существует конкретного подразделения, 

отвечающего за реализацию инновационного проекта. 

ІІ форма. Координационно-интегрирующие функции возлагаются на 

специальные подразделения, которые отвечают за реализацию инновационных 

проектов. Если действия таких подразделений носят только консультативный 

характер, то эффективность их работы незначительная в рамках всего 

предприятия. 

ІІІ форма. Создается институт специальных помощников руководителя – 

управляющих проектов. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Инновациям 

присущи все признаки проекта. Если рассматривать инновации как отдельные 

проекты, то для их управления может быть использована методология 

“управление проектами” (Progect management).При управлении 

инновационными проектами на предприятии могут использоваться различные 

организационные формы.Существуют различные схемы встраивания 

проектных групп в организационные структуры управления предприятием. 

Выделены следующие организационные формы функционирования 

учетно-аналитической информации об инновационных проектах: управляющие 

проекты; проекты с функциональной координацией; матричные структуры; 

проект-контроллинг.Новым этапом в развитии управления инновационной 

деятельностью является перемещение акцента с анализа на управление за 
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открытиями. Такое направление  получило название «инновационный 

контроллинг» (проект-контроллинг), объединивший в себе теорию принятия 

решений, математическое моделирование, теорию систем, информационное и 

организационное моделирование. 
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Совершенствование управления муниципальной собственностью в 
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Татьяна Юрьевна Киселева 
доцент кафедры «Финансы» 

Финансового Университета при Правительстве РФ, 
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Система государственного и муниципального управления в России  

находится в постоянном развитии. Современное  управление в муниципальных 

образованиях во многом связано с меняющимся подходом к образованию 

финансовых ресурсов, формируемых за счет использования  муниципальной 

собственности. 

Значительные изменения в структуре государственного управления и 

государственных финансов в конце 90-х – начале первого десятилетия двадцать 

первого века  потребовали соответствующих изменений в организации 

местного самоуправления,   которые направлены на формирование условий для 

устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований.  

Годы экономического подъема в Российской Федерации почти не 

затронули местное самоуправление. В связи с сокращением налоговых 

источников местных бюджетов практически все муниципальные образования в 

Российской Федерации стали дотационными. Сегодня в качестве альтернативы 

налоговым доходам выступают доходы от муниципальной собственности, за 

счет использования которых  формируется часть неналоговых доходов местных 

бюджетов. Современный финансовый кризис еще более актуализировал 
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проблему повышения экономической эффективности управления 

муниципальной собственностью. 

Но наиболее болезненным вопросом для муниципальных образований как 

раз и является незначительный уровень эффективного использования этой 

собственности. Ее современное состояние не обеспечивает ее реализацию как 

прочной базы для формирования доходов местных бюджетов, так как  

унитарные муниципальные предприятия в основном убыточны, содержание 

бюджетных учереждений – высоко затратно. 

Чтобы преломить ситуацию необходимо активизировать формы 

использования муниципальной собственности на основе рыночных методов 

управления: использовать возможности арендных отношений, доверительного  

управления собственностью, акционирование муниципальной собственности, 

преобразования форм муниципальных предприятий, по аналогии с 

государственными. 

Гражданское законодательство позволило ОМСУ использовать 

различные виды аренды: проката, аренды транспортных средств, аренды здания 

или сооружения, аренды предприятия, финансовой аренды. 

Муниципальное имущество может быть приватизировано, за 

исключением некоторых видов имущества, определенных российским  

законодательством, хотя органы местного самоуправления стараются не 

использовать такой метод управления собственностью. 

Значительная часть эффективного управления муниципальной 

собственностью зависит от возможностей  выбора конкурентного механизма ее 

использования ( помимо унитарных предприятий, бюджетных учреждений, АО 

и ООО, появились и  автономные учреждения). 

Возможность более широкого предоставления  платных услуг позволит 

решить финансовые проблемы бюджетных учреждений, а уменьшение 

регламентаций в деятельности муниципальных унитарных предприятий создаст 

им условия для более эффективной работы  на рынке. 

Эффективность управления муниципальной собственностью также 

связана с наличием нормативно-правовой базы, четкостью в разграничении 
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муниципального имущества по уровням местного самоуправления, 

исполнением органами местного самоуправления установленных в настоящее 

время норм права. 

Повышение эффективности использования муниципального имущества 

можно обеспечить за и счет осуществления текущего и перспективного 

планирования экономических результатов деятельности муниципальных 

организаций и учреждений. 
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Теоретико – методологічні основи фінансового управління як чинника 
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Анотація. Розглядаються стратегічні цілі фінансового управління, аналізуються 
шляхи вдосконалення фінансового менеджменту в сучасних умовах.  

Ключові слова: стратегічні цілі, фінансове управління, фінансова стратегія, 
фінансове планування, принципи фінансового планування, дивідендна політика, ринкова 
вартість. 

Питання фінансового управління за останні роки стали предметом 

пожвавлених дискусій вчених і практиків як у нашій країні, так і за кордоном. 

Актуальність цієї проблеми є очевидною для України. 

Питання аналізу проблем та особливостей фінансового управління 

досліджуються в працях вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців: Брейлі Р, 

Брігхема Є, Гропелі А, Портера М, Ван Хорна Дж, Боди Зви, Мертона Роберта, Роса 

С, Суторміної В.М., Павловської О.В., Балобанова И.Т., Павлової А.М., Родіонової 

В.М., Подєрьогіна А.М., Шеремета А.Д. та ін. 

Проте існує низка актуальних проблем у цій сфері, яка потребує 

подальшого глибокого осмислення та вирішення. Необхідність дослідження 

проблеми управління фінансами посилюється ще й тим, що саме фінанси є 

основою успішного розвитку й процвітання підприємств. 

Метою даного дослідження  є узагальнення та вдосконалення існуючих 

підходів щодо фінансового управління і розробка на цій основі фінансової 
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стратегії корпорації, реалізація якої забезпечить максимальне підвищення 

вартості акціонерних товариств. 

Функціонування та розвиток корпорацій вимагає розробки ними 

довгострокових програм їх життєдіяльності, метою яких є забезпечення 

виконання виробничих завдань власників, примноження їх добробуту, 

зміцнення позицій компанії у конкурентному середовищі. Це обумовлює 

необхідність розробки фінансової стратегії корпорації, що є , на нашу думку, 

важливим елементом фінансового менеджменту. 

Визначення фінансової стратегії розвитку корпорації полягає у виборі 

довгострокових задач по залученню, використанню і контролю за фінансовими 

ресурсами, вирішення яких дає можливість мати високі показники 

платоспроможності й рентабельності. 

У цілому фінансова стратегія визначає найкращу спрямованість 

фінансової діяльності, націлює на економію всіх видів витрат, на мобілізацію 

капіталу для підтримки виробничих, інноваційних, інвестиційних, 

маркетингових та інших стратегій. 

Загальна фінансова стратегія розробляється у формі програми 

фінансування розвитку та конкретизується у фінансовому плані акціонерної 

компанії з урахуванням необхідних змін у структурі капіталу для досягнення 

розроблених стратегій, зростання та підвищення конкурентних переваг 

підприємства. 

З метою вдосконалення існуючих підходів щодо фінансового 

управління визначено етапи розробки загальної  фінансової стратегії 

акціонерних компаній, яка ґрунтується на виборі довгострокових задач із 

залучення, використання і контролю за фінансовими ресурсами, а саме: аналіз 

структури основного та оборотного капіталу, інвестиційних ресурсів, 

визначення структури джерел фінансування, управління активами і пасивами, 

фінансовими ризиками, визначення дивідендної політики, перевірка очікуваних 

результатів на відповідність цілям.  

Слід зазначити, що реалізація фінансової стратегії спрямована на 

довгострокові комплексні цілі розвитку, які характеризуються досить високим 

рівнем ризику, невизначеності. Мінімізація розвитку досягається підвищенням 

ефективності та якості стратегічної діяльності усіх підрозділів корпорації. 
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Щорічно в Україні відбувається близько 140-150 техногенних аварій і 

катастроф регіонального і державного рівня. Дослідженнями автора 

встановлено, що структура надзвичайних ситуацій техногенного характеру має 

такий стан: аварії з викидами СДОР — 4 %, пожежі й вибухи — 19,5 %, 

транспортні аварії— 17,7 %, аварії на системах життєзабезпечення — 17,3 %, 

аварії на радіаційних об'єктах — 8,4 %, аварії на комунальних системах та 

очисних спорудах — 17,3 %, надзвичайні ситуації на об'єктах інших видів — 

15,8 %. Експертами встановлено, що щорічні народногосподарські втрати від 

аварій становлять 140-150 млн. грн. 

Одним із найбільш дієвих інструментів управління ризиками крупних 

збитків від аварій техногенного характеру в сучасних умовах вважається 

система їх страхування. Про це свідчить загальний приріст портфелю 

страхування ризиків крупних майнових збитків від аварій техногенного 

характеру за 2007-2009 рік для групи страхових компаній СК «Європейський 

страховий союз», СК «Крона», СК «Авангард», СК «Альфа-Гарант»: частка 

портфелю їх майнового страхування зросла із 15,3% в 2007 році до 17,4% в 

2009 році. Таким чином, можна констатувати, що в Україні система 

страхування ризиків збитків від техногенних аварій не набрала достатнього 
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поширення. Проте її функціонування зумовлено загальною стратегією, яку 

реалізують страхові компанії по відношенню до майнового страхування ризиків 

збитків від техногенних аварій. 

У табл. 1 представлено перелік можливих техногенних ризиків, які готові 

прийняти на страхування  група страхових компаній. 

Як бачимо умова прийняття всіх ризиків техногенного характеру на 

страхування жодною аналізованою страховою компанією не приймається на 

100 відсотків на сьогодні. Це викликано високим рівнем можливих збитків 

(найбільшими витратами від аварій на радіаційних об’єктах, аваріях на 

системах життєзабезпечення) та відсутністю кваліфікованих фахівців з оцінки 

рівня ризику та методик з їх проведення (неправильна оцінка суми заміщення 

може призвести до складної ситуації: на суму заміщення не погодиться клієнт 

чи страхова компанія). 

Таблиця 1 

Техногенні ризики, що готові прийняти страхові компанії  
 

Групи техногенних 
ризиків 

СК 
«Європейський 
страховий союз» 

СК 
«Крона» 

СК 
«Авангард» 

СК «Альфа-
Гарант» 

1. Аварії з викидами 
СДОР 

+ - - - 

2. Пожежі й вибухи + + + + 
3. Транспортні аварії +    
4. Аварії на системах 
життєзабезпечення 

- - - - 

5. Аварії на радіаційних 
об'єктах 

- - - - 

6. Аварії на комунальних 
системах та очисних 

спорудах 
+ - + + 

Середній відсоток 
техногенних ризиків, що 
можуть бути прийняті на 
страхування, % 

66,7 16,7 33,3 33,3 

Діючі на ринку страхування ризиків від аварій техногенного характеру 

страхові компанії не готові приймати на відповідальність значні суми 

страхових відшкодувань. Крім того страхувальники, які експлуатують 

потенційно небезпечні об’єкти (НПО) не готові нести істотні витрати у зв’язку 

із збільшеними страховими сумами. Можливим вирішенням проблем 
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функціонування системи страхування ризиків збитків від техногенних аварій 

можуть стати, по-перше, створення потужного страхового фонду, достатнього 

для здійснення страхових виплат значних техногенних аварій, повного 

пошкодження ПНО та прилеглої до нього інфраструктури; по-друге - розвиток 

незалежних інжинірингових та оцінних агенцій, які мають досвід надання 

послуг з оцінки рівня ризиків аварійності для ПНО. 

 
 
 
УДК 336.761 

Перспективи розвитку ринку послуг з управління активами 
 

Сергій Олександрович Криниця 
доцент кафедри фінансів 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
кандидат економічних наук, доцент 

 
Потенційно одними з найбільш потужних інвесторів, які здатні 

акумулювати кошти населення та трансформувати їх в інвестиційні ресурси, є 

інвестиційні фонди. Однак в Україні інститути спільного інвестування поки що 

відіграють надзвичайно малу роль в сфері залучення інвестицій в реальний 

сектор економіки. 

Нерозвиненість українського фондового ринку та недосконалість 

українського законодавства у цій сфері не дозволяють використовувати 

інститути спільного інвестування (ІСІ) для потреб реального сектору 

економіки, орієнтуючись передусім на спекулятивні «короткі» гроші. 

Ситуація ускладнюється катастрофічними наслідками світової фінансової 

кризи для вітчизняного фондового ринку. Так за 2009 рік об’єм активів 

відкритих ІСІ скоротився майже на 350 млн.грн. або на 59 %. 

І хоча протягом 2010 року український фондовий ринок демонструє одні 

з найвищих показників приросту у світі (так індекси ПФТС і УБ за 8 місяців 

2010 року зросли на 42%) та спостерігається ріст дохідності  публічних ІСІ (на 

7,5%), основний приток коштів інвестиційних фондів забезпечили фізичні 

особи, головним чином стара клієнтська база або спекулянти. З огляду на це 

учасники ринку не очікують подальшої позитивної динаміки притоку коштів до 
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ІСІ, оскільки на спекулятивний приріст активів не варто розраховувати в 

довгостроковій перспективі. 

Основною проблемою подальшого розвитку ринку послуг з управління 

активами є падіння довіри до фінансового сектору внаслідок світової 

фінансової кризи. Разом з тим, відновлення довіри, зокрема до компаній з 

управління активами (КУА), має достатній потенціал для розвитку цього ринку, 

адже на поточний момент населення України акумулювало «на руках» від 30 до 

50 млрд. долл. готівки, котрі поки що не інвестовані ані в банківську сферу, ані 

в операції на фондовому ринку. 

Підняти рівень довіри інвесторів до ринку з управління активами 

можливо лише за умов забезпечення більшої прозорості КУА (на сьогодні 

компанії з управління активами розкривають лише інформацію згідно з 

вимогами законодавства – за різними оцінками до 20-40% - що звичайно ж 

замало для прийняття потенційним інвестором рішення про інвестування 

коштів в ІСІ), удосконалення стандартів розкриття інформації компаніями з 

управління активами. 

Іншою проблемою українського ринку з управління активами є те, що 

можливості КУА та ІСІ серйозно обмежені вимогами вітчизняного 

законодавства щодо диверсифікації вкладень. Зокрема Закон України «Про 

інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» 

забороняє ІСІ тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках 

більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ, при цьому не більш як 10 

відсотків загальної вартості активів ІСІ в зобов'язаннях одного банку. Варто 

зазначити, що законодавство країн ЄС встановлює значно вищу «планку» 

обмежень щодо вкладень у зобов’язання одного банку – до 20%. 

Окрім того українське законодавство значно обмежує компанії по 

управлінню активами вибором інструментів інвестування. Зокрема відсутні 

умови для компаній з управління активами щодо управління резервними 

фондами страхових компаній, НПФ, операцій з похідними цінними паперами. 

Розвиток ринку послуг з управління активами вимагають ліквідації цих 

законодавчих перепон, зокрема внесення змін до низки законодавчих актів, 
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таких як Закони України «Про страхування», «Про цінні папери та фондові 

ринки», «Про інвестиційну діяльність», «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» та нормативно-правових актів ДКЦПФР.  

Це би дозволило зокрема мінімізувати витрати страхових компаній щодо 

управління своїми активами, збільшити доходність та захист інвестицій завдяки 

управління активами професійним управляючим, мінімізувати ризики за 

рахунок диверсифікації вкладень у інструменти фінансового ринку. 

 
 
 
УДК – 339.97 

Регулювання фінансових ринків: досвід Великобританії 

Олексій Володимирович Кузнецов 
старший науковий співробітник 

Відділу глобальних систем сучасної цивілізації 
Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 

кандидат економічних наук 
 
На відміну від США або країн ЄС, де регулювання ринку фінансових 

послуг здійснюється, як правило, декількома регуляторами, Агенція із нагляду 

за фінансовими послугами (Financial Services Authority – FSA) є єдиним 

регулятивним органом на фінансовому ринку Великобританії, який має 

повноваження з регулювання банків, будівельних товариств, страхових 

компаній, інвестиційних компаній та фондів, фондів взаємної допомоги та 

ринку цінних паперів і похідних фінансових інструментів. На цей час Агенція 

здійснює регулювання діяльністю близько 29 000 компаній - від великих 

інвестиційних банків до малих компаній, а також 165 000 індивідуальних 

учасників ринку. Агенція здійснює нагляд інтегрованим шляхом, тобто тут не 

існує окремих департаментів з питань банківського регулювання або депозитної 

діяльності. 

На користь єдиного регулятора промовляє таке. По-перше, у сучасних 

умовах активізації угод злиття та поглинань здійснення регулювання на 

секторальній основі ускладнюється через збільшення кількості фінансових 

конгломератів та розмивання границь між різними фінансовими продуктами. 
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По-друге, за рахунок ефекту економіки масштабу єдиний регулятор має 

можливість знижувати свої операційні та інші витрати. По-третє, єдиний 

регулятор здатний більш ефективно здійснювати моніторинг ризиків, які 

утворюються у різних сегментах фінансових ринків, наприклад, коли йдеться 

про трансферт кредитного ризику між банками та страховими компаніями 

внаслідок використання ними кредитних деривативів.  

Проти функціонування єдиного регулятора висуваються такі аргументи. 

По-перше, такий регулятор стає надзвичайно потужним інститутом, який може 

почати діяти авторитарно. Це особливо небезпечно для британської моделі, за 

якою Агенція із нагляду за фінансовими послугами одночасно відповідає як за 

регулювання, так і за дисциплінування ринку. По-друге, за необхідності 

здійснення нагляду за таким широким спектром фінансових послуг, що 

здійснюється у Великобританії, єдиному регулятору  просто може не вистачити 

експертних знань щодо окремих ринків фінансових послуг.    

Агенція із нагляду за фінансовими послугами бере активну участь у 

підвищенні рівня комунікації між регуляторами та їх кооперації під час 

розробки міжнародних стандартів: вона входить до складу Базельського 

Комітету, Міжнародної організації комісій з цінних паперів, Міжнародної 

асоціації регуляторів страхового ринку. Близько 70% законодавчих актів 

Великобританії ініціюється в Євросоюзі і Великобританія вже здійснила 

імплементацію таких важливих директив ЄС, як директива дотримання вимог 

капіталу (Capital Requirements Directive/ Basel 2), директива ринку фінансових 

інструментів (Market in Financial Instruments Directive), директива дотримання 

умов прозорості (Transperency Directive), третя директива ЄС з протидії 

відмиванню грошей отриманих злочинним шляхом (Third Money Laundering 

Directive), а також приєдналася до Плану дій у сфері фінансових послуг 

(Financial Services Action Plan). 

Європейський Союз займається активною розробкою стандартів 

діяльності для європейських компаній з метою поглиблення і розширення 

внутрішніх фінансових ринків Європи. Утім, процеси уніфікації стандартів 

діяльності на європейських фінансових ринках ускладнюють діяльність 
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фінансових інститутів на міжнародних ринках ЄС, оскільки останні змушені 

мати справу з великою кількістю регуляторів, які не володіють достатнім 

рівнем компетенції для регулювання поточної діяльності фінансових компаній. 

У свою чергу це утруднює здійснення ризик-менеджменту та дотримання 

регуляторних стандартів. З огляду на зазначені проблеми експерти ОЕСР 

рекомендують країнам ЄС розпочати поступовий перехід до створення єдиного 

регулятора ринку фінансових послуг і пропонують почати цей процес з 

банківського сектора. Така позиція ОЕСР явно промовляє на користь 

британського досвіду регулювання фінансових ринків та його поширення в 

країнах ЄС. 

 
 
 
УДК 338.45 
Види гнучкості фінансової системи  

Олександра Анатоліївна Лактіонова 
доцент кафедри фінансів і банківської справи 

Донецького національного університету, 
кандидат економічних наук, доцент 

 
Остання фінансова криза виявила значні недоліки функціонування 

фінансових систем не тільки перехідних економік, а й достатньо розвинутих 

країн. Неадекватність механізмів функціонування та методів управління 

роблять вкрай актуальним питання покращення гнучкості управління 

фінансовими системами, що, в свою чергу, потребує подальшої деталізації 

видів їх гнучкості. На основі того, що механізм функціонування фінансової 

системи можна розглядати як з точки зору механізму функціонування самих 

фінансових відносин, так і механізму впливу на них, виокремимо: гнучкість 

структури фінансової системи; гнучкість підсистем - об’єктів управлінського 

впливу та гнучкість управляючої підсистеми (підсистеми регулювання). Таку 

структуру елементів гнучкості доцільно розглядати як на макро-, так і на 

мікрорівні фінансової системи. Так, в якості видів гнучкості підсистем 

фінансової системи виступають:  

- гнучкість фінансового забезпечення надання суспільних благ 

споживачам (гнучкість формування доходів бюджетною сферою, гнучкість її 
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структури витрат, гнучкість фінансування економіки за рахунок бюджетних та 

позабюджетних фондів, гнучкість фінансового забезпечення соціальної функції, 

гнучкість обслуговування державного боргу); 

- гнучкість забезпечення руху та трансформації фінансових ресурсів 

(гнучкість розподілу фінансових ресурсів на грошовому ринку, на ринку 

капіталу та гнучкість структури фінансового ринку); 

- гнучкість забезпечення відтворення трудового потенціалу або видів та 

джерел доходів домогосподарств; 

 - гнучкість надання фінансових послуг (гнучкість мобілізації та 

розподілу фінансових ресурсів банківською системою та аналогічна за 

небанківською фінансово-кредитною системою); 

- гнучкість фінансового забезпечення відтворення ВВП (гнучкість 

формування, розподілу а перерозподілу фінансових ресурсів). 

У свою чергу, гнучкість підсистем – об’єктів управління – це інтегрована 

характеристика, яка відбиває гнучкість реагування елементів на управлінський 

вплив, та гнучкість реагування на дестабілізуючий зовнішній вплив.  

Гнучкість управляючої підсистеми реалізується як властивість змінювати 

методи впливу на відповідні важелі, тим самим цілеспрямовано змінюючи 

характеристики фінансових відносин, а також можливість пристосовувати 

виконання функцій управління тією чи іншою сферою фінансової системи в 

залежності від дестабілізуючих обставин. На макрорівні до таких видів 

гнучкості віднесені гнучкість трансмісійного механізму фіскальної політики, 

який діє через податковий канал та канал державних витрат, та гнучкість 

трансмісійного механізму монетарної політики. 

За рівнем розвитку цієї характеристики в фінансовій системі виокремлено 

гнучкі та інерційні фінансові системи. Саме інерційність останньої веде до 

розвитку біфуркаційних процесів, які, об’єднуючи разом деструкційні та 

конструкційні процеси, призводять до зміни якісних характеристик фінансової 

системи, після чого визначається її регресивний або прогресивний тип 

розвитку. Відповідно до масштабу охоплення елементів системи – часткова 

гнучкість і загальносистемна; за внутрішньою сутністю – структурна, 
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функціональна і організаційна; відповідно до головного її джерела – внутрішня 

і зовнішня гнучкість фінансової системи; в залежності від строковості 

необхідних змін – стратегічна гнучкість фінансової системи і тактична. 

На рівні фінансів суб’єктів господарювання, які задіяно в фінансовому 

забезпеченні відтворення ВВП, виділено: експансійну (відображає можливості 

розширення фінансового потенціалу), рестрекційну (відображає можливості 

звуження фінансового потенціалу під впливом зміни вартості фінансових 

ресурсів) і структурну фінансову гнучкість (структура фінансування змінюється 

відповідно до зміни акцентів в корпоративному управлінні або в управлінні 

ринковою вартістю суб’єкта).  

 

 
 
УДК 336.7 

Роль банківської системи в забезпеченні конкурентоспроможності 
регіонального господарства в умовах глобалізації та кризи фінансового 
ринку 

Тетяна Василівна Ларіна 
головний спеціаліст комітету економіки 

Севастопольської міської державної адміністрації, 
кандидат економічних наук 

 
Комплексний розвиток продуктивних сил регіону передбачає 

використання багатьох важелів та методів господарювання, у тому числі 

залучення коштів фінансового ринку та ресурсів комерційних банків для 

задоволення інтересів територіальної громади. Поширення кризових явищ 

ускладнює роботу суспільної системи регіону. Глобалізація ринків, поглинання 

установ банківського сектору перешкоджає сталому інвестуванню 

господарських операцій, але банківська система характеризується величезним 

інвестиційним потенціалом для забезпечення конкурентоспроможності 

національних виробників. Тому зусилля органів місцевої влади спрямовуються 

на впровадження технологій фінансового управління банківською системою, 

які узгоджуються з державною економічною політикою, програмами розвитку 

територій та сприяють розвитку конкурентоспроможних секторів господарства.  
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Банківський сектор ринку сьогодні не виконує функцію фінансового 

забезпечення стабільного розвитку господарства регіону, банківські інвестиції 

не мають чіткого інноваційного відтінку. Основними рисами  для нього стає: 

зменшення обсягів обсягу інвестування господарських операцій та фінансових 

операцій громадян; брак довгострокових фінансових ресурсів з 

конкурентоспроможними умовами користування; низький рівень розвитку й 

недостатня прозорість банківських операцій на фондовому ринку. Хоча 

безпосереднім поштовхом до кризи фінансової системи країни мало 

макроекономічне підґрунтя (стрімке зниження курсу національної валюти до 

40%), за наявності високої частки кредитів в іноземній валюті та вагомого 

інфляційного тиску працівники банківських установ мають досвід та навички 

подолання крапкових фінансових непорозумінь в господарських операціях.  

Аналіз ситуації в регіоні виявляє такі внутрішні проблеми в роботі 

банківської системи: утримання фіксованого курсу гривні протягом тривалого 

періоду (до травня 2008 р.); недосконала система захисту прав кредитора, 

вкладника й інвестора разом з підвищенням рівня кредитних ризиків; низький 

рівень стійкості фінансової системи до кризових явищ, викликаний низькою 

капіталізацією й високою фрагментарністю галузі; зростання частки 

проблемних активів у переліку фінансових операцій тощо. 

На наш погляд доцільними для підвищення конкурентоспроможності 

регіональних виробників товарів та послуг з використанням ресурсів 

банківської системи можуть стати таки заходи: використання гнучкого 

валютного курсу з урахуванням рівня інфляції в ході інвестування виробничих 

систем; підвищення рівня капіталізації банківської системи регіону; 

реорганізація регіонального фондового ринку важелями регіональної 

економічної політики та залучення банківських установ до активних операцій з 

цінними паперами емітентів – суб’єктів господарювання. Запропоновані заходи 

повинні супроводжуватися відповідними управлінськими рішеннями на рівні 

місцевого самоврядування, підкріплюватися регіональними планами та 

програмами розвитку банківського сектору регіону. 
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Роль фінансового нагляду у забезпеченні стійкості фінансової системи  
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викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 
Ефективність функціонування фінансової системи, забезпечення її 

стійкості певною мірою залежить від досконалості системи фінансового 

регулювання та нагляду за діяльністю структурних елементів фінансової 

системи. 

Ураховуючи особливості функціонування національних фінансових 

систем, що зумовлені історичними умовами економічного розвитку та 

державотворення, рівнем політичної та фінансової культури, національними 

традиціями, специфікою законодавства, європейська практика виділяє три 

основних моделі наглядових систем: секторну, за завданнями та модель 

єдиного нагляду.  

Cекторна модель нагляду передбачає наявність окремого наглядового 

органу і чітке виконання ним наглядових функцій за окремим сектором: 

банківським, страховим, фондовим. 

Модель за завданнями (модель двох вершин) – розподіляє обов’язки між 

двома наглядовими органами на пруденційний нагляд за діяльністю фінансових 

посередників та регулювання бізнесу у фінансовому секторі. 

Модель єдиного нагляду передбачає фокусування усіх наглядових 

повноважень в єдиному наглядовому органі, який виконує функції як 

пруденційного нагляду, так і захисту інвесторів.  
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Вибір моделі нагляду за фінансовим сектором повністю покладається на 

уряд кожної країни, який повинен врахувати особливості державного устрою, 

політичного та економічного розвитку та фінансової архітектури.   

В Україні на сьогодні існує множинна система органів регулювання у 

фінансовому секторі, структурована за видами фінансових установ.  

Функції банківського нагляду та регулювання виконує Національний 

банк України. Державне регулювання та нагляд за діяльністю небанківських 

фінансових установ (кредитних спілок, страхових компаній, недержавних 

пенсійних фондів, ломбардів, трастових компаній, лізингових компаній) 

здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. 

Регулювання  і нагляд за фондовим ринком України здійснює Державна комісія 

з цінних паперів та фондового ринку.  

З усіх вітчизняних наглядових органів на сьогодні саме банківський 

нагляд є найбільш організованим, оскільки саме НБУ має найбільший досвід 

роботи, авторитет і політичну підтримку серед інших регуляторів країни. 

Діяльність двох інших регуляторів перебуває на етапі становлення і 

супроводжується частою зміною законодавства, політичною нестабільністю, 

обмеженою самостійністю, дефіцитом кваліфікованих кадрів, недостатнім 

рівнем прозорості діяльності, що призводить до певних проблем в організації 

регулювання та нагляду за функціонуванням небанківських фінансових 

установ.  

Фінансова криза 2007-2009 років показала наявність недоліків в 

існуючому нагляді, відсутність єдиної політики і підходів у роботі регуляторів, 

необхідної для побудови ефективної системи нагляду за фінансовими ринками. 

Світова практика свідчить про процес об’єднання наглядових органів за 

діяльністю у фінансовому секторі і доводить необхідність створення єдиного 

регулятора в Україні, який би займався вивченням системних ризиків, що 

можуть призвести до краху фінансової системи.  

Ураховуючи світовий досвід процесу створення об’єднаних наглядових 

органів за діяльністю установ фінансового сектора, його переваги й недоліки, 

можна прогнозувати невідворотність консолідації наглядових і регулятивних 
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органів України. Швидкість такого процесу буде залежати від рівня розвитку 

фінансового сектору, від наявності чіткої стратегії його функціонування, рівня 

фінансового і кадрового забезпечення, якості менеджменту. 

 
 
 
УДК: 336.71: 330.36 

Концепція рівноваги та стійкості економічної системи 

Ганна Олександрівна Мірошниченко  
аспірант кафедри міжнародної економіки 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми) 
 

В економічній теорії, ключовим поняттям є концепція рівноваги 

економічної системи. Досягнення та утримання стійкого рівноважного стану 

системи забезпечує досягнення критерію оптимальності для даної системи. 

Даний процес поєднує у собі, з одного боку, пристосування і саморегулювання 

господарюючих суб’єктів що здійснюється в часі і просторі, а з іншого – в 

результаті макроекономічного регулювання, можна стверджувати, що даний  

стан забезпечується цілим рядом чинників. 

Таким чином, оптимальний стан системи передбачає, ефективне 

функціонування всіх елементів даної систем в умовах мінливого зовнішнього 

середовища та внутрішніх змін,  а також забезпечення його сталого розвитку. 

Дане поняття є одним з центральних, а також одним з дискусійних. 

Поняття «рівноваги» історично розвивалося та еволюціонувало у взаємозв’язку 

з поняттям «стійкість». Науковцями не проводилося розмежування даних двох 

поняття, що і викликало значні суперечки, що до змісту кожного з них. 

Поняття «рівновага» та «стійкість» є взаємопов’язаними і 

взаємообумовленими, але не тотожними.   

Поняття рівноваги системи є фундаментальним. Дане поняття об’єднує 

три концептуальні складові: збалансованість, стабільність та компроміс. 

Рівновага може бути стійкою, хиткою і байдужою в залежності від того, 

як поводиться система, виведена зі стану рівноваги. Стійкою рівновага 

називається в тому випадку, коли система, виведена з рівноваги, повертається 

самостійно у вихідний стан. Рівновага хитка або не стійка, коли, після того, як 
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збурюючий вплив усунутий, система продовжує відхилятися від рівноваги в 

напрямку збурювання (доти, поки не досягне природних границь). Третім 

типом є байдужа рівновага, або нейтральна, коли стан системи, після того як 

збурюючий вплив усунутий, не змінюється, тобто система ніяк не реагує на 

збурювання. 

З вище наведеної класифікації типів економічної рівноваги, стійкість є  

однією з її властивостей. 

В свою чергу поняття «рівноваги» може розглядатися як властивість, або 

характеристика певної системи, як і стійкість. Але у більш загальному 

розумінні дане поняття виступає як окреме явище, що підлягає дослідженню. 

Незважаючи на, значні надбання у даній сфері економічних знань, дана 

категорія як правило, розуміється інтуїтивно і досить часто трактується по-

різному залежно від контексту, аналітичних методів дослідження та рівня 

економічної системи, що розглядається. Зокрема, змістовна суть концепції 

рівноваги макроекономічної системи корінним чином відрізняється від 

розуміння рівноваги на мікрорівні, яке ототожнюється з досягненням 

екстремуму деякої цільової функції та пов'язане з проблемами оптимізації.  

Існує думка, що поняття «рівновага» більш макроекономічне поняття. Так 

як є доцільнішим використання даної категорії при характеристиці стану 

об’єктів, систем або процесів вищого порядку. Поняття «стійкість» 

використовується при вивченні об’єктів мікросередовища. 

Поняття стійкість використовується також і по відношенню до руху 

системи, як властивість системи незначно відходити від заданої траєкторії руху 

при помірному впливі чинників зовнішнього середовища, тобто динамічна 

стійкість. 

Таким чином, можна зробити висновок про більш загальний та широкий 

зміст поняття «рівноваги» порівняно з поняттям «стійкості». 

Будь-яка економічна система намагається досягти стійкого 

збалансованого стану на макро-, мезо- і макрорівнях. При цьому важливою 

умовою досягнення економічної рівноваги є сукупність елементів, обумовлених 

організаційно-економічними відносинами в національній економіці. 
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Моделювання стану банківської системи на основі встановлення стану 

рівноваги дозволить отримувати реальну оцінку і прогнозування ситуації, тобто 

забезпечити заходи по забезпеченню стійкості як умови стабільного розвитку.  
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Для ефективного розвитку страхового підприємництва в Україні 

вітчизняні страхові компанії повинні мати відповідну до ринкових умов 

функціонування систему управління фінансовими ресурсами. Адже від того 

наскільки ефективно побудована ця система залежить ефективність діяльності 

суб’єкта господарювання в цілому. Однак, вже на першому етапі дослідження 

виникає питання, що таке фінансові ресурси, яка їх економічна природа? 

У сучасній економічній науці термін «фінансові ресурси» 

використовується вже як фундаментальне поняття, що є наслідком тісного 

поєднання грошей та фінансів, і в побуті одне поняття часто заміщається 

іншим.  

Цікавість до такого об’єкту дослідження як фінансові ресурси страхової 

компанії зумовлена тим, що страхові компанії окрім того, що реалізують 

страхові послуги, забезпечуючи страховий захист майнових інтересів 

юридичних та фізичних осіб, здійснюють суттєвий вплив на функціонування 

ринку інвестицій, що, в свою чергу, вимагає організації ефективної системи 

управління їх фінансовими ресурсами. 

Страхові компанії, як повноцінні ринкові суб’єкти, володіють 

відповідним ресурсним потенціалом – матеріально-технічним, кадровим, 

інформаційним, фінансовим, інвестиційним тощо, використання кожного з яких 

окремо та їх в сукупності, в першу чергу, спрямовано на отримання прибутку 

від здійснення діяльності задля якої була створена компанія. 

У науковій думці склалося два підходи до визначення економічної 

природи фінансових ресурсів, прихильники першого підходу [1, 2] визначають 

фінансові ресурси як сукупність фондів грошових коштів, що перебувають у 

розпорядженні суб’єкта господарювання, прихильники другого підходу [3, 4], 
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стверджують, що фінансові ресурси – це грошові доходи і надходження, які 

перебувають у розпорядженні суб’єкта підприємницької діяльності і призначені 

для здійснення витрат із розширеного відтворення, економічного 

стимулювання, виконання зобов’язань перед державою, фінансування інших 

витрат. 

Автори підручника «Страхование: экономика, организация, управление» 

ототожнюють фінансові ресурси страхової компанії з її фінансовим 

потенціалом і стверджують, що фінансовий потенціал страховика – це його 

фінансові ресурси, що знаходяться в господарському обороті [5, c. 294] і далі 

уточнюють, що під фінансовими ресурсами розуміють сукупність власного 

капіталу і залучених коштів. Як бачимо автори цієї праці ставлять знак рівності 

між фінансовими ресурсами і сукупністю власного і залученого капіталу. 

Аналогічний підхід спостерігається в більшості російських навчальних 

посібників із страхування [6, 7], що на нашу думку є дещо спірним 

твердженням, слід розмежовувати категорії «фінансові ресурси», «капітал» та 

«джерела фінансування». Головна відмінність між фінансовими ресурсами і 

капіталом полягає в тому, що фінансові ресурси завжди перебувають у 

грошовій (вартісній) формі, а капітал може бути представлений і в матеріально-

речовій. При цьому фінансові ресурси мають здатність трансформуватися в 

капітал 

Ураховуючи вищенаведене, під фінансовими ресурсами страхової 

компанії ми розуміємо, сукупність грошових доходів та надходжень, що 

залучаються в реальний господарський оборот страхової компанії та які здатні 

приносити їй прибуток (збільшувати вартість компанії). 
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Згідно із Законом України “Про Національний банк України” основною 

функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці 

України, і при її виконанні Національний банк має виходити із пріоритетності 

досягнення та підтримки цінової стабільності в державі [2]. У Основних засадах 

грошово-кредитної політики на 2010 рік вказано, що у середньостроковій 

перспективі внутрішні аспекти стабільності гривні розглядатимуться в 

контексті сприяння забезпеченню цінової стабільності, головним критерієм якої 

слугуватиме динаміка індексу споживчих цін [1, с. 3]. Це свідчить про те, що у 

середньостроковій перспективі НБУ планує перейти до режиму таргетування 

інфляції, що стане підґрунтям для підвищення впливу НБУ на  рівень інфляції. 

Проте перед запровадженням таргетування інфляції як режиму монетарної 

політки, необхідно здійснити наступні зміни у політиці НБУ: 

1) перейти до плаваючого обмінного курсу національної валюти. 

Починаючи з 2000 р. НБУ проголосив режим керованого плаваючого обмінного 

курсу, який де-юре діє і донині. Проте з моменту проголошення режим де-

факто мав досить жорстку прив’язку національної валюти до долара США. 

Прив’язка обмінного курсу особливо в перші роки після значної девальвації 

1998-1999 р. р., і прискорення інфляції відігравали позитивну роль у 

контролюванні інфляційних процесів. Але подальше зниження темпів інфляції і 

її стабілізація на нижчих рівнях є неможливим за умови збереження поточного 

режиму обмінного курсу. Також аргументація щодо необхідності більшої 
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гнучкості обмінного курсу базується на тому, що українська економіка стає все 

відкритішою і, відповідно, чутливішою до зовнішніх шоків, що зумовлює 

необхідність коригування обмінного курсу для абсорбції негативного впливу 

цих шоків на економіку країни. Продовження політики жорсткої прив’язки 

обмінного курсу може поглибити  наявні негативні тенденції, що склалися в 

фінансовому секторі та збільшити структурні дисбаланси [2, с. 32-37]. 

2) посилення ролі процентної політики в системі монетарного 

регулювання економічних процесів. Відмова від підтримки стабільного 

обмінного курсу вимагає від НБУ іншого ефективно функціонуючого каналу 

зв’язку з банківською системою. Для того щоб замість валютного ринку цю 

роль перебрав на себе грошовий ринок треба вдосконалити як механізми самого 

грошового ринку (розширення спектру інструментів, зменшення 

сегментованості ринку. функціонування ринкових ставок-орієнтирів тощо), так 

і операції НБУ на ньому. 

3) удосконалити процедуру прийняття монетарних рішень й системи 

комунікацій із громадськістю. Стратегічні завдання мають конкретизуватися 

щороку залежно від особливостей розвитку макроекономічної, фінансової і 

грошово-кредитної сфери. Сьогодні є відкритим питання про інституційну 

форму цієї стратегії: вона має бути частиною Основних засад грошово-

кредитної політики чи видаватися як окремий документ, і хто її має розробляти. 

На сучасному етапі вирішення зазначених проблем є надзвичайно 

важливим, адже від цього залежить підвищення впливу НБУ на рівень інфляції, 

можливість й ефективність запровадження режиму інфляційного таргетування. 

 

Список використаної літератури 
1. Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік. Затверджено 

рішенням Ради Національного банку України від 10.09.2009 № 10 
[Електронний ресурс]. - 7 с. Режим доступу: www.bank.gov.ua. 

2. Петрик О. Оптимальний режим монетарної політики для України/ О. Петрик, 
С. Ніколайчук// Вісник Київського національного торгово-економічного 
університету. - 2008. - № 3. - С. 31-40. 

2. Про Національний банк України: Закон України: від 20.05.1999 р. - Чинний з  
22.06.1999 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua. 

 



 236 

УДК 334.021 

Організація спільних сервісних каналів банків і страхових компаній 

Олег Михайлович Пасько 
аспірант Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 

 
Процеси конвергенції між банками та страховими компаніями, що 

активізувалися в останні десятиріччя, були направлені на досягнення ефекту 

синергії. Тобто отримання додаткових переваг і більших можливостей в 

результаті об’єднання. 

Підвищення ефективності діяльності можливо за умови оптимізації ряду 

процесів, серед яких — організація спільних каналів збуту. Особливою 

перевагою високоінтегрованої моделі взаємодії є можливість організації 

спільних сервісних каналів, що дозволяє максимізувати ефективність роботи з 

клієнтами і є проявом клієнтоорієнтованої моделі ведення бізнесу. 

Спільні сервісні канали включають в себе: 

– єдину базу даних клієнтів; 

– спільну CRM-систему (кол-центр, web-сайт); 

– крос-продаж продуктів та спільні канали збуту. 

Створення єдиної бази даних дозволяє мати повну історію роботи з 

клієнтом, виключення необхідності подвійного збору даних про клієнта, що в 

кінцевому випадку дозволяє підвищити ефективність обслуговування клієнта та 

зменшити витрати на ведення справи та логістику.  

Ефективно побудована система взаємодії з клієнтом (CRM) дозволяє 

значно скоротити витрати на розширення бази клієнтів, її утримання та 

використання. Так, створений та детально розроблений web-сайт може взяти на 

себе функцію повноцінного фронт-офісу обох компаній з мінімальною ціною 

залучення клієнтів та їх обслуговування. 

Спільні канали збуту, в свою чергу, дозволяють збільшити обсяги 

продажу продуктів однієї компанії через канали іншої або через треті канали 

(фінансові супермаркети, спільні інтернет-канали). 

Отже головною перевагою створення спільних сервісних каналів є 

можливість зменшити витрати на ведення бізнесу для банків і страхових 
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компаній та збільшити свої конкурентні переваги не тільки за рахунок економії, 

а й можливості впровадження більш досконалої моделі взаємодії з клієнтами 

(рис. 1.1). 

 
 

 

 

 

Рис 1.1. Потреба в спільних сервісних каналах 

 
Проте слід зазначити, що наявність спільних сервісних каналів веде до 

підвищення ризику виникнення конфлікту інтересів — один із партнерів може 

ставити свої інтереси вище за інтереси іншого партнеру. Ефективній взаємодії 

може заважати й страх одного з партнерів втратити своїх клієнтів. Однією з 

задач банків та страхових компаній в об’єднанні є мінімізація вірогідності 

виникнення деструктивних конфліктів шляхом побудови оптимального 

механізму взаємодії, побудованого на принципах взаємної довіри та контролю, 

а також передбачення та виявлення конфліктів на ранніх стадіях їх виникнення. 
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У поточних умовах в Україні відбувається становлення ринку спільного 

інвестування. Сприяє цьому динамічний розвиток вітчизняного фондового 

ринку та активізація інвестиційних процесів в Україні. Роль інститутів 

спільного інвестування (ІСІ) на фінансовому ринку зростає, що знаходить своє 

відображення в зростанні кількості ІСІ, компаній з управління активами (КУА), 

поступовому збільшенні вартості активів в управлінні. 

Однак в Україні існує своя специфіка формування структури 

інвестиційного ринку. Переважаючим типом серед невенчурних інвестиційних 

фондів на сьогодні в Україні є закриті фонди, що відрізняється від практики на 

розвинених ринках і свідчить про існування певних перекосів. 

Згідно чинного законодавства, інвестиційні фонди в Україні залежно від 

порядку здійснення діяльності поділяються на відкриті, інтервальні та закриті 

[1]. Слід зазначити, що саме закриті інвестиційні фонди є домінуючими серед 

ІСІ в Україні. Так, вартість активів в управлінні закритих фондів станом на 1 

квітня 2010 склала 6586,2 млн. грн., що становило 91,6% вартості активів усіх 

невенчурних ІСІ [2]. За кількістю фондів перевага також є очевидною: серед 

248 невенчурних інвестиційних фондів 167 – закриті. У той же час у США 

вартість активів закритих інвестиційних фондів станом на кінець 2009 року 

становила $228 млрд. [3], що відповідало лише 1,9% вартості активів усіх ІСІ. 

Загальна кількість ІСІ у США на кінець 2009 року становила 16120, і лише 627 

з них були інвестиційними фондами закритого типу [3]. 

Такі особливості формування структури ринку спільного інвестування в 

Україні, на нашу думку, обумовлюються цілою низкою факторів. Насамперед, 

це фактор існуючого розподілу вартості чистих активів за типами інвесторів. 

Майже 85% ВЧА усіх не венчурних ІСІ були сформовані за рахунок вкладень 

юридичних осіб-резидентів, а частка фізичних осіб склала менше 4%. Таким 
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чином, рівень участі населення в інвестиційних процесах у країні є занадто 

низьким. Це пояснюється як невисоким загальним рівнем їх фінансової 

грамотності, так і обмеженими обсягами вільних фінансових ресурсів. У той же 

час вкладення коштів у інвестиційні фонди носять переважно довгостроковий 

характер і пов’язані з діяльністю юридичних осіб. Також сприяє формуванню 

такої ситуації вищий рівень доходності закритих інвестиційних фондів в 

Україні. Так, за даними УАІБ, доходність закритих невенчурних ІСІ за 2009 рік 

становила 99,9%. У той же час доходності по інтервальних та відкритих ІСІ 

становила 34,2% та 18,1% відповідно [2].  

У цілому прийняття рішення інвесторами щодо вибору типу 

інвестиційних фондів, зокрема в Україні, має свої особливості [1]. Так, 

інвестування в закриті фонди передбачає, як правило, найвищий порівняно з 

іншими типами фондів рівень доходності (за вищого рівня ризику). Також 

серед переваг для інвесторів закритих ІСІ є необмежений обіг цінних паперів 

таких фондів на вторинному ринку та можливість виплачувати дивіденди. З 

іншого боку, обмежуючим фактором в даному випадку може слугувати низький 

рівень ліквідності та відсутність обов’язку викупу цінних паперів фондом. 

Таким чином, вказані переваги обумовлюють більшу зацікавленість інвесторів 

до вкладення коштів саме у закриті інвестиційні фонди на противагу іншим 

типам, що впливає на структуру цього ринку в Україні. 

Таким чином, сьогоднішня ситуація вимагає здійснення заходів із 

оптимізації структури ринку спільного інвестування в Україні, зокрема, з 

урахуванням практики функціонування цих ринків у розвинених країнах. 
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Роль стейкхолдерів в забезпеченні фінансової безпеки підприємства  

Юлія Михайлівна Петренко 
здобувач кафедри фінансів 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми) 
 
Загострення питання конкурентоспроможності для кожного підприємства 

змінює підходи на операційному рівні до системи взаємодії «фінансова безпека 

- стейкхолдери - корпоративне управління». 

Концепція забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва 

повинна діяти постійно, тобто бути складовою механізму корпоративного 

управління в цілому. У свою чергу, корпоративна соціальна відповідальність, як 

один з елементів корпоративного управління, повинна забезпечувати залучення 

стейкхолдерів у всі етапи процесу створення додаткової вартості, з метою 

отримання  довготривалих конкурентних переваг через інноваційні процеси та 

створення нових продуктів/вихід на нові ринки, зміцнення фінансової безпеки. 

Слід пам’ятати, що кожна група стейкхолдерів характеризується 

важелями розподілу фінансових потоків корпорації, що важливо в частині 

забезпечення фінансової безпеки підприємства. Саме тому, в умовах 

розпорошеності груп впливу інституційного середовища, для агентів цілком 

логічно постає питання про ранжування серед них більш та менш впливових на 

діяльність підприємства.  

Практика розвитку вітчизняного корпоративного сектору свідчить, що 

керівництво українських підприємств виділяє споживачів та працівників, а 

також бізнес партнерів та органи влади як пріоритетних стейкхолдерів в 

процесі здійснення корпоративного управління, що в цілому відповідає 

світовим тенденціям. 

Важливим є виявлення складових, залежностей та побудова механізму 

впливу системи корпоративного управління із застосуванням концепції 

корпоративної соціальної відповідальності на фінансову безпеку підприємства, 

беручи до уваги виявлену важливість ролі стейкхолдерів у цьому процесі. 

Потребує більш глибокого осмислення і сам передавальний імпульс від 
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інтегрування інтересів стейкхолдерів  в місію та принципи корпоративного 

управління, тобто який саме механізм дозволяє пов’язати фінансову безпеку 

підприємства із його зацікавленими сторонами. 
 

Класифікація стейкхолдерів щодо участі в практиках 
корпоративного управління 

 

Група стейкхолдерів Challengers Bystanders Skeptics 
Представники  - неурядові 

організації 
- уряд 
- обєднання захисту 
споживачів 
 -міжнародні 
організації 
- національні бізнес-
групи 
  -соціально 
відповідальні 
інвестори 

 - постачальники 
- працівники 
- споживачі, 
покупці, клієнти 
- трудові організації 
 -фінансові 
інвестори 

- медіа 
 - академічні 
осередки 
 

Рівень вимогливості до 
політики 
корпоративного 
управління 

Високий, 
найспецифічніший 

Високий з 
пріоритетами щодо 
базових напрямів  

Низький з 
пріоритетами щодо 
базових напрямів 

Моніторинг проведення 
корпоративного 
управління 

Високий  Високий  Низький  

Рівень задоволення  Низький  Високий Низький  
Застосовувані методи 
впливу на корпорацію 

Пропаганда та 
захисні методи 

Залучення з двосто- 
роннім напрямом 
обміну 

Поєднання різних 
методів  

Рівень впливу на процес 
створення додаткової 
вартості 

Менш впливовий Найвищий  Менш впливовий 

Зацікавленість у 
дотриманні фінансової 
безпеки підприємства 

Висока  Найвища  Найнижча  

 

Оскільки саме стейкхолдери базового рівня корпоративної соціальної 

відповідальності забезпечують головні для процесу створення додаткової 

вартості вхідні та вихідні потоки знань та мають найвищий рівень 

зацікавленості у  забезпечення фінансової безпеки підприємства, визначальні 

чинники впливу на останню повинні розглядатись саме через призму 

відповідних груп впливу. 
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УДК 336.20.32 

Методологічні засади оцінки ефективності венчурного 
Фінансування 
 

Борис Григорович Пилипенко 
аспірант Університету банківської справи 

Національного банку України (м. Київ) 
 

Головним критерієм оцінки ефективності венчурного фінансування є 

співставлення економічного результату, одержаного венчуром, та понесених 

ним витрат. Однак у зв’язку зі специфікою венчурного капіталу складність 

використання такого підходу полягає в тому, що: 1) основний фінансовий 

результат венчур може одержати лише через кілька років після продажу 

об’єкта; 2) цей результат пов'язаний зі значним ризиком протягом всього 

терміну процесу венчурного фінансування; 3) стартові витрати венчура 

можуть бути достатньо високими вже на початковому етапі інвестування; 4) 

крім основної суми витрат на прибання підприємства, венчур періодично 

витрачає кошти на придбання обладнання, на поточні витрати тощо; 5) 

залежно від характеру інвестиції вже на початкових етапах можливе 

надходження продукції (послуг), що вимагає складання планів і прогнозів 

грошових потоків і окремої оцінки їх ефективності; 6) всі розрахунки 

необхідно здійснювати за кожною стадією життєвого циклу проекту; 7) 

розрахунок ефективності венчурного проекту повинен враховувати як 

доходи та витрати венчурної компанії, так і інвестиційної компанії, яка планує 

отримати прибуток від перепродажу акцій підприємства. 

Ураховуючи зазначені вище методологічні особливості процесу оцінки 

ефективності венчурного фінансування, в практичній діяльності частіше за 

все використовують не один, а кілька різних підходів, серед яких необхідно 

виділити наступні: 1) оцінка внутрішньої норми прибутковості 

капіталовкладень; 2) оцінка чистого приведеного доходу; 3) оцінка величини 

доданої вартості; 4) визначення строку окупності; 5) оцінка співвідношення 

ефективності підвищення якості з кількістю виробленого продукту; 6) оцінка за 

динамікою нефінансових показників (наприклад, підвищення продуктивності 

праці, зниження рівня ризиків тощо). 
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Проведений порівняльний аналіз методів оцінки ефективності венчурного 

фінансування дозволив умовно розділити їх на три групи: 

1) класичні методи оцінки інвестиційних проектів, що оперують такими 

показниками, як чистий приведений дохід (Net Present Value - NPV), 

внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return - IRR), строк 

окупності (Payback), додана вартість (Economic Value Added - EVA); 

2)  витратні методи оцінки, основними серед яких є: визначення сукупної 

вартості володіння (Total Cost of Ownership) та сукупна вартість володіння 

додатками (Total Cost of Application Ownership - TCA); 

3)  комплексні методи оцінки набору фінансових і нефінансових показників 

ефективності (Кеу Performance Indicators - KPI): збалансована система 

показників Нортона та Каплана (Balanced TCO), дійсна вартість володіння 

(Real Cost of Ownership - RCO) або (Scorecard - BSC), модель «стейкхолдер» 

і піраміда результативності Лінча та Кроса. 

При практичному використанні кожна із виділених груп методів має як 

переваги, так і недоліки, але, нажаль, жодна із них не може бути прийнята як 

універсальна. Тому в кожному конкретному випадку оцінки ефективності 

венчурного проекту необхідно враховувати його специфічні особливості, рівень 

ризиків, характер грошових потоків, стадію фінансування тощо. З огляду на 

таку складність розрахунків, більшість вітчизняних науковців і практиків 

віддають перевагу розкриттю оцінки ефективності венчурних інвестицій на 

основі традиційних методів використанням індивідуальної ставки дисконту, 

визначеної з врахуванням рівня ризику, інфляції, проектних термінів окупності, 

очікуваної вартості компанії та характеру грошових потоків. Таким чином, 

найбільш прийнятними для оцінки ефективності венчурного фінансування є 

моделі «чистої поточної вартості», «чистого поточного ефекту», «внутрішньої 

рентабельності», «внутрішньої ставки доходу», використання яких відповідає 

потребам практики. 
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Управління фінансовим ризиком: кредитний аспект 

Роман Олександрович Піскунов 
викладач кафедри обліку і аудиту 

Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Детерміністичність факторів дерегулювання фінансових ринків (рис 1) 

призвели, до розроблення автором вербальної моделі впливу кредитного і 

фінансового ризиків у грошовому потоці для суб’єктів реального сектору 

економіки (рис 2). Банківська установа надаючи кредит СГД призводить до 

оцінки кредитного ризику у певному проекті, формуючи його фінансовий 

результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Детерміністичність факторів дерегулювання фінансових ринків на 
впровадження сучасних методів керування кредитним ризиком. 

Завдання створення вербальної моделі впливу ризиків для досягнення 

поставленої мети може бути створено лише при певній оптимізації внутрішніх 

інструментів кредитного ризику у розрізу фінансового. 

Побудова та функціонування моделі повинно відбуватися з дотриманням 

Процес глобалізації  і тенденція до все більшого 
дерегулювання фінансових ринків: 

- збільшення обсягів позикового фінансування;                 
- поява на ринку високоприбуткових облігацій з  
низьким кредитним рейтингом(«сміттєвих» облігацій) 
- зниження рентабельності банків; 
- збільшення значних втрат по позикам.  

Внутрішні фактори: 
 

 - низька якість активів; 
 - несвоєчасне виявлення проблем- 
 них кредитів і недостатність ство- 
 рених під них резервів; 
 - слабість кредитного контролю. 

 Найбільші за масштабами втрати фінансових установ внаслідок кредитного ризику: 
- криза ощадно-позичкових установ у США в першій половині 80-х років XX в. (витрати  
   держави на реструктуризацію проблемних організацій склали близько 30 млрд. дол.); 
- дефолт державних зобов'язаннях країн Латинської Америки ( I половина 80-х років XX в.; 
- криза на ринку комерційної нерухомості в Японії на рубежі 80-90-х років XX в.; 
- пік дефолтів по корпоративних облігаціях наприкінці 90-х років XX в. (сукупні втрати власників 
оцінюються в 22 млрд. дол.) [3, c. З65]. 

Розвиток і вдосконалення методів керування  кредитного ризику: 
 - зміна структури фінансових операцій, що стосується забезпечення повернення коштів   
(застава нерухомості, випуск цінних паперів, забезпечених активами позичальника і  т.п.); 
- наявність  спеціалізованих  посередників при  здійсненні фінансових  операцій у вигляді бірж і 
розрахунково-клірингових систем, участь яких зменшує необхідність для сторін вживати 
особливі заходи по зниженню ризику контрагента; 
- поява кредитних похідних інструментів що сприяють зниженню кредитних ризиків.  
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певних вимог. При формуванні проекту СГД повинні враховувати такі вимоги, 

як: погодженість даного проекту з загальною політикою підприємства; 

елементи взаємодії банківської установи та суб’єкта господарської діяльності 

мають бути налагоджені між собою та спрямовані на отримання певного 

корисного результату; має зберігатися чіткий та врівноважений розподіл 

обов’язків, прав і відповідальності; можливість успішного розвитку проекту в 

майбутньому, шляхом виконання усіх вимог банківської установи за даним 

кредитом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Когнітивна модель впливу кредитного і фінансового ризиків на діяльність 
суб’єктів реального сектору економіки. 

 
Отже, практичне значення проведених досліджень визначається тим, що 

використання запропонованих в роботі методик, підходів, висновків та 

пропозицій у виробничій діяльності банківських установ спрямоване на 

розробку шляхів та заходів, які призведуть до зменшення кредитних ризиків і 

як наслідок до регулювання кредитної політики банку.  

 1. Оцінка проекту 

  2.1 Ризик-менеджмент банку 

2.2 Управління ризиком 

 

Проект 
Грошові надходження Грошові витрати 

Оцінка вартості 

Фінансовий результат 
Дохід Витрати 

Чистий прибуток 

Кредитна політика 
Кредитний рейтинг клієнта. Кредитоспроможність 

Розрахунок ціни кредиту, відсоткової 
ставок з урахуванням ризику 

Борговий потенціал 

Ліміти концентрації 

Кредит 

 
 
        1. Виявлення ризику. 

        2.Характеристика ризиків: 
      2.1.Премія за ризик; 

           2.2. Відсоток за ризик. 
        3. План зменшення ризику. 
        4. Методи управління. 

 Банківська установа 

 Кредитний ризик Фінансовий ризик 
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УДК 336.1 

Основні кроки в модернізації державного фінансового контролю 

Тетяна Олександрівна Пожар 
аспірантка ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми) 

 
Сьогоднішній стан проведення державного фінансового контролю в 

Україні характеризується таким, що вимагає модернізації окремих параметрів 

контролю, оскільки для держави є необхідність суттєвого прискорення процесів 

адаптації до стандартів Європейського Союзу як складової євроінтеграційних 

процесів. 

Особливості реалізації фінансового контролю досліджуються у працях 

Д. Андрєєва, О. Андрійко, О. Баклана, В. Бакуменка, В. Гаращука, 

М. Климишина, Н. Нижник, О. Сушинського, В. Шостаки, І. Якушика та інших 

вчених. Але все ще є необхідність у дослідженні питань пов’язаних з 

державним фінансовим контролем. 

Розвиток фінансового контролю здійснюється в процесі реалізації 

Стратегії розвитку державного фінансового контролю (ДФК) в Україні та має 

здійснюватися в три етапи:  

І- етап (1 – 3 роки). Найважливіші цілі цього етапу такі: удосконалення 

правового поля в сфері державного фінансового контролю та порядку 

планування діяльності контролюючих органів; упровадження оцінки стану 

фінансово-бюджетної дисципліни.  

II етап (3 – 5 років). Другий етап реалізації Стратегії має такі основні цілі: 

реформування організаційно-функціональних параметрів системи ДФК; 

удосконалення термінологічного та навчального забезпечення, створення 

системи відповідальності.  

III етап (6 – 10 років). Цей етап полягає в удосконаленні і подальшому 

розвитку створеної системи ДФК: проведенні Кабінетом Міністрів, Верховною 

Радою та органами центральної і місцевої влади на рівні кожного регіону 

аналізу та підбиття підсумків здійснених системних заходів, розробленні 

подальших кроків відповідно до тенденцій соціально-економічного розвитку 
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України та стратегічних пріоритетів і завдань державної політики на наступний 

період.  

У процесі реформування системи і створення оновленої моделі ДФК слід 

брати до уваги кілька важливих аспектів: 

1. Кошти державного бюджету та місцевих бюджетів, які залучатимуть 

для впровадження Стратегії, досить обмежені. 

2. Комплексна реформа системи ДФК, яку здійснюватимуть в Україні, 

потребує від усіх учасників цього процесу нових сучасних підходів та 

розуміння необхідності її проведення. 

3. Необхідною умовою здійснення реформування є політична підтримка 

Стратегії протягом усього процесу з боку Президента України, Кабінету 

Міністрів, Верховної Ради та органів місцевої влади. 

5. Постійний жорсткий контроль з боку незалежного органу зовнішнього 

контролю щодо органів внутрішнього контролю і чітко встановлений механізм 

відповідальності стане істотною перешкодою для виникнення більшості 

корупційних ситуацій між об’єктом і суб’єктом контролю. Для його 

ефективного здійснення необхідне належне матеріально-технічне та 

інформаційно-комунікативного забезпечення ДФК [1]. 

Щодо останнього розглянутого аспекту, то одним із кроків Кабінету 

Міністрів України у цьому напрямі є постанова «Про стан фінансово-

бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та 

контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів». 

Документ дає можливість забезпечити виконання певних вимог, спрямованих 

на підвищення фінансово-бюджетної дисципліни та посилення боротьби з 

корупцією і контролю за використанням державних ресурсів. Проте рівень 

корупції у сфері ДФК неможливо знизити лише окремими заходами., а це має 

бути забезпечено комплексною програмою, яка включатиме низку завдань і 

заходів для подолання і профілактики корупційних проявів у сфері ДФК. 

 
Список використаної літератури 

1. І.М. Іванова. Державний фінансовий контроль: парадигми розвитку: 
монографія / Ірина Іванова. – К.: Академвидав, 2010. – 168 с. 
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Страхування, виступаючи самостійною галуззю національної економіки, 

виконує функцію забезпечення взаємодії між різними господарюючими 

суб’єктами з метою забезпечення мінімізації втрат внаслідок реалізації 

страхових випадків. Структура страхової галузі видозмінюється залежно від 

рівня економічного розвитку суспільства та в зв’язку з наявністю усталених 

ризиків і виникненням нових їх різновидів. Зокрема доволі новим явищем, 

якому лише кілька десятиліть є екологічне страхування, одним з різновидів 

якого є страхування від повеней. 

Проблема страхування від повеней для України вельми актуальна. 

Зокрема: сумарні збитки від паводків на Закарпатті за попередні двадцять років 

становлять майже 5 млрд. гривень [1]. Щорічні соціально-економічні збитки 

України від катастрофічних паводків та повеней становлять у середньому понад 

220 млн. гривень, а екологічні збитки - близько 77 млн. гривень. 

З причини недостатнього фінансування в незадовільному технічному 

стані знаходиться значна частина протиповеневих споруд. Водночас традиційні 

інженерні протиповеневі заходи, потребують значних капіталовкладень, яких 

державний та місцеві бюджети не спроможні забезпечити. 

За існуючої системи фінансування ліквідації наслідків повеней коштів, 

що виділяються на покриття збитків з державного і місцевих бюджетів 

хронічно не вистачає. В зв’язку з цим, для зменшення обсягів збитків, що 

спричиняються паводками, поряд з традиційними заходами, необхідністю є 

розробки на державному рівні програми страхування від повеней на кшталт 

таких, які діють у США, Франції та інших економічно розвинутих країнах. Такі 

програми передбачають комплекс заходів, спрямованих на захист майнових 

інтересів фізичних і юридичних осіб та повинні сприяти зменшенню збитків від 

паводків за рахунок використання економічних важелів регулювання 
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використання павененебезпечних територій, одним з яких має бути 

страхування. 

Запровадження протиповеневого страхування дозволить збільшити 

обсяги та диверсифікувати джерела надходження коштів на боротьбу з 

наслідками повеней за рахунок використання для цієї мети страхових виплат, 

коштів державних та регіональних протипаводкових бюджетних і 

позабюджетних фондів. Для стимулювання розвитку протипаводкового 

страхування можуть бути запроваджені податкові, кредитні та інших пільги як 

для страхувальників, так і для страховиків, а також диференційований 

страховий тариф з метою забезпечення дотримання страхувальниками 

протипаводкових вимог та вимог раціонального землекористування. Крім того, 

частину коштів страховиків та згаданих вище фондів доцільно інвестувати у 

здійснення протипаводкових заходів. 

Підсумовуючи вище наведене можна відмітити, що введення в Україні 

спеціального страхування від паводків дозволить: 

- компенсувати завдані повенями фізичним та юридичним особам збитки 

за рахунок розподілу фінансових коштів (у вигляді страхових внесків) в часі та 

шляхом отримання страхових виплат; 

- зменшити обсяги збитків від паводків за рахунок раціонального 

використання повененебезпечних територій; 

- зменшити обсяги бюджетних асигнувань на компенсацію збитків від 

повеней; 

- підвищити зацікавленість господарюючих суб’єктів господарювання у 

проведенні протипаводкових заходів, залучити їх кошти для виконання робіт 

щодо захисту своїх об’єктів і територій тощо; 

Запровадження в Україні страхування від паводків вимагає: по-перше, 

розвитку і вдосконалення нормативно-правової бази, по-друге, розробки 

науково-методичного, інформаційного та організаційного забезпечення для 

цього різновиду екологічного страхування. 

 
Список використаних джерел 
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mlrd.-gryven. 
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Характерною ознакою сучасного ринку державних цінних паперів України є 

обмеженість його інструментарію: так, на внутрішньому ринку поширення 

отримали лише ОВДП з фіксованою дохідністю. Це значною мірою обмежує 

коло потенційних інвесторів (зокрема домогосподарств) та негативно впливає 

на вартісні характеристики залучення фінансових ресурсів. Одна з головних 

причин цього – незахищеність даного фінансового інструменту від високих 

інфляційних ризиків, притаманних національній економіці. Одним із способів 

вирішення цієї проблеми, як свідчить світова практика, є випуск індексованих 

державних цінних паперів.  

При випуску індексованих цінних паперів держава переслідує дві основні 

цілі: мінімізувати витрати обслуговування державного боргу та збільшити 

гнучкість управління державним боргом. 

При досягненні низького рівня інфляції країна за допомогою прив’язки 

виплат до індексу споживчих цін може значно скоротити свої витрати на 

обслуговування боргу. Це пов’язано з тим, що премія за ризик при розміщенні 

облігацій з фіксованим доходом є вищою за виплати по індексованим купонам, 

що у своїх дослідженнях довели Д.Кемпбелл та Р.Шиллер. Особливо це 

стосується середньотермінових та довготермінових ЦП.  

Для країн з високими темпами інфляції та з високою волатильністю 

економіки, облігації з індексованим купоном є зручним інструментом для 

покращення якості свого боргу. Виникає можливість розміщення облігацій 

терміном погашення від 3 років, що особливо актуально для України. У 

світовій практиці такі папери випускаються зі строком погашення 5–30 років. 

Специфіка даних цінних паперів робить їх цікавими, у перше чергу, для 

інституційних інвесторів, які мають намір тримати їх до погашення: страхових 
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компаній, пенсійних фондів. Останні вже достатньо довго потребують 

надійного фінансового інструменту для збереження своїх активів. 

Важливою особливістю даного типу ДЦП є зміна характеру навантаження 

на бюджет при їх обслуговуванні від притаманного для купонної облігації (при 

низьких темпах інфляції) до притаманного дисконтній.  

Головною проблемою, пов’язаною з випуском таких інструментів у 

розвинутих країнах світу, є негативний вплив на ліквідність ринку державних 

цінних паперів. Він пов’язаний як з особливостями основних держателів даних 

цінних паперів, які тримають їх до погашення, так і суміжним ефектом 

витіснення, коли значна частина фінансових ресурсів переливається з сегмента 

ДЦП з фіксованим купоном (які є більш ліквідними) до сегменту ДЦП з 

індексованим купоном. 

Ще одним аргументом проти є те, що такі папери послаблюють вбудований 

стабілізатор рівня інфляції в національній економіці. Мова йде про скорочення 

споживчих витрат тими, хто втрачає капітал під дією інфляції. Хоча такий 

аргумент є дуже суперечливий, адже не маючи надійного інструменту 

накопичення, потенційні кредитори намагаються швидше позбавитися від 

грошей, які знецінюються, ще більше розкручуючи інфляцію. 

Отже, підсумовуючи слід зазначити, що випуск ДЦП, індексованих на 

інфляцію, може сприяти вирішенню низки проблем, пов’язаних з управлінням 

державним боргом в Україні. Серед поточних – це зниження середньої ставки 

державних запозичень на внутрішньому ринку, зниження бюджетного 

навантаження по обслуговуванню державного боргу, залучення 

середньотермінових фінансових ресурсів. Серед перспективних напрямів 

роботи з даним інструментом можна виділити залучення заощаджень населення 

за допомогою захищених від інфляції облігацій і побудова відповідної системи 

їх розповсюдження та обслуговування; забезпечення інституційних інвесторів 

надійними фінансовими інструментами деномінованими у національній валюті 

терміном обігу 10–20 років. Одночасно необхідно враховувати ризики, які 

пов’язані з розміщенням таких цінних паперів: насамперед, це ризик зниження 
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ліквідності внутрішнього ринку ДЦП, залежність вартості та характеру 

обслуговування від темпів інфляції. 

 
 
 
УДК 336.71 

Розвиток фінансово-кредитних відносин на базі вдосконалення 
амортизаційної політики 
 

Богдан Іванович Пшик 
доцент кафедри банківської справи 

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
кандидат економічних наук, доцент 

 
Одне з важливих місць серед джерел самофінансування підприємств поруч 

з нерозподіленим прибутком посідають амортизаційні відрахування, оскільки 

саме їх можна розглядати як фінансову базу відтворення основних фондів. 

Амортизаційні відрахування можуть відігравати неабияку роль у розвитку 

фінансово-кредитних відносин. Тому такі кошти доцільно зберігати на 

особливому рахунку підприємства в установах банків, що найбільш 

раціонально відповідає принципам фінансового менеджменту, особливо в 

частині відокремленого зберігання коштів поточного та стратегічного 

використання. 

Крім того, як свідчить зарубіжний досвід, амортизаційні кошти можуть 

бути використані не за цільовим призначенням у випадку банкрутства чи 

настання кизової ситуації. Таке використання передбачає здійснення продажу 

коштів загального призначення. Так як амортизаційні кошти є коштами 

виключно цільового призначення, то їх цінність є дещо заниженною.  

Перспективною, на наш погляд, є можливість формування особливого 

сектора фондового ринку – ринку коштів амортизаційних фондів, що дає змогу 

активізувати інвестиційний процес у західних країнах. У результаті створення 

такого інституту у підприємств з’явиться можливість конвертувати 

амортизаційні кошти в платіжні шляхом їх продажу через об’єднані фонди 

амортизації (ОФА). ОФА виступають добровільними об’єднаннями 

підприємств для спільного розміщення та використання амортизаційних 
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фондів. Це небанківські фінансово-кредитні установи, які обслуговують 

амортизаційні фонди учасників (клієнтів-фондотримачів, які на добровільній 

основі розміщують у них свої амортизаційні фонди) з метою їх примноження. 

Завдяки створенню в Україні ОФА збільшаться обсяги довгострокових 

фінансових ресурсів, що призведе до пожвавлення інвестиційного процесу, 

активізації процесів відновлення виробництва. Однак таке явище буде 

можливим, на нашу думку, за рахунок впровадження низки заходів, а саме: 

1. З метою підвищення ефективності обліку і контролю за 

амортизаційними коштами ввести в актив балансу спеціальний 

інвестиційний рахунок (субрахунок). 

2. Зобов’язати підприємства вести відокремлене зберігання 

амортизаційних коштів на спеціальних рахунках в банківських 

установах. 

3. Прирівнювати використану не за цільовим призначенням амортизацію 

до оподатковуваних доходів та накладати штрафні санкції у розмірі 

100% вилучення відповідних сум до державного бюджету.  

4. Створити законодавчі передумови для виникнення в Україні об’єднаних 

фондів амортизації шляхом прийняття відповідного закону «Про 

об’єднані фонди амортизації», у якому слід визначити правові засади 

створення, функціонування та ліквідації ОФА, особливості державного 

регулювання їхньої діяльності, напрями формування та розміщення 

капіталу ОФА, порядок та обсяг розкриття інформації про діяльність 

ОФА, особливості управління та фінансового обслуговування цих 

установ тощо. 

5. Обов’язковою умовою створення та діяльності ОФА і ринку 

амортизаційних коштів в Україні буде відмова держави від 

оподаткування приросту амортизаційних коштів. 

Введення такого механізму у вітчизняну практику та його законодавче 

закріпленя створить передумови для формування легального ринку 

амортизаційних коштів, причому такий ринок буде не дилерським, а 
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брокерським. На такому ринку неможливо проводити гру на підвищення чи 

пониження, а ціни на ньому визначатимуться на основі попиту і пропозиції. 

 
 
 
УДК 330.1 

Финансовый кризис – продолжается?! 

Марина Николаевна Радева 
докторант кафедры менеджмента 

Классического приватного университета (г. Запорожье) 
кандидат экономических наук, доцент 

 
Финансовый кризис, разразившийся в США и охвативший весь мир, 

требует от мирового сообщества адекватных действий. Но для этого надо 

понять, каковы подлинные причины, породившие кризис, насколько он глубок 

и сколько продолжится. 

Первым проявлением современного кризиса стал ипотечный кризис 2006 

года в США, стимулированный и усиленный проблемами американской 

экономики: чрезмерным потреблением, некредитоспособностью домохозяйств, 

функцией доллара как главной расчетной валюты в международной торговле и 

использованием доллара как инструмента накопления. Но понимать кризис 

лишь как кратковременное следствие проблем функционирования 

американского рынка недостаточно.  

Современные теории рассматривают кризис как трамплин для прыжка в 

новый технологический уклад. За последние 200 лет мировая экономика 

прошла пять «технологических укладов», которые по продолжительности 

соответствуют большим экономическим циклам Кондратьева - 48-55 лет. По 

теории Кондратьева развитие капиталистического производства базируется на 

последовательном изменении фаз цикла. В основе цикла лежит механизм 

аккумулирования, концентрации, распыления и обесценивания капитала.  

К-цикли включают две волны: повышающую и понижающую. Экономика 

развивается циклически, каждый новый виток является не простым 

повторением предыдущего цикла, а вбирает в себя новые базисные инновации. 

В 2008 году мир вступил в понижающую волну пятого большого цикла 
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Кондратьева. Глобальность кризиса лишает возможности спрятаться от него. 

Не исполнятся и надежды на краткосрочный характер кризиса.  

А. Айвазов прогнозирует следующее развитие событий в соответствие с 

теорией волн Кондратьева. До 2011 году происходит незначительное 

оживлением мировой экономики, после которой в 2012 году начнется 

обвальная депрессия. Крах мировой финансовой системы, основанной на 

долларе, заставит страны защищать свои внутренняя рынки через 

протекционизм.  

Долларовая пирамида сейчас держится на долларовых валютных резервах 

развивающихся стран, таких как Россия, Китай. Страны-владельцы 

американских долговых обязательств вынуждены тратить огромные средства 

для поддержания доллара и обесценивания национальной валюты, потому что 

даже сравнительно небольшое падение доллара невыгодно наибольшим 

мировым экспортерам, а обвал доллара будет означать крах мировой 

финансовой системы и катастрофические убытки стран.  

Штатам удавалось расширять долларовый мир, печатая дополнительные 

доллары, сохранять наиболее привлекательный в мире рынок капитала и за счет 

этого финансировать огромный торговый дефицит США. Доллар превратился в 

механизм использования других стран для латания дыр американской 

экономики. Но в дальнейшем, массовое избавление от доллара приведет к его 

дефолту, третьему и последнему. Спасая экономику и население США от 

фиаско американской финансовой пирамиды, правительство Америки перейдет 

на новую валюту, «прощая» всем кому они должны.  

Понижающая волна пятого большого Кондратьевского цикла закончится 

после 2020 года. Одновременно будут происходить процессы образования 

региональных союзов, которые объединятся вокруг сильных государств. 

Сформируется кластер новых базисных инновационных технологий, на основе 

которого образуется шестой технологический уклад. Сформируется новая 

архитектура глобального рынка с новыми регулирующими органами.   

Преодоление кризиса потребует трансформации самой парадигмы 
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развития. Будет происходить изменение теоретического обоснования 

экономических процессов и поиск новых инструментов экономического 

анализа.  

 
 
УДК 338.27 (075.8) 

Міжнародна економічна інтеграція у сфері ціноутворення  

Наталія Василівна Рогова 
старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 
На сучасному етапі розвиток економіки характеризується поглибленням 

процесів регіонального міждержавного співробітництва й інтеграції окремих 

країн у світове господарство. В таких умовах на процеси ціноутворення має 

суттєвий вплив, як політичний устрій країни, так і ступінь її участі в тих чи 

інших економічних союзах. У відповідності до вищезазначених фактів, урядами 

обираються відповідні методи бюджетного регулювання механізму 

ціноутворення. 

Зважаючи на це, актуальності набувають дослідження питань 

переплетіння процесів ціноутворення та цінорегулювання в межах 

регіональних та глобальних міжкраїнних утворень. Це означає, що рівні, 

структура і динаміка цін в інтегрованих країнах поступово зближуються, більш 

універсальними стають методи регулювання цін, у тому числі й бюджетні. 

У результаті цінової інтеграції відбувається конвергенція рівнів, 

структури і динаміки цін серед інтегрованих країн. Тому інтеграція у сфері 

ціноутворення та цінорегулювання розглядається в двох аспектах: 

- як конвергенція рівнів цін та динаміки їх руху з перебігом часу; 

- як універсалізація макроекономічних методів регулювання цін через 

зближення інструментарію грошово-кредитної та бюджетної політики. 

За результатами моделювання цінової динаміки в Україні та СНД, з 

одного боку, та України і ЄС, з іншого, виявлено процес конвергенції цін, який 

швидше відбувається в ЄС та Україні, тоді як дезінтеграційні процеси країн 

СНД супроводжуються збільшенням коефіцієнтів варіації цін.  
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У здійсненому дослідженні макроекономічна динаміка цін відстежена за 

трьома показниками: 

1) дефлятор ВВП як вимірювач зміни цін кінцевої продукції за індексом 

Пааше; 

2) індекс споживчих цін (ІСЦ), обчислений у середньому за період (за 

рік), як показник зміни цін фіксованого кошика споживчих товарів і послуг; 

3) ІСЦ, обчислений на кінець періоду, як темп приросту цін фіксованого 

кошика споживчих товарів і послуг за індексом Ласпейреса. 

У Європейському Союзі конвергенція цін розглядається як невід’ємна 

умова вирівнювання рівнів економічного розвитку країн-учасниць. Порівняння 

цінових змін залежить не тільки від руху рівнів цін, але й від валютних курсів. 

Разом ці два фактори вирішальним чином впливають на витрати та кінцеві ціни 

в країнах-учасницях. 

У міру розвитку міжнародної економічної інтеграції та цінової 

конвергенції цілком природно, що макроекономічна динаміка цін залишається 

неоднаковою в різних групах країн у межах навіть одного інтеграційного 

угруповання. Цінова конвергенція означає, що вищі темпи інфляції 

спостерігатимуться в країнах з нижчим відносним рівнем цін. І, навпаки, країни 

з вищим відносним рівнем цін матимуть нижчі темпи інфляції. Причому, це 

правило цінової конвергенції буде чинним за умови порівняно стабільних 

курсових співвідношень. Підвищена інфляція, що супроводжується 

девальвацією національної валюти, підриває як внутрішню, так і зовнішню 

купівельну спроможність національних грошей і не призводить (або 

уповільнює) до цінової конвергенції. Винятком є група країн з єдиною 

валютою, де різношвидкісні інфляційні процеси майже не впливають на курсові 

коливання спільної валюти і свідчитимуть про зближення відносних рівнів цін 

при зазначеній вище інфляції. 
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УДК 336.7: 654.1 

Методика взаимодействия субъекта хозяйствования и банковского 
учреждения в условиях глобализации: учёт региональных аспектов 
 

Виталий Геннадиевич Рожманов 
Председатель Совета директоров 

Крымского электротехнического завода «Сатурн» (г. Севастополь), 
кандидат экономических наук 

 
Трансформация экономического пространства Украины сопровождается 

специфическими процессами реорганизации территориально-

производственных комплексов, реструктуризации производственных 

предприятий, в первую очередь негосударственной формы собственности, 

которые составляют весомый сектор региональной экономики. При этом 

происходит отмирание устаревших способов производства продукции 

(предоставления услуг), интенсивный поиск новых форм обеспечения 

социального заказа на уровне хозяйствующего субъекта, региона и государства 

в целом. Важное место при этом отводится банковской системе региона, 

которая обеспечивает инвестиционные потребности хозяйствующих субъектов 

в условиях глобализации рынков. 

Возникает необходимость усовершенствования методики и практики 

взаимодействия участников финансового рынка региона, целью которого 

становится активизация производственной деятельности даже в кризисных 

условиях, привлечение инвестиционных ресурсов с учетом процессов 

глобализации. Рассмотрены примеры привлечения банковских инвестиций в 

хозяйствующий субъект Севастополя в период 2007÷2009 г.г. Масштабность 

выдвигаемых задач социально-экономического развития и отраслевая 

специфика отдельного предприятия в совокупности создают сложную задачу 

выбора индивидуальных форм хозяйственно-банковского взаимодействия, 

методов, приемов привлечения банковских ресурсов (инвестиций) в развитие и 

обновление производственных мощностей.  

В этих условиях была предложена методика взаимодействия, в которой 

банк учитывает приоритетность функционирования регионального 

хозяйствующего субъекта как социально-экономической единицы. Опыт 
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показал, что мировой финансовый кризис затормозил процессы модернизации 

производственной базы электротехнических предприятий Украины. Остановка 

производства была вызвана сокращением объемов заказов, а иногда  их полным 

отсутствием (в наиболее кризисный период октября 2008 года ÷ марта 2009 

года падение объемов производства доходило до 95%). Резко снизилось 

количество крупных заказов (на сумму свыше 100 тыс. грн.) на 

электроремонтные работы, что повлекло за собой снижение возможности 

наполнения фондов оплаты труда электроремонтных и электротехнических 

заказов. Дефицит кредитных ресурсов лавинообразно охватил банковскую 

систему целиком. Практически невозможно стало кредитование 

производственных мощностей на прежних условиях.  Реакцией банковской 

системы региона на кризисные влияния и глобализацию рынка стали такие 

действия: отказ от учета реальной ситуации на производственных 

предприятиях; выдвижение завышенных требований по кредитным договорам 

вопреки реальному хозяйственному состоянию производства; попытки 

спекуляции на новых условиях кредитования.  

Банковское учреждение анализируется по его стабильности, 

способности обеспечить бесперебойное сопровождение производственной 

деятельности в условиях глобализации, возможностям соблюдать интересы 

клиентов в период осложнения финансово-хозяйственных отношений, 

структура клиентуры (как индивидуальные предприниматели, так и крупные 

холдинги). 

До начала мирового финансового кризиса системы инвестирования и 

кредитования шли рядом, более того, система кредитования — это 

определенный класс инвестирования. Банк должен быть партнером, а не 

сторонним  поставщиком финансовых услуг, обращать внимание на отношение  

к своим клиентам. Если банку интересно развитие и успехи предприятия, то 

банк – настоящий партнер, надежное плечо, а если для банка главное получить 

свою прибыль – то рассчитывать на долгосрочное и устойчивое взаимодействие 

в условиях глобализации не приходится.  
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УДК 351.82: 332.1 

Судова практика в системі управління фінансами регіону 

Вікторія Володимирівна Сотула 
 суддя Севастопольського апеляційного господарського суду 

 
У світі нестабільності загальнодержавних економічних процесів, які є 

наслідком певних кризових явищ на протязі останнього часу, необхідною стає 

створення чіткої державної системи управління фінансовими ресурсами, що 

залучаються установами банківського сектору господарства. Робота такої 

системи державного управління неможлива без належного функціонування 

судової влади. Так, значно збільшилась кількість справ, що розглядаються 

господарськими судами України, за участю банків як установ, функцією яких є 

кредитування суб’єктів господарської діяльності, а також залучення коштів 

підприємств, установ та організацій, інших кредитних ресурсів. Якщо у 2008 

році судами першої інстанції регіону, який є підвідомчим Севастопольському 

апеляційному господарському суду, було розглянуто 77 справ зазначеної 

категорії, а у 2009 році – 113, то за перше півріччя 2010 року їх кількість значно 

збільшилась та розглянутими є вже 86 справ. 

При розгляді справ даної категорії судді зазвичай керуються нормами 

чинного законодавства та виходять з умов договорів, укладених між суб’єктами 

господарської діяльності. До законодавчих актів, які застосовувались при 

розгляді справ вказаної категорії, відносяться : Цивільний кодекс України, 

Господарський кодекс України, Закони України «Про заставу», «Про іпотеку», 

«Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» , 

Положення Національного банку України, роз’яснення Президіума Вищого 

господарського суду України, ряд інших підзаконних актів. 

Найбільшу кількість справ цієї категорії складають спори, що пов’язані з 

виконанням кредитних договорів, у тому числі стягнення заборгованості та 

санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань тощо. Одночасно судами 

розглядались також наступні категорії спорів за участю банків: спори, пов’язані 

зі зміною та припиненням кредитних відносин, зокрема за позовами про 

спонукання до внесення змін до договору ( у тому числі стосовно зміни 
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процентної ставки та основної суми кредиту) та за позовами про розірвання 

кредитних договорів; спори про стягнення заборгованості за кредитними 

договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки; спори про 

визнання недійсними кредитних договорів та договорів іпотеки. 

Діючі на даний час роз’яснення Президіуму Вищого господарського суду 

України в цьому секторі цивільно-господарських відносин не в повному обсязі 

охоплюють проблемні питання. У зв’язку з тим, що зазначена категорія спорів є 

насамперед актуальною, оскільки найбільш зачіпає інтереси господарюючих 

суб’єктів, з метою уникнення різноманітності судової практики при вирішення 

цих справ з боку Вищого господарського суду України потребуються 

прийняття відповідних роз’яснень рекомендаційного характеру. 

 
Список використаної літератури 

1. Про кредитування / Положення затверджено постановою правління НБУ 
від 28.09.1995 р. № 246. 

2. Про організацію роботи готівкового обліку установами банків України / 
Інструкція затверджена постановою правління НБУ від 20.06.1995 р. № 149 
в редакції постанови правління НБУ від 13.10.1997 р. № 335. 

3. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та 
виконанням кредитних договорів / Роз’яснення Президіума Вищого 
господарського суду України від 06.10.1994 р. № 02-5/706 із змінами від 
31.05.2002 р. 

4. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із 
застосуванням Закону України «Про заставу» / Роз’яснення Президіума 
Вищого господарського суду України від 24.12.1999 р. № 02-5/602. 

 

 

УДК 336.773 

Аграрні фінанси посткризового періоду 

Петро Антонович Стецюк 
заступник завідувача відділу фінансових відносин 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (м. Київ), 
доктор економічних наук, с.н.с. 

 
Добре відомо, що в період найбільшого загострення світової фінансової 

кризи лише одна галузь економіки України – сільське господарство – 

демонструвала позитивну динаміку: у 2008 р. – 17,1%, в 2009 р. – 0,1%. Ці 
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досягнення багато в чому пов'язані з появою і високими темпами розширення 

сфери діяльності вертикально інтегрованих формувань, що іменуються в 

спеціальній літературі «агрохолдингами». В той же час, у традиційних формах 

виробничої діяльності у сільському господарстві помітного прогресу не 

відбувалося. 

Для появи такого унікального у світовий сільськогосподарській практиці 

явища як агрохолдинг були різні підстави. Найбільш суттєвий вплив серед них 

мали фінансові – низький рівень вартості економічних ресурсів і порівняно 

невеликі обсяги первинних інвестицій для початку агробізнесу, а також швидка 

окупність вкладеного капіталу. 

Виникнення і розвиток агрохолдингів супроводжувались помітною 

диференціацією у всіх сферах агробізнесу. З одної сторони крупні за 

масштабами діяльності виробничі формування, що орендують  від 50,0 до  

350,0 тис. га сільськогосподарських угідь. З іншої – малі сільськогосподарські 

підприємства, більшість з яких  обробляє менше 500 га ріллі і де працює           

14 чоловік, а обсяги реалізації продукції складають 2,6 млн. грн.   

Найбільша диференціація відбулася у фінансовій сфері. Не зважаючи на 

те, що фінанси агрохолдингів це  велика «terra incognita», по фрагментарних 

даних можна судити, що для них доступні значні за обсягами джерела 

формування фінансових ресурсів. При цьому, на відміну від малих та середніх 

сільськогосподарських підприємств, корпоративні формування повною мірою 

використовують весь інструментарій залучення капіталу для фінансування 

аграрного виробництва. Його конститутивною основою є наявність значних за 

обсягами власних джерел формування фінансових ресурсів, які, у разі 

необхідності, поповнюються за рахунок внутрифірмового перерозподілу 

фінансових потоків. Це в свою чергу виступає вагомим аргументом у 

відносинах з інвесторами та кредиторами. 

У докризовий період українські агрохолдинги досить широко 

використовували такий інструмент залучення фінансових ресурсів як емісія 

цінних паперів. За 2006-2008 рр. на закордонних фондових біржах вони 

залучили близько $850 млн. Похідною виходу на зовнішні фондові біржі став 
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доступу до кредитних ресурсів зарубіжних банків, вартість  яких значно нижча, 

ніж вітчизняних. В цьому контексті варто відмітити, що й українські банки 

видавали кредити агрохолдингам на значно привабливіших умовах у 

порівнянні з іншими сільськогосподарськими підприємствами. 

Левова частка бюджетних коштів, передбачених на підтримку аграрного 

виробництва та розвиток сільських територій, залишається у розпорядженні 

вертикально інтегрованих агроформувань. 

Що стосується решти сільськогосподарських підприємств, то у 2008 і 

2009 рр. відповідно 28,9% та 30,9% з них були збитковими. За рахунок власних 

джерел вони можуть профінансувати лише половину обсягу операційної 

діяльності. 

У післякризовий період доступність зовнішніх джерел формування 

фінансових ресурсів як для агрохолдингів, так і для інших підприємств значно 

погіршилась. Однак перші мали можливість для фінансового маневру за 

рахунок зміни структури виробництва, скорочення виробничих витрат, цінової 

політики, внутрифірмового  перерозподілу фінансових потоків. Для малих та 

середніх агроформувань фінансова криза мала суттєвий негативний вплив. Є 

досить серйозні підстави вважати, що без зовнішньої фінансової підтримки 

вони продовжуватимуть дрейф у напрямку припинення свого існування. 

 

 

УДК 368.009.12 

Завдання управління конкурентоспроможністю страхових компаній в 
посткризовий період 
 

Олександр Михайлович Супруненко 
здобувач Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 

 

Розвиток сучасних фінансових ринків залежить від дії двох протилежних 

тенденцій, сила дії яких була визначена ще в докризовий період. По-перше, це 

вплив міжнародних фінансових структур, що реалізують інтереси 

транснаціонального капіталу. По-друге, – конкуренція національного капіталу, 
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інтенсивність якої визначається загальним рівнем економічного розвитку 

країни, її геополітичною та геоекономічною роллю.  

Ринкова трансформація української економіки обумовила значне 

посилення ролі страхування в системі заходів, що формують безпечні умови 

діяльності господарюючих суб’єктів, держави та населення. Розвиток 

вітчизняного страхового ринку відбувається під дією об’єктивних економічних 

законів, тому вплив фінансово-економічної кризи, став суттєвим. Між тим, роль 

та значимість цього сегмента фінансового ринку на відтворювальні процеси в 

національній економіці є незаперечними, що обумовлює об’єктивну 

необхідність включення страхового ринку до пріоритетів економічного 

реформування. 

Наявність жорсткої конкуренції примушує страховиків максимально 

враховувати та бути чутливими до потреб клієнтів, диверсифікувати спектр 

послуг, що надаються, максимально використовувати механізми цінової та 

нецінової конкуренції. Термін «конкурентоспроможність» на мікрорівні 

означає можливості суб’єкта щодо експансії на ринку та максимізації власного 

прибутку. Конкуренція є передумовою реалізації економічних інтересів 

ринкових суб’єктів та запорукою максимізації суспільного продукту. 

Всебічне трактування поняття «конкуренція» дозволяє виокремити 

ключові характеристики, що є визначальними не лише для всієї ринкової 

системи, але і для окремих галузевих ринків та суб’єктів, що їх формують. 

Щодо страхового ринку, конкуренція дозволяє: сформувати засади 

функціонування страхового ринку за рахунок регулювання конкурентних умов 

формування витрат на страхові продукти; реалізувати адекватну цінову 

політику страхових компаній, спрямовану на задоволення потреб споживчого 

ринку; використовувати страховиками сучасні методи просування страхових 

продуктів до споживача на засадах змагальності суб’єктів ринку.  

Глибокий аналіз конкуренції на страховому ринку є необхідною умовою 

розробки стратегії розвитку будь-якої страхової компанії. До основних 

факторів, що визначають інтенсивінсть конкуренції на ринку належать: 

кількість та потужність конкурентів на страховому ринку; особливості входу та 
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виходу з ринку (особливості ліцензування страхової діяльності); структура та 

динаміка попиту на страхові продукти; ситуація на конкуруючих фінансових 

ринках – кредитному та фондовому; відмінності в стратегіях страховиків-

конкурентів. 

За інших рівних умов, більша кількість та рівноцінна ринкова сила 

конкурентів на страховому ринку в посткризовий період приводить як до 

посилення конкуренції між гравцями ринку, так і до удосконалення існуючих 

та розробку нових страхових продуктів, підвищення стандартів задоволення 

потреб споживачів. Наслідки фінансово-економічної кризи значною мірою 

відобразились на стані страхового ринку України та конкурентоспроможності 

страховиків. Другий рік несприятливої економічної динаміки, по-перше,  

забезпечив здійснення макроекономічної та галузевої корекції в напрямі 

перерозподілу ринку та перетікання клієнтів від дрібних до великих компаній, 

по-друге, визначив нові умови  існування страхової галузі, а саме, – значне 

посилення внутрішньогалузевої конкуренції. 

 

 
 
УДК 368 

Особливості просування масових страхових продуктів в умовах кризи 

Наталія Володимирівна Ткаченко 
декан фінансово-кредитного факультету 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 
кандидат економічних наук, доцент 

Наталія Петрівна Рябоконь 
викладач кафедри економіки 

Черкаського державного технологічного університету 
 

Страховий продукт є тією придатною до реалізації послугою, яку 

страховик пропонує страхувальнику. Як і будь-який інший товар, страховий 

продукт має свої специфічні ознаки, які однозначно його характеризують. 

Проте, поки що специфіка страхових продуктів та сутність власне страхування 

у багатьох випадках залишаються не зовсім зрозумілими для значної кількості 

реальних і потенційних споживачів страхових послуг. Покращення вказаної 
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ситуації можливо досягти за рахунок посилення та активізації діяльності 

страхових компаній у справі просування страхових продуктів, зокрема масових, 

на ринку. В умовах фінансової нестабільності основним завданням страхових 

компаній є саме організація ефективного продажу страхових продуктів.  

Відомо, що комплекс заходів із просування страхових продуктів 

передбачає наступне: інформування потенційних споживачів про наявні 

страхові продукти та їх переваги; стимулювання продажів за рахунок 

підвищення іміджу страхової компанії; стимулювання збуту за рахунок 

запровадження системи знижок страхувальникам, премій продавцям страхових 

продуктів, а також здійснення таких заходів як конкурси, лотереї, реклама в 

місцях продажу тощо. 

Найпростішим та найдешевшим способом реалізації страхових продуктів 

є придбання страхувальником страхового полісу безпосередньо в офісі або в 

спеціальній торговій одиниці компанії. Зрозуміло, що реалізація страхових 

продуктів таким чином є пасивною. Недоліком цього способу реалізації 

страхових продуктів є те, що ним користується нечисленна категорія активних 

споживачів, які бажають самостійно обирати й купувати страхові продукти. 

Тому, обсяги реалізованих за допомогою цього підходу страхових продуктів 

невеликі, а клієнтура згаданої категорії чутлива до вартості страхових 

продуктів, отже, основним способом активізації поведінки таких клієнтів є 

надання різноманітних знижок. 

Вважаємо, що в сучасних умовах, розширення збуту страхових продуктів 

страховиками може бути досягнутим за рахунок цілеспрямованої політики з 

«виховання» та залучення до співпраці активних споживачів–фізичних осіб, які 

б, в межах своїх фінансових можливостей, регулярно придбавали масові 

страхові продукти. Для цього необхідно застосувати різноманітні маркетингові 

заходи та врахувати при їх реалізації те, що на організацію ефективної системи 

продажу масових страхових продуктів впливає комплекс чинників, а саме: 

- імідж страхової компанії, адже масовий споживач страхових послуг 

висуває високі вимоги до бренду та фінансової стійкості страховика; 
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- оптимальний асортимент масових страхових продуктів, який враховує 

специфічні особливості конкретних сегментів страхового ринку і вимоги 

споживачів страхових послуг; 

- дотримання оптимального балансу між скороченням накладних витрат, 

за рахунок, з одного боку максимальної уніфікації масових страхових 

продуктів, а з іншого, оптимальної диверсифікації масових страхових продуктів 

відповідно до сегментації ринку і асортиментної політики страховика; 

- забезпечення ефективного ціноутворення на страхові продукти за 

рахунок забезпечення рентабельності страхових продуктів, в чому не останню 

роль відіграє якомога повніше врахування комплексних характеристик регіонів 

у яких страхові продукти реалізуються; 

- створення та підтримання у належному стані економічно доцільних, для 

певної місцевості та визначених категорій споживачів, каналів дистрибуції, 

насамперед представницької та агентської мережі страховика; 

- налагодження належної взаємодії корпоративних підрозділів, тобто 

забезпечення злагодженої роботи структурних підрозділів страхової компанії як 

по організаційній вертикалі, так по горизонталі; 

- забезпечення максимально корисного для діяльності страховика 

використання кон’юнктури, яка склалася у зовнішньому середовищі. 
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У період економічної нестабільності та кризових явищ у фінансовому 

секторі 2008-2009 рр. показники інвестиційної доходності недержавних 

пенсійних фондів (далі - НПФ) в Україні були кращими, ніж в окремих 

постсоціалістичних країнах–членах ЄС. Так, у 2008 р. інвестиційна дохідність 

НПФ в Болгарії склала  -21,58 %, Литві – -19,71 %, Польщі – -14,28 %, 
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Угорщині – -17,64 %, тоді як в Україні – 14,2 %. У 2009 р. інвестиційна 

дохідність НПФ дещо покращилася і становила: в Болгарії – 7,85 %, Литві – 

7,28 %, Польщі – 13,67 %, Угорщині –    22,1 %, Україні – 20,9 % [1]. 

Дану ситуацію можна пояснити консервативним розміщенням активів 

вітчизняними НПФ на фінансовому ринку, зокрема незначною часткою акцій в 

структурі інвестиційного портфелю, що, в першу чергу, пов’язано з дефіцитом 

надійних фінансових інструментів для інвестування пенсійних активів. Так, у   

2008 р. головними напрямами інвестування активів НПФ були депозити в 

комерційних банках (56,3 % загальних активів) та облігації підприємств, які є 

резидентами України (22,6 %), тоді як вкладення в акції українських 

підприємств складали лише 9 % [2]. У 2009 р. частка депозитів у структурі 

інвестиційного портфелю НПФ знизилась до 40 % за рахунок підвищення 

частки цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів 

України [3]. 

Водночас, у період фінансової кризи активи окремих НПФ були 

«замороженими» на депозитних та розрахункових рахунках у комерційних 

банках, в яких була введена тимчасова адміністрація, у тому числі 

«Промінвестбанку», «Укрпромбанку», банку «Київ», «Надра-банку» та ін. Це 

дає підстави для переосмислення доцільності розміщення значної частки 

інвестиційного портфелю НПФ на рахунках комерційних банків. У зв’язку з 

цим вважаємо за необхідне: 

по-перше, розміщувати пенсійні активи на депозитних та розрахункових 

рахунках, насамперед, у державних банках, які надають гарантії щодо 

повернення коштів, або у банках, засновниками яких є західні фінансові групи, 

які здатні забезпечити банки додатковими фінансовими ресурсами в умовах 

фінансової кризи; 

по-друге, передбачити у законодавстві можливість конвертації 

проблемних депозитів НПФ у державні облігації; 

по-третє, обмежити частку акцій у структурі інвестиційного портфелю 

НПФ; 
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по-четверте, розширити об’єкти інвестування пенсійних активів за 

рахунок випуску довгострокових цільових державних облігацій з доходністю 

не нижче рівня інфляції, а також передбачити можливості інвестування 

пенсійних активів в цінні папери нерезидентів, зокрема єврооблігацій; 

по-п’яте, при виборі об’єктів інвестування перш за все враховувати 

ризики інвестування у той чи інший фінансовий інструмент, а вже потім 

дохідність, яку забезпечує такий інструмент.  

Наведені пропозиції щодо покращення стану інвестування допоможуть 

запобігти виникненню збитків та зберегти довіру учасників НПФ в умовах 

постійно змінюваного ризикового середовища. 
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На сьогодні загальноприйнятим є визначення страхування на основі 

двосторонніх відносин, але така його концепція є перепоною для повного 

розкриття даної категорії зі сторони страховика. На нашу думку, визначення 

категорії страхування, що наводяться в економічній літературі, не адаптовані 

для облікових потреб страхової організації і визначення складових елементів 

процесу її діяльності. У зв’язку з цим розглянемо процеси діяльності страхової 

компанії, що займається видами страхування іншими, ніж страхування життя. 

Розглядаючи страховий продукт, українські науковці аналізують його як 

сформований кінцевий продукт [1, 2, 3], хоча виготовленню будь-якого товару 

властиві процеси постачання, виробництва і реалізації [4]. Але крім цих 
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процесів страхової компанії, наявний ще один процес – процес забезпечення 

функціональних можливостей страхового продукту, який настає після процесу 

реалізації. Саме тому автор визначає сутність страхового продукту як 

забезпечення надання страхового відшкодування при настанні страхового 

випадку, а не лише як фактичну виплату страхового відшкодування. Для такого 

забезпечення, джерелом якого є частина вартості страхового продукту, 

спеціально передбачена для цих цілей, страхова компанія веде накопичення 

страхових фондів і ефективно їх розміщує. 

Крім цього, специфіка даного товару полягає в тому, що він діє наперед 

визначений термін часу (визначений умовами договору). Якщо матеріальний 

товар, після його продажу стає повністю відокремленим від його виробника, то 

основні функціональні можливості страхового продукту проявляються лише 

опосередковано через страхову компанію. Тому страхова компанія веде 

діяльність по забезпеченню передбачених функціональних можливостей 

страхового продукту. 

Специфіка страхової діяльності полягає ще й в тому, що після створення 

страхового продукту, в подальшому відбувається лише процес постійної його 

реалізації і забезпечення функціональних можливостей страхового продукту, а 

тому собівартість його створення при продажі увесь час зменшується відносно 

кожного окремого споживача, внаслідок чого даний процес нівелюється як 

більшістю дослідників, так і законодавством, і процесом виробництва в 

страховій компанії вважається процес забезпечення функціональних 

можливостей страхового продукту, оскільки саме в цьому процесі страхова 

компанія несе основну частину своїх витрат, і нематеріальний товар набуває 

матеріального прояву. Розглядаючи з цих позицій даний процес, в ньому можна 

виокремити наступні складові: процес реалізації-постачання і процес 

виробництва. Перший процес пов'язаний з реалізацією страхового продукту, 

але водночас він є і процесом постачання основного фактору виробництва 

подальшої діяльності страховика, тобто страхової премії. Виходячи з 

вищенаведеного, страхування можна визначити як створення і реалізацію 

страхового продукту страхувальнику або як процес управління фінансовими 
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накопиченнями, отриманими від страхувальника з метою забезпечення 

отримання останнім страхового відшкодування при настанні страхового 

випадку. 

 
Список використаної літератури 

1. Вовчак О.Д. Страхові послуги: навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська. – 
Львів: Видавництво «Компакт-ЛВ», 2005. – 656 с. 

2. Сива Т.В. Зміст і характерні ознаки страхових послуг / Т.В. Сива // Науковий 
вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – 2006. – вип. 16.2. 
– С. 294-298. 

3. Скибінський С.В. Поняття страхової послуги, її специфіка та характеристики 
/ С.В. Скибінський, Н.Р. Балук // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник 
науково-технічних праць. – 2007. – вип. 17.8. – С. 156-165. 

4. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / Швець В.Г. – К.: 
Знання, 2004. – 447 с. 

 

 

УДК 336.338 

Пріоритетні напрями інвестиційного кредитування 
аграрного сектора економіки 
 

Наталя Миколаївна Третяк 
доцент кафедри економічної теорії 

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

 
Нині процеси поглиблення ринкових відносин в Україні супроводжуються 

глибокою фінансово-економічною кризою, яка спровокувала уповільнення 

економічного розвитку аграрної сфери. Невирішеною залишається проблема – 

оснащеності аграрного сектора економіки основними засобами, зокрема 

технічними засобами праці, які безпосередньо беруть участь у створенні 

матеріальних благ та у виробництві сільськогосподарської продукції. Так, за 

даними Міністерства аграрної політики України, рівень забезпечення аграрного 

сектора країни сільськогосподарською технікою невисокий і коливається в 

межах 45-65% від потреби на неї. Але слід зауважити, що існуючий парк 

сільськогосподарської техніки не відповідає сучасним технічним, 

технологічним та інноваційним вимогам. 
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Зниження темпів виробництва, збитковість та неплатоспроможність 

аграрних підприємств протягом останнього десятиріччя призвело до зниження 

технічної оснащеності та уповільнення темпів оновлення машино-тракторного 

парку. Очевидним є той факт, що для відтворення технічного потенціалу 

сільськогосподарського виробництва до оптимального рівня в найближчій 

перспективі необхідно щорічно інвестувати на придбання сучасної 

сільськогосподарської техніки значну частину коштів. 

За результатами дослідження, погіршення експлуатаційних характеристик 

сільськогосподарської техніки призводить до зниження якості польових робіт, 

зокрема уповільнюється час обробки землі, посіву насіння та збирання врожаю. 

Внаслідок цього зростають виробничі витрати сільськогосподарського 

підприємства та витрати на проведення ремонту такої техніки, що в кінцевому 

результаті призводить до збільшення собівартості продукції та зниження 

рентабельності її виробництва.  

Необхідно зазначити, що протягом 2000-2009 років спостерігалася 

тенденція щодо зменшення загальної кількості зернозбиральних комбайнів у 

господарствах усіх категорій майже на 37%, хоча у господарствах населення їх 

кількість навпаки зросла майже у 6 разів. Зменшення кількості 

сільськогосподарської техніки призвело до того, що навантаження на 1 наявний 

комбайн збільшилося з 368,6 до 400,9 га. Ріст навантаження на одиницю 

техніки призводить до збільшення тривалості періоду збирання врожаю, а 

також збільшення його витрат. Так, втрати врожаю через збільшення часу на 

його збір становлять близько 8 млн. т., тобто майже 21% вирощеного врожаю. 

Нині придбання нової техніки можливо завдяки інвестиційному 

кредитуванню. Але, слід зазначити, що банківські установи майже не 

здійснюють довгострокове кредитування сільськогосподарських підприємств, 

це пояснюється відсутністю кредитних ресурсів у банку, високими 

процентними ставками за такими кредитами та низькою платоспроможністю 

сільськогосподарських підприємств.  

У таких складних умовах позитивно вирішувати проблему оновлення 

матеріально-технічної бази аграрних виробників можна дещо нетрадиційним 
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для вітчизняного ринку шляхом - через кредитування за рахунок ресурсів 

іноземних банків.  

Кредитування із залученням ресурсів іноземних банків під гарантії 

іноземних експортних страхових агентств є широко розповсюдженою послугою 

на міжнародному фінансовому ринку. Кредитування із залученням ресурсів 

іноземних банків здійснюється за участю вітчизняного і іноземного банків, 

експортного страхового агентства, експортера техніки і сільськогосподарського 

підприємства, яке замовляє техніку або устаткування іноземного походження. 

Таке кредитування дає можливість українському сільськогосподарському 

підприємству придбати сучасну інноваційну техніку, що, в свою чергу, 

призведе до розвитку діяльності сільськогосподарського підприємства. 

Застосування новітніх технологій і сучасної техніки передбачає суттєве 

підвищення рівня якості сільськогосподарського виробництва та  якості життя 

селян. 
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 Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується переходом 

на нову парадигму економічного  розвитку, що супроводжується швидким 

розповсюдженням процесів, які визначаються термінами економічної 

інтернаціоналізації, глобалізації, регіональної інтеграції, постіндустріального та 

інформаційного сіспільства. В світлі цих процесів світовий досвід провідних 

країн ілюструє тенденцію до зростання масштабів фінансувння наукових 

досліджень і розробок у ВВП. Наявні вітчизняні і зарубіжні оцінки показують, 

що в Україні існують всі основні передумови для широкого залучення науково-

технічного потенціалу країни до міжнародних науково-технічних відносин. 
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Україна традиційно вважається державою з вагомим науковим потенціалом, 

визнаними у світі науковими школами, розвинутою системою підготовки 

кадрів. Традиційно найголовнішими складовими національного науково-

технічного потенціалу вважаються: наявність висококваліфікованих науковців 

та інженерно-технічних працівників, розгалужена мережа науково-технічних 

організацій та установ з відповідним матеріально-технічним рівнем. Загалом 

в Україні діє близько 1 300 наукових установ, які займаються НДДКР. Серед 

них НДІ та їхні філії, вузи, проектно-конструкторські, проектно-технологічні та 

практичні організації, конструкторські бюро на самостійному балансі та інші 

організації та установи. Майже дві третини загальної кількості наукових 

установ розташовано в економічно розвинутих регіонах: 25,8 % - у м. Києві, 

15,5 %– у Харківській області, 7,2 % – Дніпропетровській, 6 % – Львівській,   

5,5 % – Донецькій, 4,9 % – в Одеській області. Індикатором забезпеченості 

науковими кадрами країн – членів Європейського Союзу є кількість 

працівників, які займаються дослідницькою діяльністю в загальній чисельності 

зайнятих в економіці (у розрахунку на 1000 осіб). Найвищий рівень 

концентрації спеціалістів з науковими ступенями у економічно розвинутих 

регіонах, де зосереджена значна кількість наукових установ та вищих 

навчальних закладів [2] У червні 2007 року пройшли парламентські слухання 

“Національна інноваційна система України: проблеми формування та 

реалізації”. У тому ж році Кабінет Міністрів України схвалив нову Концепцію  і 

затвердив Державну програму прогнозування науково-технологічного розвитку 

на 2008 – 2012 рр. У 2012 р. загальна частка запровадження наукових та 

науково-технічних робіт має становити 75 % від ВВП, а науково-технічних 

робіт, виконаних за пріоритетними напрямами, - 80 % [3, с.47 -48]. 

Нині Україна в цілому та всі її регіони вже достатньо глибоко 

усвідомлюють той факт, що інноваційна діяльність не може бути прерогативою 

лише науково-технологічної сфери. Внаслідок аналізу практичної діяльності 

прийшло тверде розуміння того, що інноваційність – це головний принцип 

розвитку у всіх видах діяльності. У Державній цільовій економічній програмі 

“Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009 – 2013 роки 
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зазначається, що інноваційна інфраструктура складається з виробничо-

технологічної, фінансово-економічної, нормативно-правової, територіальної та 

кадрової підсистеми. Ефективність функціонування фінансово-економічної 

підсистеми залежить від розбудови розгалуженої виробничо-технологічної 

підсистеми, яка формує мережеву модель управління інноваційним розвитком 

на макро-, мікро- та територіальному рівні. Одним з пріоритетів розбудови 

виробничо-технологічної підсистеми є створення інноваційної інфраструктури 

на регіональному рівні з одночасним забезпеченням міжрегіональної 

координації. Виконання Програми дасть змогу забезпечити розвиток мережі 

нових елементів інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, наукових 

парків, регіональних інноваційних кластерів, інноваційних бізнес-інкубаторів 

тощо), до якої входитимуть близьео 400 одиниць, в результаті чого буде 

створено понад 10 тисяч нових робочих місць для висококваліфікованих 

спеціалістів [1]. 
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У найближчій перспективі діяльність підприємств відбуватиметься в 

режимі помірного росту ринку та дефіциту інвестиційних ресурсів. 

Несприятлива зміна умов господарювання протягом 2008-2009 рр. поставила 
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під сумнів ефективність механізмів екстенсивного розвитку світової економіки. 

Тому підвищеної актуальності набуває питання освоєння інтенсивних шляхів 

розвитку, зокрема ефективної реалізації інвестиційного потенціалу.  

Переважно, метою підприємств у середньостроковій перспективі є 

максимізація прибутку, а у довгостроковій – максимізація своєї ринкової 

вартості. Одним з основних важелів для досягнення цієї мети є формування й 

накопичення фінансового капіталу підприємства в контексті реалізації його 

інвестиційного потенціалу.  

Інвестиційний процес являє собою взаємопов’язані фази формування та 

використання фінансового капіталу з метою отримання додаткового доходу чи 

соціального ефекту. Безперервність інвестиційного процесу є підгрунтям 

забезпечення розширеного відтворення. 

Інвестиційний потенціал представляє собою здатність підприємства 

реалізувати сукупність інвестиційних можливостей щодо генерування 

додаткових потоків фінансового капіталу завдяки мобілізації наявних ресурсів з 

метою підвищення вартості об’єкту інвестування. 

Реалізація інвестиційного потенціалу розкривається при створенні 

додаткових інвестиційних можливостей, що можуть бути використані 

підприємством шляхом мобілізації внутрішнього або залучення зовнішнього 

фінансового капіталу.  

В ідеальних економічних умовах інвестиційні можливості мають 

реалізовуватись миттєво. Під ідеальними економічними умовами у даному 

контексті ми розуміємо наявність у підприємства достатніх обсягів фінансового 

капіталу та сприятливого зовнішнього середовища. За таких умовах зростання 

вартості підприємства відбувається планомірно, а накопичення інвестиційних 

можливостей у вигляді інвестиційного потенціалу відбувається повільно.  

За реальних економічних умов, інвестиційні можливості мають 

властивість накопичуватись, поступово утворюючи інвестиційний потенціал. 

Формування й накопичення фінансового капіталу в контурі реалізації 

інвестиційного потенціалу підприємств відбувається під впливом двох груп 

факторів – сприятливих та загрозливих.  
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Сприятливі фактори – ті, що роблять можливим збільшення капіталізації 

підприємства у результаті інвестиційної діяльності. Це, наприклад, висока 

рентабельність, наявність достатньої матеріально-технічної бази, державне 

сприяння інвестиційній діяльності тощо. 

Загрозливі фактори – ті, що унеможливлюють чи істотно гальмують 

реалізацію інвестиційного потенціалу та досягнення бажаного результату. Це, 

наприклад, брак фінансового капіталу на підприємстві, несприятлива 

кон’юнктура ринку, недосконалі нормативно-правова база, державна політика 

тощо.  

Зрозуміло, що у реальних економічних умовах у повній мірі представлені 

фактори обох груп. Тому формування, накопичення та трансформації 

фінансового капіталу в контурі реалізації інвестиційного потенціалу 

підприємств є закономірним явищем. Питання лише в тому, яка з груп 

переважає. У відповідності до їх співвідношення потенційні інвестори 

приймають рішення щодо доцільності інвестиційної діяльності, а підприємство 

обирає інвестиційну стратегію. 

Реалізація потенціалу полягає в усуненні в контурі свого кола впливу 

загрозливих факторів, які заважають негайному втіленню інвестиційних 

можливостей, з метою максимізації вартості підприємства.  

З огляду на викладене вище, фінансовий капітал щодо реалізації 

інвестиційних можливостей підприємства буде зорієнтовуватись у сектори, які: 

в меншій мірі підлягають державному регулюванню; мають оптимальне 

співвідношення ризику та рентабельності інвестиційної діяльності; в меншій 

мірі залежать від макроекономічних показників. 
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В условиях экономических вызовов, связанных с нестабильностью 

функционирования финансовых рынков, отечественная банковская система 

неминуемо столкнется  и уже сталкивается с необходимостью пересмотра  

своей депозитной политики, направленной не только на сохранение имеющейся 

клиентской базы, но и на привлечение новых клиентов. Расширение ресурсной 

базы банка предполагает аккумулирование денежных сбережений населения. В 

свою очередь, неопределенность на денежном рынке заставляет потенциальных 

вкладчиков изучать рынок банковских услуг на предмет большей доходности и 

наименьшего риска, вызванного инфляцией.  

Новый подход в депозитной политике банка связан, в первую очередь, с 

информационной функцией, обеспечивающей доступ к многовариантным 

предложениям по условиям вкладов. Традиционно клиенту предоставляется 

информация по депозитам, включающая суммы, проценты и сроки вкладов, а 

конечная доходность по депозитным операциям остается «за кадром». Не 

всякий клиент самостоятельно может рассчитать выгодность того или иного 

вклада, а также риск денежных потерь, вызванных, в том числе, 

инфляционными процессами. Как следствие, отсутствие прозрачности по 

депозитам сдерживает потенциальных клиентов от инвестиционных решений и 

не способствует расширению ресурсной базы банка. В предоставлении более 

детальной информации инвесторам прослеживается обоюдная экономическая 

заинтересованность вкладчиков и банкиров. Депозитная политика должна быть 

направлена на мобилизацию банками денежных средств физических лиц в 
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форме вкладов (депозитов) с целью их последующего взаимовыгодного 

использования.  Рынок – это право выбора, как банка, так и его услуг. Поэтому 

те банки, которые повернутся лицом к вкладчику с информационной точки 

зрения, значительно расширят свою клиентскую базу. Экономически грамотное 

управление банковскими депозитами предусматривает использование 

экономико-математических методов, посредством которых можно 

прогнозировать максимальную прибыль клиентов по срочным вкладам.  

Управление банковскими депозитами предполагает, в частности, 

использование динамической модели линейного программирования [1]. На 

примере банковского вклада «Пять звезд» показана возможность осуществлять 

решение многовариантной задачи максимизации срочного вклада. Определены 

величина максимального дохода и виды срочных вкладов, которые его 

обеспечивают. Проанализировано влияние инфляции на доходность финансовой 

операции. 

Рассмотренная модель, как один из доступных вариантов оценки 

доходности финансовых операций, связывает теорию и практику. Здесь 

реализуется клиентом право выбора, гарантированного конкурентной средой, 

вида вклада и банка. Клиент должен доверять банку и быть уверенным, что его 

интересы должным образом учтены депозитной политикой банка. 

Информационная функция, обеспечивающая доступ клиентов к достоверным 

данным доходности по срочным кладам, а также помощь в управлении 

депозитами привлечет новых инвесторов. За счет расширения клиентуры банк 

увеличит приток денежных средств. Однако, со своей стороны, клиент должен 

не оставаться пассивным и постоянно отслеживать внешнюю и внутреннюю 

среду депозитного рынка с целью качественного управления собственными 

инвестициями.  
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Водночас з тим, як світова економіка освоює уроки, глобальної кризи, 

розгораються жваві суперечки з питань концепцій діяльності центральних 

фінансових органів, які давно вважалися вирішеними. Предметом пильного 

вивчення в усьому світі стали їх роль, повноваження, можливості щодо сталого 

розвитку суспільства. Перехід агросфери до сталого розвитку спричинений 

цілеспрямованими змінами в соціально-економічній площині і нагальною 

необхідністю поліпшення навколишнього природного середовища. Однією з 

актуальних проблем сталого розвитку агросфери є подолання протиріч, котрі 

виникають при взаємодії між фінансами та екологією.  

Позитивні зрушення в агровиробництві не змогли за останні роки 

вирішити проблеми сталого розвитку агросфери. Найгострішими проблемами 

залишаються відсутність економічного інтересу жити і працювати в сільській 

місцевості, погіршення техногенно-екологічної безпеки, безробіття, трудова 

міграція, бідність і руйнування соціальної інфраструктури. Поселенська мережа 

за 1991-2008 роки скоротилась на 355 населених пунктів. Деградація сільських 

територій підриває самі основи подальшого розвитку усього суспільства. 

Головною траєкторією фінансової політики сталого розвитку агросфери 

повинен бути комплексний розвиток сільських територій, спрямований на 

стабільне забезпечення збалансованого розвитку умов праці та проживання 

населення. Криза викликала повсюдну переоцінку фінансово-економічних 

інструментів політики сталого розвитку агросфери. Пропонувалося безліч 

планів реформ, але остаточних рішень майже не прийнято. Відчувається 
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істотний політичний тиск на законодавчі органи, що передвіщає зіткнення між 

галузевими лобі та загальнопоширеними уявленнями.  

Проблеми ефективності сучасних фінансово-економічних інструментів 

політики сталого розвитку агросфери невіддільні від пошуку шляхів 

поліпшення якості довкілля в Україні. Водночас явна спрямованість фінансово-

економічних інструментів на пріоритет методу „батога” стосовно 

природокористувачів, які працюють у нинішніх складних кризових умовах, аж 

ніяк не стимулює їхню зацікавленість у дотриманні екологічних норм і 

зниженні техногенних навантажень на природу. Ці інструменти не спонукають 

їх до впровадження екологічно безпечних способів ведення господарства, що 

зумовлює закономірне погіршення стану довкілля.  

Крім того, в результаті глобалізації всі країни стали менш захищеними 

перед зовнішніми шоками, водночас їх зростаюча відкритість по відношенню 

до торгових та фінансових потоків створює більш широкі канали щодо 

подвійних ефектів і потрясінь. В таких умовах фінансово-економічні 

інструменти політики сталого розвитку агросфери набувають все більшої ваги 

як „перша лінія оборони” від зовнішніх шоків та фінансових штормів. 

У розпал кризи фінансова політика повинна бути прагматичною і 

використовувати всі доступні інструменти, що, зіграє важливу роль у 

запобіганні колапсу фінансової системи та забезпечить сталий розвиток 

агросфери. Принципово також мати спільне бачення майбутньої фінансової 

структури, оскільки перед фінансовими та нефінансовими сферами стоять одні і 

ті ж завдання приєднатися до клубу розвинених країн, бути відкритими для 

практичних підходів і технологій, які ведуть до підвищення продуктивності, 

екологізації та прибутків. Досягнення рівноваги між усіма цими аспектами буде 

нелегкою справою.  
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 На сьогодні в Україні гостро постала проблема реформування 

податкової системи. В умовах глобальних фінансової та екологічної кризи слід 

шукати нові механізми виходу з ситуації, що склалась. Основними проявами 

фінансової кризи є дефіцит державного бюджету та високий рівень безробіття. 

Перешкодою для зниження рівня безробіття в Україні є значний податковий 

тиск - податки сягають до 37% фонду оплати праці, що стимулює зайнятість в 

тіньовому секторі економіки. З іншого боку діюча податкова система (через 

субсидії та дотації) здешевлює природні ресурси тим самим посилюючи їх 

неефективне використання. В Україні надзвичайно висока матеріаломісткість 

та енергоємність виробництва, а в структурі експорту домінують 

ресурсоінтенсивні та забруднюючі галузі (металургія, хімічна промисловість, 

видобувна, енергетика). 

 У високо розвинутих країнах світу вже з 1980-х років проходить 

екологізація фіскальної політики, тобто процес удосконалення знарядь 

бюджетної та податкової політики з метою переходу до екологічно 

збалансованого розвитку. 

 Основою реформування фіскальної системи є еко-трудова реформа, 

суть якої полягає в зміщенні податкового навантаження з оподаткування 

доходів на оподаткування ресурсопотоку та оподаткування забруднення 

довкілля. Таке переміщення повинно відбуватись поступово, щоб дати 

можливість суб’єктам господарювання пристосуватись до змін в оподаткуванні 

та провести структурну перебудову із залученням інвестицій в технологічні 

інновації. 

 Першими країнами, що запровадили еко-трудову реформу стали 

Великобританія, Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, 
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Швеція. В даних країнах екологічні податки стягуються з бензину, дизелю, 

енергії, нафти, газу, викидів двоокису вуглецю. 

 Стрижневим фактором еко-трудової реформи повинно стати введення 

оподаткування викидів СО2. У Фінляндії ставка даного податку при його 

введені становила 1,7 долара США за тонну СО2, а станом на 2009 рік зросла у 

15 разів, що дозволяє отримувати 707 млн. США податкових надходжень до 

державного бюджету. У Швеції ставка податку на СО2 складає 150 доларів на 

тону СО2. Проектом податкового кодексу передбачається введення в Україні 

екологічного податку, зокрема і на СО2, однак на нашу думку ставка такого 

податку є надзвичайно малою – лише 0,2 гривні за 1 тонну СО2, що дасть змогу 

отримати податкових платежів в розмірі 70 млн. грн. Оптимальною видається 

ставка податку від 2 до 10 гривень за 1 тонну СО2. 

 Україні слід перейняти досвід скандинавських країн, що стали 

піонерами в екологічному оподаткуванні, разом з тим слід врахувати 

особливості української економіки при проведенні таких реформ. 

 Проведення еко-трудової реформи в Україні дасть можливість 

зменшити податкове навантаження на фонд оплати праці, що приведе до 

збільшення зайнятості та підвищення рівня оплати праці, зменшення шкідливих 

викидів та забруднення природного довкілля, зменшення залежності від 

імпорту енергоносіїв через зниження енерго- та матеріалоємності виробництва.   
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Специфіка корпоративного управління у вітчизняних банках, на нашу 

думку, обумовлена історично: характером економічної співпраці та прийнятим 

порядком ведення бізнесу в цілому та у банківській справі зокрема; крім того, 

рівнем розвиненості фінансового ринку і залежністю більшості банків у 

фінансовому та організаційному аспектах від кон’юнктури ринку. 

Унікальна роль вкладників, які формують основну частину банківських 

фінансових ресурсів, у поєднанні з одночасним нівелюванням їх прав та 

інтересів при реалізації корпоративного управління банком породжують 

парадокс фінансової залежності більшості українських банків від довіри 

вкладників і обґрунтовану потребу в розробці механізмів захисту їх прав та 

інтересів.  

Інша особливість корпоративного управління в банках, крім унікальної 

ролі вкладників, роль регулятора – Національного банку України, одержала 

порівняно більший інтерес у середовищі вчених. Які встановили залежність між 

моделлю фінансової системи і роллю Центрального банку країни, як регулятора 

окремих аспектів корпоративного управління [1, C.45-50].  

Агентські відносини, у зв’язку з опосередкованою участю НБУ в процесі 

корпоративного управління, ускладнюються тому, що ця третя зовнішня сила 

встановлює правила як для менеджерів, так і для ринку. Виходячи з цього, 

менеджер в банківському секторі має прислухатися, а іноді навіть і неухильно 

додержуватися вимог регулятора, який захищає суспільні інтереси, у тому числі 

інтереси вкладників банку, відмінні від інтересів менеджерів і власників          

[2, С.42-53].  

Ще однією не менш важливою особливістю корпоративного управління в 

банках, якій не вистачає теоретичного фундаменту є забезпечення прозорості 

корпоративного управління в банках з урахуванням підвищеного значення в 
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банках конфіденційної інформації. Ця проблема бере свій початок у теорії 

транзакційних витрат, і називається управлінським опортунізмом. У зв’язку з 

цим серйозно зростає необхідність установлення прозорості, підзвітності і 

контролю за роботою менеджерів. З цього питання рекомендуємо звернути 

увагу на те, що рівень корпоративного управління банків, як і будь-яких інших 

організацій, багато в чому визначається навколишнім їх середовищем. Тому 

банки не можуть бути більш транспарентними, відкритими, ніж клієнтура, яку 

вони обслуговують і держава, органи якої регулюють їх діяльність. 

На думку низки науковців [3, 4, 5] корпоративне управління в 

банківському секторі України знаходиться на початку становлення, у зв’язку з 

чим українська національна модель корпоративного управління не має чітких 

рис і характеристик. Фактично триває пошук такої моделі корпоративного 

управління, яка б увібрала в себе все цінне з досвіду інших країн, але була б 

пристосована до українських банків з урахуванням специфіки середовища, в 

якому їм доводиться працювати, основних ціннісних установок і культурних 

традицій нашого суспільства.  
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Совершенствование системы мер социальной поддержки 
граждан, имеющих детей. (на примере использования 
средств материнского капитала) 
 

Елена Викторовна Чадина 
ассистент кафедры «Финансы» 

Финансового Университета при Правительстве РФ 
 

Переход экономики от плановой к рыночной повлек за собой резкие 

изменения условий жизнедеятельности семьи, падение уровня рождаемости. 

Ухудшение демографической ситуации было вызвано падением доходов семей, 

ростом неравенства, высоким уровнем безработицы, сокращением объемов 

социальных гарантий и повышением потребительских цен в стране. Лица, не 

имеющие собственный весомый капитал, или получающие высокую 

заработную плату, получают более высокие доходы. В то же время, такие 

категории граждан как семьи, имеющие детей или инвалиды, не могут 

обеспечить себя в условиях рыночной экономики. 

Еще  более актуализировалась данная проблема в условиях финансового 

кризиса 90-х годов двадцатого и начала двадцать первого веков. Государство 

взяло на себя обязанность обеспечить всех граждан страны, в том числе  и 

граждан, имеющих детей, равными социальными условиями и возможностью 

активного участия в общественной жизни, то есть уменьшить неравенство 

доходов в обществе. На сегодняшний день, государственная поддержка семьи, 

материнства и детства осуществляется в различных формах. 

Во-первых, она состоит из пособий и социальных выплат. Федеральные и 

региональные целевые программы также помогают смягчить гражданам, 

имеющим детей и другим малообеспеченным слоям населения недостатки 

социального и пенсионного обеспечения. Во-вторых, государство путем 

вмешательства в экономику фиксирует цены, устанавливает льготы и вычеты, 

предоставляемые определенным группам населения, включая граждан, 

имеющих детей, что позволяет им повысить свои доходы либо компенсировать 

низкие заработки. 

В 2007 году  была введена новая форма социальной поддержки граждан, 

имеющих детей – материнский капитал, направленная на стимулирование 
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рождаемости, стимулирования рождения второго ребенка и последующих 

детей. Но с появлением материнского капитала возникла другая проблема: 

определить перечень наиболее важных направлений его использования. 

Изначально законом было разрешено использовать средства материнского 

капитала на улучшение жилищных условий семьи, образование детей и 

накопительную часть пенсии матери и получить их можно было только в 

безналичном порядке. 

Однако государство постоянно совершенствует подход к направлениям 

расходования средств материнского капитала.   В условиях финансового 

кризиса законом №72-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня 

материального обеспечения отдельных категорий граждан»  было установлено 

право на единовременную выплату в размере 12 000 рублей за счет средств 

материнского (семейного) капитала, которую семья могла получить 

наличными. Также, к закону о материнском капитале были приняты поправки, 

в результате которых средства материнского капитала можно будет 

использовать на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома 

без привлечения специализированных подрядных организаций. 

С нашей точки зрения, материнский капитал возможно расходовать  на 

приобретение образования самой женщиной, пользование материнским 

капиталом с момента рождения, не дожидаясь истечения трех лет с момента 

рождения ребенка; на высокотехнологическую медицинскую помощь ребенку и 

др. 

В случае детальной разработки более широкого спектра направлений 

расходования материнского капитала и внесения соответствующих поправок в 

Закон N 256-ФЗ социальное положение семей с детьми значительно бы 

улучшилось, тем самым создав предпосылки для увеличения рождаемости в 

стране. 
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УДК 657.422.1 

Факторы, определяющие степень финансовой гибкости субъектов 
хозяйствования в Украине 
 

Ирина Сергеевна Чишко 
аспирант Донецкого национального университета 

 

Современная экономическая ситуация характеризуется повышением 

темпов изменений, высоким уровнем неопределенности, значительным 

усложнением бизнес-процессов. Все эти динамические характеристики 

экономической среды усугубляют и без того кризисное состояние субъектов 

хозяйствования и приводят к их полной экономической несостоятельности и 

банкротству. Отсюда и актуальность внедрения новых технологий управления, 

которые бы учитывали нестабильность экономики и предусматривали изучение 

характера изменений внешних условий функционирования субъектов 

хозяйствования, а также позволили бы снизить потери и расходы от 

нерегулярности их деятельности за счет организации гибкого принятия 

финансовых решений. Это и  определяет характеристики финансовой гибкости.  

Проведенные ранее исследования позволили выделить следующие виды 

гибкости: экспансионная и рестрикционная. Экспансионная финансовая 

гибкость определяется способностью субъектов хозяйствования быстро и 

эффективно привлекать дополнительные источники финансирования. 

Потребность в данном виде финансовой гибкости особо актуализируется в 

кризисный период, когда большинство субъектов хозяйствования не могут 

противостоять дестабилизирующим факторам внешней среды и оказываются на 

грани банкротства. Не менее значима ее роль и в период относительной 

стабильности, стимулирующем появление у субъектов хозяйствования 

дополнительных возможностей расширения своей деятельности, увеличения 

инвестиционной активности. Еще одним видом финансовой гибкости является 

рестрикционная гибкость, направленная на сужение потребности в капитале. 

Данный вид финансовой гибкости носит конъюнктурный характер, т.е. 

потребность в нем возникает в определенный, как правило, краткосрочный, 

период времени, и определяется преимущественно стоимостными факторами.  
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Вместе с тем, сформированным на сегодняшний день макро- и 

микрофинансовым характеристикам функционирования субъектов 

хозяйствования, определяющим степень проявления определенного вида 

финансовой гибкости, не уделено должного внимания (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние факторов, определяющих степень финансовой гибкости 
субъектов хозяйствования 

 

Факторы, определяющие 
степень финансовой 
гибкости субъектов 
хозяйствования 

Характеристика влияния 
увеличения 

соответствующего фактора 
на уровень экспансионной 
финансовой гибкости 

Характеристика влияния 
увеличения 

соответствующего фактора на 
уровень рестрикционной 
финансовой гибкости 

увеличение снижение увеличение снижение 
1. Изначальная структура 
финансирования (доля 
собственного капитала) 

х  х  

2. Кредитоспособность  х  х  
3. Ликвидность активов х   х 
4. Стоимость финансовых 
ресурсов 

 х х  

5. Доходность деятельности х   х 
6. Концентрация 
собственников 

 х  х 

7. Величина собственного 
капитала и обеспечения 

х   х 

8. Ликвидность финансового 
рынка 

х  х  

9. Величина компании х   х 
10. Наличие свободных 
денежных средств 

х   х 

11. Волатильность 
процентных ставок 

  х  

12. Волатильность курса 
валюты 

  х  

13. Соотношение 
процентных ставок в 
национальной и 
иностранной валютах 

  х  

 

Изменение каждого из выше названных факторов влияет на уровень 

финансовой гибкости, как в сторону ее снижения, так и увеличения. Однако 

стоит заметить, что влияние некоторых факторов носит двойственный характер.  
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УДК 336.14 

Структурна перебудова ресурсної бази місцевих бюджетів 

Ірина Сергіївна Чорногал 
аспірант Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 

 

Інвестиційний розвиток країни потребує зміцнення інвестиційної 

складової бюджетів усіх рівнів, збільшення частки видатків розвитку з 

одночасною концентрацією ресурсів для забезпечення науково-технологічного 

прориву України, формування потужних ланцюгів економічного зростання, 

підвищення рівня життя людей, розвитку інноваційного потенціалу. 

За відсутності достатньої кількості фінансових ресурсів приватного 

сектору економіки, які б спрямовувались на інвестиційно-інноваційний процес 

розвитку держави, нагального вирішення потребують питання організації 

бюджетного процесу з формування міцної фінансової бази інвестиційного 

призначення. Зокрема в частині фінансування державних інвестицій, що 

належить до компетенції бюджету розвитку. 

Сьогодні нагального вирішення потребують питання пошуку джерел 

фінансування державних інвестицій в економіку, збільшення їхніх обсягів, 

підвищення ефективності використання державних інвестиційних ресурсів, що 

сприятиме посиленню впливу на інвестиційний процес та інноваційних 

розвиток держави. Бюджетні видатки повинні спрямовуватися на розвиток 

наукомістких технологій, стабілізацію економіки, створення необхідного 

ринкового середовища, підтримання пріоритетних і базових галузей економіки. 

За останні роки доходи до бюджету розвитку Черкаського регіону 

становлять лише статті надходження коштів від продажу землі, відчуження 

майна та субвенції з Державного бюджету, і не висвітлюються статті з 

отримання дивідендів на акції господарських товариств, що є у власності 

територіальної громади, кошти від повернення позик, які надавалися з 

відповідного бюджету та відсотки сплачені за користування ними тощо. Це 

перш за все говорить про те, що бюджет розвитку функціонує не повноцінно, 

недостатньо законодавчо розкритий зміст бюджету розвитку та його 

можливості.  
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Оскільки, бюджет розвитку законодавчо ще не виокремлено в самостійний 

бюджет, а перебуває він в складі спеціального фонду Державного бюджету 

можна розширити джерела формування спеціального фонду Державного 

бюджету з подальшим їх спрямуванням до бюджету розвитку Державного 

бюджету, а саме:  

- часткове або повне надходження від приватизації державного майна; 

- збори за спеціальне використання природних ресурсів; 

- доходи від операцій з кредитування та надання гарантій; 

- надходження від продажу основного капіталу, реалізації державних 

запасів, продажу нематеріальних активів; 

- кошти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, грантів 

та дарунків. За своїм змістом вище перелічені надходження не повинні 

спрямовуватися на поточне споживання, а перш за все вони повинні 

забезпечувати економічний розвиток країни в коротко- та довгостроковій 

перспективі.  

Але, якщо змістити акцент на планування та фінансування видатків 

перспективного характеру, то всі надходження матимуть більш цільовий 

характер, а виокремлення бюджету розвитку, як такого, на загальнодержавному 

рівні, також призведе до прискорення процесу розбудови економіки через 

виконання бюджетних програм. Що ж стосується бюджету розвитку місцевого 

бюджету, то крім коштів з бюджету розвитку Державного бюджету, також 

надходження коштів буде з визначених законом джерел надходжень та 

трансфертів з загального фонду місцевого бюджету.  

Обов’язковою умовою правильного виконання своїх функцій бюджетом 

розвитку є використання коштів за цільовим призначенням та здійснення 

видатків, що мають перспективний характер. 
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УДК 338.2 

Нові підходи до критеріїв оцінки фінансового стану 
недержавних пенсійних фондів 
 

Олена Вікторівна Шабанова 
викладач кафедри фінансів 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 
Фінансовий стан недержавного пенсійного фонду (НПФ) – сукупність 

показників, що відображають наявність, поповнення, розміщення і 

використання його фінансових ресурсів, – пенсійних активів. Статус 

неприбуткової організації НПФ не дозволяє застосовувати для аналізу їх 

фінансового стану критерії, визначені для підприємств і фінансових установ 

(банків, страхових компаній і т. п.). Аналіз фінансового стану НПФ повинен 

бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Внутрішній аналіз проводиться 

Адміністратором пенсійного фонду, а зовнішній моніторинг операцій з 

пенсійними активами фонду в щоденному режимі здійснює Банк-зберігач. 

Аудиторські перевірки НПФ зводяться, зазвичай, до ретроспективного аналізу 

або оцінки поточного стану справ у фонді та констатації фактів у висновку. 

Зважаючи на довгостроковий характер пенсійних накопичень, фінансовий стан 

НПФ необхідно аналізувати не тільки з позиції нормативно встановлених 

кількісних характеристик, але і врахування якісних критеріїв та здатності 

фонду до виконання зобов’язань у майбутньому.  

Фінансовий стан НПФ характеризується забезпеченістю фонду 

достатньою кількістю фінансових ресурсів, необхідними для його нормального 

функціонування протягом всього життєвого циклу відповідно до основної мети 

діяльності, – виплата недержавних пенсій учасникам. З 1 січня 2008 року 

набуло чинності Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Критеріїв 

оцінки фінансового стану пенсійного фонду». Згідно даного розпорядження 

фінансовий стан НПФ характеризується наступними аспектами діяльності: 

1) надійністю функціонування; 2) економічною ефективністю діяльності; 

3) ліквідністю пенсійних активів; 4) зворотністю пенсійних накопичень 

учасників. 
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Надійність функціонування – це здатність фонду виконувати свої функції 

з недержавного пенсійного забезпечення учасників в будь-які моменти часу на 

умовах, передбачених пенсійними договорами з вкладниками і учасниками, 

укладеними  фондом згідно чинного законодавства.  

Економічна ефективність діяльності фонду – це ступінь реалізації фондом 

можливостей по формуванню пенсійних резервів для виплат пенсій за рахунок 

внесків вкладників і отриманого фондом інвестиційного доходу.  

Ліквідність НПФ – здатність швидко (у терміни, передбачені договорами 

і законодавством) і без значних втрат вартості пенсійних активів перетворити 

активи учасника в грошові кошти, для подальшої передачі на користь учасника 

або особи, що має право на пенсійні активи учасника. 

Зворотність пенсійних накопичень учасників – здатність фонду 

задовольнити вимоги учасників по передачі їх пенсійних накопичень при 

умовно-одночасному розриві пенсійних контрактів і договорів про виплату 

пенсій.  

На думку автора, існуючі критерії оцінки фінансового стану НПФ слід 

доповнити критерієм – здатність управління ризиками. Процес управління 

ризиком НПФ повинен передбачати систематичний аналіз ризику, вироблення і 

застосування відповідних заходів для його мінімізації. Аналіз фінансових 

ризиків дасть змогу з достатньою точністю визначити фінансовий стан НПФ, 

динаміку його змін, скласти прогнози і здійснити ефективне управління 

ризиками. 

Комлексні висновки про фінансовий стан НПФ робляться відповідно до 

встановлених Держфінпослуг правил аналізу показників діяльності і 

результатів актуарного оцінювання фонду.  

Таким чином, в умовах становлення ринку НПФ зростає роль 

незалежного актуарного оцінювання фондів, а завдання розробки і 

вдосконалення критеріїв і методів їх оцінки безпосередньо пов’язане із 

захистом інтересів учасників з боку держави. 
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УДК 336.77:332.2 

Метод оцінки ризику, пов’язаного із затримкою терміну будівництва 
житла для учасників ФФБ 

Тетяна Віталіївна Шевчук 
старший викладач кафедри комп’ютерних технологій 

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)  
 

Одним із нагальних питань в економiцi будь-якої країни є наявнiсть 

гарантiй при iнвестуваннi коштiв у певну галузь.  В Українi найбiльша питома 

вага внутрiшнiх iнвестицiй припадає на житлове будiвництво. Будівельний 

бізнес завжди і всюди належить до категорії ризикованих, тому саме в цій сфері 

діяльності не можна не враховувати дію фактора ризику. 

Будівельні ризики — це ризики, що виникають у процесі проекту і є 

складовими системи фінансових ризиків. Залежно від типу фінансування 

проекту будівельні ризики розподіляються між учасниками здійснення проекту 

чи приймаються на себе тією чи іншою стороною. На сьогоднішній день 

проблема відносин довірителя і забудовника розв’язана за допомогою 

створення Фонду фінансування будівництва (ФФБ). Основними учасниками 

ФФБ є управитель – банк, що керує всіма фінансовими потоками, забудовник – 

фірма, яка провадить будівництво житла та довірителі – фізичні або юридичні 

особи, які планують купівлю квартири. Одним із найважливіших показників 

оцінки процесу будівництва є планований термін завершення будівництва і 

здачі об’єкту. Оскільки на процес будівництва впливає багато зовнішніх 

факторів, зокрема політичні, економічні, природні, демографічні, тощо, які є 

джерелом ризиків для учасників ФФБ, то актуальною є задача оцінки ризиків 

затримки терміну будівництва для довірителя, управителя і забудовника. 

Зрозуміло, що ризики, пов’язані із затримкою терміну будівництва для 

учасників ФФБ, залежать від різноманітних наборів показників. Зокрема для 

оцінки ризику довірителя необхідно враховувати такі показники, як вартість 

квадратного метра, місцезнаходження об’єкту будівництва, рейтинг довірителя, 

рейтинг управителя тощо. В якості параметрів, що впливають на значення 

ризику для управителя виступають: платоспроможність довірителя як 
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позичальника, величина власного капіталу забудовника, рейтинг забудовника 

тощо. Показники, якими обумовлюються значення ризику для довірителя, 

управителя чи забудовника, є різними за своєю природою і можуть бути як 

кількісними, так і якісними. Для побудови кількісної оцінки такого набору 

показників необхідно використати апарат нечітких множин, основоположником 

якого вважають Лодефа Заде.  

Оскільки плановий термін завершення будівництва житла є одним із 

найважливіших показників оцінки процесу будівництва, нами запропоновано 

алгоритм оцінки ризику затримки терміну будівництва для учасників ФФБ на 

основі показників, що впливають на значення ризику для довірителя, 

управителя і забудовника. Алгоритм складений з використанням апарату 

нечітких множин і передбачає послідовність таких кроків:  

− визначаються значення, які приймають лінгвістичні змінні відповідних 

функцій агрегацій;  

− вибираються показники, які впливають на значення ризику затримки 

будівництва;  

− досліджується значимість показників і вибираються відповідні ваги; 

− будується класифікатор поточного значення показника ступеня 

ризику, як критерій розбиття цієї множини на нечіткі підмножини;  

− будуються класифікатори значень окремих показників, що впливають 

на значення ризику, для довірителя, управителя і забудовника;  

− здійснюється оцінка поточного рівня фінансових показників для 

учасників ФФБ;  

− проводиться розпізнавання поточних значень і виконується 

лінгвістичний опис ступеня ризику затримки будівництва та ступеня 

впевненості експерта в такому результаті розпізнавання. 

Таким чином, ризик важко нейтралізувати повністю, але ним можна 

керувати. Його треба заздалегідь оцінювати, розраховувати, описувати, 

планувати заходи, що мають знизити вірогідність небажаних подій при 

реалізації проекту будівництва житла. 
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Секція IV 
Сучасні тенденції обліково-аналітичного забезпечення 

фінансових установ 
 
 
УДК 657.1 

Гармонізація фінансової звітності фінансових установ 

Олена Олексіївна Гончаренко 
доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 
кандидат економічних наук, доцент 

 
Ефективне управління діяльністю будь-якого господарюючого суб’єкта 

можливе лише на основі прийняття ефективних рішень, які, в свою чергу, 

повинні ґрунтуватись на повній, правдивій та неупередженій інформації. 

Потреба в такій інформації може бути задоволена лише чітко налагодженою 

системою бухгалтерського обліку і оптимальним представленням її результатів 

у фінансовій звітності. Фінансові звіти різних країн можуть виглядати 

подібними, однак, можуть відрізнятись один від одного через соціальні, 

економічні та законодавчі особливості, притаманні кожній країні. Тому, з 

метою зменшення цих відмінностей Комітет з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку вживає заходів щодо гармонізації регулюючих 

положень, стандартів бухгалтерського обліку та процедур, пов’язаних зі 

складанням і поданням фінансових звітів. В той же час, входження України в 

світовий економічний простір вимагає приведення вітчизняної системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності до міжнародних стандартів. 

Огляд базових нормативних актів визначив існування несуттєвих 

відмінностей щодо мети та складу фінансової звітності (табл. 1). Однак, при 

більш детальному дослідженні структури та змісту фінансових звітів 

відмінності набувають суттєвості. І в першу чергу це стосується звіту про 

фінансовий стан або балансу. МСБО 1 «Подання фінансових звітів» визначає 

мінімальний перелік статей, що повинні включатись до звіту про фінансовий 

стан. Додаткові рядки статей, заголовки та проміжні підсумки у звіті подаються 

тільки тоді, коли таке подання є доречним для розуміння фінансового стану 
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суб’єкту господарювання. При цьому зазначеним стандартом передбачено 

альтернативні варіанти групування статей активів і зобов’язань, а саме: поділ їх 

на поточні та непоточні (для суб’єктів господарювання, що постачають товари 

або послуги), подання у порядку зростання чи зменшення ліквідності (для 

фінансових установ) або змішаний варіант, тобто певні активи і зобов’язання 

подаються в розрізі поточні/ непоточні, а інші в порядку ліквідності (для 

суб’єктів господарювання, що здійснює різні види діяльності). 

Таблиця 1 
Мета та склад фінансової звітності 

 

Нормативний акт Мета фінансової звітності Склад фінансової звітності 
Концептуальна 
основа складання та 
подання фінансових 
звітів 

надання інформації про 
фінансовий стан, результати 
діяльності та зміни у фінансову 
стані суб’єкта господарювання, 
яка є корисною для широкого 
кола користувачів у прийнятті 
ним и економічних рішень 

баланс, звіт про прибутки та 
збитки, звіт про зміни у 
фінансовому стані (наприклад, 
у вигляді звіту про рух 
грошових коштів або ж руху 
фондів), а також примітки та 
інші звіти і пояснення 

Міжнародний 
стандарт 
бухгалтерського 
обліку 1 «Подання 
фінансових звітів» 

Надання інформації про 
фінансовий стан, фінансові 
результати діяльності та 
грошові потоки суб’єкта 
господарювання, яка є 
корисною для широкого кола 
користувачів при прийнятті 
ними економічних рішень. 

звіт про фінансовий стан на 
кінець періоду, звіт про сукупні 
прибутки т аз битки за період, 
звіт про зміни у власному 
капіталі за період, звіт про рух 
грошових коштів за період, 
примітки, що містять стислий 
виклад суттєвих облікових 
політик та інші пояснювальні 
примітки*  

Закон України «Про 
бухгалтерський облік 
та фінансову 
звітність в Україні» 

надання користувачам для 
прийняття рішень повної, 
правдивої та неупередженої 
інформації про фінансове  
становище, результати 
діяльності та рух грошових 
коштів підприємства 

баланс, звіт про фінансові 
результати, звіт про рух 
грошових коштів, звіт про 
власний капітал та примітки до 
звітів 

Положення 
(стандарт) 
бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової 
звітності» 

надання користувачам для 
прийняття рішень повної, 
правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан, 
результати діяльності та рух 
коштів підприємства 

балансу, звіту про фінансові 
результати, звіту про рух 
грошових коштів, звіту про 
власний капітал і приміток до 
звітів 

*Коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює 
ретроспективний перерахунок статей своїх фінансових звітів, або коли перекласифіковує статті фінансових 
звітів до комплекту фінансових звітів водить Звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього 
порівняльного періоду 

 
До балансів вітчизняних підприємств, організацій та інших юридичних 

осіб (крім банків і бюджетних установ) застосовуються норми П(С)БО 
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2 «Баланс». До того ж, зазначеним стандартом чітко визначена форма звіту про 

фінансовий стан, яка не задовольняє інформаційні потреби користувачів, і 

першу чергу фінансових установ. Інші фінансової звіти також потребують 

перегляду з орієнтацією на міжнародні стандарти фінансової звітності. 

 
 
 
УДК 657.6 

Суспільний статус бухгалтера (аудитора) 

Михайло Йосипович Гедз 
доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 
кандидат економічних наук, доцент 

 
 Під терміном «професійний бухгалтер» у західних країнах мають на увазі 

особу за фахом «бухгалтер» з належною вищою освітою, як правило, 

університетською. Терміни «професійний бухгалтер» та «аудитор» часто у 

зарубіжних інформаційних джерелах використовують як синоніми. Це 

викликано тим, що аудитор є тим же професійним бухгалтером, який у додаток 

має офіційний дозвіл (ліцензію) на надання послуг на вимогу законодавства. 

Послуги на вимогу законодавства надаються у випадках, коли виникає 

необхідність впевнитись у повноті і достовірності даних, які надаються 

користувачам, або їх відповідність встановленим критеріям.  

 Характерною рисою професії професійного бухгалтера (аудитора) є її 

вагомий вплив на суспільні інтереси, які проявляються у добробуті як окремих 

осіб, організацій, так і суспільства в цілому. Вагомий вплив на суспільні 

інтереси має місце внаслідок виконання професійними бухгалтерами 

(аудиторами) притаманних їх професії функцій. 

 Професійні функції бухгалтерів (аудиторів), зважаючи на їх важливість 

для громадських інтересів, вимагають від них високого професійного рівня, 

особливих норм поведінки. Професійні та етичні норми мають забезпечувати 

довіру до бухгалтерів (аудиторів) ділової спільноти в особі інвесторів, 

кредиторів, роботодавців, державних службовців. З цією метою для бухгалтерів 

(аудиторів) встановлені відповідні професійні та етичні стандарти. Ці стандарти 
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сформульовані Міжнародною федерацією бухгалтерів у Кодексі етики 

професійних бухгалтерів (аудиторів), Міжнародних стандартах фінансової 

звітності, Міжнародних стандартах аудиту, Міжнародних стандартах завдань з 

надання впевненості, Міжнародних стандартах обліку в державному секторі та 

Міжнародних стандартах освіти для професійних бухгалтерів.   

Компетенції західного професійного бухгалтера мають суттєві 

відмінності від компетенцій вітчизняного бухгалтера. Професійний бухгалтер 

виконує функції організатора процесу бухгалтерського обліку, аналітика даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності та часто фінансового керуючого, 

що відповідає за управлінські рішення. Технічну роботу щодо оформлення 

первинних документів, формування облікових регістрів виконують 

механізованим способом техніки, що за освітою не є професійними 

бухгалтерами. Тому часто у штаті малих та середніх західних підприємств є 

лише один професійний бухгалтер, решта – техніки, від яких не вимагається 

вищої освіти за фахом бухгалтера. На вітчизняних підприємства за змістом 

роботи бухгалтер більше технік, який здійснює обробку первинних документів 

та складає звітність, а аналітичні та управлінські функції виконують особи за 

посадами економістів, фінансистів. Роботу, яка у вітчизняному розумінні є 

економічною чи фінансовою, в західних країнах виконують професійні 

бухгалтери. Економісти за фахом опікуються економічними проблемами (в 

тому числі науковими) глобального характеру, а фінансисти – проблемами 

фондового ринку та його похідними. Тому посади з такими функціями є 

притаманні головним чином суб’єктам транснаціонального характеру. 

Для досягнення філософії західних країн у галузі обліку та аудиту 

необхідно, перш за все, адаптувати вітчизняні законодавство та стандарти з 

обліку та фінансової звітності до міжнародних норм, забезпечити підготовку 

бухгалтерських кадрів за стандартами розвинутих західних країн. 

Самі по собі такі заходи не забезпечать у повній мірі досягнення 

філософії обліку та аудиту західних країн без досягнення філософії ринкових 

відносин в цілому. Тому досягнення суспільного статусу бухгалтера за 

західними мірками полягає не лише у трансформації обліку та аудиту до 



 300 

західних стандартів, а й у реформуванні економічних відносин та розвитку 

продуктивних сил України в цілому. 

 
 
 
 
УДК 330.131.7 

Інструментарій оцінки операційного ризику банку 

Олена Анатоліївна Криклій  
доцент кафедри банківської справи 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми), 
кандидат економічних наук, доцент 

 
Ефективна оцінка операційних ризиків у грошовому вигляді напряму 

залежить від правильної їх ідентифікації відповідно до напрямку діяльності 

банку. Слід зазначити, що використання математико-статистичних моделей, що 

використовуються для оцінки ринкових ризиків, кредитних ризиків та ризиків 

ліквідності, майже неможливо внаслідок як самої природи операційних ризиків 

(різноманітні події, що викликають їхню появу, та практична неможливість 

уникнення цих ризиків), так і внаслідок особливостей процесу управління  

такими ризиками (ці ризики потрібно оптимізувати, а не мінімізувати, отже 

механізми управління та контролю операційного ризику є доволі 

специфічними).  

У вітчизняній практиці зараз лише з’являються наукові розробки щодо 

ефективної квантифікації операційних ризиків. У закордонній практиці банки 

можуть використовувати наступні підходи до оцінки операційних ризиків. 

Top-down models (низхідні моделі) розглядають операційний ризик з 

точки зору кінцевих результатів діяльності банку, тобто тих наслідків, до яких 

він призводить. Як правило, оцінка визначає ті кошти, які банк може втратити у 

разі настання ризикової події (exposure indicators). Для ідентифікації ризиків 

використовується база даних подій, що призвели до збитків. Ризики 

об’єднуються в групи й класифікуються. В подальшому отримані дані 

використовуються для розподілу капіталу для покриття втрат такого роду. 
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Bottom-up models (висхідні моделі) акцентують увагу на джерелах 

виникнення операційного ризику. Ідентифікація операційного ризику 

здійснюється шляхом оцінки реакції працівників, процесів, технологій на 

внутрішні та зовнішні впливи. Основним способом є декомпозиція банка та 

всієї його діяльності на кінцеві бізнес-процеси. Результати роботи висхідної  

моделі можуть бути використані, наприклад, для проектування й оцінки 

методів управління ризиками, виявлення і оцінки ключових факторів ризику. 

Самооцінка операційного ризику (RSCA модель) передбачає самостійне 

визначення можливих операційних ризиків, що проводиться всіма підрозділами 

банку. Така оцінка досить часто є суб’єктивною, але базується на внутрішній 

зацікавленості підрозділів й працівників у якісному виконанні своїх обов’язків. 

Класичний підхід RSCA моделі передбачає участь в самооцінці керівників, 

підрозділів, ключових працівників банку.  

Скорингові карти використовуються для оцінки операційних ризиків за 

визначеною групою підрозділів банку, працівників, або регіонів й дозволяють 

отримати за допомогою набору питань оцінку ступеню ризику тієї чи іншої 

події. Оцінка, отримана за допомогою скорингових карт, має суб’єктивний 

характер, однак, за системним підходом дозволяє визначити ймовірність 

настання подій операційного ризику і наочно визначити, які підрозділи банку є 

їх джерелами. Скорингові карти також можуть бути використані для 

самооцінки ризику.  

KRI (key risks indicators) – ключові індикатори ризику – прості кількісні 

показники (наприклад, доходи за певним бізнесом, обороти, плинність кадрів, 

сума сплачених штрафів, кількість перевищень лімітів за період), що системно 

характеризують зміну рівня операційного ризику. 

Важливим елементом оцінювання операційного ризику є його 

картографування (mapping), під яким розуміється рознесення ризику за бізнес-

лініями. У стандартизованому методі TSA величина капіталу, що резервується 

під операційний ризик, пропорційна величині валового доходу. Отже, 

картографування операційного ризику можна розглядати як розподіл валового 

доходу за бізнес-лініями.  
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Отже, в світі досі не існує чіткої методології оцінки операційних ризиків 

у банках, що, в першу чергу, пов’язано зі значним переліком подій, що 

призводять до їх виникнення, та практичною неможливістю використання 

математико-статистичного моделювання в процесі їх квантифікації. 

 
 
 
УДК 657.6 (075.8) 

Особливості обліку та аудиту діяльності страхових компаній 
 

Олексій Дмитрович Круподер 
аспірант Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 

 
Сучасний страховий ринок набув якісного розвитку і є досить 

привабливим з точки зору його перспективності. Але належний розвиток 

страхового ринку України та його інтеграція у світовий стримуються  цілою 

низкою причин, серед яких нестабільність економіки, низький рівень 

фінансових можливостей страховиків, недосконалість та неузгодженість 

законодавства. Фінансово-економічна криза 2008-2009 років, посилена 

політичною кризою, зайвий раз це довела. Скорочення споживчого попиту на 

страхові послуги через зменшення реального страхового поля і зниження 

платоспроможності населення змусило страховиків (звітні дані яких 

задовольняли чинним  вимогам і нормативам, а також були підтверджені 

незалежним аудиторським висновком) або взагалі зникнути з ринку страхових 

послуг, або об’єднуватись з іншими страховими компаніями.   

Більшість пропозиції і рекомендації, які вносяться на основі досліджень 

провідних науковців у сфері обліку та аудиту діяльності страхових компаній   

виконуються виходячи із законодавчо-нормативних документів. Тому, наукові 

дослідження в галузі обліку та аудиту діяльності страхових компаній є 

необхідними і актуальними. 

Проведене дослідження нормативно-правової бази виявило, що на відміну 

від інших небанківських фінансових установ, таких як кредитні спілки, 

ломбарди, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії на сьогодні не 

забезпечені методичними рекомендаціями щодо ведення бухгалтерського 
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обліку страхової діяльності. Таким чином, господарська діяльність страховиків 

обліковується відповідно до Інструкції  «Про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій» затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.1999 р. № 291 (із змінами). Розкриття інформації у 

фінансових звітах здійснюється відповідно до Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку затверджених відповідними наказами Міністерства 

фінансів України. 

Інформація про діяльність страхових компаній по закінченню звітного 

періоду узагальнюється та відображається у річній фінансовій звітності та 

звітних даних. Форми, порядок складання та подання звітності страховими 

компаніями затверджені Законом України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. (із змінами і 

доповненнями), Наказом Міністерства фінансів України «Про звітні дані 

страховиків» № 210 від 28.03.2002 р., Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) «Про 

затвердження Порядку складання звітних даних страховиків» № 39 від 

18.12.2003 р. (із змінами і доповненнями). 

Відповідно до Закону України „Про страхування” № 85/96-ВР від 

07.03.1996 р. (із змінами і доповненнями) достовірність та повнота річного 

балансу і звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором 

(аудиторською фірмою). Аудиторські висновки, що подаються разом із 

відповідними звітами до Держфінпослуг, складаються згідно з вимогами 

чинного законодавства України, МСА 700 «Висновок незалежного аудитора 

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення» та МСЗНВ 

3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 

фінансової інформації», а також з урахуванням викладених у новій редакції 

методичних рекомендацій, затверджених Розпорядженням Держфінпослуг № 

6313 від 12.10.2006 р. «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо 

формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної 

фінансової звітності та річних звітних даних страховика». 
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Для удосконалення методики аудиту страхової діяльності систематизовано 

етапи аудиторської перевірки, виділено набір необхідних аудиторських 

процедур.  

Використання запропонованої методики аудиту діяльності страхових 

компаній дасть можливість підвищити ефективність аудиту небанківських 

фінансових установ в цілому.  

 
 
 
УДК 657.1 

Принципи в системі бухгалтерського обліку 

Ганна Михайлівна Лютова 
доцент кафедри обліфку, аналізу і адиту 

   Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 
кандидат економічних наук, доцент 

 
Входження України до Європейського та світового економічного простору 

передбачає адаптацію національного законодавства та системи бухгалтерського 

обліку і звітності до вимог міжнародних стандартів, які є уніфікованими 

вимогами до зближення національних систем обліку. Цей процес має 

здійснюватись шляхом удосконалення і доповнення чинних вітчизняних 

положень бухгалтерського обліку і узгодження їх міжнародними стандартами 

обліку та звітності (МСБО та МСФЗ). 

В широкому розумінні «стандарт обліку» - це система принципів, правил 

та процедур, які забезпечують ведення бухгалтерського обліку та формування 

фінансової звітності. Тобто, передусім, це система принципів. Для того, щоб 

інформація фінансової звітності була якісною вона повинна базуватись на 

засадних принципах бухгалтерського обліку. 

З огляду на ретроспективу, слід відмітити, що облікові системи 

формувались в різних країнах під впливом національних особливостей, їхнього 

політичного та економічного розвитку. Історично формувались і принципи 

бухгалтерського обліку. Проте процеси економічної інтеграції, 

інтернаціоналізації економік, бізнесу призвели до необхідності стандартизації і 

інтернаціоналізації обліку, створення зрозумілої інформаційної системи, яка є 
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передумовою інвестування, розвитку бізнесу. Виходячи з цих обставин, світова 

практика виробила принципи бухгалтерського обліку, загальноприйнятні для 

всіх країн. 

Принципи (що означає вихідні положення будь-якої теорії) – це 

концептуальні базові положення, які покладені в основу відображення в обліку 

та звітності господарської діяльності підприємства. Такі положення формують 

правила ведення бухгалтерського  обліку. Саме правилами бухгалтерського 

обліку характеризуються американські стандарти обліку (GAAP). Вони 

побудовані на тих же самих концепціях ведення обліку, що і МСБО (IAS) та 

фінансової звітності (IFRS), але порівняно з останніми GAAP є детальнішими.  

Відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»                      

принцип бухгалтерського обліку – це правило, яким слід керуватись при 

вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операції і при відображенні їх 

результатів у фінансовій звітності. Законом України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» визначено 10 основних принципів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності: автономність, безперервність, 

періодичність, послідовність, повне висвітлення, обачність, превалювання 

сутності над формою, історична (фактична) собівартість, нарахування та 

відповідність доходів і витрат, єдиний грошовий вимірник. 

Концептуальною основою, на якій базуються Міжнародні стандарти 

фінансової звітності, передбачені основні припущення, до яких віднесені всього 

лише 2 принципи: нарахування та безперервності. У М(С)БО 1 «Подання 

фінансових звітів» у відповідності до Концептуальної основи акцентується 

увага на принципі нарахування. Стандарт зазначає, якщо застосовується 

принцип нарахування у бухгалтерському обліку, статті визнаються як активи, 

зобов’язання, власний капітал, дохід та витрати (елементи фінансових звітів) 

тоді, коли відповідають визначенням та критеріям визнання для цих елементів у 

концептуальній основі.  

Корисність інформації фінансової звітності для користувачів 

забезпечується чотирма основними якісними характеристиками: зрозумілість, 

доречність, достовірність та зіставність. Достовірність фінансової звітності за 
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МСБО забезпечується її правдивістю, нейтральністю, повнотою, обачністю, 

превалюванням сутності над формою. Як  видно, останні три характеристики є 

принципами згідно з П(С)БО. Такі ж принципи передбачені і американськими 

стандартами US GAAP. Таким чином, мають місце розбіжності в 

концептуальних базових положеннях національних, міжнародних та 

американських стандартів бухгалтерського обліку. Вони носять, в основному, 

термінологічний характер, тому першочерговим завданням  є узгодження 

термінології бухгалтерського обліку. 

 
 
 
УДК 657 

Ефективність контролінгу у системі управління підприємством 

Алла Олександрівна Саюн 
доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
кандидат економічних наук, доцент 

 
У сучасних умовах ефективне управління підприємством вимагає 

створення такої інформаційної системи, яка забезпечує якісні, надійні та 

своєчасні дані для прийняття рішень, що призвело до підвищення ролі 

контролінгу як складової системи управління підприємством. Про те серед 

сучасних дослідників немає єдиної думки про сутність, функції і завдання 

контролінгу. 

Як нова концепція теорії і практики управління контролінг з’явився у 

економічно розвинутих країнах  заходу але дістав найбільшого розвитку у 

таких країнах як США та Німеччині..  

Контролінг передбачає встановлення цілей діяльності підприємства 

шляхом систематичного збирання і обробки інформації, виконання функцій 

контролю відхилень фактичних даних від планових з метою прийняття 

управлінських рішень і спрямований на вдосконалення ефективності 

менеджменту підприємства. Незважаючи на наведені публікації варто 

зазначити, що і на теперішній момент залишаться досить багато невирішених 
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питань, таких як проблеми термінології, функції контролінгу та його роль у 

системі управління сучасним підприємством.  

На даний час у зв’язку з низкою причин, пов’язаних передусім з 

розвитком інформаційних систем, поняття контролінгу все більше 

наближається до значень “керівництво, регулювання, управління” і виражає 

нову концепцію управління, породжену практикою сучасного менеджменту. 

Зазначимо, що для прийняття ефективних управлінських рішень потрібно 

систематизувати значний обсяг інформації з бухгалтерського обліку, контролю 

та аналізу. Саме для передумови вирішення цих задач і привели до того, що в 

світовій економічній практиці з’явився контролінг, як процес здатний поєднати 

функції обліку, контролю і аналізу для здійснення ефективного управління 

економічною інформацією підприємства. Хоча варто зазначити, що значення 

контролінгу набагато ширше ніж наведене вище і ще в багатьох його аспектах 

не досить вивчене і сформульоване, що і призводить до багатьох розбіжностей 

у теорії та практиці з цього питання. Так серед спеціалістів, що займаються 

проблемами контролінгу, немає єдиної думки стосовно функцій контролінгу. 

В основному ці погляди розглядають лише три основні функції контролінгу:    

управлінська;  контрольна;    інформаційна. 

Функції контролінгу більш ширші ніж наведені і виходячи із його 

визначення як процесу здатного поєднати функції обліку, контролю і аналізу 

для здійснення ефективного управління економічною інформацією 

підприємства, виходить, що цій системі відповідають такі функції: функція 

планування (бюджетування); обліково-аналітична функція, контрольно-

аналітична функція, інформаційна функція, управлінська функція. 

Управлінська функція є найбільш важливою і реалізується вона завдяки іншим 

функціям. 

Таким чином можна визначити що контролінг є підсистемою управління 

підприємством і його метою виступає надання підтримки та допомоги 

керівнику. У такому разі контролінг класифікувати одночасно як концепцію 

управління підприємством орієнтовану на ефективне і довгострокове 

функціонування в сучасному економічному середовищі. Здійснюючи свою 
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діяльність підприємства (організації) постійно знаходяться під впливом 

чинників, що впливають на формування фінансово-економічного стану 

підприємства, до них відносяться: операційні; фінансові; інвестиційні, 

надзвичайні та інші. Наведені чинники характеризують стан внутрішнього 

середовища підприємства і вони ж зумовили появу різних видів контролінгу 

таких як оперативний, стратегічний і фінансовий, що використовуються в 

залежності від комплексу задач поставлених керівництвом перед службою 

контролінгу. 

 

 

 
УДК 657.62:336.717 

Використання нових методів для побудови методології аналізу 
банківської діяльності 
 

Юлія Костянтинівна Семениченко 
докторант кафедри обліку в кредитних 

і бюджетних установах та економічного аналізу 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 

кандидат економічних наук, доцент 
 

На сучасному етапі посилення нестабільної ситуації у фінансовому секторі 

набуває важливу роль передбачення майбутнього розвитку кожного окремого 

банку. Практика використання методології передбачення в багатьох країнах 

базується на використанні досвіду, знань, експертної оцінки при рішенні 

завдань стратегічного планування і прийняття управлінських рішень. Набір 

практичних прийомів, що застосовуються, дуже широкий, але в силу новизни 

цього напряму всі вони характеризуються недостатнім використанням методів 

системного аналізу, математики і сучасних інформаційних технологій. Адже 

банківська сфера характеризується найбільшою технологічністю. 

Застосування в аналізі банківської діяльності методів кількісного 

прогнозування, як показали наукові праці системних аналітиків, таких як 

академіка Згуровського М.З., науковців Головача А.В., Панкратової Н.Д., 

Сергієнко І.В., Раєвського К., а також власного практичного дослідження 

автора матеріалів лише приблизно «визначають» майбутню поведінку системи 



 309 

взаємозалежних змінних величин (показників діяльності банку) на раніше 

відомому часовому інтервалі. Практичне застосування таких методів як метод 

часових рядів, метод регресійного аналізу,  метод ковзних середніх та методів 

імітаційного моделювання обмежується лише обробкою ретроспективних 

даних кількісного характеру, при чому відбувається опис майбутньої ситуації, 

яка фактично являється продовженням або екстраполяцією минулої ситуації. 

Сучасний етап розвитку любих систем, якою є і банк, характеризується 

тим, що на функціонування такої системи впливає не тільки велика кількість 

зовнішніх та внутрішніх факторів, але й цей вплив носить нелінійний характер, 

тобто характер зламів і стрибків. Тепер в методологію аналізу банківської 

діяльності необхідно включити і якісні методи. Важливе значення набуває 

створення та використання методології системного аналізу для формування та 

багатокритеріального оцінювання ефективних альтернатив складних рішень і 

стратегій управління в банківській сфері. 

Треба зазначити, що передбачення - це процес прийняття рішень для 

складних систем з людським фактором відносно можливої їх поведінки в 

майбутньому. Такий процес зводиться до застосування окремих методів 

економічного аналізу у визначеній послідовності із встановленням чітко 

визначених взаємозв’язків між ними. Цей процес називається сценарним 

аналізом і є елементом системної методології аналізу. Побудова сценаріїв 

розвитку процесів у банку або банківських операцій може бути забезпечено за 

допомогою універсальної сукупності засобів і підходів, що називається 

методологією сценарного аналізу. Ця методологія представляє собою комплекс 

математичних, програмних та організаційних засобів та інструментів для 

визначення послідовності застосування окремих методів, взаємозв’язків між 

ними, формування самого процесу передбачення. 

У системну методологію аналізу банківської діяльності пропонується 

ввести спеціальний механізм, який би об’єднував не тільки складові, які вже 

давно відомі та повсякчасно використовуються: мозковий штурм, метод 

експертних оцінок, симуляційні ігри, реалізація яких буде підкріплена міцним 

кількісним аналізом. Але й такі цікаві та перспективні методи як метод аналізу 
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ієрархій, метод написання сценаріїв та метод оцінки вірогідності подій. У 

завданнях передбачення основним є розробка групи сценаріїв розвитку 

складної системи, якою являється банк, на основі організації раціональної 

поведінки кожної підсистеми, що входить в неї, та узгодження взаємозв’язків 

між ними. Складнощами  практичного застосування такого аналізу є значний 

обсяг початкових витрат на розробку сценаріїв для кожного конкретного банку 

та наявність справжніх висококваліфікованих експертів з різних галузей знань, 

аналітиків. 

 
 
 
УДК 657:336.71 

Банковская деятельность и теория бухгалтерского учета 

Людмила Иосифовна Стефанович 
заместитель начальника 

Главного управления регулирования банковских операций 
Национального банка Республики Беларусь, г. Минск, 

кандидат экономических наук, доцент 
 

В последние годы интерес к теоретическим исследованиям бухгалтерского 

учета вырос. Практически все ведущие белорусские ученые: Л.Л. Ермолович, 

Л.И. Кравченко, А.П. Михалкевич, Д.А. Панков, П.Я. Папковская, 

Г.В. Савицкая, М.А. Снитко, В.И. Стражев; ученые ближнего и дальнего 

зарубежья: А.С. Бакаев, П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутынец, З.В Кирьянова, 

М.И. Кутер, В.Г. Макаров, Н.М. Малюга, В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, 

А.Д. Шеремет, Х. Андерсон, Й. Бетге, Ф Вуд, Д. Колдуэлл, М.Р. Мэтьюс, 

Б. Нидлз, М.Х.Б. Перера, и др. внесли свой заметный вклад в общую теорию 

бухгалтерского учета. 

Анализируя более значимые работы по теории бухгалтерского учета, 

можно сделать вывод о том, что практически все авторы оперируют единым 

набором тех категорий, которые в своей совокупности и составляют 

общетеоретическую систему бухгалтерского учета. К числу таких категорий 

относятся: предмет и метод бухгалтерского учета, принципы и объекты 
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бухгалтерского учета, процедуры и стандартизация бухгалтерского учета, 

формы ведения и организация бухгалтерского учета. 

Однако ни в одной из работ этих ученых не говорится о существовании 

теории банковского бухгалтерского учета. Задавая общие методологические 

рамки, описанные выше теории бухгалтерского учета, тем не менее, не 

позволяют разрабатывать научно-обоснованные методики ведения 

бухгалтерского учета в банках, поскольку эти общие подходы не несут в себе 

той существенной и очевидной специфики, которая характерна для 

деятельности кредитных учреждений (банков). 

Предлагаем создание современной теории банковского бухгалтерского 

учета, которая, на наш взгляд, была бы связующим звеном между системой 

категорий общей теории бухгалтерского учета и методикой банковского 

бухгалтерского учета, что представляется весьма актуальным для рассмотрения 

ее в качестве важнейшего стратегического направления совершенствования 

учета в банках. Основу теории банковского бухгалтерского учета составляют 

предмет, метод, объекты учета.  

Предлагаем следующие определения (понятия) основополагающих 

категорий теории: 

Предметом банковского бухгалтерского учета является справедливая 

стоимость, которая формируется, определяется и применяется для оценки 

объектов учета при осуществлении банковской деятельности в процессе 

привлечения, размещения денежных средств и проведения расчетов между 

участниками банковских правоотношений.  

Метод банковского бухгалтерского учета – это система элементов 

(инструментов), применение которых позволяет познать предмет банковского 

бухгалтерского учета. 

Банковский бухгалтерский учет имеет свой специфический набор 

элементов (инструментов) метода, среди которых:   план счетов бухгалтерского 

учета для банков, банковская отчетность, калькуляция банковских продуктов и 

услуг, метод применения счетов валютной позиции, принцип ежедневного 

баланса  и другие. 
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Объектом банковского бухгалтерского учета является вся совокупность 

процессов, складывающихся в ходе осуществления банковской деятельности. 

Классификацию объектов учета представляем в виде десяти основных 

групп: активы; обязательства; капитал; доходы; расходы; внебалансовые 

требования; внебалансовые обязательства; внебалансовые ценности и 

документы; банковские операции; риски, связанные с банковской 

деятельностью. 

Ярко выраженная специфика деятельности банков естественным образом 

обуславливают специфичность предмета, метода и объектов банковского 

бухгалтерского учета, которые с одной стороны, являются атрибутами как 

общей теории бухгалтерского учета, а с другой стороны, имеют специфическое 

содержательное наполнение, присущее деятельности только банков. 
 
 
 
УДК 657.213.008 

Використання достовірного інформаційного забезпечення в роботі 
аналітика кредитного департаменту банку 
 

Юлія Михайлівна Халіменко 
аспірант кафедри обліку в кредитних 

і бюджетних установах та економічного аналізу 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

 
Питання інформаційного забезпечення аналітика кредитного департаменту 

банку залишається практично не дослідженим та не вивченим як з боку 

науковців, так і в масштабах нормативно-правового регулювання банківської 

діяльності з боку НБУ. Хоча саме воно виступає цінним економічний ресурсом 

в системі підвищення якості кредитної політики банку для прийняття 

ефективних управлінських рішень. Для проведення подальшого дослідження 

необхідно розібратися зі змістом поняття «інформаційне забезпечення».  

Авторський колектив під керівництвом відомого українського вченого та 

економіста Чумаченка М.Г. розглядає його як «процес забезпечення 

інформацією, і як сукупність форм документів, нормативної бази та 

реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, 

яка використовується в інформаційній системі у процесі її функціонування» 
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[1, с. 144]. Інші науковці, зокрема Балабанова Л.В. та Алачьова Т.І., трактують 

поняття «інформаційне забезпечення» як «сукупність дій з надання необхідної 

для управлінської діяльності інформації в зазначене місце на основі певних 

процедур із заданою періодичністю» [2, с. 18].  

Джерела інформаційного забезпечення аналітика кредитного департаменту 

банку щодо проведення операцій з кредитування суб’єктів господарювання: 

І. ЗОВНІШНІ: 

1.1. Нормативно-правові акти НБУ: 

1.1.1. Положення про порядок формування та використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, затверджена ПП 

НБУ № 279 від 06.07.2000 р. (зі змінами та доповненнями); 

1.1.2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні,  

затверджена ПП НБУ № 368 від 28.08.2001р. (зі змінами та доповненнями); 

1.1.3. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання 

діяльності банків в Україні, затверджена ПП НБУ № 315 від 02.06.2009 р. (зі 

змінами та доповненнями). 

1.2. Інформація, надана позичальником - суб’єктом господарювання: 

1.2.1. Фінансові та звітні документи: баланс (форма № 1), звіт про 

фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), 

звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності 

(форма № 5), декларація про прибуток підприємства; 

1.2.2. Комерційні документи: бізнес-план або техніко-економічний 

розрахунок. 

ІІ. ВНУТРІШНІ: 

2.1. Внутрішня методична база банку: 

2.1.1. Кредитна політика банку; 

2.1.2. Положення про оцінку фінансового стану позичальника – юридичної 

особи; 

2.1.3. Методика розрахунку резерву для відшкодування можливих втрат 

банку за операціями з кредитування суб’єктів господарювання; 
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2.1.4. Методика класифікації кредитного портфеля за ступенем ризику та 

визначення категорії кредитної операції. 
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Секція V 
Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитній сфері. 
Моделювання, прогнозування та оптимізація економічних 

систем та процесів 
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Актуальные вопросы создания информационной системы 
здравоохранения в России 
 

Ильгама Ширинбалаевна Ахмедова 
аспирант кафедры «Финансы» 

ФГОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
 

В настоящее время существует ряд проблем информационного 

обеспечения в здравоохранении, среди которых: 

- большая часть средств вычислительной техники в медицинских 

учреждениях применяется в целях обеспечения их административно-

хозяйственной деятельности, в то время как для автоматизации собственно 

лечебно-диагностического процесса и осуществления функций управления 

здравоохранением используется менее 20% компьютерного парка (сегодня в 

среднем по России на 10,6 работников государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения приходится один компьютер, при этом лишь 7,7% 

лечебно-профилактических учреждений используют в своей деятельности 

системы ведения электронной истории болезни или электронных медицинских 

карт, менее 3% оснащены средствами телемедицины) [1]; 

- медицинские информационные системы, как правило, не интегрированы 

с системами ресурсного планирования и учета в медицинских организациях; 

- низкий уровень нормативного и методического обеспечения процесса 

информатизации здравоохранения; 

- отсутствуют единые подходы к тарификации медицинских услуг в 

рамках государственных  гарантий; 

- в целом не решена задача информационного взаимодействия различных 

организаций здравоохранения в рамках лечебного процесса, а в частных 

случаях крайне трудоемка и требует существенных затрат;  

- отсутствует возможность проверки информации, предоставленной на 

вышестоящий уровень по установленной форме в агрегированном виде, на 
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предмет достоверности, а также оперативного ознакомления с первичными 

данными; 

- деятельность по стандартизации в сфере медицинской информатики 

находится в зачаточном состоянии. 

Отмеченные проблемы свидетельствуют о том, что необходимо 

коренным образом изменить подход к информатизации здравоохранения,  

усилить координирующую роль государства и создать единое информационное 

пространство в сфере здравоохранения 

Целями создания информационной системы в здравоохранении являются: 

1. Управление качеством в сфере организации охраны здоровья граждан, 

для чего необходимо создать условия для обеспечения единых требований к 

осуществлению деятельности в сфере охраны здоровья граждан, а также для 

непрерывного повышения качества этой деятельности. Такие условия 

включают: информационную систему, обеспечивающую учет деятельности в 

сфере охраны здоровья, в том числе персонифицированный учет оказываемых 

услуг; систему оценки деятельности работников, участвующих в оказании 

услуг в сфере охраны здоровья; систему контроля качества услуг в сфере 

охраны здоровья. 

2. Обеспечение открытости системы здравоохранения, для чего 

необходимо повысить уровень информированности населения в вопросах: 

ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и получения 

медицинской помощи, качества обслуживания организаций по вопросам 

осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения 

возможностей электронного взаимодействия с соответствующими 

уполномоченными органами. 

В 2010 г. в целях создания информационной системы в здравоохранении 

в федеральном бюджете предусмотрено 239,7 млн. руб. на: разработку типовых 

решений участников системы здравоохранения (лечебно-профилактических 

учреждений, федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

органа управления здравоохранением субъекта РФ и др.), апробацию типовых 

решений на базе федеральных медицинских учреждений. В 2011-2012 гг. 

планируется профинансировать из федерального бюджета 479,4 млн. руб. на 

создание федерального информационного ресурса. [2] 

Результатом создания информационной системы должны стать: 

внедрение электронной медицинской карты гражданина, обеспечение ее 

перемещения за гражданином, запуск сервиса электронной записи к врачу во 
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всех субъектах РФ, организация межрегиональных взаиморасчетов по ОМС на 

основе единой нормативно-справочной информации в рамках информационной 

системы, внедрение единого полиса ОМС, обеспечение подтверждения объема 

и качества получения услуг медицинской помощи, снижение затрат за счет 

централизации и сокращения дублирования компонентов вычислительной и 

телекоммуникационной инфраструктуры в рамках единого информационного 

пространства в сфере здравоохранения, снижение затрат на лекарственное 

обеспечение за счет повышения точности планирования потребности в 

дорогостоящих и скоропортящихся лекарственных средствах, переход на 

сплошное наблюдение в рамках сбора медицинской статистики. 
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Траєкторії довгострокового зростання економіки в контексті ефективності 
економічних зрушень 
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Черкаського державного технологічного університету 
 
Підвищення ефективності національної економіки, як основи для її 

конкурентоспроможності на світовому ринку, є надзвичайно важливим 

соціально-економічним завданням уряду країни.  

Для досягнення стратегічної мети розвитку національної економіки 

необхідно забезпечити прискорені темпи розвитку основних макроекономічних 

показників. В основу формування стратегії, на наш погляд, повинна бути 

покладена ідея (концепція) досягнення певної траєкторії зростання. 

Під цільовою траєкторією (рис. 1) слід розуміти геометричне місце точок, 

які відповідають певним (заданим) значенням обраних параметрів (ВВП на 

одну особу, обсягів промислового виробництва, інвестицій тощо).  
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Рис. 1. Схема стратегічного розвитку національної економіки України 

Поточна траєкторія – така, яка побудована з вихідної точки розвитку (з 

моменту прийняття стратегічного рішення) у відповідності з обраними 

щорічними темпами приросту відповідного параметру. Перетин поточних і 

цільових траєкторій і є відповідними „критичними” точками, які визначають 

термін досягнення стратегічних цілей.  

Фактично досягнуті ключеві показники розвитку економіки країни в даний 

момент t дозволяють оцінити використаний поточний потенціал економіки країни.  

На рисунку 1 динаміка показника оцінки розвитку економіки (ВВП) 

України характеризується траєкторією bd. Країни ЄС здійснюють стратегію 

свого розвитку у відповідності з траєкторією довгострокового зростання (ТДЗ). 

В період часу t використаний потенціал економіки України становить nd, а 

країн ЄС – nc. Різниця nc – nd характеризує обсяг втрачених можливостей 

(втраченого потенціалу) України порівняно з країнами ЄС. Лівіше лінії cd між 

лініями bc і bd розміщена зона втрачених економікою України можливостей за 

період часу 0n.  

Правіше лінії cd між лінією економічного зростання економіки країн ЄС cf і 
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цільовими траєкторіями зростання економіки України знаходиться зона 

використання можливостей останньою. Ординати m1f1; m2f2 та m3f3 

характеризують рівні цільових траєкторій зростання економіки України, а відрізки 

часу nm1; nm2 та nm3 – терміни їх досягнення. 

Зменшення потенціалу економіки країни в багатьох випадках виникає в 

результаті незбалансованого використання ресурсів.  

Головними умовами, що забезпечать досягнення економіки України 

параметрів траєкторії довгострокового економічного зростання в найкоротший 

період часу є формування ринкових інститутів в країні та прискорення темпів 

економічного зростання. 
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Для досягнення Україною сталого розвитку  необхідна активна співпраця 

всіх гілок влади та суспільства у напрямку визначення національних 

пріоритетів, перспектив та напрямів розвитку, а також пошук максимально 

ефективних шляхів їх реалізації. Сьогодні система прогнозування та 

планування в України потребує докорінної перебудови.  

Становлення цілісної системи прогнозування та планування в Україні на 

державному рівні розпочалося з прийняттям Закону України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України” від 23.03.2000 № 1602-ІІІ, який визначає основні форми державного  

планування (Державна програма економічного та соціального розвитку 
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України, Державний бюджет України, інші державні програми), а також 

порядок їх розробки та реалізації [1]. Питання державного планування 

господарської діяльності в Україні регулює також Господарський кодекс 

України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами).[3] 

Розроблена в 2004 році Національним інститутом стратегічних 

досліджень, Інститутом економіки та прогнозування НАН України, 

Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України Стратегія 

економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки «Шляхом 

Європейської інтеграції стала першою в Україні спробою комплексного 

дослідження та аналізу можливостей і перспектив економіки та встановлення 

чітких пріоритетів, цілей та завдань, виконання яких дозволить Україні 

піднятися на якісно новий рівень свого розвитку. 

Проте, проблеми, що існують сьогодні у плановій системі України, 

зводять нанівець намагання створити ефективну систему стратегічного 

планування розвитку економіки. Доцільно змінити структуру прогнозних, 

програмних та планових документів, орієнтуючись на практику стратегічного 

планування та прогнозування розвитку економіки. 

Стратегічне планування економіки – визначення на основі прогнозу щодо 

змін внутрішнього та зовнішнього середовища основних напрямків розвитку 

країни на перспективу, встановлення цілей та формування стратегічного плану 

їх досягнення. Результатом є Стратегії соціально-економічного розвитку. 

На середньостроковому рівні стратегічного планування розробляються 

документи, що деталізують довгострокові у частині визначення завдань, 

ресурсної бази, відповідальних виконавців, критеріїв результативності.  

Відповідно до затверджених стратегічних документів головні 

розпорядники бюджетних коштів розробляють державні цільові програми за 

напрямами, що визначені їх функціями.  

Стратегічне панування розвитку економіки передбачає складання 

державного бюджету країни як на коротко-, так і на середньострокову 

перспективу. 
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Основними напрямками реформування системи планування соціально-

економічного розвитку в Україні є: 

- вдосконалення структури прогнозних та планових документів; 

- впровадження стратегічного планування розвитку економіки, що 

включає в себе визначення основних цілей держави та  розробку планів щодо 

їх досягнення; 

- впровадження середньострокового бюджетного планування на 

трирічну перспективу із щорічним уточнення показників на наступний 

плановий рік. 
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Правило Тейлора в денежно-кредитной политике центрального банка 

Андрей Александрович Белецкий 
ассистент кафедры «Финансы и кредит» 

Севастопольского национального технического университета 
 

Процентная политика - это часть денежно-кредитной политики государства 

по регулированию денежного обращения путем изменения ставки 

рефинансирования центрального банка.  

Основными инструментами процентной политики центрального банка 

являются учетная ставка и ставки по операциям банка на финансовом рынке. В 

соответствии с постановлением Национального банка Украины (НБУ) 

«О процентной политике», учетная ставка – это один из монетарных 

инструментов, с помощью которого центральный банк устанавливает для 

субъектов денежно-кредитного рынка ориентир относительно стоимости 

привлечения и размещения денежных средств на определенный период, и 

является основной процентной ставкой, которая зависит от процессов в 

макроэкономической, бюджетной сферах и на денежно-кредитном рынке. 
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Регулируя стоимость денег через учетную ставку, центральный банк может 

влиять на важнейшие макроэкономические переменные: уровень сбережений и 

инвестиций в экономике, инфляцию, спрос на финансовые активы и др. 

При проведении процентной политики центральный банк (ЦБ) 

придерживается определенных подходов, ориентируясь на достижение 

конкретных целей и стратегию регулирования. В соответствии с  Положением 

НБУ «О процентной политике» №389 от 18.08.2004 года размер учетной ставки 

определяется следующими принципами: 

- учетная ставка является одним из факторов, который характеризует 

основные направления изменений денежно-кредитной политики; 

- учетная ставка должна поддерживаться на положительном реальном 

уровне относительно уровня инфляции; 

          - учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок, по 

которым НБУ может поддержать ликвидность банков.  

Процесс установления учетной ставки ЦБ достаточно усложнен, требует 

учета многих факторов. Эффективному выполнению центральным банком 

своих функций во многом способствует проведение политики, основанной на 

теоретических принципах. Таким принципом для денежно-кредитной политики 

при определении учетной ставки является правило Тейлора, названное в честь 

профессора Стэнфордского университета Джона Тэйлора, автора учебника 

«Принципы макроэкономики». [1] 

Правило Тейлора выражается следующей формулой:  

                                 r = p + 0,5y + 0,5 (p-2) + 2                                                    (1) 

      где r – номинальная ставка по федеральным фондам;  

      p – темп инфляции в течение четырех предшествующих кварталов; 

      y – отклонение реального ВВП от его таргетируемого значения (%). 

Из уравнения Тейлора видно, что учетная ставка зависит от двух факторов: 

темпа инфляции и изменения динамики реального ВВП. Если подставить 

значения по экономике Украины за 2009 год в формулу Тейлора , то получим 

учетную ставку равную 11,9% годовых. Это значение соответсвует 

установленной  учетной ставке НБУ в тот момент 10,25%. 

Согласно постановления №415 от 10.08.2009, при формировании учетной 

ставки центральный банк устанавливает зависимость стоимости денег от трех 

факторов: прогнозируемого уровня инфляции, снижения темпов ВВП и базовой 

процентной ставки. 
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За базовую ставку НБУ берет ставку, которая используется Центральным 

банком стран Европы  в рефинансировании коммерческих банков. В 2009 году 

она составляла 1%. В этой ситуации получим значение 11,9%. В условиях 

падения реального ВВП на 15,1% и высоких темпах инфляции - 12,3%, 

необходимо стимулировать экомический рост путем снижения ставки 

рефинансирования. Правило Тейлора дает другой ответ: при высоких темпах 

инфляции снижать учетную ставку не рекомендует. 

Официальная учетная ставка является ориентиром для рыночных ставок по 

кредитам. Чем выше уровень учетной ставки, тем выше стоимость кредитов 

рефинансирования центрального банка. Политика изменения учетной ставки 

представляет собой вариант регулирования качественного параметра денежного 

рынка – стоимости банковских кредитов. ЦБ изменяет роль процентной ставки 

в денежно-кредитной политике привязывая учетную ставку к инфляции. Это 

имеет свои негативные последствия, проявляющиеся в  завышенных ставках на 

межбанковском кредитном рынке, в недоступности кредитных ресурсов для 

заемщиков, что делает достижение конечных целей денежно-кредитной 

политики мало вероятными. 
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1. Principles of Macroeconomics,  6th Edition by John B Taylor Publisher Houghton 
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г. Пинск, Республика Беларусь, 
кандидат экономических наук, доцент 

 
Для оценки качества банковских услуг необходимо определить перечень 

критериев и показателей, которые адекватно характеризуют их особенности. 

Принципиальной особенностью банковских услуг является то, что невозможно 

выделить единственный критерий для оценки их качества. Более глубокое 

понимание качества любой конкретной услуги требует более тщательного 

изучения ее характеристик и того, что клиенты от нее ожидают. На основе 
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изученной научной литературы, практических наблюдений, исследования 

мнений специалистов различных банков Республики Беларусь для экспертной 

оценки качества банковских услуг предлагается шесть наиболее значимых 

критериев (надежность (Н), эффективность (Э), практичность (П), мобильность 

(М), сопровождаемость (С), убежденность (У)). 

В соответствии с методикой, предложенной в [1], была произведена оценка 

качества банковских услуг двух филиалов банков. Результаты проведенной 

экспертной оценки представлены в табл. 1-2 (QG – глобальный коэффициент 

качества, W – коэффициент согласованности мнений экспертов, критерий X2). 

Данные таблицы 1 показывают достаточно высокий уровень качества 

банковских услуг в исследованных банках, а на основании данных таблицы 2 

можно сделать вывод о том, что наиболее существенное влияние на качество 

банковских услуг оказывают такие критерии как практичность, надежность и 

эффективность.  

Список использованной литературы 
 

1. Володько Л.П. Методика оценки качества банковских услуг по нечетким 
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Таблица 1 

Численные значения качества банковских услуг, по мнению экспертов 
 

№
 э
кс
п
е
р
т
а

 

 Белагропромбанк (Гродненская область) Приорбанк (Брестская область) 
Пластиковые карточки Клиент-банк Пластиковые карточки Клиент-банк 

Значение 
качества 

Коэф-
фици-
ент 

качест-
ва 

Значение 
качества 

Коэф-
фици-
ент 

качест-
ва 

Значение 
качества 

Коэф-
фици-
ент 

качест-
ва 

Значение 
качества 

Коэф-
фици-
ент 

качест-
ва 

Как 
есть 

Как 
должно 
быть 

Как 
есть 

Как 
должно 
быть 

Как 
есть 

Как 
должно 
быть 

Как 
есть 

Как 
должно 
быть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 0,6879 0,7127 -0,0248 0,7236 0,7508 -0,0272 0,7433 0,8723 -0,1291 0,7822 0,7259 0,0564 
2 0,7141 0,7141 0,0000 0,6857 0,7499 -0,0642 0,6900 0,7514 -0,0613 0,7280 0,7493 -0,0213 
3 0,6929 0,6929 0,0000 0,7305 0,7337 -0,0032 0,7315 0,7337 -0,0022 0,7633 0,7668 -0,0035 
4 0,7096 0,7096 0,0000 0,6907 0,7116 -0,0209 0,7418 0,7308 0,0111 0,7556 0,7486 0,0071 
5 0,7377 0,7377 0,0000 0,7049 0,7046 0,0003 0,6887 0,7316 -0,0429 0,7112 0,7043 0,0069 
6 0,7397 0,7301 0,0096 0,7676 0,6904 0,0772 0,7134 0,7276 -0,0142 0,7318 0,7311 0,0006 
7 0,7024 0,7024 0,0000 0,6921 0,7459 -0,0538 0,7618 0,7485 0,0133 0,7693 0,7455 0,0238 
8 0,7095 0,7095 0,0000 0,7372 0,6948 0,0424 0,7602 0,7471 0,0131 0,7602 0,7448 0,0154 
9 0,6887 0,6887 0,0000 0,7366 0,7246 0,0121 0,7350 0,7348 0,0001 0,7588 0,7668 -0,0080 
10 0,7094 0,7049 0,0045 0,7485 0,7369 0,0116 0,7030 0,7055 -0,0025 0,7037 0,7027 0,0010 
QG  0,7092 0,7102 -0,0011 0,7217 0,7243 -0,0026 0,7269 0,7483 -0,0215 0,7464 0,7386 0,0078 
W 0,23 0,24 - 0,24 0,21 - 0,26 0,42 - 0,30 0,34 - 
X2 34,86 35,29 - 35,64 31,58 - 38,54 63,44 - 45,50 51,66 - 
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Таблица 2 
Обобщенные численные значения критериев качества  

банковских услуг, по мнению всех экспертов 
 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
кр
ит
ер
ия

 

Белагропромбанк (Гродненская) Приорбанк (Брестская) 
Пластиковые 
карточки 

Клиент-банк 
Пластиковые 
карточки 

Клиент-банк 

Значение 
качества 

Коэф-
фици-
ент 

качест
-ва 

Значение 
качества 

Коэф-
фици-
ент 

качест
-ва 

Значение 
качества 

Коэф-
фици-
ент 

качест
-ва 

Значение 
качества 

Коэф-
фици-
ент 

качест
-ва 

Как 
есть 

Как 
должн
о быть 

Как 
есть 

Как 
должн
о быть 

Как 
есть 

Как 
должн
о быть 

Как 
есть 

Как 
должн
о быть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Н 0,732
4 0,7431 

-
0,0108 

0,761
1 0,7687 

-
0,0076 

0,773
8 0,8077 

-
0,0339 

0,838
3 0,8306 0,0076 

Э 0,711
2 0,7180 

-
0,0068 

0,690
5 0,6878 0,0027 

0,777
9 0,829 

-
0,0511 

0,832
3 0,7404 0,0920 

П 0,755
5 0,7558 

-
0,0002 

0,764
0 0,7637 0,0003 

0,815
6 0,8428 

-
0,0272 

0,765
3 0,7633 0,0020 

М 0,683
8 0,6825 0,0013 

0,677
6 0,6865 

-
0,0089 

0,701
5 0,7133 

-
0,0119 

0,721
4 0,7046 0,0168 

С 0,739
7 0,7475 

-
0,0079 

0,726
2 0,7784 

-
0,0522 0,741 0,7525 

-
0,0115 

0,736
4 0,7569 

-
0,0205 

У 0,683
5 0,6883 

-
0,0048 

0,715
9 0,6870 0,0289 

0,679
5 0,6824 

-
0,0029 

0,692
0 0,6957 

-
0,0037 
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Діяльність страхових компаній (СК) істотно відрізняється від інших видів 

підприємницької діяльності. При оцінюванні конкурентоспроможності СК 

виникає необхідність врахування невизначеності не тільки статистичної але й 

лінгвістичної природи. Подальшого вивчення вимагає комплекс питань, 

пов’язаних з визначенням факторів впливу на конкурентоспроможність СК, 

побудовою моделі комплексної оцінки конкурентоспроможності СК, що 

коректно враховує експертні (лінгвістичні) оцінки факторів впливу.  
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При прийнятті стратегічних рішень керівництвом СК пропонується 

використовувати узагальнений показник оцінки конкурентоспроможності – 

рівень конкурентоспроможності Y. Модель оцінки конкурентоспроможності СК 

представляється у вигляді ієрархічного дерева логічного виведення. Елементи 

дерева інтерпретуються таким чином: дуги, що входять до вершин – показники 

конкурентоспроможності (параметри стану) {Xij}, Ni ,1= , iMj ,1= , де N – 

кількість груп показників, Mi – кількість показників в i-й групі; вершини – 

згортки показників конкурентоспроможності; дуги, що виходять із вершин – 

частинні критерії конкурентоспроможності {Xi}, що характеризують різні 

сторони діяльності СК. Ієрархічному дереву логічного виведення відповідає 

система відношень 

 ),...,,( 21 NY XXXfY = , (1) 

 ),...,,(
11121111 MXXXfX = , (2) 

 ,),...,,(
22222122 MXXXfX =  (3) 

 … 

 .),...,,( 21 NNMNNNN XXXfX =  (4) 

Критерії конкурентоспроможності Xi та показники 

конкурентоспроможності Xij визначаються як лінгвістичні змінні, що задані на 

своїх універсальних множинах і оцінюються за допомогою нечітких термів. 

Пропонується використовувати такі критерії конкурентоспроможності СК: 

конкурентоспроможність страхових продуктів; фінансовий стан СК; 

ефективність діяльності зі збуту та супроводу страхових продуктів; 

ефективність операційної діяльності; ефективність інвестиційної діяльності;  

ефективність управління; соціальна ефективність; імідж СК. Для кожного 

групового критерію Xi  експертом-страховиком формується набір показників 

конкурентоспроможності {Xij}. Для лінгвістичних змінних Xi  та Xij , Ni ,1= , 

iMj ,1=  визначаються універсальні множини (інтервали значень ],[ ijij XX ) та 

вигляд функцій належності до нечітких термів. Далі нелінійні залежності (1)-(4) 

апроксимуються за допомогою нечітких баз знань.  



 327 

В ієрархічно пов’язаних базах знань вихідна змінна однієї бази знань є 

вхідною для бази знань вищого рівня ієрархії. На підставі мір істинності 

передумов правил визначається міра істинності висновку кожного правила бази 

знань. Потім нечіткі множини, отримані для вихідної змінної Y в усіх правилах, 

об’єднуються (відбувається композиція) і формується одна нечітка множина 

для вихідної змінної Y, що і перетворюється далі в чітке число (рівень 

конкурентоспроможності).  

Нечітке логічне виведення по ієрархічному дереву дозволяє зробити 

математично обґрунтований висновок щодо рівня конкурентоспроможності СК 

із врахуванням кількісних і якісних показників конкурентоспроможності. 

Якість логічного виведення можна підвищити, якщо провести настройку 

параметрів нечіткої моделі за статистичними даними. Використання в моделі 

значень вхідних змінних в різні моменти часу дозволяє відслідковувати динаміку 

зміни конкурентоспроможності СК. Реалізація моделі в пакеті MATLAB 

забезпечує доступність її сприйняття, легкість внесення змін, побудову 

залежностей рівня конкурентоспроможності від факторів впливу. Дослідження 

цих залежностей дозволяє визначити шляхи забезпечення бажаного рівня 

конкурентоспроможності СК. 
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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
кандидат економічних наук, доцент 

 
У фінансово-кредитній сфері загальноприйнятими універсальними 

оцінками кредитоспроможності (надійності) позичальників та боргових 

інструментів є кредитні рейтинги, які присвоюють незалежні рейтингові 

агентства за стандартизованою рейтинговою шкалою. 

Відповідно до Закону „Про державне регулювання ринку цінних паперів 

України” [1], кредитний рейтинг – це умовний вираз кредитоспроможності 
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об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за 

національною шкалою кредитних рейтингів. 

В аспекті фінансового моделювання кредитний рейтинг можна 

розглядати як узагальнену експертну оцінку ступеня кредитного ризику, що 

вказує на ймовірність невиконання (непогашення) боргових зобов’язань 

(ймовірність дефолту). Де дефолт розуміють як відмову позичальника 

здійснити своєчасно та в повному обсязі задекларовані (обіцяні) виплати. 

Докладніше основні дефініції щодо рейтингування висвітлено в книзі 

автора [2]. В даній праці кредитні рейтинги розглядатимуться лише як 

інструмент, який надає інвестору інформацію для кількісного аналізу 

кредитного ризику через імовірності дефолту. 

Позначимо рівні кредитних рейтингів як Hi, обумовивши, що  загальна 

кількість рівнів рейтингу дорівнює п ( ni ,1= ). Тоді )( iHP  − це ймовірність того, 

що об’єкт рейтингування матиме рейтинг Ні за національною шкалою. 

Звідси, за формулою повної ймовірності, ймовірність дефолту P(A) об’єкту 

рейтингування дорівнюватиме: 

∑
=

⋅=
n

i
ii HPHAPAP

1

)()/()(  (1) 

де )/( iHAP  – ймовірність дефолту об’єкту за умови, що його рейтинг 

належить до рівня Ні національної шкали. 

Таким чином, відповідно до моделі (1) задача обчислення ймовірності 

дефолту P(A) об’єкту рейтингування зводиться до оцінювання ймовірності 

попадання цього об’єкту до того чи іншого рівня рейтингової шкали )( iHP  та 

визначення відповідних ймовірностей дефолту по рівнях шкали )/( iHAP . 

У практиці розвинених фінансових ринків існує так звана «статистика 

дефолтів» − розраховані методом аналізу виживаності (survival analysis) 

статистичні оцінки ймовірності (частоти) дефолтів для кожного з рівнів 

рейтингової шкали. Докладніше цей метод розглянуто в одній з попередніх 

статей автора [3], тут зазначимо лише, що в Україні, за відсутності 

репрезентативної статистичної вибірки щодо дефолтів об’єктів з визначеними 
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кредитними рейтингами, застосування статистичних методів є лише 

перспективним напрямком майбутніх науково-практичних досліджень. Тому 

для розв’язання задачі оцінювання ймовірності дефолтів об’єктів 

рейтингування пропонується застосування сценарно-ймовірнісного підходу. 
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Сучасна економіка функціонує в умовах підвищеної значущості 

інформації і є дуже чутливою до негативних проявів, які виникають під час 

обміну інформаційними потоками. Комерційні банки не є виключенням – 

інформаційна економіка вносить певні корективи в процес їх функціонування 

та управління.  

Асиметричність інформації виступає однією з основних проблем 

інформаційного обігу. Джордж Акерлоф одним із перших економістів звернув 

увагу на інформаційну асиметрію в економіці і детально представив в своїй 

роботі її прояви, негативні наслідки та шляхи уникнення або мінімізації.  

В класичному вигляді автор теорії асиметричності інформації в 

економіці описує зловживання продавців товарів (послуг), шляхом 

приховування негативних характеристик  товарів (послуг) та акцентування 

уваги споживачів на позитивних, іноді навіть неіснуючих, характеристиках.  
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Щодо здійснення основного виду діяльності комерційного банку – 

надання кредитів, то інформаційна асиметрія перейшла від продавця послуг 

(банка) до споживача послуг (позичальника). Тобто банк приймає на себе 

негативні наслідки «вибіркової відвертості» позичальника. В процесі 

отримання кредиту позичальник зацікавлений в приховуванні негативних 

фактів, що можуть характеризувати його ненадійність, та в висвітлюванні, а 

іноді і в навмисному перебільшенні позитивних характеристик. В той час, як 

банк намагається виявити небезпечні для себе прояви ненадійності 

позичальника.  

Скорингове моделювання виступає ефективним та дієвим інструментом 

групування позичальників за мірою їх надійності. Банки більшості розвинутих 

країн світу вже кілька десятків років використовують скорингові моделі для 

розподілення позичальників на групи за рівнем їх фінансової надійності та 

кредитоспроможності. Вперше методику класифікації кредитів на «гарні» та 

«погані» застосував Девід Дюран в 1941р. Достатньо довга історія існування 

кредитного скорингу дозволила розробити багато видів скорингових карт та 

підходів до їх побудови. 

Ураховуючи короткий період функціонування банківської системи 

України, використання емпіричного підходу під час побудови скорингової 

моделі виключається. Оптимальним за таких умов більшість авторів вважає 

інтуїтивний підхід, який ґрунтується на формуванні правил відбору. В той 

самий час в інструментарії економіко-математичного моделювання існують 

методи, що дозволяють розв’язувати подібні слабкоформалізовані задачі, серед 

яких можна виділити когнитивне та рефлексивне моделювання. 

Прискорення економічних процесів вимагає оперативного реагування 

на зміни, скорингова карта повинна бути гнучкою та модульною. Тому, під час 

скорингового моделювання, навіть після накопичення достатньої бази 

історичних даних, разом з моделюванням за результатами необхідно 

використовувати перспективний інтуїтивний підхід.  

Для виконання вимоги мобільності та гнучкості скорингової карти 

пропонується структурування бази питань для анкетування за напрямами 
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(рис. 1) вивчення позичальника. База питань для уникнення асиметрії 

інформації  допомагає виявляти умисну деформацію фактів. 

 
 

Рис. 1. Структура бази питань скорингової карти. 
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В останні роки одним з найбільш перспективних напрямків розвитку 

систем доставки дистанційних банківських послуг є автоматичні касові 

машини, або банкомати (контомати) [3], кількість яких у світі зростає 

надзвичайно швидкими темпами. За досить короткий час банкомат пройшов 

еволюцію від автомату для зняття готівки до «автоматичного банкіра». 

Спочатку банкомат називали «роботом-касиром», адже це були часи 

романтичного захоплення прогресом. З часом в англійській мові устоялася 

професійна словосполука «automatic teller machine», або АТМ, нейтральне «cash 

machine» – «машина з готівкою» і розмовне «hole in the wall», тобто «дірка в 

стіні» [2]. 

Прототип першого банкомату був винайдений Лютером Джорджем 

Сімджаном ще в 1939 році. Устрій видавав готівку, але при цьому не міг 

списати її з рахунку, так як апарат не був пов’язаний з банком. Сімджан 

запропонував випробувати винахід City Bank of New York, але через півроку 

банкіри повернули машину, повідомивши, що не бачать у ній необхідності. 
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Тому, винахід Сімджана було майже на 30 років забутий і дороблений тільки 

наприкінці 1960-х років. 

27 червня 1967 р. англійська компанія De La Rue установила банкомат у 

банку Barclays Bank у північній частині Лондона (він міг видавати тільки 

десятифунтові купюри). Винахід устрою приписується керуючому директорові 

De La Rue Джонові Шепарду-Беррону. Машина одержала назву De La Rue 

Automatic Cash System (автоматична касова система De La Rue). Щоб 

працювати з нею, клієнт повинен був заздалегідь купити спеціальну картку з 

нанесеним на неї кодом. Вставивши картку в приймач, він уводив 

чотиризначний PIN-код і одержував суму, позначену на картці.  

У 1968 році перший банкомат з’явився в Німеччині. Ще через рік 

американський інженер Дон Ветцель, у той час віце-президент компанії 

Docutel, винайшов вуличний банкомат, який вважається прообразом сучасного 

банкомату, тому що він приймав карти вже з магнітною смугою, що тоді 

наклеювалася на пластик вручну.  

Однак широке поширення банкомати одержали тільки наприкінці 1980-х 

років. На відміну від сучасних машин, перші банкомати працювали в режимі 

off-line, тобто не мали постійного зв’язку з банком, а виходить, по суті, мало 

відрізнялися від винаходу Сімджана. Лише в середині 80-х років з’явився 

банкомат, що працював в режимі on-line, і банки змогли співвідносити запити 

клієнта з його балансом по карті. А до цього гроші клієнтам видавалися без 

перевірки наявності коштів на рахунку. У цьому зв’язку виробники не знайшли 

іншого способу захисту, як обмежити кількість грошей, видаваних за один обіг. 

При кожному обігу банкомат видавав однакову суму, запечатану в окремий 

конверт. Не було в перших банкоматів і екрану, тому перевірити стан свого 

рахунку клієнти також не могли.  

Наприкінці 1990-х років з’явився перший банкомат з функцією прийому 

грошей cash-in. Спочатку операція внесення грошей на рахунок через банкомат 

займала кілька днів. Клієнт повинен був покласти гроші в конверт, набрати на 

екрані банкомату розмір внесеної суми й покласти конверт у приймач. Гроші 
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зараховувалися на рахунок після того, як інкасатори вручну перевіряли вміст 

конверту.  

Сучасні банкомати cash-in приймають гроші поштучно або відразу 

пачкою. При цьому останні моделі банкоматів здатні одночасно прийняти до 

п’яти валют у купюрах різного номіналу. Також на базі функції cash-in 

виробники банкоматів змогли придумати ряд додаткових опцій, зокрема, в 

результаті популярності за кордоном чекових книжок, банкомати стали 

приймати до оплати й чеки.  

Уже сьогодні через банкомати можна виконати ряд операцій, здавалося б 

споконвічно невластивих апарату по видачі грошей: погасити кредит, обміняти 

валюту, покласти готівку на депозит, переказати гроші з рахунку на рахунок, 

заплатити за послуги кабельного телебачення, комунальні послуги, поповнити 

мобільний рахунок і т.ін.  

Також необхідно відмітити ще одну функцію банкоматів – cash-recycling, 

яку вже більше 10 років використовують зарубіжні банки, а донедавна почали 

використовувати й банки України. Функція cash-recycling (рециркуляція 

готівки) дозволяє видавати клієнту гроші за рахунок внесених іншим клієнтом 

коштів, тобто повторно здійснювати видачу прийнятої готівки. 

Інший напрямок еволюції банкоматів, який є популярним на Заході на 

відміну від України, – біометричні технології, коли особа окрім PIN-коду 

додатково ідентифікується автоматичним пристроєм (голос, відбитки пальців, 

сканування очей).  

Крім того, еволюція банкоматів прямо залежить від розвитку нових 

карткових технологій. Зокрема, сьогодні платіжні системи Visa і MasterCard 

активно просувають по всьому світі карти з функцією безконтактних платежів. 

Для оплати послуг такою картою досить лише торкнутися термінала, а не 

чекати, поки касир прокатає карту в устрої, що зчитує. Безконтактна технологія 

дуже зручна в тому плані, що може бути впроваджена не тільки в пластикову 

карту, а й, наприклад, в годинник, мобільний телефон тощо [1].  

Отже, застосування банкоматів відображає намагання банків наблизити 

свої послуги до клієнтів. Їх цінність для споживачів полягає в тому, що вони 
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розширюють часові та просторові межі, в яких клієнт може здійснити 

банківські операції. Для банку банкомат є ефективним засобом, який дозволяє 

скоротити чисельність персоналу відділень, отримувати прибуток, зберігати 

конкурентоспроможну позицію на ринку банківських послуг тощо. 
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Мобільні гроші як перспективний напрям розвитку інформаційних 
технологій у грошовій сфері 
 

Надія Михайлівна Ільницька 
аспірант Ужгородського національного університету 

 
На сьогодні серед вчених не існує однозначної відповіді на питання про 

майбутнє грошей в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій. У 

грошовій системі світу відбувається процес пошуку такого фінансового 

інструменту, який зміг би, по-перше, задовольняти зростаючим вимогам 

інформаційної економіки (універсальності у застосуванні як у межах реальної 

економіки, так і віртуальної; швидкості здійснення розрахунків; доступності; 

зручності і т.п.), а по-друге, забезпечити певні соціально-економічні вигоди 

(донесення фінансових послуг до бідного населення, здешевлення та 

прискорення здійснення переказів, «виведення» з тіньового обігу деяких 

фінансових операцій та ін.). Зважаючи на розвиток інформаційних технологій 

та стрімке поширення мобільних пристроїв передачі інформації, таким 

інструментом, на нашу думку, можуть стати мобільні гроші. 

Мобільні гроші (або м-гроші) з’явилися як наступний етап електронних 

грошей і стосуються послуг, які фінансово пов’язують споживачів за 
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допомогою мобільних телефонів. М-гроші надають можливість будь-якому 

користувачу мобільного телефону – який має банківський рахунок чи немає 

його – депонувати грошову вартість на свій мобільний рахунок, переказувати 

вартість за допомогою звичайного телефонного пристрою іншому користувачу 

мобільного телефону, і дозволяє отримувачу легко і дешево обміняти цю 

грошову вартість знову на готівку. 

Вчені виділяють два головні напрямки розвитку мобільних грошей: 

1) м-гроші як замінник готівки на розвинутих ринках; 

2) забезпечення за допомогою м-грошей доступу до фінансових послуг для 

економік, що розвиваються.  

Поширення мобільних грошей призвело до появи та розвитку нового виду 

фінансових послуг – мобільних, що включають широкий спектр фінансової 

діяльності, в якій споживачі беруть участь або отримують до них доступ 

завдяки використанню мобільних телефонів. 

Основні категорії мобільних фінансових послуг включають: 

1. мобільний банкінг (м-банкінг) – використання мобільного телефону для 

віддаленого доступу до банківського рахунку, в основному для перевірки 

його балансу та оплати рахунків; 

2. переказ мобільних грошей – використання мобільного телефону для переказу 

коштів, як правило, через міжнародні кордони;  

3. мобільна комерція (платежі) – використання мобільного телефону для 

здійснення платежів фізичних осіб за товари та послуги на користь 

юридичних осіб. 

Мобільні фінансові послуги несуть значні вигоди для всіх сторін, що 

задіяні у процесі їх здійснення. Країни отримують вигоди від соціально-

економічних переваг у вигляді охоплення все більшої частини населення 

фінансовими послугами, зростання обсягів роздрібних платежів, стимулювання 

росту та розвитку економіки тощо. Всі споживачі отримують вигоди від нових 

послуг переказу м-грошей та зниження їх вартості, а особливо та частина 

населення, яка має досі обмежений доступ до фінансових послуг або взагалі 

немає такого доступу. Мобільна та фінансова індустрія можуть запропонувати 
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нові інноваційні послуги та генерувати нові комісії. Фінансові регулятори 

можуть досягати своїх цілей стосовно впровадження вдосконаленого доступу 

до фінансових послуг для всіх груп споживачів (незалежно від того, чи мають 

вони банківський рахунок), а також конкуренції (менші ціни завдяки більш 

ефективному використанню мобільної інфраструктури), інновацій (нові 

послуги щодо переказу м-грошей) та скорочення числа неформальних каналів 

переказу коштів (більша прозорість грошових потоків). Проте, залишається ряд 

невирішених питань, над якими потрібно працювати всім учасникам даного 

процесу, і в першу чергу, органам регулювання. Це стосується, зокрема, 

окреслення технологічної моделі та моделі фінансових потоків, технічний та 

правовий захист безпеки, фінансове регулювання та контроль за діяльністю 

подібних платіжних схем та ін. 

 
 
 
УДК 330.4: 658 

Особливості розроблення навчального курсу “Математичні моделі в 
менеджменті та маркетингу” 
 

Ігор Анатолійович Осауленко 
доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
кандидат технічних наук, доцент 
Ірина Володимирівна Горяна 

асистент кафедри економічної кібернетики 
Черкаського державного технологічного університету 

 
Підготовка фахівців у галузі економічної кібернетики передбачає як 

ґрунтовне оволодіння базовими економічними дисциплінами, так і набуття 

достатнього обсягу вмінь та навичок у сфері інформаційних технологій та 

математичного моделювання економічних явищ і процесів. Навчальний курс 

“Математичні моделі в менеджменті та маркетингу” входить до циклу 

професійно-орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом спеціальності 

“Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” у 

Черкаському державному технологічному університеті й відіграє значну роль у 

формуванні навичок постановки і вирішення прикладних оптимізаційних задач 
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на рівні управління підприємством або окремими його підрозділами. Розв’язки 

окремих задач управління підприємством, зокрема оптимізації виробничої 

програми або розподілу наявних ресурсів, добре відомі. В той же час, певну 

проблему складає відсутність цілісної концепції викладання вказаної 

дисципліни та обмежена кількість відповідної літератури. 

Метою представленої доповіді є узагальнення наявного досвіду 

викладання курсу “Математичні моделі в менеджменті та маркетингу” та 

окреслення можливих шляхів його вдосконалення.   

 Під час планування навчального процесу використовуються знання та 

навички, набуті студентами в процесі вивчення менеджменту, маркетингу, 

дослідження операцій, економіко-математичного моделювання, економічного 

ризику. Виходячи з цього, видається доцільним  проведення класифікації 

математичних моделей перш за все за функціональною ознакою. Зокрема, 

стосовно менеджменту це можуть бути моделі планування, організації, 

стимулювання, контролю. Моделі планування можна вважати найбільш 

розробленими і дослідженими, для розв’язування відповідних задач широко 

використовуються методи математичного програмування, мережного 

планування та управління, можуть застосовуватись також специфічні методи 

аналізу економічних показників, наприклад, ABC-аналіз. За допомогою 

моделей організації може здійснюватись оптимізація структури та кількісного 

складу підрозділів, при цьому доцільно поєднувати власне математичні та 

структурно-функціональні підходи. До цієї ж категорії слід віднести мережні 

моделі інформаційних потоків, що використовуються як для вдосконалення 

організаційних зв’язків, так і для розвитку інформаційної системи 

підприємства. Моделі стимулювання можуть застосовуватись при формуванні 

відповідних фондів, встановленні системи заохочень та штрафів. В той же час, 

їх доцільно розглядати у взаємозв’язку із більш широким колом завдань 

управління персоналом, в тому числі формування виробничих колективів з 

урахуванням психологічних особливостей працівників. Моделі контролю 

покликані допомогти у визначенні кількості контрольованих параметрів, 

періодичності проведення контрольних заходів, побудові системи моніторингу. 
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Застосовуються також інші класифікаційні ознаки, зокрема, поділ 

моделей за рівнем ієрархії підрозділів або етапами життєвого циклу продукції. 

Серед маркетингових моделей доцільно виділити моделі визначення 

місткості та частки ринку, поведінки споживачів, відгуку споживачів на 

маркетингові зусилля виробника або продавця, моделі вироблення 

маркетингової політики. На їхній основі формуються рішення, зокрема, щодо 

термінів виведення нової продукції на ринок, визначення кількості торгових 

точок, формування рекламного бюджету. 

При цьому важливим є не просто отримання розв’язку окремої локальної 

задачі менеджменту або маркетингу, а формування у майбутніх економістів-

аналітиків цілісного уявлення про існуючі підходи до моделювання 

управлінських завдань та можливості їхнього практичного застосування з 

метою покращення діяльності конкретних підприємств. 

 
 
 
УДК 336.71 
Комплексная бизнес-модель – основа аналитической системы 
исследования деятельности банковского учреждения 
 

Анна Александровна Панасенко 
доцент кафедры финансов 

Макеевского экономико-гуманитарного института, 
кандидат экономических наук, доцент 

 

Специфика экономической ситуации в Украине поставила коммерческие 

банки перед необходимостью разработки четкой и слаженной системы 

управления для реализации выбранной ими стратегии развития. Иными 

словами назрела острая потребность в формализации и оптимизации 

деятельности банковского учреждения. Разрешить поставленную перед 

банками задачу позволяет бизнес-моделирование, которое является одним из 

наиболее перспективных подходов в описании совокупности банковских 

продуктов и исследовании финансовой деятельности учреждения. 

Бизнес-моделирование представляет собой процесс разработки 

различных бизнес-моделей банка (стратегия, процессы, оргструктура, ресурсы 

и т.п.), позволяющий выявить количественную меру зависимости свойств и 
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связей между переменными модели. Неоспоримым преимуществом этой 

технологии является высокая адаптивность, а также способность к 

моделированию нелинейных процессов и работа с зашумленными данными.  

Использование комплексной типовой бизнес-модели позволяет банку: 

• значительно снизить временные и финансовые затраты на 
исследование, формализацию и оптимизацию деятельности банка и 
других проектов организационного развития; 

• быстро и качественно проектировать новые продукты, услуги и бизнес-
процессы; 

• внедрять в деятельность банковского учреждения успешные практики 
из банковской отрасли; 

• повышать качество банковского сервиса и внутренней деятельности; 
• повышать оперативность и качество принимаемых управленческих 

решений. 
 

Применение бизнес-моделирования это своего рода «программа 

повышения эффективности управления», которая ведет к созданию в банке 

методов и инструментов системной аналитической работы и новой по качеству 

информационно-аналитической системы. Бизнес-модель банка включает 4 

основополагающих элемента в соответствии с системами управления: 

стратегическое управление; управление бизнес-процессами; управление 

персоналом и оргструктурой; управление качеством. Следует отметить, что 

отдельно взятому банку нет необходимости строить с нуля свою комплексную 

бизнес-модель. Очевидно, что каждое банковское учреждение уникально в 

своем роде, обладая определенными отличиями и конкурентными 

преимуществами, но при этом существуют общие элементы в управлении и 

функционировании, которые по сути схожи для всех финансовых институтов. 

Во-первых, это продиктовано едиными требованиями и нормативными 

документами НБУ, во-вторых, во всей банковской отрасли и банковском деле 

есть единые общепринятые стандарты, принципы работы и успешные 

практические решения. Таким образом, использование типовой бизнес-модели 

банковского учреждения является не просто оправданным, но и более 

эффективным и рациональным. Поскольку она применима, как для банков, 

которые начинают с нуля исследование и формализацию своей деятельности, 
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так и для банков, которые продолжают актуализировать и совершенствовать 

уже описанные бизнес-процессы и другие элементы своей структуры. 

Комплексная типовая бизнес-модель содержит успешные практики и решения, 

модели, документы и регламенты по основным областям менеджмента и 

бизнес-инжиниринга в банке: стратегия и BSC, бизнес-процессы, 

организационная структура и персонал, методология и банковские продукты, 

качество и ISO 9000, регламентация и документооборот, системная архитектура 

и многое другое.  

Итак, разработка и активное использование в банке комплексной бизнес-

модели является одним из ключевых фактор успеха, который способствует 

развитию банка, повышению эффективности его деятельности. 

 
 
 
УДК 336.71:519.86 
Вибір методу оцінки ефективності банківської діяльності в залежності від 
потенційного користувача даною інформацією 
 

Світлана Олексіївна Хайлук 
завідувач кафедри фінансів та кредиту 

Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ, 
кандидат економічних наук 

 
У результаті розвитку вітчизняної банківської системи увага банків до 

характеристик власної діяльності і діяльності своїх конкурентів значно зросла. 

Варто відмітити, що оцінка конкурентів відбувається на постійній основі в 

кожному банку – чи то регулярний моніторинг ринку, чи підготовка 

конкретних проектів по злиттю і поглинанню, стратегічному розвитку тощо. 

Внаслідок цього зросла і актуальність оцінки ефективності банку у порівнянні 

зі своїми суперниками. До того ж, багатоаспектний характер показника 

ефективності банківської діяльності призводить до розробки та застосування з 

метою його оцінки великої кількості різних методів.  

Кожен із даних методів має свої переваги та недоліки. А тому 

прийнятність їх застосування визначається конкретною ситуацією, а саме, 

суб’єктом оцінювання, споживачем інформації, метою оцінки тощо. Та в першу 
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чергу вибір методу оцінки ефективності діяльності банку визначається метою 

такої оцінки. Можна означити три основні джерела необхідності в інформації 

про ефективність діяльності банку.  

По-перше, оперативне управління та контроль за діяльністю банку, що 

здійснюється вищим або середнім менеджментом. Як правило, в даній ситуації 

користуються інформацією про окремі аспекти функціонування банку. По-

друге, стратегічне управління банком, що здійснюється його вищим 

керівництвом і для чого необхідна оцінка банківської діяльності в цілому, а не 

окремих її аспектів. Хоча, в той же час, дана система комплексної оцінки 

повинна допомагати виявляти слабкі та сильні сторони об’єкту, що 

досліджується. І по-третє, зовнішні групи інтересів: держава, НБУ, потенційні 

клієнти, майбутні інвестори тощо. При чому дану групу споживачів інформації 

також можна розбити на дві. До першої входять клієнти, інвестори, тобто ті 

фізичні чи юридичні особи, що безпосередньо співпрацюють з банком і для 

яких ефективність діяльності останнього є запорукою власної успішності. До 

іншої групи можна віднести ті організації, що здійснюють зовнішній контроль 

за функціонуванням як окремих банків, так і банківської системи в цілому і які 

лише аналізують, регулюють та контролюють діяльність останніх.  

Кожна із зазначених груп передбачає використання різних методів з 

метою оцінки ефективності банківської діяльності. І тому рівень ефективності 

функціонування одного і того ж банку в даному випадку з точки зору різних 

зацікавлених груп може різко відрізнятися. Та як показав проведений аналіз в 

більшості випадків для отримання достовірних результатів необхідним є 

застосування одночасно декількох методів та різних наборів змінних, що 

оцінюються. 

Загалом традиційним підходом у вітчизняній практиці та практиці 

пострадянських країн є використання фінансових коефіцієнтів та техніко-

економічних показників для оцінки результатів банківської діяльності. Їх 

застосування дає змогу зробити певні висновки про окремі аспекти діяльності 

банків та динаміку їхньої зміни. Однак, окрім особливих випадків, це 

унеможливлює інтегровану, а тому потенційно справедливішу оцінку 
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ефективності банку як складної системи, що залежить від численних факторів. 

А тому не може використовуватися для порівняння банків за рівнем їх 

ефективності. Це завдання вирішують з використанням сучасних методів 

аналізу, які дають змогу оцінити загальну ефективність організації з 

урахуванням багатьох факторів. 

Для даних цілей значною мірою підходять методи стохастичної границі 

(SFA) та аналізу поверхні огортання (DEA). Порівнюючи дані два методи, 

можна зазначити, що безумовно DEA має ряд переваг, основним з яких є 

можливість оцінювати ефективність банків на основі даних про множину 

вхідних та вихідних змінних. Однак, якість отриманих результатів визначається 

їх стійкістю, наприклад, до зміни специфікації моделі чи варіації даних, що 

обґрунтовує доцільність застосування SFA. Таким чином, для отримання 

достовірної оцінки необхідно використовувати обидва методи та різні набори 

змінних, що оцінюються. 
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Секція VI 
Соціально-філософські проблеми в економіці та освіті 

 
 
УДК 336.71.08:331.36 

Самооцінка персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності 
банківських установ 
 

Оксана Володимирівна Босак 
доцент кафедри економіки та управління персоналом 

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 
кандидат економічних наук 

 
Ринкові перетворення в Україні вимагають перебудови методів 

управління персоналом, зокрема, у банківській сфері, яка суттєво впливає на 

стан фінансово-кредитного комплексу країни та успіх економічних реформ. 

Завдання, які поставлені перед банками потребують формування банківського 

працівника ринкового типу з високою мотивацією до результативної праці, 

підвищення якості банківських послуг, розвитку конкурентоспроможності. 

Однією з перешкод у ринковій трансформації українських банків є існування 

недоліків в управлінні персоналом. Найсуттєвіший з них - відсутність дійового 

механізму всебічного використання трудового потенціалу персоналу, який би 

реально спонукав працівників до продуктивної праці, розвитку професійних 

якостей, ринкового мислення, інновацій. 

На сьогоднішній день один з найпотужніших інструментів покращення 

діяльності це самооцінка персоналу. Окрім того, що інтерес менеджмента до 

якості послабшав, спостерігається відсутність чіткого розуміння сутності 

самооцінки. Це сприяє тому, що банки охочіше застосовують більш популярні її 

різновиди, націлені на вимірюванні ділової досконалості, а не трудомісткішу 

діагностичну самооцінку, зорієнтовану на покращення діяльності. 

Модель діагностичної самооцінки не повинна бути моделлю ділової 

досконалості, оскільки її мета - зібрати вихідні дані для планування покращень, 

що дозволяють привести у відповідність можливості банку з його поточними 

завданнями і середньостроковими цілями та стратегіями, а також - 

вдосконалити систему управління персоналом банку. Ефективна модель 
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повинна мати високий діагностичний потенціал і допомагати банку виявляти 

слабкі (та сильні) сторони її бізнесу, планувати покращання та аналізувати 

досягнуті результати. 

У структурі самооцінки виділяють два основних компоненти: 

когнітивний і емоційний. Когнітивний компонент самооцінки виконує 

пізнавальну функцію, порівнюючи свої досягнення з результатами діяльності 

інших людей і встановлюючи ступінь неузгодженості цих показників. 

Сформованості когнітивного компонента самооцінки обумовлена розвитком 

пізнавальних процесів у даного індивіда.  

Крім того, когнітивний компонент самооцінки пов'язаний з 

рефлексивними процесами, які забезпечують базу й засоби для реалізації 

процесу порівняння результатів діяльності, досягнень людини з досягненнями 

інших людей. Емоційний компонент самооцінки виконує функцію свого роду 

психологічного захисту особистості й проявляється у відносинах суб'єкта до 

своїх якостей. Ступінь виразності даного компонента в загальній структурі 

самооцінки особистості обумовлена потребою індивіда в тім або іншому рівні 

самооцінки. В одних осіб ця потреба буде вище, в інших, відповідно, нижче.  

Емоційний компонент самооцінки визначається психофізіологічними 

особливостями, індивідуально-психологічними, соціально-психологічними й ін. 

Так, наприклад, посиленню емоційного компонента самооцінки сприяє слабість 

нервової системи, висока особистісна тривожність, незадоволеність людини 

своїм положенням у групі. Безперечно, чим більше місця в структурі 

самооцінки займає емоційний компонент, тим менш адекватна самооцінка.  

Підводячи підсумок викладеному, спробуємо намітити межі, які 

відрізняють справжнього сучасного банкіра. По-перше, це - людина, яка 

підтримує і реально втілює на практиці елементарну ділову етику. По-друге, 

йому має бути властивий професіоналізм в тій справі, якою він займається. 

Третя необхідна якість - організаційні здібності, уміння налагодити справу. І, 

нарешті, остання, четверта якість, можливо, головна в сучасних умовах - це 

прагнення до вдосконалення, освоєння нових форм діяльності. Перших три для 
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сучасного банкіра сьогодні недостатньо. Лише постійне прагнення до нового 

дозволяє йти далі, знаходити неординарні рішення і досягати успіху. 

 
 
 

УДК 165:569 

Рекламный дискурс в современном информационном обществе 

Людмила Анатольевна Васильева 
старший преподаватель кафедры «Политологии и истории» 

Национального аэрокосмического университета 
им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», 
кандидат философских наук 

Александр Федорович Проценко 
заместитель кафедры «Менеджмент Социокультурной деятельности» 

Харьковская государственная академия культуры, 
кандидат философских наук, доцент 

 
Рекламный дискурс, как знаково-символическая система, проявляется 

при определенных условиях, в которых главенствующую роль  играет его 

заданная знаковость, которая должна быть правильно прочитана и 

воспринята. В рекламном дискурсе существует некий символический 

парадокс: с одной стоны, символ стремиться быть понятым определенной 

группой людей и стать ценностным ориентиром для этой группы, но с другой 

– он обладает потенциалом тайны, обращается к каждому конкретному 

реципиенту, ориентирован на индивидуальное понимание, расшифровку и 

воздействие. 

Этимология слова «дискурс» достаточно прозрачно раскрыта во многих 

современных словарях и определяется как «речь». Однако не каждая речь есть 

дискурс. Речь становится дискурсом, когда возникает эффект и аффект со-

бытия, когда возникает этос, возникает сочувствие, выявляется властная 

функция слова, возникает власть речи. Возникает общение уже не на основе 

передачи информации, пусть даже связанной с суггестией, эмоцией, возникает 

надинормационная связь, что порождается комплексом эстетических реалий, 

которые соединяют человека как субъекта дискурса и человека вообще. В 

дискурсе осуществляется соотнесение, сочленение фрагментов реальности, и 
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главное, дискурс не анонимен – он всегда включает в себя способ обозначения 

дискурса. 

Основополагающей современной позицией, характеризующей дискурс 

рекламы, может являться позиция о том, что и феномен рекламы, 

принадлежат как миру вещей, так и миру людей. Вещи сами по себе не 

меняются, их изменяют люди, приписывающие им значения, 

взаимодействующие между собой и с определенной социокультурной 

реальностью, которая в настоящее время связана с интенсивной 

трансформацией понятийной системы таких феноменов как «реклама – 

рекламная коммуникация – рекламный продукт». 

Дискурс рекламы способен нести определенную знаково-символическую 

неполноценность и демонстративность. Однако, в данном случае особой 

характеристикой обладает прерывность и цикличность меняющейся 

действиетльности, которая неразрывно связана с особенностями «социальной 

памяти». Создавая в своем воображении мыслительные образы объектов, в 

максимальной степени удовлетворяющие их желания и потребности, человек 

информационного общества формирует идеалы-образцы, эталоны и ценности, 

содержание которых обычно рисуется не слишком отчетливо и зачастую даже 

не осознается. Тем не менее, в сравнении с существующими лишь в 

воображении и не всегда ясно осознаваемыми идеалами люди оценивают 

ценность реально существующих материальных и духовных благ. Ценность 

определяется не столько свойствами объекта, сколько свойствами человека. 

Свойства объекта, несомненно, учитываются, однако решающее значение 

имеют сложившиеся в культуре представления о них и о том, как и какими 

средствами люди должны удовлетворять свои потребности.  

Таким образом, в рекламном дискурсе смыслообразующим знаком 

является знаково-символический комплекс, который способен создавать 

особые интерпретации человеческих потребностей и нести новую 

коммуникативно-смысловую нагрузку. Рекламный символ по своей природе 

предполагает цепь интерпретаций, а значение рекламного символа 



 347 

проявляется при определенных условиях, т.е. в дискурсе, где его заданная 

знаковость будет правильно прочитана и воспринята.  

 
 

УДК 165:569 
Организационное поведение как основа формирования корпоративной 
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Черкасского института банковского дела УБД НБУ (г. Киев), 
кандидат философских наук, доцент 
Эмилия Анатольевна Мельник 

ассистент кафедры «Менеджмент СКД» 
Харьковской государственной академии культуры, 

кандидат философских наук 
 

Корпоративная культура выделилась из относительно новой области 

знаний – организационного поведения, которая изучает общие подходы, 

принципы, законы и закономерности в следующих направлениях: личность в 

организации; групповое поведение в организации; поведение руководителя в 

организации; адаптация организации к внутренней и внешней среде, 

повышение организационной эффективности в деятельности организации. 

Корпоративная культура специально формируется (как правило первыми 

лицами организации) и объединяет ценности организации (система 

идеологических образов и форм их проявления). 

Чтобы корпоративная культура была положительной, работала на 

создание конкурентноспособного имиджа организации, привлекала 

потенциальных клиентов и высококвалифицированные кадры, была 

мотивирующим механизмом для всех сотрудников, ее формированием 

необходимо заниматься целенаправленно и планомерно. 

Выделяют такие модели организационного поведения человека. 

Первая: преданный и дисциплинированный член организации. Он 

полностью принимает все организационные ценности и нормы поведения. В 

этом случае человек старается вести себя таким образом, чтобы своими 

действиями никак не входить в противоречие с интересами организации. 

Результаты действий такого человека в основном зависят от его личных 

возможностей и способностей и от того, насколько верно определено 

содержание его роли и функций в организации. 
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Вторая: приспособленец. Человек не приемлет ценностей организации, 

однако старается вести себя, полностью следуя нормам и формам поведения, 

принятым в организации. Он делает все правильно и по правилам, но его 

нельзя считать надежным членом организации, так как он, хотя и является 

хорошим и исполнительным работником, тем не менее может в любой 

момент покинуть организацию или совершить действия, которые могут 

противоречить интересам организации, но соответствовать его собственным 

интересам. Приспособленцы — самый распространенный тип поведения 

среди персонала любой организации.  

Третья модель организационного поведения: оригинал. Человек 

приемлет цели деятельности организации, но не приемлет существующие в 

ней традиции и нормы поведения. В данном случае человек может порождать 

много трудностей во взаимоотношениях с коллегами и руководством, в 

коллективе он выглядит «белой вороной», оригиналом. Однако если 

руководство организации находит в себе силы отказаться от устоявшихся 

норм поведения применительно к отдельным сотрудникам и дать им свободу 

в выборе форм поведения, то они могут найти свое место в организации и 

приносить ей значительную пользу. К этому типу относится много 

талантливых людей креативного (творческого) склада, способных 

генерировать новые идеи и оригинальные решения.   

Четвертая модель: бунтарь. Индивид не приемлет ни норм поведения, 

ни ценностей организации. Это открытый мятежник, который все время 

входит в противоречие с организационным окружением и создает 

конфликтные ситуации. Очень часто «бунтари» своим поведением рождают 

множество проблем, которые существенно усложняют жизнь организации и 

даже наносят ей ущерб. Среди них также встречается много одаренных 

личностей, присутствие которых в организации приносит большую пользу, 

несмотря на все создаваемые ими неудобства.  

Учитывая модели организационного поведения можно создавать 

необходимую для организации корпоративную культуру, которая позволяет: 

– объединить сотрудников в единую команду для достижения бизнес-

целей, что в несколько раз повышает производительность, результативность и 

эффективность труда; 

– создать систему эффективных моральных стимулов. Удовлетворение 

основных человеческих потребностей в области профессиональной 

деятельности (достижение совершенства в профессии, влияние на других 
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людей, признание коллегами, возможность реализовать себя) способствует 

желанию активно работать, и не только ради зарплаты. 
 
 
 
УДК 378:004:336.71 

Особливості підготовки фахівців банківської справи за кордоном 

Христина Омелянівна Засадна 
доцент кафедри комп’ютерних технологій 

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 
кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Галина Теодорівна Кравчук 
старший викладач кафедри комп’ютерних технологій 

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

В умовах розбудови національної системи освіти в Україні та її інтеграції 

у європейський і світовий простір актуальним є аналіз стану та тенденцій 

розвитку освіти як в Україні, так і за кордоном. 

Переважну частину фахівців для американських банків готують 

університети. Фінансова освіта в університетах США має два рівні: бакалавр і 

магістр. Навчаючись чотири роки в університеті чи коледжі, студент повинен 

отримати вузьку кваліфікацію і здобути фундаментальні знання. Відсутність 

практичного досвіду не дозволяє випускникам-бакалаврам свідомо визначити, в 

якій саме галузі вони хочуть працювати. Тому більшість університетів 

пропонують для бакалаврів універсальні спеціальності, після закінчення яких 

випускники потрапляють у фінансові компанії або банки на посади низького 

рівня, їх використовують як клерків для простої роботи у фронт-офісах. Для 

отримання більш глибоких знань в обраній галузі бакалаври зі стажем роботи 

вступають на магістерські програми. Отримання ступеня магістра відразу після 

ступеня бакалавра в США не практикується. Усі магістерські програми в США 

створені з метою підвищити кваліфікацію нижчої й середньої ланки 

менеджерів, підготувати їх до посадових обов’язків керівного складу. При 

цьому підготовка фахівців є орієнтованою на практичну діяльність; важливе 

місце в ній займають інформаційні технології у фінансово-кредитній галузі. 
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В європейських університетах фінансистів готують на економічних 

факультетах класичних університетів. У межах Болонського процесу, з 

урахуванням дворівневої моделі навчання в університетах створено 

магістерські програми підготовки фінансистів. В Європі існує декілька бізнес-

шкіл, які присвоюють ступінь магістра фінансів і належать до світової еліти 

вищої освіти, Для підготовки банківських працівників в Європі характерне 

взаємопроникнення академічної освіти і професійного навчання на робочому 

місці. В Європі, на відміну від Америки, набули поширення спеціальні 

банківські освітні заклади. Європейські банківські асоціації втручаються в 

програми підготовки банкірів, ініціюючи прийняття національних банківських 

освітніх стандартів, або створюють власні системи навчання і тренінгу. В Євро-

пі є шість типів інституційних структур підготовки банківських працівників.  

У Росії підготовку фахівців банківської справи здійснюють вищі 

навчальні заклади і коледжі. Вони пропонують професійні освітні програми 

середньої і додаткової професійної освіти. Вищу банківську освіту в Росії 

здобувають у навчальних закладах ІІІ і IV-го рівнів акредитації за 

багаторівневими навчальними програмами. Їх характерною рисою є широке 

використання сучасних освітніх технологій. Дуже розповсюдженою є 

післядипломна освіта, яка здійснюється за програмами підвищення кваліфікації чи 

професійної перепідготовки фахівців з вищою освітою. 

Банківські установи, маючи хороші традиції у навчанні службовців на 

робочих місцях, повинні співпрацювати з навчальними закладами з метою 

здійснення нововведеннь у галузі освіти. Зарубіжний досвід у підготовці 

фахівців банківської справи можна використати і в Україні. Вважаємо, що 

професійне навчання фахівців банківської справи повинно: бути неперервним; 

враховувати вимоги ринку праці; вносити корективи у навчальний процес 

(наприклад, за рахунок дисциплін за вибором навчального закладу); 

передбачати залучення професіоналів-практиків до розроблення навчальних 

програм та організації практичної підготовки майбутніх фахівців; запровадити у 

практику навчання підготовку магістрів у невеликих групах; планувати під час 

навчального процесу аналіз матеріалів спеціалізованих періодичних видань, 
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науково-практичних конференцій, семінарів; вимагати обов’язковий стаж 

роботи у фінансово-кредитній галузі (не менше 2-х років) для здобуття ступеня 

магістра після ступеня бакалавра; сприяти організації навчання та тренінгів 

викладачів ВНЗ у фінансово-кредитних установах. 

 
 
 
УДК 4И (Англ.) 

Бачення перспектив підготовки студентів-економістів з ділової 
англійської мови 
 

Алла Миколаївна Лимарь 
асистент кафедри іноземних мов 

Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій 
Київського національного університету технологій та дизайну 

 
У процесі інтеграції України в Євросоюз змінились вимоги ринку праці 

до компетенцій спеціалістів зовнішньоекономічної діяльності. З врахуванням 

цього важливим фактором у вирішенні завдань зовнішньоекономічних зв’язків 

спеціалістами різних професій є знання та володіння іноземною мовою. 

Вивчення та оволодіння іноземною мовою в умовах інтеграції України в 

світове співтовариство вимагає зміни поглядів на сутність цього навчального 

предмету не лише як гуманітарної дисципліни, а й як інструменту, що сприяє 

всебічному розвитку особистості та досягненню професійних планів.  

Одним з найважливіших положень Болонського процесу є орієнтація 

вищих навчальних закладів на кінцевий результат – знання та вміння 

випускників мають бути застосовані в практичній діяльності на користь усієї 

Європи. В сучасному діловому світі найактуальнішою іноземною мовою є 

англійська мова, тому, саме вивчення ділової англійської мови сприяє 

встановленню українськими спеціалістами необхідних ділових контактів із 

зарубіжними колегами та отримання доступу до останніх здобутків науки та 

техніки. 

В умовах сьогодення ділова англійська мова повинна стати не лише 

інструментом формування знань, але й засобом спілкування, показником 

професійної компетентності. Більшою мірою досконале володіння діловою 
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англійською мовою стосується випускників економічних вузів, враховуючи 

інтеграційні та глобалізаційні процеси, учасником яких є Україна. 

Студенти які володіють діловою англійською мовою на досить високому 

рівні здатні в майбутньому збудувати успішну кар’єру не лише в Україні, 

ефективно здійснюючи співпрацю з зарубіжними фірмами, а й за кордоном. 

Постійні ділові контакти із зарубіжними партнерами вимагають умінь 

стилістично, граматично та лексично складати коректну ділову 

кореспонденцію, адекватно розуміти зміст документів, володіти навичками 

ведення ділових переговорів та адекватно реагувати на нестандартні ситуації. 

Стандарти щодо якісної підготовки фахівців економічного напрямку вимагають 

змін у підходах до викладання ділової англійської мови через створення 

поглибленої програми її вивчення, з урахуванням спеціальностей та 

спеціалізацій підготовки студентів. 

Ділова англійська мова містить в собі кілька аспектів. За цією концепцією 

об’єднані навички бізнес-комунікації, бізнес-кореспонденцій та профільної 

англійської мови. Перед вивченням ділової англійської мови необхідно досягти 

рівня Intermediate. Оскільки студенти економісти вивчають дисципліну «Ділова 

англійська мова» на третьому курсі після завершення вивчення курсу «Іноземна 

мова», коли навчання основним граматичним і лексичним навичкам не є 

актуальним (перший етап). Тому, на другому етапі вивчення англійської мови, 

необхідна підготовка студентів до відносно самостійної їх роботи з матеріалом 

професійного спрямування. Існуюча система вивчення ділової англійської мови 

не завжди передбачає завдання, що вимагають звернення студентів до інших 

джерел з метою пошуку додаткового текстового та іншого матеріалу відповідно 

до спеціальностей та спеціалізацій підготовки.  

Навички бізнес-комунікації необхідні майбутнім фахівцям – починаючи з 

секретаря і закінчуючи директором, оскільки правильне ведення телефонних 

переговорів та вміння грамотно представляти свої ідеї – невід’ємна частина 

роботи фахівця.  

Для дотримання форми та правил ділової кореспонденції необхідні 

навички бізнес-кореспонденції. Засвоївши стандартні мовні звороти та 
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формулювання коректно складеного листа майбутні спеціалісти зможуть 

складати інформативні та легкі для сприйняття листи. 

Тому, з часом, необхідність та ступінь оволодіння діловою англійською 

мовою фахівцем-економістом зростає, і об’єктивним, є зв'язок між якісним 

рівнем володіння мовою та можливостями кар’єрного зростання професіонала з 

усіма відповідними наслідками (зростання доходу, підвищення соціального 

статусу і т.д.). 
 
 
 
УДК  81. 808. 378 

Комунікативна культура економіста - важливий показник  
фахової компетентності 

Світлана Віталіївна Майстренко 
доцент кафедри філософії та суспільних наук  

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 
кандидат філологічних наук, доцент 

 
Сучасні глобальні соціально-економічні перетворення суспільства, 

перехід до ринкових відносин суттєво підвищують вимоги до ділових якостей і 

професійної культури економістів. Лише фахівець з високим рівнем 

комунікативної культури здатний творчо розв'язувати проблеми, що виникають 

у професійному спілкуванні, сприяти створенню позитивного мікроклімату в  

колективі та налагодженню продуктивних стосунків з діловими партнерами. 

Культура спілкування  – не лише елемент особистої культури економіста, але й 

професійно необхідна якість, важливий показник фахової компетентності.  

 Різні аспекти формування культури професійного спілкування стали 

об’єктами вивчення науковців. Вивченню зв’язку комунікативних умінь з 

культурою присвячені праці В.Полторацької, з культурою української фахової 

мови — праці Л. Мацько, Л. Кравець[5], Т. Гриценко [2]. 

 Культура професійного спілкування як складна інтегральна якість 

синтезує перцептивні, комунікативні та інтерактивні уміння, детермінується 

професійно ціннісними орієнтаціями, значною мірою визначаючи ефективність 

професійної взаємодії. Особистісна підструктура, яку виділяють у культурі 

професійного спілкування  науковці, включає в себе мотиваційно-ціннісні 
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установки, професійні орієнтації, які визначають спрямованість спілкування, 

вибір тих чи інших способів взаємодії з колегами (які мотиви спонукають 

людину, який смисл має в її житті професійна діяльність, яких цілей прагне 

вона досягти, наскільки задоволена працею тощо). Поведінкова, або 

операційно-дійова, підструктура охоплює способи організації професійної 

взаємодії з партнерами, вербальні та невербальні засоби спілкування, різні 

стратегії і прийоми впливу на оточуючих (якими прийомами досягається 

поставлена мета, які технології використовуються, які засоби – знання, 

мисленнєві операції, здібності – застосовуються)[1]. 

 Науковці приходять до висновку про необхідність створення „особливої 

системи мотивації”, яка б сприяла спрямуванню зусиль усіх працівників на 

ефективне, своєчасне та якісне виконання своїх обов’язків. Серед потреб, які 

набувають конкретного мотиваційно-трудового значення в недалекому 

майбутньому сьогоднішнього студента-економіста, є: потреба в доволі 

стабільному заробітку для забезпечення базових потреб особистості та її сім’ ї, 

для підтримки звичного способу життя, стабільності; потреба самозбереження, 

яка виявляється в прагненні працювати в нешкідливих для здоров’я умовах або 

уникненні ризику; потреба в активності, самореалізації; потреба в спілкуванні 

знаходить свій вияв в настановленні на трудову діяльність як на можливість 

встановлення контактів [3, с.124, 125]. 

 Цілеспрямоване формування культури професійного спілкування 

майбутніх фахівців доцільно здійснювати послідовно, використовуючи 

відповідні форми, методи та прийоми підготовки студентів до професійного 

спілкування, зокрема, використання групових форм організації навчання, 

побудованого у відповідності з принципами соціально-психологічного 

тренінгу; застосування методів активного навчання, що моделюють соціальне 

середовище та основні способи спілкування  в ситуаціях професійної взаємодії 

(ділові ігри, метод аналізу конкретних ситуацій, групові дискусії тощо), 

розвиток діалогічної форми навчальної взаємодії викладача з студентами. 
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УДК 378 
Реалізація компетентнісного підходу до виконання індивідуального 
завдання з дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» 
 

Лариса Степанівна Мартюшева 
доцент кафедри фінансів 

Черкаського інституту банківської справи УБС( м. Київ), 
кандидат економічних наук, доцент 

 
Поняття «компетентність» по відношенню до освітянської діяльності 

включає як особливо важливі для майбутнього фахівця когнітивну та 

операційно-технологічну, так і мотиваційну компоненту. Очевидно, що в 

навчальному процесі їх слід поєднувати, формуючи у випускників широкий 

світогляд, все активніше вводити в навчальний процес на практичних заняттях, 

для виконання індивідуальних, курсових робіт вирішення не тільки і не скільки 

окремих завдань у вигляді спрощено сформулюваних задач, які стосуються 

однієї теми дисципліни, а спеціальних, актуальних  ситуаційних завдань, які 

інформаційно охоплюють комплекс тем як однієї дисципліни, так і кількох 

споріднених дисциплін. Це стосується  системи набутих знань, які цікавлять 

студентів з позицій їх індивідуального інтересу, особливо, якщо це пов’язано з 

подальшим їх працевлаштуванням. Останнє питання тісно пов’язано з 

комплексом знань, які випускними набувають вивчаючи інформацію з 

дисциплін фахового спрямування. Такий підхід дозволяє реалізувати два 

основних принципи компетентнісного підходу: умінням майбутнього фахівця 

створювати власний продукт; уміння аналізувати та подавати створений 

продукт з орієнтацією на сприйняття зацікавленими суб’єктами.  
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До числа таких дисциплін відносить і дисципліна «Фінансовий 

менеджмент у малому бізнесі». Вона інтегрує у собі систему знань із 

споріднених дисциплін, до яких відносяться «Економіка», «Фінанси 

підприємств», «Бухгалтерський облік», «Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент». Однією із 

складових комплексного та творчого освоєння змістовного матеріалу є 

виконання індивідульної роботи. Основною її метою є оволодіння студентами 

практичними навиками управління фінансами малого підприємства; методами 

формування його фінансової стратегії; оперативного прийняття раціональних 

управлінських рішень щодо формування, розподілу та використання 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання; оптимізації їх грошового 

обороту. 

На практиці автором апробовано методичний підхід до виконання 

студентами – магістрами індивідуальної роботи з фінансового менеджменту в 

малому бізнесі, основною ідеєю якої є формалізація прийняття фінансових і 

організаційних рішень студентом в процесі моделювання ним фінансових 

потоків для створення обраного за його ініціативою суб’єкта підприємницької 

діяльності. 

Нижче в табл.1 подана основна архітектоніка змісту індивідуальної роботи: 
Таблиця 1 

№з/п Назва розділу (параграфу) Стор 

 Вступ 3 

1. Бюджети витрат та визначення ціни на реалізацію продукції (роботи, послуги) 4 

1.1 Бюджет змінних витрат  5 

1.2 Бюджет постійних витрат 7 

1.3 Калькуляція собівартості та визначення ціни на продукцію(виконання робіт чи 
надання послуг) 

8 

2 Прогнозування грошових потоків та складання форм фінансової звітності з 
використанням прямого методу 

9 

2.1 Прогнозування грошових потоків з використанням прямого методу 9 

2.2   Прогнозування фінансових результатів та сум статей балансу 14 

3. Складання фінансового документу про рух грошових коштів з використанням 
непрямого методу 

19 

4 Аналіз фінансового стану підприємства 22 

4.1 Операційний аналіз (аналіз беззбитковості)) 22 

4.2 Оцінка та аналіз фінансового стану підприємства 24 

 Висновки 25 

 Список літературних джерел  27 

 Додатки  29 
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Такий освітньо-технологічний підхід до освоєння та демонстрації 

розуміння змісту навчальної дисципліни дозволяє: 1. Поєднати інтелектуальну 

(творчу) та практичну складову освіти. 2. Виявити та реалізувати майбутньому 

фахівцю найважливішу складову компетентнісного підходу -  «вихід на 

результат». 3. Реалізувати інтегральний підхід до вирішення складних завдань 

завдяки синтезу однорідних, близьких за змістом знань. 4. Реалізувати досвід, 

набутий студентом протягом вивчення теоретичної та практичної складової 

споріднених дисциплін. 

 

 

УДК 336.717.3 

Современное состояние системы научно-исследовательской работы 
студентов в Республике Беларусь 
 

Ирина Алексеевна Панковец 
ассистент кафедры банковского дела 

УО «Полесский государственный университет», 
г. Пинск, Республика Беларусь 

 
Республиканская система научно-исследовательской работы студентов – 

сфера, в которой трудятся наиболее талантливые творческие молодые люди, 

составляющие главный кадровый резерв науки. Выявить, поддержать и 

направить их интеллектуальный потенциал для решения насущных проблем 

нашей страны - важнейшая задача государственной молодежной политики. В 

связи с этим Министерство образования, высшие учебные заведения уделяют 

пристальное внимание совершенствованию системы научно-исследовательской 

работы студентов. 

Конкурс научных работ –  самое масштабное и значительное мероприятие 

республиканской системы научно-исследовательской работы студентов. После 

успешного преодоления негативных тенденций в первой половине девяностых 

годов, связанных с определенной потерей интереса молодежи к науке, с 1996 

года наметился рост участия студентов в научной, творческой деятельности. 

Этому в немалой степени способствовала деятельность Министерства 

образования, а также специального фонда Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 
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Для оценки качества работ в соответствии с приоритетными 

направлениями развития фундаментальных и прикладных исследований в 

государстве созданы десятки конкурсных комиссий. Анализ итогов конкурсов 

показывает, что значительная часть результатов научных исследований, 

выполненных с участием студентов, внедряется в учебный процесс и 

производство. В высших учебных заведениях республики созданы электронные 

базы данных разработок студентов по направлениям наук. Эта информация 

передается в профильные министерства и ведомства. 

При создании механизмов, способствующих внедрению разработок 

студентов, необходимо принимать во внимание, что информация о научно-

исследовательской работе студентов имеет несколько значительных 

практических аспектов. 

Во-первых, это информация о научных разработках, представляющих 

практический интерес в различных секторах экономики. 

Во-вторых, это информация о самых инициативных, творческих молодых 

людях, которые составляют главный кадровый резерв страны. 

В-третьих, научно-исследовательская работа студентов – неотъемлемый 

компонент системы подготовки кадров высшей квалификации. Следовательно, 

это информация о студентах, которые могут результативно продолжать работу 

в национальной академии наук, учреждениях отраслевой науки, других высших 

учебных заведениях. 

Существуют различные точки зрения на то, каким конкурс должен быть и 

нахождение оптимальных решений проблем конкурса возможно только при 

диалоге всех заинтересованных – студентов, научных руководителей, 

административных работников различного уровня. В рамках электронной 

информационно-аналитической системы предусмотрена возможность 

оперативного сбора и анализа любых предложений по оптимизации конкурса с 

помощью специализированного диалогового сайта. 

Таким образом, республиканский конкурс сегодня – это современный 

динамично совершенствующийся инструмент государственной молодежной 

политики в научно-образовательной сфере для стимулирования и поощрения 
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творческих способностей студентов, совершенствования подготовки кадров 

высшей квалификации, решения образовательных и воспитательных задач. 

 

 

УДК 165:569 
Переговоры как глобальный диалог в технико-коммуникативном 
социуме 

Елена Юрьевна Оленина  
заведующая кафедрой «Менеджмент СКД» 

Харьковской государственной академия культуры, 
кандидат философских наук, доцент 

Ольга Петровна Проценко 
заведующая кафедрой «Философия» 

Харьковского государственного технического университета 
строительства и архитектуры, 

доктор философских наук, профессор 
 
В современном обществе развитие технических средств 

информационных коммуникаций выросло в особые виды промышленности, а 

СМИ обслуживаются  такими высокотехнологическими отраслями как 

радиотехнической, электронной, приборостроительной, полиграфической. 

Это позволяет достаточно быстро удовлетворить информационные 

потребности общества и резкого увеличить возможности коммуникационных 

каналов. Масштабный технико-промышленный комплекс, обслуживающий 

современные СМИ, выводит данную систему коммуникации на уровень 

планетарного диалога и свидетельствует о том, что социальные потребности в 

общении, обмене информацией уже стали глобальными. 

Однако в современном высокотехнологическом обществе парадоксально 

может прозвучать тезис о том, что в условиях информационно-

коммуникативного «прорыва»  люди не в состоянии следить за 

интересующей их информацией и в условиях передачи гигантских массивов 

сообщений потребитель все чаще испытывает коммуникативно-вербальный 

голод. Налицо противоречие между производством информации и 

возможностями ее получения и потребления.  
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В настоящее время оптимизация процесса переговоров народов мира – 

это одна из насущных задач современной цивилизации, поскольку  в ее 

решении первостепенная роль отводится процедурным нормам и 

согласованию усилий по совместному достижению социально полезных 

целей. 

Учитывая манипулятивную природу современных СМИ, что 

обуславливается глобальными техногенными и коммуникативно-

противостоящими процессами в социуме, в настоящее время актуальным 

становится вопрос о всеобщем усовершенствовании и планомерной 

организации межнационального и межгосударственного процесса 

глобального диалога, в частности, переговорного процесса, как общения 

между потребителем информации и СМИ. Специфика такого диалога 

характеризуется массовостью и регулярностью распространения 

информации, стереотипным характером ее содержания. 

В результате глобальной динамики развития социума, актуализирующей 

многие проблемы  социально-кризисного, экологически-рискогенного и, 

коммуникативно-культурного характера, особым прогрессом в развитии и 

усовершенствовании собственной природы отличается переговорная 

деятельность, которая охватывает практически все институции современной 

общественной системы, выстраивая структуру взаимозависимых 

функциональных отношений и открывая новые возможности для реализации 

управленческих моделей, основанных на вербальном общении и диалоге. 

Открытый общемировой переговорный процесс способен реализовать 

возможности приближения к конструктивному межгосударственному 

диалогу, а модусы переговорного процесса, такие как компромисс, 

сотрудничество и  конкурирующее соперничество, в дисскусионной форме 

способны решать современные глобальные проблемы. 
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УДК [502.17:338.58]:502.331.1 

Еконологія як підхід до вивчення проблем використання водних ресурсів 

 
Олександр Леонідович Проценко 

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

кандидат біологічних наук, доцент 
Олег Олександрович Першин 

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

 

Значення води як складової життя не можливо переоцінити. Чиста вода 

була, є і буде важливим елементом, який забезпечує здоров’я та виживання 

людей. Проблема чистої води супроводжувала людство впродовж всієї його 

історії. Впродовж тисяч років головним завданням для забезпечення виживання 

людини був пошук джерел незабрудненої води. Проблема чистої води все 

більше загострюється внаслідок зростання чисельності людства, збільшення 

кількості міст, розвитку промисловості та впровадженню нових технологій у 

виробництво, що спричинило і спричиняє масоване забруднення джерел питної 

води величезною кількість різних хімічних речовин, які в нормі в воді 

знаходитися не повинні. Така ситуація серйозно загрожує здоров’ю людей та 

благополуччю довкілля. 

Ресурси прісної води на планеті вельми обмежені. В той же час технічний 

прогрес дозволив вже у середині 20 століття підключити до мереж 

водопостачання та водовідведення майже всі будинки у промислово розвинутих 

країнах, що привело до величезного зростання обсягів використання води 

населенням. Саме тому зараз майже в усіх країнах світу існують проблеми з 

постачанням достатніх кількостей питної води населенню, а в деяких існують 

проблеми фізичної нестачі води. 

На жаль до країн з очікуваною фізичною нестачею питної води, за даними 

ООН, відноситься і Україна [1]. 

 Ситуація, яка склалася в галузі водокористування води вимагає 

налагодження ефективної системи управління водними ресурсами, що 

відповідала б вимогам стійкого розвитку, під яким розуміється тривалий 
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безперервний розвиток, що забезпечує потреби людей, які проживають нині, не 

завдаючи шкоди забезпеченню потреб майбутніх поколінь. Питання 

забезпечення сталого розвитку в галузі водокористування знаходиться цілком в 

контексті широких завдань сучасної науки, в якій особливої важливості 

набувають наукові напрями, що знаходяться на межі соціального, 

природничого та гуманітарного аспектів життя суспільства.  

Серед таких наукових напрямів провідне місце займає еконологія. Вже 

кілька десятиріч поспіль вчені констатують, що прийняті нині в соціально-

економічній практиці «природоохоронні підходи», які базуються на оцінці та 

наступній компенсації завданої довкіллю шкоди, є системно помилковими. 

Суть цієї системної помилки в невірному розумінні проблеми використання 

довкілля та його найціннішого ресурсу - води. 

Отже, необхідністю є реформування сучасної екологічної, та економічної 

платформ суспільстваd в галузі водокористування, та заміна екстенсивно 

економічної парадигми «підкорення Природи», на нову - еконологічну 

парадигму взаємодії людини і довкілля, що передбачає поєднання науково 

обґрунтованого економічного підходу до використання водних ресурсів за 

необхідної умови, що перевага, при організації виробництва, повинна 

надаватися вирішенню екологічних та гуманітарних проблем. 

Враховуючи зазначене вище, необхідно вивчити питання формування 

ціни на водопостачання/водовідведення з використанням підходу, який 

базується на вивченні попиту і пропозиції, та з урахуванням необхідності 

рівного доступу до води і її вітальної ролі для функціонування екосистем. 

 

Список використаної літератури 

1. Areas of physical and economic water scarcity// 
http://maps.grida.no/go/graphic/areas-of-physical-and-economic-water-scarcity  
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Поширення ринкових відносин, зміна технологій виробництва, робота 

по забезпеченню конкурентоспроможності фірми на ринку різнобічно впливає 

на сферу праці на роль і значення людини в суспільному виробництві. З одного 

боку, суттєво змінюються вимоги до працівника, професійно-кваліфікаційна та 

галузева структура зайнятих. З іншого боку, зростає роль і значення 

працівників у забезпеченні ефективності виробництва, саме кадрове 

забезпечення все більшою мірою визначає хід і результати економічних 

процесів. 

Це викликає застосування нових форм підбору персоналу, нових  

підходів до управління персоналом і мотивації праці та до пошуку оптимальних  

моделей функціонування ринку праці. 

Аналізуючи потребу підприємств України в працівниках за 9 років 

(рис. 1) ми бачимо, що починаючи з 2000 року (68,2 тис. осіб) вона різко зросла 

майже у 2,7 рази у 2005 році (186,6 тис. осіб) і нешвидкими темпами почала 

спадати до 2007 року(169,7 тис. осіб). Проте у 2008 р. порівняно з 2000 р. 

потреба у працівниках зросла лише до 91,1 тис. чоловік. 

 
Рисунок 1. Потреба у працівниках 

Ринок робочих місць, як складова ринку праці, що відбиває потребу у 

робочій силі, передусім характеризується кількістю вакансій на підприємствах і 

в організаціях. Крім того, враховуються і ті робочі місця, на яких працівники не 

задовольняють роботодавця, і тому він шукає їм заміну. 
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У зв’язку з цим, все більшу популярність набувають нові форми підбору 

персоналу, що поширюються на українському ринку, це - executive search та 

headhanting (пошук необхідних висококласних фахівців серед реально 

зайнятих). 

Executive search - "якісний пошук", що враховує особливості бізнесу 

замовника, робочого місця, ділових і особистих якостей кандидата, 

організовуваний "прямим" шляхом - без оголошення вакансії в ЗМІ. Це 

найефективніша технологія підбору персоналу, але найбільш клопітка і, 

відповідно, дорога, вона сформувалася у відповідь на запит підбору кандидатів 

на топ-позіціях і ключових фахівцях. 

Хедхантинг (в перекладі – „полювання за головами”, активний пошук 

топ-менеджерів, відомих висококваліфікованих спеціалістів і звернення до них 

із пропозицією про зміну місця роботи на вакансії вищого управлінського 

рівня). 

Хедхантинг насамперед є сильною зброєю в конкурентній боротьбі і 

здатний принести певні вигоди і переваги. Для компанії це: точковий удар; 

економія ресурсів та часу; певна надійність (полюють зазвичай за тими, хто вже 

довів свої управлінські таланти); можливість розвитку (нова сильна людина, як 

правило, приносить нові чудові ідеї і нову енергію); імідж (придбання цінного 

співробітника збільшує вартість компанії, позитивно впливає на її імідж. Сам 

факт приєднання до компанії сильної і привселюдно відомої особистості 

позитивно впливає на її репутацію на ринку). 

Таким чином, хедхантинг - один з методів вирішення задач з виведення 

установ на вищий рівень розвитку. Для людей, як і для установ, це також і 

можливість розвитку, розширення горизонтів. Крім того, роботодавець, що 

залучив співробітника в організацію за допомогою хедхантингу, ставиться до 

нього як до "особливої цінності", що також є перевагою для цього 

співробітника. 

Вітчизняні компанії, що надають послуги executive search, в основному 

зосереджені в Києві, хоча попит на послуги хедхантерів в Україні продовжує 

зростати. 

Тому, аналізуючи вище сказане, слід зазначити, що ефективність ринку 

праці великою мірою залежить від стану інформаційного взаємообміну, який 

дозволяє зацікавленим сторонам знайти одна одну. 
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 У політико-економічній і територіальній організації сучасної Європи  

починає використовуватися поняття метрополітарності, яке формує нову 

модель регіонального розвитку. Це пояснюється значною мірою тим, що нині 

Європа є континентом регіонів, а не лише держав.  

 Саме слово метрополія походить від грецького metropolis, що означає 

місто – держава (поліс) з колоніями. Часом назва метрополія використовується 

як синонім слову столиця. В окремих країнах, наприклад, у Канаді, 

метрополією називають центральне місто провінції [2, c. 622]. Щодо Польщі, то 

нині тут триває жвава наукова полеміка в контексті ефективного проведення 

адміністративної реформи та формування нової моделі регіонального розвитку 

держави. Остання випливає з концепції єдності економічного простору держави 

і передусім з концепції розвитку території Східної Польщі. Практичним 

результатом такої концепції стало прийняття урядом положення про існування 

12 метрополій [3]. Це означає, що з’являється нова адміністративно-

територіальна одиниця - “метрополітарний простір” із значними ресурсами та 

важелями впливу, що дозволить Східній Польщі долучитися до “першої ліги” 

економічного розвитку. А це можливо насамперед, через будівництво власних 

аеропортів, тобто поліпшення транспортного потенціалу східного краю. 

Звичайно, така політика підтримується регіональною і міською владою, тим 

більше, що будівництво залізниць, автобанів і пунктів пропуску забезпечується 

за рахунок державного, а не місцевого  бюджету. В той же час від 

запровадження даної моделі виграють великі міста-метрополії, а втрачають 

середні міста (150 – 400 тис. жителів), що позбавлені метрополітарного статусу. 

Їх побоювання мотивуються, насамперед, екологічними застереженнями про те, 

що східні воєводства повинні робити ставку на розвиток екотуризму та 
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рекреаційної галузі, а не на рівномірний економічний розвиток Польщі. 

Виникає питання: як знайти вихід із усталеної ситуації ? Що може послужити 

аргументованою еколого-економічною засадою існування метрополії та 

метрополітарного простору ?  

На наш погляд, це насамперед підхід до економіки як замкнутої 

біоекономічної системи, яка узгоджується з існуючою економічною системою, 

але представлена більш глибокими зв’язками між економічними, соціальними і 

біологічними процесами. Загалом біоекономічна система передбачає не лише 

виробництво різноманітних товарів і послуг для задоволення потреб людини, а 

й відтворення навколишнього природного середовища та забезпечення 

екологічної рівноваги між суспільством і природою. Зрозуміло, що для 

задоволення зростаючих потреб людини необхідно використовувати дедалі 

більшу кількість природних ресурсів, що негативно впливає на їх здатність до 

самовідтворення. Так, за оцінками експертів, можливість допустимості впливу 

на біосферу становить приблизно 1 – 2 % антропогенного споживання її 

первинної продукції. Хоча сучасне її споживання перебуває уже на рівні            

7 – 10 %, але ще дозволяє біосфері повернутися до загальної рівноваги. В 

протилежному разі за умови подальшого зростання антропогенного впливу 

біосфера втратить рівновагу, що може спричинити серйозні катастрофічні 

наслідки [1, c. 81]. Це ставить суспільство перед необхідністю вирішення 

проблем раціонального природокористування, а це в свою чергу спонукає до 

пошуку різних форм утилізації відходів виробництва, комплексної переробки 

сировини та вторинного використання ресурсів. 
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Економічна ситуація в Україні кінця XX - початку XXI століття, сучасна 

світова фінансова криза доводять, що соціальний мир між найманими 

працівниками, роботодавцями та державою не стійкий і тендітний. 

Експлуатація як провідний мотив відносин власності, розрив між 

ідеологією соціального партнерства та соціальною реальністю, порушення прав 

найманих працівників - це ряд системних причин  колективних трудових 

конфліктів. Колективні конфлікти виникають не тільки з причини прояву 

різних інтересів у суб'єктів соціально-трудових відносин, але й з причини 

протиріччя між правами найманих працівників і їхнім забезпеченням. 

Сутністю трудових конфліктів варто вважати прояв усвідомлених 

соціальних протиріч, боротьби найманих робітників за відновлення або 

реалізацію своїх прав, а також їхньої боротьби з надмірною експлуатацією, 

дискримінацією та ін. 

Наявність за умов ринкових відносин колективних трудових 

розбіжностей об’єктивно зумовлена розбіжністю інтересів працівників й 

роботодавця у процесі застосування найманої праці. Колективні трудові спори 

та колективні трудові конфлікти мають принципово різну правову природу, 

хоча формально, за суттю, вони обидва означають зіткнення в процесі трудових 

відносин інтересів різних суб’єктів праці. Правовий інститут, що поєднує 

норми з регулювання колективних трудових розбіжностей повинен чітко 

закріпити понятійні категорії й містити дефініції «колективний трудовий спір» і 

«колективний трудовий конфлікт» тому пропонуємо їх розмежування (див. 

табл). 
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Критерії розмежування понять 
«колективний трудовий спір» і «колективний трудовий конфлікт» 

 

Колективний трудовий 
спір 

Колективний трудовий конфлікт 

Не приводить до 
порушення звичайного 
ритму економічної 
діяльності організації  

Приводить до порушення звичайного ритму 
економічної діяльності організації навіть на етапі 
підготовки до оголошення страйку, а тим більше на 
стадії підготовки до проведення вже оголошеного 
страйку    

Не впливає на 
ефективність роботи 
найманих робітників  

Негативно впливає на ефективність роботи найманих 
працівників, як тих, які беруть участь у конфлікті, так і 
співчуваючих і осіб, що ще не визначились 

Не наносить 
матеріального збитку 
роботодавцю 

Має здатність нанесення роботодавцеві матеріального 
збитку, включаючи трансакційні витрати за рахунок 
необхідності проведення переговорів з організаціями - 
контрагентами з метою налагодження комунікацій і 
відносин, порушених у результаті страйку, що мав 
місце 

 
Під колективним трудовим спором слід розуміти конфліктну взаємодію 

суб'єктів соціально-трудових відносин, яка заснована на розбіжності 

економічних інтересів і має характер торгу, у ході якого жодна з сторін 

взаємодії не ставить перед собою завдання знищення суперника, нанесення 

йому збитку. Під колективним трудовим конфліктом розуміється конфліктна 

взаємодія тих же суб'єктів, викликана дійсним або мнимим порушенням права 

одного із суб'єктів, його обмеженням з боку контрагента, а також порушенням 

установлених норм і правил поведінки або не виконанням раніше прийнятих 

зобов'язань. Колективний трудовий спір може бути завершений шляхом 

ендогенного управління із застосуванням загальноприйнятих технологій, що 

базуються на задоволенні інтересу сторін соціально-трудових відносин, пошуку 

взаємного рішення проблеми, консенсусу й компромісу. Для колективного 

трудового конфлікту характерно те, що їхнє завершення неможливо за 

допомогою консенсусно-компромісних способів, а вимагає екзогенного 

управління, тобто участі третьої особи, здатної винести рішення по суті 

конфлікту від імені держави. 
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Фінансування вищих навчальних закладів можна розглядати як доцільне 

забезпечення фінансовими ресурсами витрат перш за все на здійснення 

навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи та матеріально-

технічні потреби ВНЗ. Бюджетне фінансування вищого навчального закладу 

визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами і 

виступає як безповоротний та безвідплатний відпуск коштів з Державного та 

місцевих бюджетів на  фінансово-матеріальне  забезпечення установ вищої 

освіти.  

Витрати на діяльність вищих навчальних закладів поділяються на 

постійні або умовно постійні, які не зростають зі збільшенням чисельності 

студентів, та змінні, що зростають зі збільшенням чисельності студентів. До 

умовно постійних витрат Закон України “Про вищу освіту” відносить 

необхідність установлення нормативів фінансового, матеріально-технічного та 

іншого забезпечення вищих навчальних закладів. Серед змінних витрат слід 

назвати заробітну плату, нарахування на заробітну плату, виплати по 

тимчасовій непрацездатності, придбання бланків дипломів, підручників тощо. 

Фінансові потоки, які забезпечують діяльність вищих навчальних закладів, 

включають, зокрема, бюджетне фінансування, позабюджетні кошти за надання 

платних освітніх послуг, госпрозрахункові кошти від виконання договірних 

робіт для підприємств і організацій, а також позабюджетні кошти за надання 

юридичним особам землі, обладнання, приміщень. 

Фінансування вищих навчальних закладів потребує як публічних, так і 

приватних ресурсів. Визначальною у цій сфері була і залишається роль 

держави. Бюджетне фінансування вищих навчальних закладів здійснюється на 

основі встановлених економічно і науково обґрунтованих нормативів, що 
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встановлюються для вищої освіти з урахуванням політики держави, її 

можливостей в розрахунку на одного студента.  

У різних країнах державними органами визначається кількість студентів, 

на навчання яких виділяються певні бюджетні кошти. Наприклад, в Австрії 

вищі навчальні заклади отримують майже 7 тисяч євро на рік на одного 

студента, в Казахстані - відповідно 4 тисячі доларів США, в Російській 

Федерації у переводі - трохи більше 1 тисячі євро. При цьому в Казахстані, 

наприклад, держава з огляду на ситуацію на ринку праці  фіксує кількість 

студентів по кожній спеціальності, навчання яких здійснюється на державний 

кошт. Водночас в деяких країнах Європи у нинішньому році розміри 

бюджетного фінансування були визначені  на рівні минулого навчальному році, 

однак насправді їх число абітурієнтів виявилося меншим від передбачуваного.  

У Швеції прийнята інша модель, коли  навчання в університетах повністю 

фінансується державою, а науково-дослідна робота – на 50 процентів, половина 

– з інших джерел. Співвідношення кількості студентів, викладачів і науковців 

та працівників, з одного боку, а з іншого – фінансування вищого навчального 

закладу можна бачити на прикладі університету в швейцарському місті       

Сант-Галлені. У цьому ВНЗ навчаються майже 6,5 тис. студентів і аспірантів 

(25 відсотків з них - іноземці). Річний бюджет університету становить 180 млн. 

дол. США, з яких більше половини університет заробляє сам, а решту ВНЗ 

отримує з федерального і кантонального бюджетів. З метою поповнення своїх 

фінансових ресурсів інститути Університети виконують різноманітні 

дослідницькі проекти, замовлення різних фірм, надають консультаційні 

послуги, організують короткотермінові курси підвищення кваліфікації і 

перепідготовки та семінари тощо.  

Водночас в ринкових умовах України  вищі навчальні заклади нерідко 

розглядаються як виробники і продавці відповідних освітніх послуг. У цьому 

зв’язку у фінансуванні ВНЗ відбуваються суттєві зміни. Водночас 

диверсифікація фінансування вищих навчальних закладів означає підтримку 

суспільством ВНЗ, яка однак повинна посилюватись, щоб забезпечити розвиток 

вищої освіти, підвищувати її ефективність,  якість та конкурентоспроможність. 


