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ОБГОВОРЕННЯ СЕКЦІЇ 1  

РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ 

Обговорення питання: Роль банківської системи в економічному розвитку країни 

 

Чепелюк Ганна Миколаївна 

Банківська система відіграє важливу роль в економічному розвитку країни. 

Вона покликана забезпечити розподіл фінансових ресурсів, перебудову 

ціноутворення та цінових пропорцій, стимулювати конкурентні відносини, тощо. 

Саме тому методологічні, практичні аспекти банківської діяльності в Україні 

потребують, реформування, розвитку та удосконалення. Основні напрямки 

теоретичних та практичних напрацювань щодо посилення ролі фінансово-

кредитної системи у реформуванні та розвитку економіки полягають у наступних 

аспектах: 

- пріоритетні напрямки депозитної політики банків, враховуючи фактори 

соціально-економічної та політичної нестабільності в державі; 

- інноваційні механізми кредитування аграрного виробництва в Україні; 

- вплив іноземних інвестицій на розвиток банківського сектору України.  На 

сьогодні не можна дати однозначну оцінку впливу іноземних інвестицій на 

розвиток вітчизняного банківського сектору, оскільки діяльність банків з 

іноземним капіталом має як позитивний вплив на розширення ресурсного 

потенціалу банків та розвиток конкурентного середовища, так і негативний вплив 

на стабільність фінансової системи. Тому актуальною залишається проблема 

дослідження присутності іноземних інвестицій та їх впливу на розвиток 

банківського сектору України для забезпечення стабільного розвитку; 

- віртуалізація банківського бізнесу - це наступний крок розвитку 

банківського бізнесу. Вже сьогодні інтернет-банкінг - це не конкурентна перевага, 

а один з невід'ємних та обов'язкових рис банківського бізнесу; 

- роль банківського контролю у забезпеченні ефективності діяльності 

кредитної установи; 

- інституційні передумови реалізації режиму інфляційного таргетування в 

умовах сучасних викликів. 

 

Бартош Ольга Михайлівна 

На сьогодні фінансово-кредитна система перебуває в стані невизначеностей 

серед економічних агентів щодо подальшого розвитку. Все це зумовило 

жорстке протистояння між комерційними банками за ресурси та напрямками 

їх розміщення. Вирішення цієї проблеми пов’язане з умінням банків залучати 

кошти клієнтів на депозитні рахунки. Депозитна політика як складова 

системи управління діяльністю банку включає такі складові: 

- аналіз депозитного ринку (вивчення потреб споживачів, вивчення 

депозитних політик конкурентів); 

- визначення цільових ринків для мінімізації депозитного ризику 

(ідентифікація, контроль та моніторинг ризиків); 

- мінімізація витрат в процесі залучення коштів (раціоналізація банківського 

бізнесу); 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=5&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=204&course=3
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- оптимізація управління депозитним та кредитним портфелями банку; 

- підтримка ліквідності банку і підвищення його стійкості. 

 

Чепелюк Ганна Миколаївна 

Можливо банківській системі України необхідно перейти на підходи в 

депозитній політиці, що застосовуються країнами ЄС? На мій погляд, 

превалювання цінових методів залучення депозитів «веде в нікуди». Банки 

мають поступово привчати клієнтів до того, що відсотки за депозитами не 

повинні бути високими. Втім, якщо реальні доходи населення будуть 

підвищуватися, то населення вже не буде так орієнтуватися на відсоткову 

ставку. 

  

Бартош Ольга Михайлівна 

Цінові методи управління депозитними ресурсами банку є головним 

інструментом в конкурентній боротьбі за вільні грошові кошти фізичних 

та юридичних осіб. Підвищення ставки дозволяє залучити додаткові 

ресурси, а зниження ставки відбувається за умови перенасичення банку 

ресурсами чи відсутності прибуткових напрямів їх розміщення. 

Удосконалення нецінових методів управління залученням ресурсів з 

депозитних джерел, пов'язане, насамперед, з формуванням комплексних 

послуг і підвищенням якості депозитних послуг у відповідності до 

потреб та побажань клієнтів. Можуть застосовуватись такі заходи: 

удосконалення методів збору, обробки й аналізу інформації про клієнтів; 

моделювання майбутньої поведінки клієнтів, що дозволяє випередити 

конкурентів і отримати позитивну відповідь клієнта на пропозицію 

банку придбати новий банківський продукт чи послугу; розробка пакету 

продуктів і послуг для, так званих, стратегічних клієнтів; 

співробітництво з небанківськими компаніями; надання не лише 

банківських, а й страхових послуг; впровадження бонусних програм для 

клієнтів, систем заохочення і мотивації, розіграшів призів та 

заохочувальних подарунків; обслуговування клієнта після надання йому 

банківської послуги. 

Отже, у практиці роботи більшості українських банків перевага 

надається ціновим методам управління. Депозитні ставки значно 

відрізняються як у динаміці, так і від банку до банку. Нецінові методи 

управління ще не досить популярні у вітчизняній банківській практиці, 

але загострення конкурентної боротьби та зниження загального рівня 

дохідності спонукає банки до пошуків нових прийомів заохочення 

клієнтів. 

 

Хуторна Мирослава Емілівна 

Предметом проведеного дослідження було дистанційне банківське 

обслуговування, упершу чергу Інтернет-банкінг. Дослідження передбачало 

порівняльний аналіз стану онлайн-банкінгу в Польщі та Україні. Результати 

дослідження представлені у науковій статті «E-banking». Основні тези висновків: 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=5&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=204&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=206&course=3
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1. У середньостроковій, а може і в короткостроковій перспективі банківське 

обслуговування у першу чергу буде представлене через канали віртуального 

світу. Зараз важко собі представити можливість 100% віртуалізації банківського 

бізнесу, так само як і 10 років назад для пересічної людини було важко поєднати 

телефон, комп’ютер, інтернет та компактність в одному пристрої. На сьогодні 

поняття мобільного банкінгу вже не ототожнюється просто з розсилкою SMS-

повідомлень про стан балансу рахунку, а передбачає можливість повноцінного 

управління власними рахунками та отримання додаткових послуг і необов’язково 

банківського характеру (наприклад, оформлення страховки, придбання квитків, 

оформлення пенсійного рахунку у недержавному пенсійному фонді і т.п.); 

2. Вітчизняний ринок Інтернет-банкінгу дуже сильно відстає навіть від ринку 

Польщі. Єдиний банк України, який на нашу думку, правильно ідентифікує 

майбутні тенденції, це ПриватБанк. Ставлячи за мету визначити рушійні 

стримуючі чинники, ми розглядали такі: недостатня глибина проникнення 

Інтернету в Україні; критично низька спроможність громадян вікової групи за 60 

років користуватися Інтернетом; відсутність звички до самостійного 

дистанційного проведення своїх фінансових операцій; низька довіра до банків, а 

як результат, і до пристроїв дистанційного обслуговування. Однак. Беручи до 

уваги все вищезазначене вважаємо, що основна причина - це пасивність банків на 

цьому ринку, а тому і відсутність активного просування даної сфери серед 

громади. Так, трохи фактів: лише 80% банків України, які мають банківську 

ліцензію є членами карткових платіжних систем. За даними компанії «Простобанк 

Консалтинг» на початок березня 2014 року 31 установа з 50 найбільших 

роздрібних банків України мають власні системи інтернет-банкінгу для приватних 

клієнтів. Найбільша кількість опцій, що пропонуються банками України - це 40 

різних функцій. Сама популярна серед споживачів з великим відривом є система 

інтернет-банкінгу Приватбанку - більше 12,6 млн. споживачів. Загалом, 

приблизна кількість зареєстрованих користувачів інтернет-банкінгу близько 15 

млн. осіб. У середньому для банків України рівень використання інтернет-

банкінгу в 2013 р. становить 10-15% від загальної кількості наявних клієнтів, а у 

провідних банків цей показник є значно вищим та відповідає 

середньоєвропейському: коливається у межах від чверті до третини загальної 

клієнтської бази. 

Вважаємо, що для банків України важливим є «не проспати» час та пере 

трансформувати свій бізнес у відповідності із сучасними вимогами. Звичайно, 

банки України перманентно функціонують у складний реформаторський час 

(особливо зараз), що потребує від них постійного удосконалення власного бізнесу 

з точки зору організації та методологічного забезпечення (упершу чергу маємо на 

увазі побудова ефективної комплексної системи ризик-менеджменту), однак при 

цьому не має забуватися функціональний аспект.  

  

Жежерун Юлія Володимирівна 

Яким послугам Інтернет-банкінгу віддають перевагу наші співвітчизники, а 

яким громадяни Польщі? 
 
 
 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=209&course=3
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Хуторна Мирослава Емілівна 

Якщо говоримо про Україну, то за результатами соціологічного 

опитування домогосподарств України, проведеного у 2012 році, до Топ-10 

найбільш використовуваних можливостей інтернет-банкінгу було 

віднесено: 

1)перегляд залишку на рахунку; 

2)оплата рахунків за комунальні послуги, мобільного зв’язку та мережі 

Інтернет; 

3)отримання інформації про всі відкриті рахунки і банківські продукти; 

4)перерахунок коштів між власними рахунками; 

5)здійснення платежів у національній валюті; 

6)формування виписок за рахунками: 

7)оплата заборгованості за кредитом з власних рахунків; 

8)поповнення/зняття коштів з депозитного вкладу; інформація про курси 

валют, фінансові новини; 

9)обмін валют. 

Щодо Польщі, то соціальне опитування проводилося Університетом Марії-

Кюрі Склодовської у Любліні викладачами кафедри банківської справи 

було проведення опитування серед 365 респондентів Люблінської  області. 

Результати такі: 14% - страхування; 8% - проведення операцій у 

недержавному пенсійному фонді; 31% - депозити; 4% - брокерська 

діяльність; 8% - інвестиційні фонди; 15% - кредити; 36% - дебетові картки; 

2% - віртуальні картки; 18% - кредитні картки; 74% - поточні рахунки. 

  

Жежерун Юлія Володимирівна  

Чи пропонують українські банки через Інтернет-банкінг депозитні 

продукти, кредити та послуги страхування? 

  

Хуторна Мирослава Емілівна  

Єдиним банком, який надає всі ті послуги, про які ви запитуєте, 

здійснює Приватбанк. В інших банках України Інтернет-банкінг 

значно відстає від Приватбанку, а тим паче від європейських 

стандартів. 

  

Гмиря Вікторія Петрівна  

Сучасне аграрне виробництво розвивається в першу чергу в напрямку 

підвищення ефективності виробництва аграрної продукції. Для цього необхідне 

стійке поєднання фінансово-економічних, правових та організаційних чинників з 

обов’язковим впровадженням інноваційної складової. 

Розвиток економіки країни і кожного регіону зокрема залежить від 

ефективної взаємодії банківського сектора і суб’єктів господарювання. 

Економічний ріст стимулює кредитні установи до розширення обсягу і спектру 

послуг, впровадженню прогресивних технологій по підвищенню якості 

банківського обслуговування. Банківська система є найважливішим інститутом, 

що забезпечує загальну стабільність і безпеку розвитку економіки регіону. 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=206&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=209&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=206&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=231&course=3
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Основними інноваційними механізмами кредитування аграрного 

виробництва України можна визначити наступне:  

- інноваційний механізм та система кредитування аграрного виробництва 

повинна відповідати особливостям кругообігу не лише окремих виробників, а й 

всієї системи аграрного виробництва. Аграрне виробництво повинно 

кредитуватися як цілісна система, оскільки повернення кредиту відбувається 

після реалізації продукції кінцевому споживачеві; 

- тісна взаємодія інноваційного кредитного механізму з фінансовою 

системою та фінансовим механізмом здійснення державної підтримки аграрного 

виробництва з використанням різноманітних інструментів підтримки виробників; 

- необхідно ввести систему взаємопов’язаного господарського та кредитного 

планування, державних гарантій збуту якісної аграрної продукції за стабільним 

державними цінами. На їх основі банкам можуть бути видані державні гарантії за 

кредитами, які повинні відповідати, в умовах антикризових заходів, основною 

формою забезпечення поверненості кредиту, навіть при нестачі або відсутності у 

виробників власних оборотних коштів. 

 

Чепелюк Ганна Миколаївна  

Погоджуюся. Які, на Ваш погляд, банківські інструменти можна задіяти 

щодо кредитування АПК у контексті вимог ЄС щодо сільськогосподарської 

продукції на експорт? 

  

Гмиря Вікторія Петрівна 

Необхідно відзначити, що практично в усіх країнах ЄС аграрне 

виробництво становить собою відносно надійний вид бізнесу з невисоким 

фактором ризику. Природно, що цей  добробут досягається  за рахунок 

систематичного впливу держави на внутрішній ринок. Фінансове 

регулювання аграрного сектору проводить Єдиний фонд орієнтації і 

гарантування сільського господарства, який виступає інструментом 

залучення коштів комерційних структур за допомогою кредитних гарантій 

і компенсацій. Так, у Німеччині центральним сільськогосподарським 

банком є сільськогосподарський рентний банк, що кредитує сільське 

господарство і харчову промисловість. Кредити сільгоспвиробникам 

надаються на пільгових умовах, оскільки банк підпадає під дію 

законодавства про кооперативи, що передбачає пільгове оподаткування. 

Однак ставка відсотка за кредитами досить сильно варіює і може бути 

змінена в період дії кредитного договору. Крім того, у Німеччині державна 

підтримка агропромислового комплексу здійснюється у формі аграрних 

дотацій, субсидій і прямих платежів. До складу дотацій входять: платежі за 

готову продукцію, оскільки обсяг виробництва сільськогосподарської 

продукції обмежений квотами, встановленими з метою недопущення 

перенасичення ринку; платежі, що компенсують витрати на інвестиції 

(наприклад, кредити на придбання основних фондів, високопродуктивної 

худоби і нових сортів насіння), відсотки за кредитами на оплату пально-

мастильних матеріалів; компенсаційні платежі за землі, виведені зі 

сільськогосподарського обороту, а також за ресурсоощадні заходи.  

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=5&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=231&course=3
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У Великобританії фермери використовують як правило овердрафти, а не 

традиційні банківські кредити. Тому банківська політика щодо сільського 

господарства заснована на тих самих принципах, що й для інших галузей 

економіки. Однак через комерційні банки проходять різні державні 

субсидії, що у багатьох випадках робить кредит пільговим для фермерів. 

У Франції центральне місце в системі кредитного забезпечення сільського 

господарства займає банк «Креді Агріколь». Основний 

механізм отримання пільгових кредитів для АПК заснований на принципі 

боніфікації - державного погашення банку різниці між договірною 

відсотковою ставкою і ставкою пільгової позики, наданої фермеру.  

У Фінляндії частина державної підтримки здійснюється через Фонд 

сільського господарства, що формується за рахунок державних 

перерахувань, відсотків за позиками і податків на земельні угіддя. Фонд 

надає фермерам кредити на придбання техніки, будівництво будівель і 

комунікацій, рекультивацію земель, формування продуктивного стада під 

4-7% річних.  

Особливістю зарубіжного досвіду кредитування сільського господарства є 

кредитування сільськогосподарських підприємств під заставу землі 

(земельно-іпотечне кредитування) з рефінансуванням відповідних 

кредитних вимог. На сьогодні, в Україні, ринок землі не має стабільної 

правової бази, що в свою чергу не дозволяє відпрацювати відповідні 

технології кредитного процесу, які б використовували сек’юритизацію 

кредитних вимог.  

Крім того, необхідно врахувати і те, що в країнах ЄС досить важлива роль 

відводиться державній підтримці аграрного сектору через кредитні 

програми, що передбачають державні позики через кредитні організації, 

договори з комерційними банками про зниження позикового відсотка.  

Враховуючи зарубіжний досвід підтримки аграрного сектору в країнах ЄС 

необхідно відзначити, що політика нашої країни повинна бути в першу 

чергу направлена на підтримку аграріїв за рахунок пільгового 

кредитування, яке з 2010 року не використовується. Уніфікувати систему 

надання аграрних дотацій та субсидій не тільки аграрним холдингам та 

корпораціям, але й фермерам та індивідуальним сільськогосподарським 

товаровиробникам. Дотації повинні мати цільове призначення, що в свою 

чергу дозволить вести відповідний контроль за використанням коштів.  

  

Жежерун Юлія Володимирівна  

Безперечно, вплив іноземних інвестицій на розвиток банківського сектору 

може бути як позитивним, так і негативним. До позитивних наслідків впливу 

можна віднести: підтримання платіжного балансу і припливу іноземної валюти в 

країну; прискорення впровадження сучасних банківських технологій; зростання 

обсягів зайнятості населення; розширення банківського кредитування; зростання 

обсягів податкових надходжень у бюджет; посилення ефективної конкуренції на 

ринку банківських послуг і розширення спектру якісних банківських продуктів; 

поширення міжнародного досвіду ведення банківської справи; удосконалення 

якості й асортименту послуг; поліпшення обслуговування клієнтів; поліпшення 
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трансформаційної функції банківської системи в процесі розподілу кредитно-

фінансових ресурсів. В свою чергу, негативні наслідки впливу включають: 

ускладнення банківського нагляду; підвищення ризику відпливу капіталу з 

вітчизняних банків до зарубіжних країн; зростання залежності економіки від 

ефективності роботи іноземних інвесторів; підвищення вразливості банківського 

сектора до коливань на фінансових ринках; підвищення рівня конкуренції на 

банківському секторі тощо. Однак найбільш небезпечним є стрімке зниження 

привабливості вітчизняного банківського сектору для іноземних інвесторів за 

останні пів року. В результаті нестабільної політичної ситуації, воєнних дій на 

сході нашої держави, девальвації національної валюти майже на 62%, високого 

рівня інфляції, зниження платоспроможності суб’єктів господарювання станом на 

01.08.2014 року частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків 

зменшилась до 31,6% (або на 2,6 % за І півріччя 2014 р.).  

 

Чепелюк Ганна Миколаївна 

Можливо іноземним інвесторам необхідно враховувати вплив саме 

промисловості на  окупованих російськими терористами територій на 

фінансову стійкість кредитних установ, які обслуговують саме цей сегмент 

бізнесу. Іноземні інвестори та кредитори не можуть прораховувати 

економічний ефект за умови ризику того, що підприємство може бути 

знищено. Це також стосується і територій, які межують із зоною бойових дій. 

  

Жежерун Юлія Володимирівна 

Безперечно ризики втрати активів не лише іноземних, а й вітчизняних 

інвесторів дуже високі. Вони посилюються під впливом кумулятивної дії 

цілої низки наступних суб’єктивних і об’єктивних факторів: відсутність у 

найближчий перспективі суттєвих передумов для покращення ділового 

клімату в Україні (негативні тенденції щодо зростання економіки, 

очікування девальвації національної валюти); запровадження змін на 

законодавчому рівні у частині заборони кредитування населення у валюті; 

неякісний кредитний портфель банків; непрозора судова система та 

відсутність інституту захисту прав кредиторів; складна посткризова 

ситуації у країнах Євросоюзу; впровадження підвищених вимог щодо 

достатності капіталу європейських банківських груп у рамках виконання 

положень Базеля ІІІ; поступова трансформація бізнес-моделей 

європейських банків у контексті оптимізації (скорочення) географічної 

присутності в окремих регіонах Східної, Центральної та Південно-Східної 

Європи і більш зважена політика щодо інвестування до обраних опорних 

ринків. 

  

Запорожець Світлана Володимирівна 

Практика діяльності банківських установ на сучасному етапі розвитку ринку 

банківських послуг свідчить про їх функціонування за умов залучення фінансових 

ресурсів, призначених для короткострокового розміщення. Така ситуація є 

нестандартною для забезпечення традиційного формату фінансування 

довгострокових вкладень. Важливою сьогодні є розробка та впровадження 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=5&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=209&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=208&course=3
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методичних підходів, здатних корегувати параметри портфеля ресурсів банку в 

розрізі зобов’язань «до запитання» з метою пошуку способів їх часткової 

трансформації в довгострокові ресурси та оцінки їх здатності до прогнозування. 

Застосування таких підходів дозволить банкам обчислювати та будувати прогноз 

динаміки постійної частини поточних зобов’язань, планувати обсяги 

довгострокових вкладень, ухвалювати управлінські рішення щодо нарощення 

портфеля довгострокових кредитів. 

  

Вовк Вікторія Яківна 

Загострення політичної кризи та стагнація економіки зумовили зростання 

ризиків, накопичених банківським сектором України протягом останніх років. В 

умовах підвищення інфляційного тиску, девальвації національної грошової 

одиниці, погіршення фінансового стану підприємств та зниження 

платоспроможного попиту населення існує загроза зростання частки проблемних 

активів, зниження рівня прибутковості та капіталізації вітчизняних банків, що у 

загальному підсумку негативно позначиться на рівні конкурентоспроможності 

банківського сектора, стійкість та стабільність якого формують необхідні 

передумови для відновлення соціально-економічного зростання та модернізації 

економіки держави. 

Аналіз стану вітчизняного банківського сектора дозволив виокремити такі 

основні фактори, що негативно позначаються на його конкурентоспроможності:  

1) критично висока частка іноземного капіталу в банківському секторі 

України. За період 2005-2011 рр. кількість банків з участю іноземного капіталу 

збільшилася з 19 до 53 (30,1% від загальної кількості діючих банків), кількість 

банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом - з 7 до 22 банків (12,5 % від 

загальної кількості діючих банків), при цьому частка іноземного капіталу у 

загальному зареєстрованому капіталу діючих банків зросла з 9,6 до 41,9%. 

Починаючи з 2012 р. через стагнацію економіки, погіршення інвестиційного 

клімату, а також дії Уряду України, спрямовані на забезпечення макроекономічної 

стабільності, іноземні інвестори почали поступово виводити свої капітали або 

знижувати свою активність на вітчизняному ринку банківських послуг. Протягом 

2012 - І півріччя 2014 рр. на українському ринку банківських послуг кількість 

банків з участю іноземного капіталу зменшилася з 53 до 49 (27% від загальної 

кількості діючих банків), кількість банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом 

- з 22 до 19 (10,5% від загальної кількості діючих банків). В той же час вихід 

іноземних інвесторів з вітчизняного ринку банківських послуг зумовлює зміну 

конфігурації банківського капіталу та скорочення фінансового потенціалу 

вітчизняного банківського сектора для фінансування потреб реального сектора 

економіки. Це пояснюється тим, що банки з участю іноземного капіталу завжди 

можуть розраховувати на підтримку материнських банків у разі виникнення 

проблем з ліквідністю;  

2) низький рівень капіталізації банківського сектора. Станом на 01.01.2014 р. 

власний капітал банківського сектора становив 181 679 млн. грн. або 13,2% ВВП 

(для порівняння у країнах Центральної Європи показник відношення власного 

капіталу банківського сектора до ВВП становить понад 40%). При цьому власний 

капітал 15 найбільших (системоутворюючих) банків становив 112 502,9 млн. грн. 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=239&course=3
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або 58,4% від власного капіталу банківського сектора. Тобто 41,6% власного 

капіталу банківського сектора розпорошено серед 165 банків ІІ, ІІІ та ІV груп. Як 

наслідок недостатній рівень капіталізації банківського сектора у найближчому 

майбутньому може стати причиною обмеження обсягів кредитування;  

3) висока концентрація банківського бізнесу. Частка активів 15 найбільших 

банків у загальних активах банківського сектора України становить 64,3%; частка 

наданих кредитів становить 64,3% від наданих кредитів по банківській системі, у 

тому числі, кредитів, наданих юридичним особам, - 63,1%, кредитів, наданих 

фізичним особам, - 69,9%. Також системні банки зосереджують 56,1% коштів 

юридичних осіб та 66,8% - коштів фізичних осіб - 66,8%. За такої ситуації 

системні банки мають змогу диктувати власні умови ведення банківського 

бізнесу, визначаючи відсоткові ставки за кредитами та депозитами;  

4) низька довіра до банківських установ з боку населення. Така ситуація 

зумовлена високою вартістю банківських продуктів і послуг та низьким рівнем 

якості обслуговування клієнтів. Крім того довіра до банків підірвана зростанням 

випадків банкрутств банків протягом останніх років (ПАТ АКБ «Базис» (2012 р.), 

ПАТ «Земельний Банк» (2010 р.), АБ «Банк регіонального розвитку» (2009 р.), 

ВАТ «Банк БІГ Енергія» (2010 р.), ПАТ «Реал банк» (2014 р.), ПАТ «Банк 

Меркурій» (2014 р.) та ін.), махінаціями та шахрайствами у фінансовій сфері. На 

сьогодні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вклади фізичних 

осіб у розмірі не більше 200 тис. грн. за умови ліквідації банку;  

5) відставання темпів росту реального сектора економіки від темпів росту 

банківського сектора. Погіршення фінансового стану підприємств та відсутність 

ліквідного забезпечення за кредитами знижує платоспроможний попит на 

кредитні ресурси, а отже гальмує кредитну активність банківського сектора;  

6) неефективна валютна та строкова структура банківських ресурсів. 

Проблемою для вітчизняного банківського сектора продовжує залишатися 

відсутність довгострокових ресурсів для кредитування економіки: протягом 2012-

2013 рр. частка депозитів, залучених понад 2 роки скоротилася з 6 до 3,9%;  

7) низька диференціація банківських продуктів та послуг, а також рівень 

обслуговування клієнтів. В умовах скорочення життєвого циклу більшості 

банківських продуктів і послуг внаслідок постійної зміни потреб та вимог 

споживачів банки мають постійно оновлювати продуктовий ряд, проводити 

адекватну й гнучку цінову політику, а також впроваджувати сучасні банківські 

комунікації, спрямовані на формування і стимулювання попиту на банківські 

продукти і послуги. 

  

Чепелюк Ганна Миколаївна  

Дуже чітко і влучно визначено. На мій погляд, дані фактори недостатньо 

враховуються при розробці планів економічного розвитку, грошово-

кредитної політики тощо. Ми частіше рагуємо на негативні наслідки, замість 

їх попередження. 

  

Барабан Лариса Миколаївна 

Сучасний етап розвитку банківських систем країн із різним рівнем  

економічного розвитку характеризується посиленням процесів концентрації 
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капіталу, що нині набули глобального розмаху. Сьогодні банки працюють у дуже 

коротких часових інтервалах, одночасно на багатьох фінансових ринках, із 

різними фінансовими інструментами. За таких умов малим та середнім банкам, 

щоб організувати ефективний бізнес, необхідно підвищувати рівень концентрації 

капіталу, передусім на основі злиття і поглинання банків.  Погоджуюсь з тезою 

Жежерун Юлії  Володимирівни щодо удосконалення банківської системи України 

в контексті стратегічного  реформування  банківського сектору до 2020 року, яку 

розробив Національний банк України. 

 

Обговорення питання: Банківська система – погляд у майбутнє: стратегія, 

фінансова стабільність, інновації 

 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна 

Серед важливих завдань вітчизняної банківської системи слід відмітити 

проголошену Національним банком України розробку основного документу - 

Стратегії розвитку банківської системи України 2020. Відповідно постають 

питання: Якою буде банківська система України через 2 роки, а до 2020? Які 

пріоритети можна визначити вже зараз, до чого слід рухатись? Яке відношення 

повинно або може бути до фінансових інновацій в банківській системі, їх місце та 

значення - нових бізнес-моделей, інноваційних продуктів, інноваційних 

технологій, електронних грошей тощо? Якою буде банківська конкуренція? Які 

довгострокові перспективи фінансового ринку? Думаю, над цими запитаннями 

замислюється вся банківська спільнота. Отже, запрошую до розмови. 

 

Жежерун Юлія Володимирівна  

Національний банк України розробив проект Стратегії реформування 

банківського сектору до 2020 р., головними цілями якого є забезпечення 

фінансової стійкості банківського сектору та макроекономічної стабільності, 

активізація банківської системи для стимулювання економічного зростання, 

подальше використання стандартів Європейського Союзу та міжнародного 

досвіду в діяльності українського банківського сектору, а також 

вдосконалення банківського нагляду. На сьогодні дуже складно прогнозувати 

можливий кінцевий результат такого реформування через його масштабність. 

Оскільки, Стратегія реформування банківського сектору до 2020 р. 

передбачає: збільшення мінімального розміру регулятивного капіталу зі 120 

млн. грн. до 750 млн. грн., скорочення можливостей щодо дострокового 

вилучення депозитів, збільшення частки депозитів в національній валюті до 

80% від всіх депозитів фізичних осіб, нарощення частки іноземного капіталу 

в банківському секторі до 50%, зменшення ролі держави в банківському 

секторі до рівня нижче за 10%, проведення стрес-тестування банків кожні два 

роки, а також формування мегарегулятора який буде здійснювати нагляд за 

всім фінансовим ринком. Оскільки, планується переведення під нагляд 

Національного банку України кредитних спілок, кредитних бюро та 

ломбардів – до кінця 2014 р., страхових компаній – до середини 2015 р., 

ринку цінних паперів – до середини 2016 р. Крім того, дискусійним питанням 
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є скорочення в 2014–2015 рр. кількості територіальних управлінь у 4–5 разів 

та на 30% – чисельності персоналу.  

 

Чепелюк Ганна Миколаївна  

Банківська система значною мірою залежить від довіри населення та бізнесу. 

Саме вони забезпечують її грошовими коштами. Маючи ресурс, банк може 

розробляти інноваційні підходи до обслуговування суспільства. Відновлення 

довіри та стабільності ресурсної бази залежить від соціально-політичної та 

економічної ситуації в державі. Сьогодні, коли ніхто не знає, наскільки буде 

поширена російсько-фашистська агресія в Україні, банкам дуже складно 

прогнозувати з високою ймовірністю обсяги ресурсів. Окрім того, 

спостерігається ріст інфляції, зменшення доходів населення та бізнесу, а 

також бюджетних надходжень. Щодо зниження рівня корупції, то особливих 

успіхів не спостерігається. Мій прогноз на два роки - кількість банків буде 

меншою. 

 

Жежерун Ю.В. 

Лише упродовж перших дев’яти місяців 2014 р. політична та економічна 

нестабільність в країні, тиск зовнішніх боргів, скорочення золотовалютних 

резервів на 16,3 % призвели до найбільшої за останні роки девальвації 

національної валюти на 61,7% відносно долара США, на 67,7% – відносно 

євро. Девальвація національної валюти негативно впливає не лише на 

зниження нормативів капіталізації, зростання частки проблемних кредитів 

в кредитному портфелі, скорочення частки іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків, а й на зменшення кількості банків, які мають 

банківську ліцензію, в тому числі з іноземним капіталом.  

 

Міщенко Тетяна Григорівна  

Слушна думка. Краще менше банків, але надійніших.  

 

Жежерун Ю.В. 

Банків стане дійсно менше. Упродовж наступних років буде 

спостерігатися тенденція до укрупнення капіталу вітчизняних банків, 

шляхом злиття та поглинання. Передумовами цього є внесені Законом 

України №1586-VІ від 04.07.2014 р. зміни до ч. 1 ст. 31 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких 

мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної 

реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську 

діяльність, не може бути меншим 500 млн. грн. Як зазначено в 

постанові Правління Національного банку України «Про приведення 

статутного капіталу банків у відповідність до мінімально 

встановленого розміру» від 06.08.2014 р. № 464 банки, статутний 

капітал яких не відповідає вказаним вимогам, зобов'язані привести 

його до розміру, не меншого, ніж: 120 млн. грн. - до 17.06.2016 р.; 

150 млн. грн. - до 11.07.2017 р.; 200 млн. грн. - до 11.07.2018 р.; 

250 млн. грн. - до 11.07.2019 р.; 300 млн. грн. - до 11.07.2020 р.; 350 
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млн. грн. - до 11.07.2021 р.; 400 млн. грн. - до 11.07.2022 р.; 

450 млн. грн. - до 11.07.2023 р.; 500 млн. грн. - до 11.07.2024 р. На 

сьогодні із 171 зареєстрованого банку 15,8% (або 27 банків) мають 

статутний капітал менший ніж 120 млн. грн. та 74,3% (або 127 банків) 

- менший ніж 500 млн. грн.  

 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна  

Так, кількість банків скорочується. За офіційними даними НБУ кількість 

банків, строк ліквідації яких завершено  станом на 30.09.2014 р. сягає 15, а 

знаходяться на ліквідації - 20 банків (Київська область - 10, Волинська, Сумська, 

Полтавська, Одеська - по 1, Донецька - 2, Харківська - 4). Напевно, це не 

остаточна межа. Відповідно, гостро постають питання повернення заощаджень 

населення, проблемна заборгованість, втрата довіри, а відтак - відтік коштів. 

Протягом 2008-2009 рр. банки списали 63 млрд грн., у 2013 р. - 16 млрд грн. За 

даними НБУ на 01.07.14 частка простроченої заборгованості до виданих позик 

становила 9,9%, на 01.08.14 - 10,8%, залишки прострочених кредитів резидентів 

за 1-е півріччя збільшилися на 31,3 млрд. грн., або на 38,6%, - до 112,5 млрд. грн. 

На фоні негативних тенденцій банки змушені доформовувати резерви, рівень 

покриття сьогодні є недостатнім. Одночасно, з початку року вкладники вилучили 

з системи 104 млрд грн. і така тенденція продовжується.  Тому, виникає 

необхідність реальних кроків для підвищення капіталізації, розчищення балансів, 

відновлення довіри. Як Ви вважаєте які? 

  

Чепелюк Ганна Миколаївна  

Ресурс, який вилучено фізичними особами повернеться до банків за умови 

політичної стабільності та прогнозованості економічної й соціальної політики 

держави. Навіть якщо відсоткові ставки за депозитами будуть не більше 5 %, то 

населення, хоч і повільно, але звикне до них і буде зберігати кошти в банках. 

Існує багато нецінових методів  приваблення клієнтів і вони себе добре 

зарекомендували в економічно розвинених країнах. Але в цих країнах зрозуміла 

політика щодо розвитку держави, механізми мають логіку і спрямовані на 

підвищення як ВВП на душу населення, так і на підвищення реальних доходів 

цього ж населення. Непопулярні методи роз’яснюються правдиво і грамотно, а не 

з істерично-пропагандистськими нотками як у нас. До того ж, знаючи реальний 

стан справ, можна вжити превентивних заходів. На жаль, доступ до реальної 

інформації, яка необхідна тому ж бізнесу, дуже обмежений. Тому банки 

підлаштовуються під ту ситуацію, в якій вони періодично опиняються і не завжди 

зі своєї вини. 

  

Хуторна Мирослава Емілівна - 

Шановна Наталіє Миколаївно. Щодо вашого питання «якою буде банківська 

конкуренція». Вважаю, що змістовна складова її не зміниться. Конкуренція 

буде в сфері менеджменту (з метою забезпечення стійкості за паралельної 

прибутковості) та у сфері продуктів. Основним об’єктом конкуренції так і 

залишиться клієнт. А от звичайно інструменти конкурентної боротьби 

зміняться оскільки клієнтами банків України стає Інтернет-покоління. Ми з 
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Вами себе мабуть включаємо до них, але розуміємо, що вони інші. Саме вони 

і змушують наші банки змінюватися. Вважаю, що виграватимуть ті банки, які 

зараз вкладають в інновації.  

 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна  

Не потрібно бути знаним аналітиком, щоб визначити - майбутнє розвитку 

вітчизняної банківської  системи пов'язано з інтернет та мобільними технологіями 

(поширення інтернету: Франція - 51%, Іспанія - 59%, Польща - 44%, Туреччина - 

33%, Україна - 23%, Росія - 21%,  мобільного зв'язку: Франція - 93%, Іспанія - 

112%, Польща -109%, Туреччина - 89%, Україна - 121%). На сьогодні розподіл 

клієнтської бази вітчизняних банків вже відбувся, але розпочалася міграція 

клієнтів в онлайн-середовище, формування нового типу клієнтів - онлайн-клієнти 

та, відповідно, конкуренція буде саме за них. З одного боку новий тип клієнтів - 

це переважно молоді  споживачі банківських послуг, які мають розвинуті навички 

нових технологій, але їм поки ще бракує знань у сфері фінансів і банківської 

справи. До того ж, вони самі знаходяться на висхідний власного життєвого циклу, 

тобто не мають ще стабільного доходу та сформованого капіталу (але в цьому є 

значний потенціал). Зокрема, серед типових причин інноваційності банків 

Центральної та Східної Європи визначають саме цікавість відносно молодого 

населення до спроби нових технологій (Туреччина - 44 % населення, Франція та 

Польша - 31%, Україна - 28%). Інша категорія - має останнє, але не має 

первинного, тобто сталих навичок нових технологій, а більшість - також довіри до 

них. І в першому, і другому випадках, на нашу думку, банки продовжать 

підтримувати клієнто-орієнтовану політику, в рамках якої значно вимушені 

будуть розвинути комунікативну складову, системно спрямовувати та навчати 

клієнтів.  

 

Хуторна Мирослава Емілівна  

Предметом проведеного дослідження було дистанційне банківське 

обслуговування, упершу чергу Інтернет-банкінг. Дослідження передбачало 

порівняльний аналіз стану онлайн-банкінгу в Польщі та Україні. Результати 

дослідження представлені у науковій статті «The Use of E-banking by 

Households: Poland and Ukraine Experience» Основні тези висновків: 

1. У середньостроковій, а може і в короткостроковій перспективі банківське 

обслуговування, упершу чергу, буде представлене через канали віртуального 

світу. Зараз важко собі представити можливість 100% віртуалізації 

банківського бізнесу, так само як і 10 років назад для пересічної людини було 

важко поєднати телефон, комп'ютер, інтернет та компактність в одному 

пристрої. На сьогодні поняття мобільного банкінгу вже не ототожнюється 

просто з розсилкою SMS-повідомлень про стан балансу рахунку, а 

передбачає можливість повноцінного управління власними рахунками та 

отримання додаткових послуг і необов'язково банківського характеру 

(наприклад, оформлення страховки, придбання квитків, оформлення 

пенсійного рахунку у недержавному пенсійному фонді і т.п.); 

2. Вітчизняний ринок Інтернет-банкінгу дуже сильно відстає навіть від ринку 

Польщі. Єдиний банк України, який на нашу думку, правильно ідентифікує 
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майбутні тенденції, це ПриватБанк. Ставлячи за мету визначити рушійні 

стримуючі чинники, ми розглядали такі: недостатня глибина проникнення 

Інтернету в Україні; критично низька спроможність громадян вікової групи 

за 60 років користуватися Інтернетом; відсутність звички до самостійного 

дистанційного проведення своїх фінансових операцій; низька довіра до 

банків, а як результат, і до пристроїв дистанційного обслуговування. Однак. 

Беручи до уваги все вищезазначене вважаємо, що основна причина - це 

пасивність банків на цьому ринку, а тому і відсутність активного просування 

даної сфери серед громади. Так, трохи фактів: лише 80% банків України, які 

мають банківську ліцензію є членами карткових платіжних систем. За 

даними компанії «Простобанк Консалтинг» на початок березня 2014 року 31 

установа з 50 найбільших роздрібних банків України мають власні системи 

інтернет-банкінгу для приватних клієнтів. Найбільша кількість опцій, що 

пропонуються банками України - це 40 різних функцій. Сама популярна 

серед споживачів з великим відривом є система інтернет-банкінгу 

Приватбанку - більше 12,6 млн. споживачів. Загалом, приблизна кількість 

зареєстрованих користувачів інтернет-банкінгу близько 15 млн. осіб. У 

середньому для банків України рівень використання інтернет-банкінгу в 

2013 р. становить 10-15% від загальної кількості наявних клієнтів, а у 

провідних банків цей показник є значно вищим та відповідає 

середньоєвропейському: коливається у межах від чверті до третини загальної 

клієнтської бази. 

Вважаємо, що для банків України важливим є «не проспати» час та пере 

трансформувати свій бізнес у відповідності із сучасними вимогами. 

Звичайно, банки України перманентно функціонують у складний 

реформаторський час (особливо зараз), що потребує від них постійного 

удосконалення власного бізнесу з точки зору організації та методологічного 

забезпечення (у першу чергу маємо на увазі побудова ефективної 

комплексної системи ризик-менеджменту), однак при цьому не має 

забуватися функціональний аспект.  

  

Крамаренко Оксана Марківна  

Доречно, насамперед, розставити пріоритети щодо стратегії економічного 

розвитку України. Такі цілі повинні врахувати усі її інтереси, проблеми та 

можливості, у тому числі, і інтереси проблеми та можливості вітчизняної 

банківської системи, яка формувалася разом із розвитком країни та завжди 

була змушена працювати «на упередження». 

Важливо, з моєї точки зору, не розгубити ті напрацювання, які є 

здобутками конкретних банків та їх системи, у цілому; разом із введенням 

новацій, залишати навколо себе атмосферу стабільності та надійності та, 

як наслідок, довіри та доброзичливості.  

Безперечно, майбутнє - за Інтернет - технологіями, навіть, інакше, за ними 

- теперішнє, але, важливим є і збереження традиційних форм банківського 

обслуговування, саме тих, які того варті. 

  

 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=197&course=3


19 
 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна  

Шановні колеги, щиро дякую за плідну дискусію. Бажаю успіхів!!! 

 

Обговорення питання: Напрями стабілізації роботи банків в умовах кризових 

явищ 

 

Крамаренко Оксана Марківна 

У сучасних умовах успішний розвиток банківських систем, як на рівні 

окремих регіонів, так і країн загалом, вимагають стабільних джерел фінансових 

ресурсів, оскільки саме цей чинник забезпечує нормальне функціонування 

банківських установ. Банки з надійною ресурсною базою (як основні суб'єкти 

банківських систем) у змозі витримати конкуренцію і випробування зовнішніми 

збуреннями. Водночас проблема забезпечення банків грошовими коштами 

необхідної якості існує, і сьогодні вона набуває особливої гостроти під впливом 

системних і локальних фінансово - економічних та інших криз.  

 

Чепелюк Ганна Миколаївна  

Цілком погоджуюся з Вами. Як свідчить досвід криз, то криза виникає в 

одному секторі (економічному, соціальному, політичному, може бути вплив 

глобальних чинників), але потім банки стають як її заручниками, так і 

рушійною силою. 
 

Крамаренко Оксана Марківна  

Дякую Вам за відповідь.  

Особливо слід відзначити, що зовнішні ризики, до яких відносяться 

фінансово-економічні та політичні кризи, практично не піддаються 

впливу, що змушує банки тимчасово припиняти свою діяльність або 

згортати роботу окремих філій і відділень. 

Тобто, з одного боку, можна та необхідно говорити про аналіз та 

дослідження кризових явищ, але, саме цей аналіз вказує на необхідність 

розробки альтернативних планів діяльності банківських систем під час 

криз.  

 

Вовк Вікторія Яківна  

Першочерговим завданням, на мій погляд, є підвищення довіри населення до 

банківського сектора. Хотілося  б позитивно відзначити наміри Національного 

банку України щодо реформування банківського сектора, зокрема підвищення 

капіталізації банків, проведення стрес-тестування з метою виявлення проблемних 

банків тощо. Але, в той же час, економічна та політична нестабільність в країні, 

зростання інфляційних та курсових очікувань населення, впровадження 

тимчасової адміністрації та ліквідація проблемних банків не сприяють вирішенню 

цього завдання.  
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Обговорення питання:Інституційні умови реалізації режиму інфляційного 

таргетування в умовах сучасних викликів 

 

Діденко Сергій Васильович  

В умовах реалізації основних засад грошово-кредитної політики 

Національного банку України, актуальними до вирішення залишаються проблеми 

дотримання принципів побудови монетарного устрою. Першочерговим є 

забезпечення операційної незалежності НБУ, прозорості, відповідальності, 

належних комунікацій, обґрунтування щодо результатів досягнення цільових 

орієнтирів з метою позитивного впливу на раціональні очікування суб'єктів 

економіки в діапазоні зазначених орієнтирів на рівні 9%.  

Інфляційне таргетування передбачає лібералізацію валютного ринку, що 

обумовлює інституціальні сегменти перерозподілу та управління валютними 

ризиками. Отже, розвиток фондового ринку, валютних бірж, строкового ринку 

вимагає забезпечення ринковими механізмами ефективності трансмісійного 

механізму монетарної політики. В контексті ефективності передавального 

механізму слід підкреслити першочерговість завдань до реалізації в аспекті 

детінізації економіки країни. Причинно-наслідкові механізми монетарної 

політики не можуть спрацьовувати ефективно за умов участі лише незначної 

кількості кредитних ресурсів у відтворювальних процесах економіки (оцінюють 

на рівні 15% в структурі інвестованих коштів), а тому наявний рівень тіньової 

економіки (за офіційними даними 500 млрд. грн..) є неприпустимим в умовах 

монетарної стратегії інфляційного таргетування.  

 

Міщенко Тетяна Григорівна  

Які заходи Ви пропонуєте для зниження рівня тіньової економіки? 

 

Діденко Сергій Васильович  

Банки є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, що обумовлює 

формування системи управління ризиками використання банків з метою 

легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму. Відповідні 

функції банків обумовлює пряма дія законодавства України та вимоги з 

позиції вимог до банків в системі банківського регулювання та нагляду. 

Отже, ефективність управління ризиками обумовлює формування системи 

кількісних та якісних параметрів індикативних показників ризиків та 

механізм їх ефективного контролю. Ключовим є адекватний аналіз ризиків 

політичних діячів та наближених осіб, особливо, що стосується структури 

власників. Це щодо банків та корупції.  

Стосовно самого явища «тіньова економіка». Всі процеси обумовлені 

проблемами правового регулювання та деструктивних економічних 

рішень, що обумовлення діяльністю урядових структур, контролюючих 

органів, прозорістю ринкових механізмів. За таких обставин про розвиток 

та інвестиції мову вести просто некоректно. Суб'єкти ринку вимушені 

формувати «приховані резерви» для згладжування руйнівних змінних 

політичних та економічних ризиків та покриття нетранзакційних витрат. 

Цінова стабільність як законодавчий рівень відповідальності НБУ (ст. 6 
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Закону) та виконання конституційної норми ст. 99 Конституції України. 

Реалізація основних засад грошово-кредитної політики не можливе без 

подолання причин, що породжують сферу тіньових економічних відносин. 

Тому прозора система дозволів, здорове конкурентне середовище, 

розвиток ринкових механізмів управління ризиками та належна правова 

система як єдина можливість вирішення господарських суперечок, є 

шляхом детінізації економіки та підвищення інвестиційного клімату в 

державі.  

 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна 

Сергій Васильовичу, в чому, на вашу думку, полягає сутність тіньової 

банківської системи та які її прояви спостерігаються в Україні? 

 

Діденко Сергій Васильович  

Банківська діяльність в Україні не має ознак тіньової банківської системи, а  

має ознаки, що притаманні невідповідності вимогам пруденційного банківського 

нагляду в основі дотримання принципів забезпечення безпеки та фінансової 

стабільності банківської системи,захисту інтересів вкладників і кредиторів.  

Діяльність деяких банківських установ обумовлена реалізацією конвертації 

коштів та проведення схем з легалізації (відмивання) коштів. Такі установи 

порушують законодавство, створюють передумови курсових коливань, 

обумовлюють вразливість банківської системи, тощо.  

Цінова стабільність забезпечується НБУ через забезпечення стабільності 

банківської системи ефективно використовуючи функцію «кредитора останньої 

інстанції». Але така функція є ефективною, та власне допустимою, поки це не 

суперечить закону та принципів в частині забезпечення цінової стабільності. 

Тому, проблема превентивних заходів «ранньої діагностики» нагляду, що 

базується на оцінці ризиків є одним із вагомих аспектів забезпечення цінової 

стабільності, що базується, також, на забезпеченні економічного зростання. Саме 

щодо проблеми превентивних заходів наголошував в своїй доповіді Голова 

Національного банку Швейцарії, доповідаючи про зміну підходів центральних 

банків. Лише фінансово-здорові банки можуть повноцінно забезпечувати функції 

інструментів рефінансування, належний перерозподіл ресурсів, обумовлювати 

ефективність передавального механізму.  
 

Хуторна Мирослава Емілівна 

Повністю погоджуюсь з тим, що тіньова економіка це основний «гарант» 

неуспішності монетарної політики. А тому детінізація, це чи найперше, що треба 

зробити. Мені здається, що дієвими інструментами тут є правильна фіскальна 

політика (у напряму оптимізації кількості та величини податків), а також 

реанімація нашої правоохоронної системи. 
 

Діденко Сергій Васильович 

Так, абсолютно підтримую важливість тези щодо фіскальної політики.  Лише 

зроблю акцент на контексті її реалізації в аспекті кон'юнктурної політики, 

що обумовлює пошук шляхів координації фіскальної з монетарною 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=14&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=224&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=206&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=224&course=3


22 
 

політикою, в умовах співпраці з урядом щодо забезпечення позитивної 

динаміки економічного зростання (але якщо це не суперечить в частині 

забезпечення цінової стабільності). 
 

Жежерун Юлія Володимирівна  

Корупція поступово перетворюється з ординарного злочину на соціальну 

хворобу, призводить до зниження ефективності економічного розвитку держави в 

цілому та ускладнює економічні відносини з іншими державами, міжнародними 

організаціями, оскільки, наслідки корупції можуть проявлятися не тільки у 

внутрішньодержавній, а й у зовнішньодержавній сферах. Наслідками корупції у 

зовнішньодержавній сфері можуть бути такі: погіршення іміджу держави; 

міжнародна ізоляція та застосування міжнародних санкцій; втрата державою 

міжнародних позицій в економічній, політичній та інших сферах; перешкоди у 

вступі або виключення з міжнародних організації; обмеження зовнішніх 

інвестицій тощо. В свою чергу, внутрішньодержавні наслідки корупції є не менш 

руйнівними і небезпечними для політичної, морально-психологічної, економічної, 

правової та соціальної сфер держави. До найбільш негативних наслідків впливу 

корупції на економічну сферу можна віднести: тінізацію та криміналізацію 

економіки; дискримінацію підприємців з боку посадових осіб органів державної 

влади або місцевого самоврядування шляхом встановлення непередбачених 

законодавством обмежень щодо окремих видів підприємницької діяльності, 

примушування підприємців до укладання невигідних для них договорів, надання 

окремим підприємцям пільг або інших конкурентних переваг; неефективний 

розподіл і використання бюджетних коштів та ресурсів, зокрема при проведенні 

державних закупівель та розподілі пільг; підвищення вартості продуктів та послуг 

за рахунок «корупційних витрат»; зростання комерційних та фінансових ризиків; 

погіршення інвестиційного клімату; монополізацію економіки; дискредитацію 

економічних реформ тощо. Зазначені негативні наслідки виникають через 

корисливий або інший особистий інтерес певних посадових осіб органів 

державної влади та задоволення цього інтересу шляхом неправомірного 

використання владних повноважень. В економічній сфері однією з найбільш 

корумпованих є банківська система, яка за своєю масштабністю поступається 

лише сферам приватизації державної власності, виконання бюджету та розподілу 

бюджетних коштів.  
 

Діденко Сергій Васильович  

Ідентифікація власності, то є перший крок на шляху до реальних 

антикорупційних та проринкових заходів держави. Все решта без цього лише 

імітація боротьби. Власне як фінансовий моніторинг без належної 

(адекватної), що базується на критичних підходах оцінки ризиків осіб, що 

пов'язані з політичною діяльністю.  

 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна  

Сергію Васильовичу, як Ви можете прокоментувати політику НБУ 

поточного моменту? 
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Діденко Сергій Васильович  

Прагматичною! Потрібно розуміти, що режим інфляційного 

таргетування вимагає не простих рішень щодо реформ, колосальних 

зусиль та великої відповідальності.  

Але високі вимоги до банків, ліквідація «фінансових паразитів», а не 

фінансових посередників є доброю ознакою, і більше заспокоює, ніж 

соціалізація проблем власників банку через бюджетні фінансування, 

 аргументуючи це запобігання панічним настроям. Панічні настрої від 

невизначеності, що обумовлена відсутністю прозорості  діяльності 

НБУ, а також, неадекватності (з точки зору економічного глузду та 

стратегічних цілей) економічної політики уряду!  

 

Місяць Наталія Олександрівна  

Щодо лібералізації валютного ринку варто зазначити наступне. Можливість 

лібералізації валютного ринку визначається, насамперед, стабільністю його 

функціонування, основними ознаками якої є: врівноваження попиту та пропозиції 

валюти; достатня пропозиція іноземної валюти та наявність постійних джерел її 

надходження (валютна виручка); відсутність ажіотажного необгрунтованого 

попиту на валюту. На жаль, у надзвичайно складних умовах сьогодення 

(протистояння на сході, складна економічна ситуація, панічні настрої населення) 

ані готівковий, ані безготівковий сегменти валютного ринку не можуть 

самостійно стабільно функціонувати та потребують державного регулювання. 

Таким чином, Національний банк України був вимушений запровадити досить 

жорсткі адміністративні заходи: обов'язковий продаж надходжень в іноземній 

валюті; заборона на розрахунки за імпорт товарів без увезення на територію 

України; пред'явлення банками до НБУ документів, що надають право їх клієнтам 

на купівлю іноземної валюти; обмеження щодо сум купівлі іноземної валюти 

фізичними особами протягом дня та інш. Звичайно, запроваджені заходи є 

тимчасовими та будуть скасовані НБУ після стабілізації загальноекономічної 

ситуації в країні та, зокрема, внутрішнього валютного ринку, який напряму 

віддзеркалює стан економічних відносин в країні. Сподіваємось найближчим 

часом на довгоочикувану всіма стабілізацію як політичну, так і економічну. 
 

Діденко Сергій Васильович  

Ви абсолютно вірно зауважили але ще раз підкреслю, що лібералізація є 

необхідною складовою в реалізації режиму інфляційного таргетування. Це 

філософія ринку з відповідними інституційними засадами. Адміністративні 

заходи, як намір забезпечення в найближчому майбутньому механізму 

ринкових відносин, призвело до відповідної реакції ринку - тіньових 

обмінних операцій та відповідної ціни. У Нацбанку визнають, що 

відкладений попит на валюту через застосування адміністративних важелів 

наближається до 1 млрд дол. Втім, як збалансувати потреби і можливості 

ринку - не знають.  
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Пантєлєєва Наталія Миколаївна  

Упровадження Національним банком України  режиму таргетування інфляції 

передбачає зміщення політики від контролю за обмінним курсом національної 

валюти до контролю рівня інфляції. Зараз економічна ситуація в країні та 

банківській системі неоднозначна, тому повнофункціональна реалізація 

інфляційного таргетування потребує системних змін. Яке ставлення до режиму 

таргетування інфляції спостерігається серед фахівців банківської справи? Дякую.   

 

Чепелюк Ганна Миколаївна 

Ураховуючи сучасну фінансово-економічну ситуацію, що склалася у світі, 

значна кількість економічно розвинених країн намагаються підтримувати 

стабільність своїх національних валют і зниження рівня інфляції. Для 

підтримки інфляції на встановленому рівні використовують режим 

інфляційного таргетування. 

Встановлення режиму інфляційного таргетуванння сприятиме зниженню 

інфляційних очікувань, збільшення довіри до дій НБУ, поступовому 

зниженню рівня відсоткових ставок, покращанню інвестиційного клімату в 

країні та на цій основі прискорення темпів соціально-економічного розвитку. 

До обов'язкових елементів інфляційного таргетування, виконання яки 

необхідно забезпечити перед його запровадженням в Україні, належать: а) 

публічне оголошення середньострокових кількісно визначених планових 

показників інфляції; б) інституційне зобов'язання щодо цінової стабільності 

як основної стратегічної мети грошово-кредитної політики та її дотримання; 

в) використання усієї доступної інформації та інструментів для визначення 

оптимальних умов грошово-кредитної політики, зменшення ролі проміжних 

цілей грошово-кредитної політики; г) підвищення транспарентності грошово-

кредитної політики шляхом оповіщення громадськості і ринків про цілі та 

плани центрального банку; ґ) зростання відповідальності центрального банку 

за досягнення планових показників. 

На практиці використання інфляційного таргетування як режиму реалізації 

грошово-кредитної політики розрізняють його три види: 

- повноцінне інфляційне таргетування; 

- вибіркове (еклектичне, замасковане) інфляційне таргетування; 

- спрощене (експериментальне) інфляційне таргетування. 

Повноцінне інфляційне таргетування - це режим грошово-кредитної 

політики, що полягає у встановленні чіткого, заздалегідь визначеного рівня 

інфляції як основної стратегічної мети грошово-кредитної політики та 

інституалізації цього зобов'язання центральних банків у формі прозорої 

структури грошово-кредитної політики. Основними умовами використання 

означеного режиму є: наявність середнього і високого рівня довіри до 

грошово-кредитної політики; сталість трансмісійного механізму грошово-

кредитної політики; наявність широкого кола випереджаючих індикаторів та 

якісного прогнозування; відповідальність центрального банку за досягнення 

цілей. 
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До переваг повноцінного інфляційного таргетування належать: підвищення 

довіри до грошово-кредитної політики; зрозумілість визначеної мети 

широкій громадськості; покращання проблеми часової непослідовності 

центральних банків. 

Недоліком цього виду є те, що його дієве функціонування можливе лише за 

відсутності зовнішнього шоку. 

Повноцінне інфляційне таргетування використовують близько 20 країн. 

Уперше його запровадила Нова Зеландія (1989 р.), згодом - Канада, 

Великобританія, Швеція та Австралія. 

Вибіркове, еклектичне або замасковане інфляційне таргетування - це режим 

грошово-кредитної політики, що полягає у встановленні однієї чи декількох 

стратегічних цілей грошово-кредитної політики, серед яких основною є 

досягнення рівня інфляції, який не перешкоджає економічному зростанню; 

цільовий рівень інфляції не оголошується. 

До переваг вибіркового виду інфляційного таргетування належать: високий 

рівень довіри до грошово-кредитної політики; гнучкість і ефективність; 

можливість використання усіх наявних інструментів грошово-кредитного 

регулювання за умови зовнішнього шоку. 

Його недоліками є: відсутність прозорості та відповідальності грошово-

кредитної політики; можливість виникнення суперечностей між 

встановленими цілями. 

Вибіркове інфляційне таргетування використовують США. 

Спрощене або експериментальне інфляційне таргетування - це режим 

грошово-кредитної політики, що полягає в оголошенні широких інфляційних 

цілей, проте відносно низький рівень довіри до грошово-кредитної політики 

не дає можливості встановлювати цінову стабільність її основною 

стратегічною метою. Цей режим грошово-кредитної політики може 

застосовуватися лише як перехідний - на період проведення низки 

структурних реформ, необхідних для підвищення рівня довіри до влади, та 

забезпечення умов для переходу до більш досконалого виду режиму 

інфляційного таргетування. 

Головна перевага режиму спрощеного інфляційного таргетування полягає у 

можливості оголошення і взяття центральним банком зобов'язання щодо 

широкого діапазону коливань показника інфляції в умовах недосконалості 

трансмісійного механізму та неефективності інструментів грошово-

кредитного регулювання. 

З поміж недоліків спрощеного інфляційного таргетування доцільно 

виокремити: збереження певного рівня недовіри до грошово-кредитної 

політики; відсутність ефективного інструментарію грошово-кредитного 

регулювання для досягнення оголошених цілей; неефективність у разі 

значного зовнішнього шоку та високого рівня відкритості економіки. 

Ураховуючи те, що Україна є державою з перехідною економікою та 

надмірним і нестабільним рівнем інфляції, запровадження вибіркового 

інфляційного таргетування потребує проходження таких двох послідовних 

етапів: 

1) етап дезінфляції, спрямований на оптимізацію рівня інфляції; 
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2) етап цінової стабільності, що має забезпечувати умови для підтримання 

інфляції на оптимальному рівні. 

Етап дезінфляції - це період, протягом якого монетарна влада (Національний 

банк України) у співпраці з урядом повинна внести такі зміни в режим 

грошово-кредитної політики, які здатні забезпечити зниження інфляції до 

оптимального рівня. Серед цих змін можна виокремити: забезпечення 

інституційної незалежності Національного банку України та посилення 

координації його діяльності з Урядом; підвищення ефективності грошово-

кредитних інструментів регулювання грошового та валютного ринків; 

запровадження режиму гнучкого курсоутворення; створення технічних 

передумов щодо якісного прогнозування інфляційних процесів тощо. 

Слід зазначити, що на етапі дезінфляції особливої гостроти набуває проблема 

підтримання бажаних темпів зростання ВВП, оскільки застосування 

дезінфляційних заходів, як правило, спричиняє певні економічні витрати. 

Тому бажане зростання ВВП має бути контрольною метою центрального 

банку з експліцитним статусом і слугувати обмежувальним фактором 

дезінфляційної стратегії. Це означає, що потреби зростаючої економіки у 

збільшенні грошової маси мають задовольнятися Національним банком 

України не будь-якою ціною, а з мінімальними втратами ВВП, що 

проявляється через певне гальмування темпів його зростання. 

 

Хуторна Мирослава Емілівна 

Якщо досліджувати думку науковців, то варто відмітити їх полярність щодо 

здатності механізму таргетування виключно ефективно протистояти 

кризовим процесам як у національних, так і глобальних економічних 

процесах. При цьому низька інфляція ще не є запорукою беззаперечного 

економічного зростання, оскільки лише дії Національного банку України 

(навіть в умовах інституційної незалежності) без належної політики Уряду не 

просто не принесе бажаних результатів, але також може ще більше 

ускладнити економічну ситуацію. Окрім проблеми тіньової економіки, яка 

піднімалася вище, критично важливим є переструктурування  вітчизняної 

економіки. Лише той факт, що різке розірвання партнерських відносин з 

Росією автоматично спричинило різке падіння експорту, вказує не стільки на 

тісноту зв’язку між держави, скільки на переважно низьку якість вітчизняної 

продукції, яка не здатна конкурувати на європейських рівнях, а тому як 

ринок збуту обрала РФ. Таргетування інфляцією це не передумова реформ, а 

її результат. До тих пір, поки не будуть реформовані ключові сфери 

вітчизняної економіки (або хоча б конструктивно розпочаті реформи) НБУ 

буде змушений використовувати гібридний механізм, щоб мінімізувати 

негативні прояви даного перехідного періоду.  
 

Діденко Сергій Васильович  

Саме так. У світлі декларацій, розглядаючи їх через призму основних засад 

грошово-кредитної політики, інфляційне таргетування може бути реалізовано в 

результаті синхронізації з діями уряду в напрямку реформування ключових сфер 

економіки. Важливо є те, що діяльність НБУ, в координації дій з урядом, 
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має опиратися на високий рівень незалежності. Інфляційне таргетування, на мою 

(нашу) думку, можна сприймати як і комунікативний інструмент монетарної 

політики з фіскальною, в аспекті забезпечення економічного зростання.  

Щодо експорту. Експорт представлений здебільшого сировинного характеру, 

тому залежність від економічної ситуації в країнах-імпортерах завжди була 

актуальною. Рівень надходжень складає біля 70%. І це спадок економіки СРСР. 

Енергоємна промисловість сировинного експорту обумовлює, окрім 

надходжень, тиск на валюту, а також,  породжує корупцію, що є наслідком 

домінування монополії. Отже, відсутність розвинутого внутрішнього ринку, 

обумовлює складність реалізації інструментів монетарної політики. А проблема 

перехідного періоду поглибилася із подіями на сході.  

Ця  тема не є новою в наукових колах провідних фахівців НБУ та фахівців, 

що представляють ринок банківської діяльності. Ця 

тематика дискутується постійно апелюючи до досвіду країн, які ефективно 

впровадили такий монетарний режим,  і обговорювалися шляхи впровадження в 

вітчизняному секторі банківської діяльності.  

Якщо НБУ забезпечить найближчим часом всі необхідні інституційні 

передумови, а це розвиток валютного ринку та валютних бірж, розбудова 

фондового ринку, ринку строкових фінансових інструментів, розробка та 

реалізація інвестиційних програм фінансування реального ринку, розбудова 

механізмів впливу на раціональні очікування суб'єктів реального ринку (а це 

дотримання орієнтирів), прозорість та відповідальність монетарної влади,...то 

банки будуть аплодувати. Лише за таких умов вони зможуть реалізовувати свій 

потенціал.  
 

Вовк Вікторія Яківна 

З цього приводу повністю погоджуюсь с думкою професора А.А. Гриценка, 

який зазначає, що «в умовах збалансування економіки та грошово-кредитної 

сфери доцільно таргетувати інфляцію як найбільш інтегрований показник. 

Однак при нестабільності валютного курсу даний показник стає 

пріоритетним і підлягає першочерговому урівноваженню».  

Політична криза в країні зумовила погіршення всіх макроекономічних 

показників, зокрема і зростання інфляції. В цих умовах лише за умови 

злагоджених дій уряду та Національного банку України інфляційне 

таргетування може стати дієвим інструментом не лише стримання інфляції, а 

й підвищення прозорості грошово-кредитної політики. Як індикатори 

визначення ефективності інфляційного таргетування можна 

використовувати: досягнення цільових показників інфляції; збільшення 

волатильності обмінного курсу та зменшення волатильності індексів 

споживчих цін; зменшення обсягів валютних інтервенцій НБУ на 

міжбанківському валютному ринку; зменшення рівня інфляційних очікувань 

суб'єктів господарювання. 
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Обговорення питання: Особливості та тенденції розвитку банківської системи в 

умовах економічних трансформацій 
 

Рогожнікова Надія Володимирівна  

Банківська система України, будучи частиною загальноекономічної системи, 

пройшла складний шлях становлення і розвитку ринкових відносин. В умовах 

трансформації економіки, переходу від розподільчої до ринкової системи 

господарювання помітний вплив на її еволюцію зробило руйнування традиційних 

економічних зв’язків між економічними суб’єктами, кризовий стан економіки, 

інфляційні процеси. Банківська система не ізольована від навколишнього 

середовища, навпаки, вона тісно взаємодіє з нею, представляє собою підсистему 

економічної системи. Будучи частиною загального, банківська система 

функціонує в рамках загальних і специфічних банківських законів, 

підпорядкована загальним юридичним нормам суспільства. Її акти, хоча і 

висловлюють особливості банківського сектора, можуть входити в загальну 

систему, як і сама банківська система, тільки в тому випадку, якщо не суперечать 

загальним засадам і принципам та дозволяють будувати загальну систему як 

єдине ціле. Вітчизняні банки проходять серйозну перевірку часом в умовах 

постійних економічних трансформацій. Швидка зміна умов функціонування, 

вплив зовнішнього середовища, необхідність внутрішніх перетворень 

зумовлюють постійне удосконалення банківської системи. Рівень розвитку 

економіки значною мірою залежить від стану банківської системи. Від 

конкурентоспроможності банківської системи залежить ефективність 

функціонування людського капіталу і високотехнологічних галузей 

промисловості, забезпечення населення якісним житлом та задоволення його 

споживчих потреб.  

  

Чепелюк Ганна Миколаївна  

«Світовий досвід засвідчує, що розвиток банківської системи набуває для 

держави стратегічного характеру як чинник забезпечення економічного і 

політичного суверенітету». 

Досвід яких країн Ви пропонуєте нам розглянути, враховуючи особливості 

України? 

 

Рогожнікова Надія Володимирівна 

Зразком побудови банківської системи України є досвід високорозвинутих 

країн. Протягом останніх років розпочався активний процес інтеграції 

банківської системи України у світову фінансову систему на основі її 

адаптації до міжнародних вимог функціонування та регулювання 

банківських систем. Тому в нинішніх умовах стратегічним завданням 

Національного банку України є розбудова стійкої, ефективної, 

конкурентоспроможної банківської системи, яка б сприяла 

довгостроковому економічному зростанню країни, її фінансовій безпеці. 

Вирішення такого завдання може бути забезпечено шляхом поєднання 

трьох взаємопов’язаних напрямів: забезпечення стійкості банківської 

системи, її прозорості та високого рівня конкурентоспроможності  
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Бартош Ольга Михайлівна  

На сьогодні українська фінансово-кредитна система перебуває у стані 

триваючого суспільно-політичного напруження та посилення невизначеностей 

серед економічних агентів щодо подальшого розвитку. В таких умовах 

загострюється проблема ефективного розвитку банківського сектору та 

підтримання його ліквідності. Які  методи  регулювання банків будуть найбільш 

ефективними? 

  

Рогожнікова Надія Володимирівна  

Діяльність банківської системи України характеризується збитковістю, 

нестабільністю та втратою довіри населення. За таких умов набуває 

актуальності питання визначення та аналізу реальної фінансової стійкості 

банків та її моніторинг зі сторони регулятора. У діяльності банків і 

банківських систем оцінка та управління економічною ефективністю 

набувають особливого значення, оскільки вона формує основу їх стабільного 

функціонування й розвитку. Даний аспект повинен підлягати постійному 

моніторингу та регулюванню з боку органів банківського нагляду і 

враховуватися при здійсненні наглядової діяльності та розробки нормативів. 

Більшість методів, що використовуються для аналізу фінансової стійкості 

банків, ґрунтуються на аналізі показників платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості або їхнього поєднання. Але сукупність даних показників, на 

нашу думку, не враховує в повному обсязі всіх факторів, що впливають на 

фінансову стійкість банків. Тому ми вважаємо, що в систему аналізу 

фінансової стійкості банків та банківських систем доцільно включити 

показники, що характеризують їх економічну ефективність.  

  

Хуторна Мирослава Емілівна  

Шановна Надіє Володимирівно, чим на Вашу думку визначається 

конкурентоспроможність банківської системи та банку зокрема в сучасних 

умовах? 

 

Рогожнікова Надія Володимирівна  

Оцінюючи конкурентоспроможність банківської системи, необхідно, 

перш за все, брати до уваги основні її чинники, а саме: здатність вчасно 

й адекватно реагувати на зміни в економічній ситуації; наявність заходів 

зі зміцнення вузьких місць банку порівняно з конкурентами; імідж та 

репутація банку; можливість надання комплексу банківських послуг; 

упровадження інноваційних видів послуг; оновлення існуючих 

технічних потужностей; удосконалення менеджменту, управлінської та 

організаційної структури; розвиток філіальної мережі; рівень навичок та 

професіоналізм персоналу, можливість швидко вирішувати проблемні 

питання. Слід оцінити конкурентоспроможність банківського сектору за 

допомогою «Національного ромбу» конкурентних переваг М. Портера.  
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Обговорення питання: кредитний банківський відсоток, як інструмент 

управління економікою країни 

 

Михайлюта Сергій Леонтійович  

Для управління об’єктами застосовуються як інструменти силового впливу, 

так і інструменти несилового впливу. Останні, активуючи внутрішні енергетичні 

ресурси об’єкта, дозволяють зовнішньому керуючому органу отримати бажаний 

результат з мінімальними затратами власних зусиль і енергії. Такі інструменти є 

особливо цікавими, якщо їх розглядати в площині питань управління соціально-

економічними системами та їх підсистемами (державами, підприємствами, 

окремими людьми...). Чи не найвпливовішим і найпоширенішим інструментом 

управління є гроші та їх похідні. З 70-х років минулого століття гроші стали 

високоліквідним високорентабельним інформаційним продуктом з обмеженим 

правом його виробництва. Банківська система, а отже і весь світ, змінилися. З 

розвитком інформаційних систем, з розвитком  теорії несилової взаємодії, з 

позицій системного світогляду, гроші та їх похідні, як інструменти управління, 

стали особливо цікавим предметом вивчення. 

Одним із інструментів несилового впливу на економіку країни є банківський 

кредитний відсоток.  Розглянемо дію цього інструменту на економіку країни 

(показовим прикладом є Україна). Підвищення кредитного відсотку в 

банківському секторі вище рівня рентабельності підприємств реального сектору 

економіки унеможливлює їх роботу з використанням кредитних та інвестиційних 

коштів,  приводить: або до згортання діяльності підприємств, або ж до випуску 

ними недоброякісної, здешевленої продукції. Закриття промислових підприємств 

приводить до перетоку кадрів із таких підприємств у ті, які здатні забезпечити 

більш швидкий обіг коштів (наприклад, у торгові), що спонукає тимчасове 

збільшення їх активності, отже і успіх (при цьому відбувається згортання галузей 

з повільним обігом коштів: рослинництва в сільському господарстві, 

виробництва, наукоємних розробок, тощо). Тривале збереження високого 

значення кредитного відсотку спонукає згортання виробництва в країні і, 

відповідно, й збільшення частки імпорту у товарообороті країни, наслідком чого є 

відтік коштів з країни та занепаду інших сфер економіки, в тому числі сфери 

торгівлі та банківської сфери. Аналіз залежності рівня економічного розвитку 

країни та рівня життя її населення від кредитного банківського відсотку дозволяє 

отримати чіткий тренд: чим вищий банківський кредитний відсоток, тим гірший 

соціально-економічний стан країни. 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=214&course=3
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Висновок: банківський кредитний відсоток є потужнім інструментом 

управління економікою країни: його рівень здатний впливати на цілі галузі 

економіки в державі потужніше, ніж спеціалізовані державні програми з розвитку 

таких галузей. 

До викладеного вважаю за потрібне додати наступне.  

Відомо, що капіталізм - це економічна система, заснована на принципах 

приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності 

використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу). 

Із вищевикладеного виникають питання:  

1) Що (можливо хто) обмежує бажання власників банків у «розвинених 

країнах» максимізувати прибуток і примушує тримати кредитний відсоток нижче 

рівня рентабельності підприємств реального сектору економіки (Швейцарія, 

Швеція, Японія, Данія, США, ...)?  

2) Чому такі обмеження не діють у «країнах, які розвиваються» (Росія, 

Україна, ... Венесуела, Зімбабве )?  

  

Діденко Сергій Васильович  

Вельмишановий Сергію Леонтійович! 

Читаючи ваше повідомлення, виникає запитання щодо картини оберненого 

зв’язку, яка спостерігалася в вітчизняному банківському секторі в з 2008-

2013 рр., в аспекті постійного зменшення облікової ставки НБУ з рівня 12% 

до 6,5 %, і відповідного зростання (як мінімум стабільно високої) ставки на 

ринку кредитування реального ринку. 

Як Ви це прокоментуєте?  
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Михайлюта Сергій Леонтійович  

Дуже дякую, шановний Сергію Васильовичу, за запитання. 

В повідомленні йдеться про вплив кредитного банківського відсотку на 

реальний сектор економіки. Джерелом такого впливу є комерційні банки, хоча в 

додатку й наведено дані центробанків. Але такі дані використані, виходячи з 

припущення про те, що відсотки комерційних банків у 3-4 рази вищі за відсотки 

центробанків. На мій погляд, загальна якісна картина, при аналізі даних різних 

країн, від цього не дуже спотворюється і може використовуватись, щоб зробити 

реальні висновки (з урахуванням прийнятого припущення). У Вашому запитанні 

йдеться про дещо довший ланцюжок взаємодії (оскільки в цей ланцюжок 

додається Національний банк та його взаємодії з комерційними банками). Тому 

коментар такий: комерційні банки вдало скористалися створеною НБУ 

можливістю. На рівні взаємодії комерційних банків та підприємств реального 

сектору - все відбувається таким чином, як доповів вище. На жаль. 

 

Чепелюк Ганна Миколаївна  

На рівень відсоткової ставки за кредитом впливає вартість ресурсів, яка в 

Україні завжди була високою (за строковими коштами).  Особливо це стосується 

населення. На мій погляд, для зниження відсоткових ставок за депозитами 

необхідні тривалі та багатоаспектні заходи економічної, грошово-кредитної 

політики. Банк не може залучати кошти під 20 %, а надавати кредит під 10 %. 

 

Михайлюта Сергій Леонтійович 

Так, не може. Проте, якщо говорити про банківську систему як таку, що 

дійсно забезпечує економічне зростання, цікавим є досвід ісламських банків, 

діяльність яких більшою мірою є інвестиційною, ніж кредитною: 

http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/087.htm 

 

Чепелюк Ганна Миколаївна  

Шановні колеги, дуже дякую за конструктивну дискусію. Всім творчої 

наснаги та результативного пошуку! 

 

  

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=214&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=5&course=3
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=214&course=3
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ОБГОВОРЕННЯ СЕКЦІЇ 2  

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСАМИ 
 

Обговорення питання: Чинники розвитку системи фінансового посередництва в 

Україні 
 

Криниця Сергій Олександрович 

В ході еволюції економічної системи структура системи фінансового 

посередництва ускладнюється, відбувається трансформація фінансових інститутів 

та фінансових інструментів. На цей процес значний вплив здійснюють як 

позитивні, так і негативні чинники. Ідентифікація цих чинників та аналіз їх 

впливу покликані покращити розуміння процесу розвитку системи фінансового 

посередництва та підвищити ефективність її функціонування. 

На сучасному етапі розвитку фінансового посередництва, що розпочався 

2014 р. після перемоги Революції Гідності та послідуючої російської інтервенції в 

Автономній Республіці Крим та на Донбасі, вочевидь, основними чинниками, які 

зумовлювали вплив на фінансове посередництво стали політичні, хоча не можна 

не зважати і на вплив «мін уповільненої дії» - економічних чинників, що 

закладали підвалини майбутньої кризи в попередні етапи. Отже, серед чинників, 

що впливають негативно на розвиток системи фінансового посередництва в 

Україні є: 

 різке зростання дефіциту бюджету через руйнування економічних об’єктів, 

зменшення бюджетних надходжень та різкого зростання витрат на фінансування 

галузі оборони та охорони правопорядку. Вказана обставина зумовлює 

скорочення реальних доходів як населення, так і економічних суб’єктів, а отже і 

ресурсної бази фінансових посередників; 

 від’ємна динаміка основних макроекономічних індикаторів, висока вартість 

ресурсів у гривні та домінуючі девальваційні очікування формують низький 

попит на банківське кредитування та негативно позначилися на якості дохідних 

активів банків та інших фінансових посередників; 

 лібералізація валютних курсів (через неефективність методів утримання 

валютних курсів на фіксованому рівні) зумовили різку девальвацію гривні вже 

тричі протягом поточного 2014 року, зокрема в січні, березні та серпні, що в свою 

чергу зумовило різкий відплив коштів з депозитних рахунків, номінованих у 

гривні; 

 подальше зменшення рівня привабливості фінансового сектору для 

нерезидентів, незважаючи на зусилля уряду щодо лібералізації економіки та 

антикорупційні дії. На цьому етапі визначальним для інвесторів знову стає 

політична нестабільність; 

 низький рівень капіталізації небанківських фінансових посередників, висока 

залежність від банківського кредитування, проблеми з ліквідністю, низька 

ефективність діяльності, значна обмеженість напрямів інвестування ресурсів 

через нерозвиненість фондового ринку і дефіциту інвестиційно привабливих 

фінансових інструментів; 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=7&course=4
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 зменшення довіри населення до фінансового посередництва через подальші 

девальваційні очікування та політичну нестабільність. 
 
 

Ребрик Михайло Андрійович  

Шановний Сергію Олександровичу, як відомо, у разі вступу в дію закону 

«про люстрацію», під загрозою звільнення опиняться представники 

керівництва Нацкомфінпослуг, Нацкомісії з цінних паперів та фондового 

ринку, а також Національного банку України. Виходячи з цього, як Ви 

оцінюєте потенційний вплив застосування «люстраційного» законодавства 

на подальший розвиток фінансового посередництва в Україні.  

  

Криниця Сергій Олександрович  

Безперечно, реформування всієї управлінської вертикалі вимагає 

люстраційних заходів. Проте формалістський підхід в будь-яких 

починаннях ставить під загрозу досягнення бажаного результату таких 

починань. Безумовно, потрібно усувати від прийняття управлінських 

рішень осіб, помічених в корупційних діяннях, непрозорих схемах тощо. 

Разом з тим сам факт перебування на посаді за минулої влади ще не 

доводить причетності до таких діянь (презумпцію невинуватості ніхто 

не відміняв). З огляду на це, боюся, що бездумне застосування 

механізму люстрації призведе як у відомій приказці про «вихлюпнути з 

водою і дитину». У будь-якому разі фінансовій системі країни потрібні 

високопрофесійні та досвідчені фахівці. 
 

Ребрик Юлія Сергіївна 

 Шановний Сергіє Олександровичу! 

За повідомленням Голови Національного банку України В. Гонтарєвої, відтік 

депозитів з банківської системи України з початку року склав майже 110 млрд 

грн. На Вашу думку, чи є це критичною межею, що суттєво загрожує фінансовій 

безпеці банківської системи з урахуванням дії всіх деструктивних факторів 

макросередовища? Які б заходи з позиції регулятора Ви могли б запропонувати 

для зниження відтоку депозитних коштів фізичних та юридичних осіб? 

  

Криниця Сергій Олександрович  

Важко сказати. що є критичною межею, хоча відтік депозитів у 2014 році 

вже перевершив аналогічні процеси під час глобальної фінансової кризи 

2008-2009 років. Більше того, якщо порівнювати сучасні можливості 

банківської системи з роками глобальної кризи, сьогодні таких 

можливостей на жаль є менше. Всьому причиною відтік іноземних 

інвестицій з банківської системи України, якщо у 2008-2009 роках 

розповсюдженою практикою регулятора був тиск на акціонерів з метою 

докапіталізації фінансових установ, зараз такі можливості вичерпуються. 

 Тому має місце інша розповсюджена (і, на жаль, як показує досвід 

минулої кризи - не завжди ефективна) практика дій регулятора - 

рефінансування проблемних установ. Безпрецедентний розмір такого 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=257&course=4
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=7&course=4
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=259&course=4
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=7&course=4
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рефінансування в жовтні 2014 року у 200 млрд.грн. - наочне тому 

підтвердження. 

Щодо рекомендацій щодо дій регулятора - перш за все можна 

порекомендувати НБУ бути виваженим та послідовним в своїй політиці. 

Політика регулятора має бути зрозумілою учасникам ринку та прозорою, і 

тільки на такій основі можна вести мову про дієвість подальших кроків, 

зокрема і переконання акціонерів (в т.ч. іноземних) у додатковій 

капіталізації, економічних суб’єктів та населення у притоку коштів на 

депозитні рахунки, іноземних кредиторів у рефінансуванні українських 

банків. Можливо став би в нагоді досвід Грузії щодо ліквідації наслідків 

світової глобальної кризи для банківської системи цієї країни (а крім того 

згадаємо, що саме в цей час Грузія так само зазнала руйнівного впливу 

російської окупації). Разом з тим жоден грузинський банк не збанкрутував 

і не був ліквідований, не було такої кількості проблемних банків з 

введенням тимчасової адміністрації тощо. Серед таких заходів регулятора і 

створення «каси взаємодопомоги» (виходячи з розуміння того, що падіння 

одного системного банку викликає «ефект доміно»), і робота з іноземними 

акціонерами та кредиторами тощо.  
  

Ребрик Михайло Андрійович 

Функція рефінансування проблемних банків, або іншими словами - функція 

кредитора останньої інстанції - класично розглядається як одна з базових функцій 

центрального банку. Якщо не помиляюся, Європейський центральний банк через 

постійно діючу лінію рефінансування надає кредити банкам майже в 

необмежених обсягах. Відомою є програма «кількісного пом’якшення» в США. 

можна навести безліч прикладів того, що рефінансування з боку центральних 

банків має позитивний вплив на стабільність функціонування банківської 

системи, сприяє підвищенню довіри населення, стимулює розширення 

кредитування реального сектора. 

Виходячи з цього, виникає декілька питань: 

1)  які основні причини Вашого негативного ставлення до рефінансування 

проблемних банків з боку НБУ? 

2) чи є реальна альтернатива рефінансуванню для підтримки ліквідності і 

фінансової стійкості банківської системи України? 

3) які зміни, на Вашу думку, могли б підвищити ефективність операцій з 

рефінансування і 

4) яким чином можна запобігти перетіканню коштів, отриманих за 

операціями з рефінансування, на валютний ринок України? 

  

Криниця Сергій Олександрович 

Якщо ми вже згадуємо ефективність грошово-кредитної політики західних 

центробанків, в т.ч. і рефінансування, то давайте говорити про основну його 

мету - не стільки підтримка ліквідності самої банківської системи, як вплив 

на економічне зростання та запобігання стагнації. Можна довго говорити про 

те, що би було, якби ФРС вчасно втрутилася в ситуацію з Lehman Brothers, 
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але ми прекрасно розуміємо, що банкрутство цього інвестиційного банку 

було скоріше таким собі casus belli, але аж ніяк не причиною кризи. 

Яка мета дій НБУ? Хтось може конкретно пояснити, показати планований 

ефект від вливання тих 200 млрд.? Підтримка банківської системи? ОК! 

Запобігання проблемам у системних банках? Добре! Врятувати чийсь бізнес? 

Ну теж в принципі зрозуміло. Але ж що далі? 

Тобто не варто сприймати мої слова як негативне ставлення до 

рефінансування з боку регулятора як інструменту грошово-кредитної 

політики (це ж те саме, що негативно ставитися до молотка, даруйте за 

порівняння). Але наразі ми не спостерігаємо бажаного ефекту від таких дій 

регулятора. 

Альтернатива рефінансуванню - класично - інвестиції, кредити, депозити. 

Що з них є найбільш реальним? Знову ж таки, проблеми треба вирішувати, 

комплексно,  не «гасити пожежу» 

Вже писав про це вище, не хочу повторюватися, але тільки аргументована 

політика регулятора може навести лад у фінансово-кредитній системі. То 

стосується і рефінансування (зокрема, запровадження прозорого і 

зрозумілого механізму рефінансування фінансово-кредитних установ), те 

саме стосується і «мародерів» на валютному ринку. Вочевидь 

адміністративні заходи впливу і суб’єктивні, і водночас неспроможні навести 

там лад. 

Які Ваші пропозиції щодо згаданих проблем? 

 

Ребрик Михайло Андрійович  

Перше, що приходить на думку - це цільові аукціони з підтримки 

ліквідності. Іншими словами, можливо, доцільно було б НБУ надавати 

банкам ресурси під конкретні інвестиційні проекти або важливі кредити 

реальному сектору, щоб ресурс не потрапляв на валютний ринок і не 

йшов на споживче кредитуванні, що по суті є підтримкою зарубіжних 

товаровиробників замість вітчизняних. Так, у даному випадку НБУ 

прийшлося б створювати певний не властивий йому орган з оцінки 

інвестиційних проектів, однак, на мою думку, виходячи з важливості 

запуску інвестиційних процесів на сучасному етапі в Україні, дані 

витрати є цілком виправданими. 

Також з метою обмеження перетікання ресурсів, отриманих з 

операціями з рефінансування, на валютний ринок, можливо, доцільно 

було б обмежувати можливості проведення операцій на валютному 

ринку банкам, що звертаються для отримання рефінансування. 

Підкреслю, що мова йде саме про обмеження, посилений контроль, а не 

про повну заборону. 

 

Криниця Сергій Олександрович  

Так, певно найефективніший шлях - надання цільового 

рефінансування. І власне потреба в ньому мала би визначатися за 

групою критеріїв потреби банків в «довгих» грошах для 

довгострокового кредитування. 
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Не знаю, чи потрібно НБУ оцінювати власне інвестиційні проекти, під 

які би виділялися вказані кошти. То вже справді не функція 

регулятора.  

 

Ребрик Михайло Андрійович  

ІМХО, якщо не оцінюватиме - створить простір для зловживань:  

1) гроші можна буде викачувати у завідомо збиткові проекти; 

2) гроші можна буде отримувати під фіктивні проекти і у 

подальшому спрямовувати знову ж таки на валютний ринок і ці 

схеми тільки навскидку. якщо  подумати, можна ще згенерувати) 

хоча, з іншого боку, якщо подумати, то в принципі  можна 

розробити і механізми запобігання зазначеним зловживанням. 

 

Криниця Сергій Олександрович  

Та це зрозуміло. Хоча, за великим рахунком, ще один регулюючий орган 

(бодай в форму додаткового структурного підрозділу НБУ) - теж додатковий 

чинник суб’єктивізму у прийнятті рішень. 

Мова йде про розробку системи критеріїв та загального механізму який би 

формалізував автоматичність надання рефінансування з одного боку, з іншого - 

справді запобіг би таким зловживанням. 

 

Ребрик Михайло Андрійович  

Шановний Сергію Олександровичу, з січня 2014 року дійсно спостерігається 

зниження обсягів банківського кредитування. Так, скорочення кредитів, 

наданих резидентам у національній валюті, за даними НБУ протягом 8 

місяців 2014 року склало близько 8%. Кредитні портфелі банків в іноземній 

валюті протягом вказаного періоду також реально  скоротилися приблизно на 

3,8%, хоча номінально продемонстрували зростання на 53% внаслідок 

переоцінки з урахуванням девальваційних тенденцій. При цьому частка 

простроченої заборгованості  зросла на 3,5 в.п. (з 7,7 до 11,2 %), що дійсно 

свідчить про погіршення якості дохідних активів. Однак чи є  низький попит 

на банківське кредитування  домінуючим фактором у зазначених процесах? 

Так, згортання кредитування в Україні може бути викликано скороченням 

пропозиції кредитів з боку самих банків під впливом низки факторів: 

- зростання кредитних ризиків; 

- зниження запасів ліквідності банків, що можуть бути спрямовані у кредити 

(зокрема, внаслідок значного відтоку депозитів фізичних осіб); 

- переорієнтації банків з кредитування на проведення спекулятивних 

операцій з іноземною валютою, які характеризуються більш високою 

дохідністю внаслідок значної волатильності валютних курсів тощо. 

 

Криниця Сергій Олександрович  

Безумовно, вказані Вами фактори досить актуальні. На жаль, 

повторюється практика 2008-09 років, а регулятор, як свідчить з його 

кроків, так і не вивчив урок минулої кризи. 
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Гаряга Леся Олегівна 

Варто також зазначити, що за перші 9 місяців 2014 р. банківська система 

України зіткнулася з системними труднощами, які супроводжуються не тільки 

проблемами кредитування та зростанням проблемної заборгованості. 

Станом на 30.09.2014 р. кількість банків, які знаходяться у стадії ліквідації 

складає 20 одиниць; кількість банків, строк ліквідації яких завершено та 

ліквідаторами яких вживаються заходи щодо виключення банків з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до 

вимог статті 98 Закону України «Про банки і банківську діяльність», починаючи з 

кінця 2012 року і закінчуючи 01.09.2014 р. (Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Діалогбанк»), складає 15 одиниць; кількість банків з 

тимчасовою адміністрацією (Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) складає 

12 одиниць. 

Банківська діяльність, на сьогодні, все частіше супроводжуються фактами 

тимчасової втрати платоспроможності в іноземній валюті діючими банками у 

зв’язку з проявами операційних ризиків системного характеру. 

Третій квартал 2014 р., на жаль, наповнений прикладами, коли банки не 

могли купити валюту на ринку навіть для того, щоб розрахуватися із 

заборгованістю за зовнішніми позиками. Зарегульованість валютного ринку, 

ліміти на продаж готівкової валюти по 200 дол. США в одні руки, обмеження на 

видачу готівкової валюти з депозитів в сумі 15000 грн. в еквіваленті на добу не 

тільки не сприяли стабілізації валютного ринку, а й привели до тимчасової втрати 

платоспроможності в іноземній валюті усіма українськими банками. Періодично 

доводиться стикатися з тим, що банки, забезпечені ліквідністю і готові повністю 

або частково виконувати свої зобов’язання, ховаються за обмеження регулятора, 

що створює на ринку нездорову атмосферу і вже зовсім не сприяє підвищенню 

довіри до українських банків. 

  

Криниця Сергій Олександрович  

Звісно, такого роду обмеження об’єктивно не  можуть поліпшити стан 

валютного ринку. 

Але оскільки ми вже завели мову про валютне регулювання. Багато фахівців 

та науковців вказують на значну недооцінку гривні. Хтось опирається на 

індекс БігМака, хтось серйозніше порівнює грошову масу (включаючи 

тіньовий ринок), виводячи реальний паритет десь на рівні 4,8 грн. за долар). 

Наскільки такі погляди є обґрунтованими?  Чи це просто спроба «погасити» 

валютну паніку? 

  

Гаряга Леся Олегівна  

Так, дійсно, за даними індексу БігМака, які кожні півроку публікує 

англомовний щотижневий журнал The Economist, станом на липень 2014 

р. українська валюта недооцінена на 66,1% і повинна коштувати 3,96 

грн./$. Звичайно, в такому підході є певний сенс, але об’єктивну 

ситуацію на українському валютному ринку цей індекс на сьогодні не 

відображає.  
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Якщо звернемося до інших показників, таких як реальний ефективний 

обмінний курс гривні (розрахунковий валютний курс, що є індикатором 

зміни цінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів по 

відношенню до продукції основних торговельних партнерів країни), то 

цей показник у січні-липні 2014 р. знизився на 24,0% порівняно з 

початком року. Також за даними НБУ упродовж січня-серпня 2014 року 

гривня подешевшала до долара США за безготівковими операціями на 

66,9%, а за операціями з продажу населенню готівкового долара США - 

на 65,5%. На сьогодні ситуація не стала кращою, незважаючи на зусилля 

регулятора. 

Щодо погашення «валютної паніки», то найближчим часом навряд чи це 

вдасться, оскільки на цей процес впливають не тільки фінансово-

економічні показники, а й соціально-психологічні чинники.  

 

Шабанова Олена Вікторівна  

Ще однією із значних проблем, що виникають на перешкоді розвитку 

інститутів фінансового посередництва, стає незначні обсяги заощаджень в 

Україні. Сучасна багатогалузева і впливова система фінансового посередництва є 

характерною для країн зі стабільно високим рівнем середньодушового доходу. 

Для вирішення цієї проблеми Україні слід вжити великомасштабних заходів для 

підвищення життєвого рівня населення, їх доходів, а також доходів 

господарюючих суб’єктів, що потребує значних зусиль та тривалого часу. 

  

Третяк Наталя Миколаївна  

Заощадження населення є  найважливішим джерелом формування інвестицій, 

без яких стабільний соціально-економічний розвиток держави є неможливим. 

Щоб інвестиційний процес в економіці країни розвивався успішно, повинні 

активно формуватися заощадження населення. Сприяння зростанню обсягів 

заробітної плати, що у кінцевому результаті призведе до зростання заощаджень, 

має бути одним з пріоритетних напрямів економічної політики держави. 

 

Криниця Сергій Олександрович  

Що на Вашу думку мало би сприяти зростанню обсягів заробітної плати? 

Одними обіцянками з білбордів, на жаль, проблему не вирішити. 

 

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Формування заощаджень є, дійсно, важливим. Більшість людей прагнуть 

до створення для себе «подушки безпеки», щоб відчувати себе більш 

впевнено в умовах нестабільної політичної ситуації. Інше питання - 

створити умови для активізації заощаджень громадян, їх залучення до 

фінансування проектів та програм соціально-економічного розвитку. 

  

Криниця Сергій Олександрович  

Конкретно - які умови? Що мав би зробити НБУ, КМУ, ВРУ etc? 
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Цікановська Наталія Анатоліївна  

Держава повинна використати інвестиційний потенціал заощаджень 

домогосподарств для реалізації проектів із пріоритетних напрямів 

соціально-економічного та культурного розвитку (національних 

проектів). Перспективним механізмом реалізації національних проектів 

є створення державно-приватних партнерств на основі договорів 

концесії, коли концесіонер (приватна компанія) випускає довгострокові 

цільові облігації, а концедент (держава) надає державні гарантії щодо 

збереження коштів, вкладених в такі облігації. Водночас повинні бути 

розроблені заходи щодо забезпечення належного контролю і 

встановлення відповідальності за планування та реалізацію 

інвестиційних проектів, перерозподіл ризиків від держави до бізнесу, 

розробка механізмів відшкодування можливих збитків фінансовим 

установам при фінансуванні таких проектів. 

 

Криниця Сергій Олександрович  

Це зрозуміло, але от чи витримає державно-приватне партнерство 

конкуренцію з банками у сфері залучення коштів від 

домогосподарств? Довгострокові цільові облігації під державні 

гарантії - звучить гарно, але для більшості дрібних потенційних 

інвесторів саме довгостроковість є фактором непевності порівняно з 

тим же короткостроковим банківським депозитом ще й з можливістю 

довгострокового розірвання договору. 

  

Чернявська Любов Валентинівна  

На нашу думку, в теперішніх умовах люди себе не почувають впевнено 

навіть тоді, коли вони мають заощадження, зокрема на депозитних рахунках у 

банках, оскільки не всі банки виконують свої зобов’язання вчасно і в повному 

обсязі. Окрім того, часто у випусках новин, в науковій і публіцистичній літературі 

висвітлюються питання кризи банківської системи, що ще більше спричинює 

паніку населення, і бажання якнайшвидше забрати свої заощадження з банків.  

Ще гірша ситуація з жителями тимчасово-окупованих територій. Так, 

наприклад, ті, хто мали депозити в банках України і відкривали їх в Криму і м. 

Севастополі і прийняли громадянство держави-окупанта, звертаються до фонду 

гарантування вкладів держави-окупанта з вимогою повернути кошти. А от ті, хто 

не набув іншого громадянства, окрім України, змушені чекати невідомо доки 

прийняття рішення банком щодо відновлення прав на свої вклади громадянами - 

Патріотами України. Це саме стосується і кредитних карток клієнтів. Тому на 

нашу думку, необхідна виважена державна політика щодо забезпечення захисту 

прав громадян України. Це б, на нашу думку, сприяло відновленню довіри до 

банків України.  

 

Харченко Анатолій Миколайович  

Оскільки останнім часом прослідковується збільшення попиту на якісні 

зміни у виконанні державою своїх функцій і забезпеченні побудови та розвитку 

громадського суспільства, то відповідно, необхідно працювати над задоволенням 
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його, якщо хочемо бачити Україну європейською з різних аспектів, а не тільки на 

папері. Вважаю, що людина має бути найвищою цінністю держави на шляху до 

реалізації вищесказаного, тому слід відмітити необхідність посилення 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ всіх інституцій перед громадянином. Немає 

відповідальності - відбувається порушення прав і свобод людини в усіх сферах 

життя. У першу чергу роблю акцент на права і свободу економічну 

домогосподарств. Тому і прослідковується проблема використання приватних 

фінансів через фінансовий ринок на розвиток економіки. Адже комерційні банки 

не можуть виконати зобов’язання здійснити виплати за депозитами і показують 

пальцем на головний офіс банку який зазвичай знаходиться у іншому регіоні, а 

там люб’язно говорять про ФГВФО. Страховики не виконують зобов’язання тому, 

що шукають причини вини у третіх особах чи у не отриманому судовому рішенні, 

чи проблемі встановлення «адекватної» ринкової ціни і т.д. Кредитні спілки не 

виконують свої зобов’язання тому, що швидко «кивають п’ятами». А згадувати та 

надіятися на інших фінансових посередників і то менше вдається. У цих 

відносинах звичайна людина (приватний інвестор) чи споживач послуги отримує 

паузу, яка тягнеться не місяцями, а роками і гроші власні стають чужими. У світлі 

цього вимальовується просте питання, а хто ж готовий стимулювати економіку, 

зокрема розвиток фінансового посередництва, своїми заощадженнями? Відповідь, 

як на мене, очевидна. Час часто стає набагато дорожчим, аніж «обіцяна» 

відсоткова ставка. 

  

Криниця Сергій Олександрович  

От про зусилля хотілося би більше почути. 

  

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Обговорюючи проблеми розвитку фінансового посередництва, важливо 

підкреслити значимість економічних реалій, в яких відбувається становлення 

фінансового ринку. Вагомою проблемою економічного характеру, яка стримує 

розвиток фінансових посередників, є недостатній рівень доходів громадян. В 

умовах обмеженого рівня доходів більшість домогосподарств мають «близький 

горизонт» планування сімейного бюджету, без «установки до накопичення». До 

того ж, доступність споживчого кредитування сформувала групу громадян із 

нульовими заощадженнями, які переорієнтували заощаджувальну модель 

поведінки на кредитну. 

  

Нагайчук Неля Григорівна  

Слід також розглядати сегментарні чинники, що впливають на розвиток 

фінансового посередництва в Україні. Стосовного страхового сектору, то 

причинами, що визначають низький розвиток посередницької діяльності 

страхових компаній  в Україні є: - недостатньо розвинутий фондовий ринок та 

обмеженість ефективних і надійних фондових інструментів; - жорстке державне 

регулювання процесу розміщення коштів страхових резервів; - недостатність 

державного регулювання інвестиційних процесів; - недостатній обсяг 

інвестиційних ресурсів в окремо взятого страховика, що обмежує його 

інвестиційні можливості; - відсутність відкритої інформації про потенційні 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=7&course=4
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=251&course=4
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=219&course=4


42 
 

об’єкти інвестування; - обмеження інвестиційної діяльності, що пов’язано з 

вимогами засновників, угодами з партнерами, наприклад банками; - наявність 

високих інвестиційних ризиків та низький рівень корпоративного управління; - 

відсутність наукових досліджень з проблем підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності страхових компаній. 

  

Криниця Сергій Олександрович  

«Недостатність державного регулювання інвестиційних процесів». 

А що на Вашу думку мало би змінитися у державній інвестиційній політиці?  

 

Ребрик Михайло Андрійович  

Згоден! На мою думку, в Україні можна говорити не про «недостатність», 

а скоріше про зарегульованість інвестиційних процесів 

А от про недостатній захист прав інвесторів говорити можна і необхідно. 

Так, за 23 роки незалежності не спромоглися створити закон «про 

кредитування», іноземні банки тікають з України, оскільки через суд 

можна довести, що кредити повертати не обов’язково. Можливо, хтось 

може навести додаткові приклади порушення прав інвесторів? 

І навпаки, існує норма про можливість дострокового повернення 

депозитних коштів, яка, наскільки мені відома, є виключенням із світової 

практики. Виходить, що кредити банки достроково повернути не можуть, а 

от депозити достроково повертати повинні. Здається, управління 

ліквідністю у таких умовах перетворюється на гру в казино  

  

Криниця Сергій Олександрович  

Щодо питання можливості дострокового повернення депозитів. Питання 

піднімалося не раз, але знову ж таки проблема знаходиться в юридичній 

площині (норми Цивільного кодексу України, судова практика тощо). 

  

Ребрик Михайло Андрійович  

Так, мова якраз і йде про законодавчі вади у сфері захисту прав 

інвесторів в Україні. 

  

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Потребує врегулювання недостатня інформаційна прозорість фінансових 

посередників. Існуючі законодавчі вимоги та процедури розкриття інформації про 

їх діяльність ще не в повній мірі відповідають міжнародно-визнаним стандартам, 

а також потребам споживачів фінансових послуг. 

Так, важливим соціально-психологічним чинником поведінки суб’єктів 

господарювання є їх індивідуальні очікування, або суб’єктивна оцінка стану 

речей. Такі очікування можуть бути ірраціональними в умовах невизначеності та 

асиметрії інформації. У випадку, коли потенційні вкладники не володіють повною 

інформацією, достатньою для об’єктивної оцінки очікуваної доходності та ризику, 

їх вибір значною мірою обумовлюється загальною оцінкою ситуації на 

фінансовому ринку та діючих на ньому фінансових установ. Тому чим частіше 

окремі фінансові установи не виконують свої зобов’язання перед споживачами 
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фінансових послуг, тим нижче потенційні клієнти оцінюють надійність будь-якої 

фінансової установи.  

  

Криниця Сергій Олександрович  

«Відсутність наукових досліджень з проблем підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності страхових компаній». 

Ну то вже конкретно залежить від нас з Вами :) 

 

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Дійсно нагальним є питання дефіциту фінансових інструментів, оскільки 

пропозиція надійних для інвестування цінних паперів обмежена. Вітчизняний 

ринок цінних паперів відзначається низькою капіталізацією, недостатньою 

прозорістю, обмеженою ліквідністю, домінуванням позабіржового сегменту. До 

того ж, спостерігається дещо деформована структура ринку із превалюванням 

сегменту акцій та обмеженим обігом інших видів фінансових інструментів. 

Переважна більшість цінних паперів мають документарну форму випуску, що 

ускладнює їх обіг та зумовлює високу вартість трансакційних витрат. Діючий 

механізм торгівлі цінними паперами не дозволяє встановити реальну вартість 

цінних паперів, що сприяє утворенню тіньових схем реалізації активів, ускладнює 

продаж акцій, що належать міноритарним власникам, за справедливою ціною. 

Наявна слабка взаємодія фондових бірж з інституціями виконання біржових 

договорів, відсутні прийнятні механізми клірингу. Права інвесторів слабко 

захищені, зокрема, на вітчизняних біржах немає гарантійного фонду, який би 

забезпечував відшкодування втрат інвесторів тощо. 
  

Ребрик Михайло Андрійович  

Як Ви вважаєте, чи є низький рівень фінансової грамотності населення 

України одним із впливових чинників, що стримують розвиток фінансового 

посередництва? 

Чи є робота Національного банку України та вишів, що входять до його 

структури, у напрямі фінансової просвіти населення актуальною і головне - 

дієвою? 

  

Чернявська Любов Валентинівна  

Досвід світових фінансових криз показує, що найбільші втрати внаслідок 

таких криз зазнають країни з найвищим рівнем фінансової культури населення 

(США, Гонконг, Японія тощо). 

 

Ребрик Михайло Андрійович  

Дійсно, це інша сторона медалі: значний розвиток фінансових ринків 

призводить до широкого охоплення фізичних та юридичних осіб 

фінансовими, зокрема інвестиційними, операціями. внаслідок цього 

чутливість індивідуальних інвесторів до стану фінансових ринків значно 

зростає, а негативні наслідки фінансових криз багатократно посилюються. 

Однак, позитивних моментів для економіки країни та добробуту населення у 

випадку суттєвого розвитку фінансового посередництва також багато. Тому 
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питання полягає в тому, чи стоїть фактор низької фінансової грамотності 

населення в Україні на заваді розвитку фінансового посередництва. Якщо 

так, чи дієвими є заходи, що застосовуються нашою країною для вирішення 

даної проблеми  

 

Криниця Сергій Олександрович  

«Чи стоїть фактор низької фінансової грамотності населення в Україні на 

заваді розвитку фінансового посередництва». 

На мою думку тут маємо говорити про якісні рівні розвитку фінансового 

посередництва. Якщо про усталену практику функціонування фінансово-

кредитних установ (тих же банків, кредитних спілок, ломбардів тощо) - то мабуть 

що ні. Тут можемо проводити паралелі з політичною грамотністю, коли 

кандидати на позачергових виборах у ВРУ не гребують рекламою на кшталт 

«Поверну долар по 8», розраховуючи на ту саму низьку як політичну, так і 

фінансову грамотність електорату. 

Але ж ми орієнтуємося на якісний розвиток. ІМХО без фінансової 

грамотності неможливі якісні зрушення, зокрема розвитку фондового ринку, 

системи недержавного пенсійного забезпечення, всієї інвестиційної складової 

фінансового посередництва з його стимулюючим впливом на реальний сектор 

економіки 

 

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Динамізація розвитку фінансового посередництва неможлива без зміни 

менталітету населення, без виховання фінансової культури, під якою 

розуміємо соціально-психологічне сприйняття населенням системи 

фінансового посередництва, рівень усвідомлення людьми необхідності 

самостійно турбуватися про своє фінансове благополуччя, розуміння 

обмежених можливостей держави щодо їх соціальної підтримки. 

  

Криниця Сергій Олександрович  

Залежність абсолютно зрозуміла. У первісних людей не було фінансових 

криз, бо не було фінансів.  

 

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Саме процеси автономізації фінансової сфери, її відрив від сфери реального 

виробництва та розвиток за своєю власною логікою, в  основні  якої - 

прагнення отримати спекулятивний прибуток за короткий проміжок часу, 

стало причиною появи нових системних ризиків та виникнення кризових 

явищ на фінансовому ринку. Водночас процеси глобалізації фінансового 

середовища сприяли охопленню фінансовою кризою світових ринків 

капіталу.  

  

Ткаченко Наталія Володимирівна  

Оцінка ефективності таких соціальних заходів, яким зокрема є програма 

USAID, НБУ та УБС з підвищення фінансової грамотності, потребує 

значного часу. Навряд чи ми можемо дати оцінку дієвості цих заходів вже 
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зараз, тим паче пов’язати їх з впливом на розвиток фінансового 

посередництва на даному етапі. 

  

Ткаченко Наталія Володимирівна  

Коли ми говоримо про чинники розвитку, маємо на увазі ті фактори, які 

стимулюють або навпаки стають на заваді. Автор чомусь згадав лише негативні 

чинники розвитку системи фінансового посередництва. Які ж фактори 

стимулюють розвиток фінансового посередництва в Україні на даному етапі? 

  

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Важливою передумовою подальшого розвитку фінансового  посередництва в 

Україні є підвищення рівня довіри громадян до фінансових посередників. 

Довіра відображає рівень суспільної підтримки, визнання, виконуючи 

легітимуючу функцію. Відносини довіри можуть бути сформовані на основі 

позитивного досвіду реалізації довірчих очікувань. Довіра громадян до 

фінансових установ залежатиме від того, наскільки дієвим буде механізм 

забезпечення їх фінансової безпеки, адже рівень довіри тим вищий, чим 

більш передбачуваним є рівень безпеки та надійності.  

  

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Одне із можливих пояснень повільного розвитку  фінансових посередників 

пропонує теорія біхевіористичних (поведінкових) фінансів, яка враховує 

соціально-психологічні чинники економічної поведінки суб’єктів 

господарювання. З поміж таких чинників значний вплив на поведінку суб’єктів 

має менталітет - світосприйняття, система цінностей суспільства. Так, 

характерною особливістю менталітету пострадянського суспільства є патерналізм 

- підвищені очікування, які пред’являються державі щодо рівня соціального 

забезпечення громадян, внаслідок чого громадянам властива пасивна поведінка 

щодо формування власних заощаджень.  

  

Харченко Анатолій Миколайович  

Підтримую Ваш коментар і хочу додати, що одним з чинників повільного 

розвитку фінансових посередників можна визнати ДОВІРУ. Соціологічні 

дослідження центру Інституту Геллапа, які проводилися у 135 державах світу 

показали, що Україна увійшла у ТОП 10, де зафіксована найнижча довіра до 

фінансових установ. Розглядаючи «у деталях» окремо банки і небанківські 

фінустанови, то відсоток довіри склав 24% і 17% відповідно. Очевидним є те, 

що довіру важко створити в умовах безвідповідальності соціальної, правової, 

політичної чи особливо економічної. І ці речі, на мою думку, для кожного 

суб’єкта фінансового ринку (а особливо домогосподарств) з урахуванням 

останніх подій у державі є ключовими. Низька довіра та її зниження до 

фінустанов говорить про постійне зменшення темпів розвитку економіки 

держави на майбутнє і зокрема звуження фінансового посередництва.  
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Криниця Сергій Олександрович  

От, з одного боку, ми говоримо про низький рівень довіри громадян до 

фінансових інституцій, і пропонуємо його підвищити зокрема шляхом посилення 

та розширення системи державних гарантій, з іншого - про патерналістський 

менталітет суспільства. Чи не вбачається Вам у цьому протиріччя? Тобто чи не 

підживлюватимемо отим посиленням державних гарантій патерналістських 

настроїв замість підвищення відповідальності кожного члена суспільства за свої 

рішення, в т.ч. і у фінансовій сфері. 

  

Харченко Анатолій Миколайович  

Не вбачаю тут протиріччя, оскільки, як вважаю, це різні речі. Одна справа 

державні гарантії, а інша ліцензування і ефективний нагляд за діяльністю у 

фінансовій сфері та, відповідно, притягнення до відповідальності з 

відповідними наслідками за шахрайство та порушення законодавства.  

  

Криниця Сергій Олександрович  

Так мова ж не стільки про шахрайство йде, стільки про відомий рівень 

інфантильності суспільства 

  

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Діяльність фінансових посередників, у свою чергу, позитивно впливає на 

кон’юнктуру фінансового ринку, оскільки: 

1)підвищується попит на цінні папери, що сприяє розвитку первинних ринків 

та зростанню капіталізації фондового ринку;  

2)модернізуються корпоративні фінанси, зокрема змінюється структура 

капіталу підприємств у напрямі збільшення фінансування через емісію 

корпоративних цінних паперів;  

3)покращується моніторинг підприємств шляхом участі у корпоративному 

управлінні в якості міноритарного інвестора;  

4)зменшуються витрати на інформацію та трансакційні витрати за рахунок 

ефекту масштабу, що впливає на ефективність розміщення пенсійних активів;  

5)підвищується прозорість ринку за рахунок публічного оприлюднення 

інформації про результати діяльності фінансових посередників;  

6)активізується конкуренція на ринку фінансових послуг щодо залучення 

заощаджень суб’єктів господарювання і домогосподарств;  

7)вдосконалюється технічна інфраструктура фінансового ринку;  

8)створюються нові фінансові інструменти, стратегії інвестування та 

управління ризиками.  

  

Третяк Наталя Миколаївна  

Які на вашу думку доцільно запровадити заходи що подолання дефіциту 

бюджету країни?  

  

Цікановська Наталія Анатоліївна  

В умовах воєнної економіки питання стоїть гостріше: не подолання 

дефіциту бюджету, а уникнення дефолту. Цікавим для нас, фінансистів, є 
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те, що нові воєнні умови спричинюють появу нових джерел фінансування, 

наприклад, військовий збір, військові облігації, кошти волонтерських 

організацій, гуманітарна допомога інших країн, воєнні трастові фонди 

країн НАТО. Враховуючи значний дефіцит бюджету та державний борг 

України до початку військових дій, те, що сьогодні Україна не об’явила 

дефолт по своїх зобов’язаннях, на фоні колосальних затрат на 

фінансування армії, матеріальних виплат пораненим та їх реабілітацію, 

сім’ям загиблих, відновлення інфраструктури в зоні АТО  і т.д., можна 

пояснити, на мою думку, зусиллями суспільства щодо матеріальної 

підтримки фінансування деяких статей витрат як простими громадянами, 

так і бізнес-елітою держави. З цього слідує, що державні фінанси сьогодні 

трансформуються в суспільні фінанси, над цільовим використанням яких 

посилюється громадський контроль. 
  

Ребрик Юлія Сергіївна  

Ураховуючи ситуацію одночасної реалізації в Україні політичної, 

економічної та фінансової кризи оперативне подолання дефіциту 

державного бюджету, на мою думку, є взагалі неможливим. Це 

обумовлено наступними тенденціями: 

- питома вага захищених видатків бюджету 2014 року складає 91, 2 %; 

- переплата податків до бюджету становить 37, 3 млрд грн.; 

- зовнішній державний борг України перевищив критичний рівень - 60 % 

ВВП.  

З урахуванням зазначених тенденцій необхідним є здійснення реформ 

щодо стимулювання малого та середнього бізнесу, що надасть можливість 

у перспективі збільшити податкові надходження до бюджету та 

стимулювати зростання ВВП, що, у свою чергу, забезпечить зростання 

загальної ділової активності в країни та підвищення добробуту населення. 

 Крім того, враховуючи вибір Україною стратегії європейської інтеграції, 

необхідним є створення інституту підтримки виробників, особливо діючих 

чи потенційних експортерів, які б могли надавати консультації з приводу 

переходу на європейські стандарти якості продукції та послуг, особливості 

митного регулювання товарообороту з країнами ЄС, специфіку 

оподаткування в країнах ЄС тощо.  

  

Криниця Сергій Олександрович  

Про оперативне подолання бюджетного дефіциту і не йдеться. З тим, 

чого не можна було подолати в кращі роки, годі і сподіватися упоратися 

в період кризи. 

Інша справа, що економіка України (та і її суспільство загалом) стоять 

перед вибором - або режим жорсткої економії і реальне проведення 

довгоочікуваних реформ (ціною непопулярних заходів), або 

відтерміновані, але катастрофічні по своєму впливу соціальні потрясіння 

внаслідок ймовірного дефолту. 
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Соловйова Вікторія Володимирівна  

Ще однією з проблем розвитку фінансового посередництва є податкове 

регулювання. Регулюючий вплив податків на діяльність фінансових посередників 

реалізується за допомогою спеціальних інструментів, вбудованих у податкову 

систему в цілому, і в кожний податок окремо. В зв’язку з цим виникає 

необхідність сформувати таку систему податкового регулювання фінансових 

посередників, яка стимулювала б діяльність цих установ у напрямі збільшення 

вкладень капіталу в реальний сектор економіки, допомогла б збільшити їх доходи, 

а отже, і їх оподатковуваний прибуток, що призведе до збільшення надходжень 

податкових платежів до державного бюджету. 

  

Криниця Сергій Олександрович  

А які на Вашу думку заходи податкового регулювання стимулювали б 

фінансових посередників до інвестування коштів у реальний сектор 

економіки? 

  

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Наприклад, недержавні пенсійні фонди. Стягнення деяких податків не 

співвідноситься з соціальним статусом фондів. Вважаю, що послуги з 

недержавного пенсійного забезпечення, що надаються фондами, повинні 

звільнятися від сплати податку на додану вартість, оскільки НПФ є 

некомерційними організаціями, які не здійснюють підприємницької 

діяльності.  

 

Криниця Сергій Олександрович  

А з яких операцій НПФ сплачують ПДВ? 

Тут навіть питання не в некомерційності діяльності. Банки та страхові 

компанії є комерційними підприємствами, але більшість їх послуг ПДВ 

не оподатковується, оскільки логічно не є об’єктом оподаткування  

  

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Податком на додану вартість оподатковуються послуги з управління 

пенсійним фондом. 

  

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Пропоную колегам зосередитися на виробленні пропозицій щодо вирішення 

нагальних проблем розвитку фінансового посередництва. 

Для підвищення ефективності інвестиційної діяльності фінансових 

посередників та привабливості послуг, які вони надають, пропоную вжити заходів 

щодо розширення фінансового інструментарію, який забезпечить надійність та 

прийнятну дохідність інвестування активів фінансових установ, зокрема: 

  врахувати в державній програмі приватизації потреби переходу від 

фіскальної до інвестиційної спрямованості приватизації та підтримки за її 

допомогою фондового ринку; 

  збільшити випуск середньо та довгострокових державних боргових цінних 

паперів з плаваючим доходом (купоном), що враховує рівень інфляції в періоді, за 
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який виплачується дохід (рівень інфляції плюс гарантований процент), у тому 

числі спеціально передбачених для інвестування коштів; 

  вдосконалити законодавство, яке регулює створення і розвиток 

організаційно оформлених ринків товарних ресурсів (землі, житла, об’єктів 

комерційної інфраструктури), що забезпечить ліквідність об’єктів іпотеки і 

застави та, в свою чергу, сприятиме збільшенню випусків іпотечних цінних 

паперів, випущених під заставу землі та інших об’єктів нерухомості - заставних, 

іпотечних облігацій, житлових сертифікатів тощо. 

   

Криниця Сергій Олександрович  

«Врахувати в державній програмі приватизації потреби переходу від 

фіскальної до інвестиційної спрямованості приватизації». 

Давно вже нагальне питання, але досі Бюджетний кодекс регулює ці процеси 

лиш на місцевому рівні, обмежуючи використання таких надходжень 

бюджетом розвитку. На рівні Державного бюджету жодних подібних 

обмежень, на жаль. 

«Сприятиме збільшенню випусків іпотечних цінних паперів, випущених під 

заставу землі та інших об’єктів нерухомості - заставних, іпотечних облігацій, 

житлових сертифікатів тощо» 

А чи немає ризику надування «мильної бульбашки» таких фінансових 

інструментів за прикладом банкрутства того ж Lehman Brothers? Високі ціни 

на нерухомість в Україні можуть зіграти злий жарт, досить згадати 

передвісник глобальної фінансової кризи - іпотечну кризу в США в 2007 

році. 

  

Цікановська Наталія Анатоліївна  

Однією з причин іпотечної кризи в США був дозвіл банків позичальникам 

самостійно оцінювати свою кредитоспроможність. Однак факт 

розгортання кризи не означає, що слід негативно ставитись до 

кредитування, а те, що банки повинні здійснювати пруденційне управління 

ризиками своєї діяльності. 

Для уникнення подібних наслідків інвестиційна привабливість іпотечних 

облігацій повинна базуватися на високій якості іпотечних кредитів, з яких 

складатиметься іпотечне покриття, та зрозумілих для інвесторів засобах 

управління ризиками. Зберігання покриття (застави) за облігаціями на 

балансі емітента компенсуватиме певні особливості українського ринку, 

які викликають невпевненість в інвесторів у належному захисті їх вкладень 

в іпотечні облігації банків. Вказане позитивно вплине на ліквідність 

іпотечних облігацій та привабливість для інвесторів. 

  

Ребрик Михайло Андрійович  

Як Ви оцінюєте перспективи «здування мильних бульбашок» на ринку 

нерухомості України за умов, якщо  іпотечне кредитування стане 

доступнішим пересічним українцям? 
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Криниця Сергій Олександрович  

«Здування мильної бульбашки» на ринку житла на мою думку 

можливе за умови розвитку фондового ринку та значного розширення 

інструментів та напрямів інвестування вільних коштів. Сама по собі 

доступність іпотечних кредитів проблеми не вирішить, хоча проблема 

ця, безперечно, є нагальною. 

  

Ребрик Михайло Андрійович  

Декілька питань щодо пропозиції «врахувати в державній програмі 

приватизації потреби переходу від фіскальної до інвестиційної спрямованості 

приватизації та підтримки за її допомогою фондового ринку». 

1) пропонуєте державі стати основним гравцем фондового ринку?  

2) які ризики несе реалізація даної пропозиції, виходячи з дискусії щодо 

можливості подолання бюджетного дефіциту и коротко- та середньостроковій 

перспективі? 

3) чи виконуватиме у даному випадку фондовий ринок свою  основну 

економічну функцію - трансформацію коштів дрібних інвесторів за строками, 

сумами, валютами, якщо він буде спрямований на перерозподіл коштів 

державного бюджету? 

  

Ткаченко Наталія Володимирівна  

Оскільки Наталія Анатоліївна чомусь не відповідає, спробую дати відповідь 

за неї. 

Наскільки зрозуміла пропозицію - тут мова йде не стільки про розвиток 

фондового ринку, скільки про зміну державної бюджетної політики. Якщо 

вести мову про інвестиційну спрямованість коштів, отриманих від 

приватизації та, крім того, коштів залучених для фінансування бюджетного 

дефіциту, то ризики загалом мають зменшитися (звичайно, актуальним 

залишатиметься обґрунтованість інвестицій за рахунок бюджету, їх 

окупність, соціальна та економічна ефективність) 

Щодо питання подолання бюджетного дефіциту, про що ставилося питання 

тут і вище, то, на мою думку, проблема не тільки і не стільки у його 

подоланні, а скільки у активізації. Як відомо - активний бюджетний дефіцит - 

інструмент фінансування державою за рахунок залучених коштів розвитку. 

Тому вище правильно ставилося питання про перехід від бюджетного 

дефіциту як суто фіскального інструменту до його інвестиційної 

спрямованості. 

  

Криниця Сергій Олександрович   

«Чи виконуватиме у даному випадку фондовий ринок свою  основну 

економічну функцію - трансформацію коштів дрібних інвесторів за строками, 

сумами, валютами, якщо він буде спрямований на перерозподіл коштів 

державного бюджету». 

Хіба одне іншому заважає? 
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Ребрик Михайло Андрійович  

Щодо «збільшити випуск середньо та довгострокових державних боргових 

цінних паперів з плаваючим доходом (купоном), що враховує рівень інфляції в 

періоді, за який виплачується дохід (рівень інфляції плюс гарантований процент), 

у тому числі спеціально передбачених для інвестування коштів»: 

1) чи доцільним є подальше нарощення державного боргу у  сучасних 

умовах, коли його величина вже фактично перевищила загальновизнаний 

критичний рівень? 

2) враховуючи, що торгівля державними облігаціями і так складала 88,78% 

від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у січні - 

серпні 2014 року 

а) чи доцільним є подальше нарощення обсягів емісії державних цп? 

б) чи не стане домінування державних цп на заваді розвитку фондового 

ринку та виконання ним основної функції, оскільки за рахунок емісії держ. цп 

зменшуються інвестиційні можливості фінансових посередників щодо підтримки 

реального сектора. 

  

Криниця Сергій Олександрович  

«Чи доцільним є подальше нарощення обсягів емісії державних ЦП». 

Ми якось відійшли від теми. Безумовно, випуск державних цп не є 

самоціллю чи інструментом стимулювання розвитку фондового ринку. 

Доцільність чи недоцільність - на це відповідь може дати лише державна 

бюджетна політика, планований бюджетний дефіцит тощо 

 

Криниця Сергій Олександрович  

Шановні учасники конференції! 

Дякую всім за плідну роботу та цікаву дискусію! 

До зустрічей! 
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ОБГОВОРЕННЯ СЕКЦІЇ 3  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Обговорення питання: Негативні фактори актуального соціально-економічного 

розвитку України 

 

Колодій Сергій Юрійович  

На сьогоднішню кризову ситуацію в економіці впливають, на нашу думку, три 

групи факторів: 

1)Негативні зовнішні та глобальні фактори, що пов’язані з цілому не досить (це 

як мінімум) позитивними впливом розвитку глобальної економіки на формування 

українського ВВП. 

Це проявляється у зниженні світових цін на основні позиції товарного експорту 

в Україні (метал, кукурудза, добрива); уповільненні темпів зростання реального ВВП 

чи навіть рецесії основних торгівельних партнерів України; 

2)Недосконала політика державного регулювання економіки України, що 

проявилася у створенні (нерідко штучно) дисбалансів та інституціональних пасток в 

межах як національної економіки, так і фінансової системи. 

Це проявляється у розбалансуванні фінансових ресурсів Пенсійного фонду 

України, НАК «Нафтогаз України», місцевих та державного бюджету, зниженні 

рівня офіційних резервів (резервних активів) НБУ, залишку коштів на ЄКР, 

зростанні державного боргу України в умовах економічного зростання.  

Крім цього, широке використання невиправданих реаліями популістських 

лозунгів в рамках перманентної політичної боротьби створив дуже небезпечне для 

довгострокового розвитку національної економіки хибне уявлення про те, що задля 

поліпшення економічного стану потрібно не більш продуктивно працювати або 

виробляти, а більш продуктивно вимагати у держави коштів, ресурсів, преференцій. 

З іншого боку, в подібних умовах дуже стрімко розвивається інтерес у створенні та 

розподілі політичної ренти, який і так не є чужим для українських реалій соціально-

економічного розвитку; 

3)Політична нестабільність, анексія Криму, воєнні дії в Донецький та 

Луганській областях. Сьогодні саме ця група факторів є визначальною для 

соціально-економічного розвитку держави в короткостроковій перспективі. 

Зниження реального ВВП цього року, та очікувана зі сторони МФВ, НБУ, 

експертного середовища депресія у першій половині 2015 року (і це за 

оптимістичним сценарієм) пов’язане насамперед з тим, що десь 3-4% ВВП Україна 

втратила прямо в результаті тимчасової окупації Криму, ще стільки ж, якщо не 

більше, в результаті воєнних дій на Донбасі.  

  

Пустовійт Роберт Фрідріхович  

Темпи економічного зростання, які є в основному кількісним показником, 

здійснюють вирішальний вплив на динаміку рівня доходів і споживання в 

країні. Чим вище темпи зростання національного доходу, тим вище рівень 

соціально-економічного розвитку, основним індикатором якого є ВВП на душу 

населення. Але в межах концепції людського розвитку ключовим показником 
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економічного зростання повинен бути не обсяг вироблених товарів і послуг у 

грошовому вимірюванні, а те, наскільки продукований ВВП покращує якість 

життя людини. Збільшення доходів є необхідною, але недостатньою умовою 

покращання життя людей.  

Крім зростання доходів домогосподарств найважливішими умовами 

удосконалення якості життя є: гідний рівень освіти, харчування і охорони 

здоров’я, скорочення масштабів бідності, оздоровлення навколишнього 

середовища, забезпечення рівних можливостей для самореалізації людини, 

розширення особистих свобод, створення умов для реалізації принципу 

соціальної справедливості. Тому, виходячи з парадигми людського 

вимірювання, актуальним постає таке питання: як впливає тип і характер 

економічного зростання не тільки на зростання доходу, але й на забезпечення 

стабільності й безпеки життєдіяльності, свободу та розширення можливостей 

людини? Адже альтернативи людського вибору простують за межі суто 

економічного добробуту.  

  

Колодій Сергій Юрійович  

У довгостроковому періоді якість життя населення знаходиться у дуже 

високій залежності від рівня ВВП на душу населення. Якщо взяти за 

основу індекс розвитку людського потенціалу (HDI) і проаналізувати його 

динаміку за 20 років, то можна відмітити, що серед країн - лідерів 

рейтингу в останні роки з’явилися Південна Корея, Гонконг, Сінгапур, 

тобто ті країни, що спочатку пройшли етап стрімкого довгострокового 

економічного розвитку в умовах доволі низького рівня якості життя, а 

потім сформували сучасну інноваційну модель національної економіки з 

високим рівнем якості життя населення. Прикладом країни, де 

сформувався досить високий рівень життя в умовах низького рівня ВВП на 

душу населення є Куба. Але від’ємні показники міграції населення Куби 

показують, що не всі сприймають доволі високу якість життя в умовах 

низьких доходів. 

  

Кочума Інна Юріївна  

Можливо таке від’ємне сальдо зовнішньої міграції пояснюється 

близьким сусідством з США, яка є основною країною, куди 

спрямовуються міграційні потоки з Кубі? Адже вона знаходиться на 

третьому місці у світі за індексом людського розвитку (вище на 56 

позицій)? Високий рівень ВВП не є неодмінною умовою демократії, 

рівноправності в суспільстві, не гарантує правопорядок і соціальну 

злагоду. Навпаки, дані умови є визначальними для економічного 

прогресу. При цьому, рівень доходу, досягнутий в країні на 

теперішній час, не гарантує економічного процвітання в майбутньому. 

Проте якщо отриманий доход достатньою мірою інвестується у 

людський розвиток, то і економічні показники в майбутньому будуть 

покращуватись.  
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Колодій Сергій Юрійович  

Повністю з Вами погоджуюсь щодо визначальних умов для 

економічного прогресу. Але я не знаю прикладів, коли країна, що 

розвивається, в результаті довгострокового економічного зростання 

погіршувала стан демократії, рівноправності в суспільстві, не 

гарантувала правопорядок і соціальну злагоду. Навіть, Китай. 

Порівняйте, якою була реакція влади на студентські демонстрації в 

1989 році і сьогодні. Крім того, в умовах глобалізації країна, що 

розвивається економічно досить стрімко, потроху інтегрується не 

тільки економічно, але і соціально, культурно, навіть ментально з 

розвиненими країнами. Авторитарні режими приходять до влади 

(іноді цілком демократично) в умовах економічної нестабільності. 

Приклади: Гітлер (1932-1933 рр.), Путін (1999-2000) та багато інших. 

Взагалі між рівнем демократизації суспільства, економічних свобод, 

відкритості економіки та ВВП на душу населення існує дуже висока 

залежність. Звісно не функціональна, але дуже висока.  

  

Кочума Інна Юріївна  

Можливо такі режими і приходять до влади в умовах економічної 

нестабільності, але іноді здатні довгий час існувати і в умовах 

економічного зростання. Та ж РФ після 2000 р. є прикладом 

збільшення ВВП на душу населення на фоні згортання демократії та 

політичних свобод. В якості прикладу можна назвати також 

Саудівську Аравію та Сінгапур. Водночас, можливості такого 

зростання в межах існуючого авторитаризму обмежені. З часом він 

стане неподоланною перешкодою для соціально-економічного 

прогресу і змушений буде піти. Саме демократизація суспільства, 

розширення економічних свобод та відкритості економіки і є 

визначальною умовою економічного зростання. 

  

Колодій Сергій Юрійович  

Знову повністю з Вами погоджуюсь. Але ж і довгострокове 

економічне зростання сприяє демократизації суспільства, 

соціальному розвитку. Росія з 2000 року (як і Україна, Казахстан, 

Білорусь) знаходилась на стадії відновного економічного 

зростання після довгострокового трансформаційного спаду 1992-

1999 рр., фінансової кризи 1997-1998 рр. В час першого 

президентського строку В.В. Путіна були проведені сучасні 

ліберальні реформи: податкова, пенсійна, бюджетна, медична, 

соціального забезпечення. Після кризи 2008-2009 років 

середньорічні показники економічного зростання значно 

знизились (з 6-7% до 2-3%). Таким чином авторитаризм, 

насамперед політичний, не сприяє довгостроковому 

економічному зростанню і в Росії.  Саудівська Аравія, ОАЕ, 

Сінгапур, Південна Корея, Гонконг, Китай, Тайвань не є 

прикладами побудови сучасного демократичного суспільства, але 
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саме завдяки довгостроковому економічному зростанню рівень 

політичного авторитаризму там потроху зменшується. Щодо 

економічних свобод та відкритості економіки, то саме Сінгапур, 

Гонконг, Тайвань, КНР, Турція, Чилі є прикладами країн, де 

ліберальні економічні реформи призводили до швидкого 

довгострокового економічного зростання в умовах досить 

повільної трансформації інститутів, що необхідні для побудови 

сучасного демократичного суспільства. 

Економічні реформи можна проводити дуже швидко, а 

демократизація суспільства відбувається досить повільно. Навіть 

в країнах Східної Європи, де після «оксамитових революцій» 

процеси демократизації суспільства та реформування економіки 

були доволі швидкими, але саме демократизація суспільства та 

поступова побудова неформальних інститутів громадянського 

суспільства передувала революційним подіям.  

Демократизація суспільства країн Західної Європи та США 

відбувалася доволі повільно в умовах поступового економічного 

зростання.  

Тому демократизація суспільства створює умови для 

довгострокового економічного зростання, але і довгострокове 

економічне зростанні сприяє демократизації суспільства. 

Ліберальні економічні реформи є фундаментом довгострокового 

економічного зростання, але вони можуть проводитися, як в 

умовах демократичних перетворень, так і без них. Зміна 

формальних інститутів може відбуватися досить швидко, а 

неформальні інститути є доволі інертними. Формування 

неформальних інститутів, що пов’язані з демократизацією 

суспільства, здійснюється повільно, часто відбувається зі зміною 

поколінь.   

  

Богуславська Світлана Іванівна  

Актуальність піднятої теми беззаперечна. На мою думку є ще два фактори, 

які впливають на соціально-економічний розвиток країни безпосередньо. Це 

політика держави у фінансовій сфері. Не є секретом, що залучені кошти від 

міжнародних організацій та країн-лідерів світової спільноти витрачаються не на 

розвиток економіки, а на погашення раніше отриманих кредитів. З одного боку 

уряд повинен виконувати боргові зобов’язання погашати багатомільярдні борги. 

Саме це і допомагає уникнути дефолту. Але ж з іншого боку це пряма залежність 

України від кредитних коштів. Відомо, що такі великі запозичення ведуть до 

зниження соціальних стандартів, яке відчувається звичайними українськими 

громадянами. Другим фактором є тенденція списувати негаразди в економіці на 

збройний конфлікт. Саме високі мілітаристичні настрої уряду сусідньої держави 

та агресивність по відношенню до подій, що відбуваються в Україні, неабияким 

чином впливають на стан соціально-економічного розвитку нашої держави. 
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Руденко Микола Вікторович  

Для прийняття ефективних управлінських рішень щодо впровадження стратегії 

сталого соціально-економічного розвитку важливе значення мають міжнародні 

оцінки, які показують відповідність діяльності держави певним принципам і 

показникам. Такі оцінки визначаються за допомогою системи індикаторів, що якісно 

та кількісно характеризують процес переходу держави до зрівноваженого розвитку. 

Кожний індекс є середньозваженим показником, що розраховується на основі 

системи індикаторів. Міжнародні рейтинги є зручним інструментом для визначення 

місця країни у світовій системі координат. 

  

Пасєка Анна Сергіївна   

Напрямками вирішення тієї кризової ситуації, в якій опинилась Україна 

сьогодні, на нашу думку є такі: 

по-перше, визначення стратегічних державних пріоритетів, як політичних, 

так і економічних на довгостроковий період; 

по-друге, доведення до регіонів їх ролі у формуванні кінцевого результату, 

який попередньо має також бути окреслений і публічно проголошений; 

по-третє, формування довіри у внутрішніх і зовнішніх інвесторів шляхом 

цілеспрямованої грамотної комунікаційної політики, а також дієвих заходів, що 

гарантували б привабливість і надійність інвестування; 

по-четверте, створення максимально привабливого податкового середовища 

для розвитку бізнесу (всіх розмірів та видів діяльності), адже саме бізнес може 

забезпечити робочі місця; 

по-п’яте, організувати пільгове оподаткування для пріоритетних у 

стратегічному форматі видів економічної діяльності, а також регіонів. 

   

Мотриченко Валентина Михайлівна  

На державному рівні, на наш погляд, для активізації залучення інвестиційних 

ресурсів необхідно застосувати додаткові соціально-економічні та 

адміністративно-правові стимули та механізми: 

  створення єдиної інформаційної бази даних потреб товаровиробників в 

залученні інвестиційних ресурсів та наявних об’єктів; 

  підвищення якості робочої сили, підготовка професійних фахівців;  

  забезпечення ефективності та прозорості функціонування механізмів 

державно-приватного партнерства; 

  створення умов щодо забезпечення інформаційної й організаційної 

підтримки іноземних інвесторів; 

  забезпечення рівних умов діяльності на ринку для всіх суб’єктів 

господарювання; 

  підвищення ефективності та прозорості діяльності органів влади 

(забезпечення зрозумілих, прозорих та справедливих адміністративних процедур, 

так і проведення прозорих державних закупівель на конкурсній основі); 

  захист прав інвесторів;  

  усунення бюрократичних перешкод та мінімізувати корупційні ризики; 

  впровадження ефективної та справедливої податкової системи; 
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  забезпечення захисту майнових та інтелектуальних прав власності 

інвесторів;  

  забезпечення справедливого правосуддя; 

  проведення рекламної компанії та розроблення вдалої маркетингової 

стратегії для підвищення позиціонування області; 

  посилення інноваційного потенціалу в напрямку розробки та 

запровадження нових технологій.  

 

Пустовійт Роберт Фрідріхович   

З огляду на власне зауваження і подальшу дискусію хочу наголосити на 

тому, що здійснення аналізу за суто економічними показниками є 

загальновизнаною світовою практикою, але має досить великі проблеми в 

Україні. Це пояснюється, в першу чергу, інституційною пасткою 

посттрансформаційної економіки та тими інститутами, що були започатковані ще 

за часів Радянського Союзу в умовах дефіцитної економіки. За великим рахунком, 

зростання показників  в економіці третього або четвертого укладів (видобуток 

вугілля, металургія) не є благом з точки зору перспектив розвитку Україні  у 

площині  її модернізації та інноваційності.  

На наш погляд, однією з головних причин, що Україна переживає сьогодні 

таку гостру економічну кризу (так само як й соціальну) є відсутність чіткої 

специфікації прав власності. Зазначене вимагає здійснення таких заходів: її 

«прозорого» реєстру та відповідний захист (можливість відчуження) 

некорумпованими судами. При цьому, надзвичайно важливим є реалізація у 

короткостроковому періоді повномасштабної (всезагальної) реєстрації активів 

малого і великого бізнесу, а також відповідної власності домогосподарств 

(наприклад, рухоме і нерухоме майно вартістю більше, ніж 20 середніх річних 

зарплат).  

Зазначене дозволить протидіяти як негативним факторам, що гальмують 

економічне зростання і знаходяться у площині тіньової економіки і корупційних 

чинників, так і здійснити «прорив» в контексті парадигми людиновимірності в 

економічній сфері. Останнє передбачає підґрунтям економіки саме людину як 

найвищу цінність якій притаманне: вільний і всебічний розвиток, вияв здібностей, 

розуму, здорового глузду, ініціативи, поважливе ставлення до закону, морально-

етичних норм та загальновизнаних суспільством світоглядних цінностей. Саме ці 

гуманістичні складові і є найважливішими джерелами економічного зростання та 

розвитку людського потенціалу. 
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Обговорення питання: Вплив глобалізації економіки на збалансованість 

фінансових ресурсів держави 
 

Колодій Сергій Юрійович  

1. Глобалізація призводить до створення наднаціонального 

інституціонального середовища, під яке повинна підлаштовуватися національна 

економіка. Прикладом цього можуть бути правила, стандарти, норми, процедури в 

рамках СОТ. Трансформація національного середовища призводить до 

виникнення додаткових суттєвих трансакційних витрат. Проте слід зауважити, що 

у довгостроковій перспективі уніфікація інституціонального середовища призведе 

до поступового зниження трансакційних витрат.  

2. Глобалізація синхронізує економічний цикл, а значить і розвиток 

фінансових ринків, і динаміку відсоткових ставок. Тому сповільнення темпів 

розвитку національного господарства і додаткова потреба у фінансових ресурсів 

задля впровадження стабілізаційної макроекономічної політики та фінансування 

дефіциту державного бюджету може відбуватися в умовах кризи ліквідності та 

суттєвого звуження операцій на глобальному фінансовому ринку. 

3. Глобалізація фінансового ринку суттєво випереджає за темпами 

глобалізацію інших ринків. Глобальні фінансові операції значно перевищують 

операції, що пов’язані з продажем активі та наданням послуг. Глобальний 

фінансовий ринок не є регульованим на наднаціональному рівні, тому 

формування політики управління фінансовими ресурсами держави повинно 

відбуватися в умовах моделі «чистого капіталізму» на глобальному фінансовому 

ринку та суттєвих інституціональних обмежень на інших ринках, зокрема торгівлі 

товарами і послугами. 

  

Михайлюта Сергій Леонтійович  

Прошу уточнити, наскільки міцну основу має твердження про те,  що 

глобальний фінансовий ринок не є регульованим на наднаціональному 

рівні? 

  

Колодій Сергій Юрійович  

Наразі не існує глобальних інституцій, функціями яких є регулювання 

глобального фінансового ринку, так як це здійснюється на 

національному рівні. Саме це, на думку представників сучасної 

кейнсіанської теорії є однією з причин глобальної фінансової кризи 

  

Михайлюта Сергій Леонтійович  

«Международный валютный фонд... служит институциональной основой 

мировой валютной системы, ...предназначен для регулирования валютно-

кредитных отношений государств-членов» (http://www.mvf.su/index.php) - 

може вважатися інституцією, функціями якої є регулювання глобального 

фінансового ринку? 
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Колодій Сергій Юрійович  

МВФ був створений саме для реформування світової валютної системи 

та відтворення господарства країн, що постраждали під час Другої 

світової війни. Система золотого стандарту вже не діяла, а французький 

франк і британський фунт стерлінгів не виконували роль центрів 

валютних зон. МВФ є інституцією, що регулює саме валютно-кредитні 

відносини. Глобальні фінансові відносини є значно ширшим за валютно-

кредитні відносини. Більш того, не всі кредитні відносини в глобальній 

економіці регулюються МВФ, а тільки ті, що пов’язані з формуванням 

його квот та наданням кредитів. Наприклад, державний борг України 

складає 70 млрд. дол., зовнішній борг 40 млрд. дол., а заборгованість 

перед МВФ 8,5 млрд. дол. На глобальному фінансовому ринку 

абсолютна більшість операцій відбувається саме в приватному секторі, 

причому серед них переважають операції чисто фінансові, тобто не 

пов’язані з рухом товарів і послуг.   

 

Руденко Микола Вікторович  

Вважаємо, що збільшення залежності національних економічних систем від 

стану світового реального та фінансового секторів економіки призводить лише до 

зростання диспропорцій між країнами з перехідною економікою, країнами, котрі 

розвиваються та країнами, що мають статус розвинутих. 

  

Колодій Сергій Юрійович  

Історія соціально-економічного розвитку окремих держав показує, що 

дійсно в умовах глобалізації має місце прискорення формування 

дисбалансів між «багатими» та «бідними» країнами, але є приклади, коли і 

країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою скорочують 

розрив у реальному ВВП на одну особу та рівня і якості життя населення. 

  

Гойло Наталя Валеріївна  

Однією із причин даного явища вважаємо  «небажання»  представників 

олігархічного бізнесу підвищувати рівень національної економіки та 

сприяти зниженню диспропорції розвитку України порівняно із більш 

розвинутими країнами.  

Для інформації: Державна податкова служба України ще в 2012 р. 

оприлюднила інформацію, що в Україні діє 16 великих груп підприємств, 

які в своєму складі налічують від 20 суб’єктів господарювання. Серед 

названих холдингів група компаній «СКМ», до складу якої входить 

близько 800 підприємств. Варто зазначити, що більшість із підприємств 

групи «СКМ» зареєстровані в  країнах, де діють зони «нульових» та 

знижених ставок оподаткування. І таких прикладів можна навести багато.   

  

Маренич Анатолій Іванович  

Глобалізаційні та інтеграційні процеси впливають на всі сфери 

функціонування суспільства. Розглядаючи євроінтеграцію України можна 

виділити переваги та недоліки даного процесу для нашої держави: Україна виграє 
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конкурентоспроможну освіту, якісну медицину, дієвий соціальний захист, 

заснований на європейських стандартах, активізацію зайнятості, покращення 

соціальної політики і створення рівних можливостей для всіх, включно із 

впровадженням в Україні ряду директив ЄС у сфері трудового права, протидії 

дискримінації і забезпечення гендерної рівності, гарантування здорових і 

безпечних умов праці; в сфері освіти з’являться умови для підвищення 

мобільності студентів і викладачів, визнання документів про отриману освітню 

кваліфікацію; водночас угода призведе до згортання неконкурентоспроможних 

виробництв, тимчасового зменшення доходів бюджету за зростання державних 

витрат на забезпечення структурної перебудови економіки.  
 

Обговорення питання: Інституціональні особливості формування та 

використання фінансових ресурсів держави 
  

Колодій Сергій Юрійович  

Україна знаходиться в черговій фазі реформування економічної системи від 

командно-адміністративної до соціально-орієнтованої змішаної економіки. Від 

якості та ефективності державного регулювання економіки залежить, чи стане ця 

фаза заключною на шляху системних трансформацій, або вони будуть розтягнутими 

на довгі роки. Модернізація інституційного середовища дозволить створити 

сприятливі умови для розвитку національного господарства і становлення соціально-

орієнтованої змішаної економіки. 

Процес формування та використання фінансових ресурсів держави є 

невід’ємною частиною сучасних фінансових та соціально-економічних взаємин у 

суспільстві. Від ефективності його організації та регулювання залежить стан 

національної економіки, темпи економічного зростання, рівень добробуту населення, 

розвиненість виробничої і соціальної інфраструктури та багато інших компонентів 

соціально-економічного розвитку держави.  

Інституціональне регулювання економіки представляє собою сукупність 

прийомів, методів, процедур впливу інститутів на явища і процеси, що протікають в 

рамках соціально-економічної системи. У результаті інституціонального 

регулювання формується система правил та інституціональних обмежень, які прямо 

чи опосередковано впливають на соціально-економічні процеси. Інституціональне 

регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави направлено на їх 

формування та використання, забезпечення відповідності між джерелами 

надходження і напрямами витрачання, безперебійне фінансування програм в процесі 

їх виконання. Метою інституціонального регулювання збалансованості фінансових 

ресурсів держави є впровадження інститутів, що перешкоджають необґрунтованому 

зростанню дефіциту бюджету та державного боргу, сприяють зниженню 

трансакційних витрат та усуненню інституціональних пасток.  

У результаті макроекономічної трансформації факторних доходів в доходи і 

видатки місцевих бюджетів сформовано стійкі інституціональні взаємозв’язки, 

дослідити дію яких дозволяє розроблений коефіцієнт трансформації заробітної плати 

в доходи місцевих бюджетів. Отримані результати емпіричних досліджень показують, 

що в Україні в останнє десятиліття спостерігаються процеси посилення централізації 

фінансових ресурсів держави, розбалансованості доходів і видатків місцевих 
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бюджетів, що ставить місцеву владу в залежність від трансфертів з державного 

бюджету. На основі використання економіко-статистичних методів дослідження 

виявлено, що політика бюджетного вирівнювання характеризується ефектом 

розпилення в процесі макроекономічної трансформації факторних доходів у фінансові 

ресурси місцевих бюджетів. Це є наслідком порушення економічних розподільних 

процесів, причиною чого є існуючі недоліки інституціонального механізму 

формування та використання фінансових ресурсів держави, що пов’язані з 

недосконалістю інструментів інституціонального регулювання.  

При організації планування та використання фінансових ресурсів держави 

виникають конфлікти інтересів між різними учасниками цих процесів, причини і 

наслідки яких можна пояснити за допомогою методологічного апарата теорії ігор. 

Різних представників державної влади та управління, які уповноважені приймати 

рішення щодо доходів і видатків бюджету, можна розглядати як гравців, а сам 

бюджетний процес як чотирьохетапну гру, що повторюється щороку. Зазначено, що 

гравці можуть мати протилежні цілі, і це відображається на стратегії й тактиках їх 

поведінки. Компромісне рішення щодо обсягів доходів і видатків бюджету та 

напрямів їх використання запропоновано розглядати як результат гри на кожному 

етапі, а само воно залежить від набору тактичних інструментів та сили гравців, 

причому його відсутність призводить до порушення норм організації бюджетного 

процесу та зниження ефективності використання фінансових ресурсів держави. 

Тому, з метою підвищення ефективності регулювання формування та використання 

фінансових ресурсів держави, доцільно чітко розмежувати повноваження і сфери 

відповідальності основних гравців на кожному етапі бюджетного процесу.  

Формалізація процедур визначення величин трансфертів між державним та 

місцевими бюджетами пов’язана з необхідністю реалізації політики бюджетного 

вирівнювання з метою перерозподілу фінансових ресурсів держави. При цьому 

виникають значні трансакційні витрати і знижується мотивація місцевої влади до 

підвищення доходної частини відповідних бюджетів. Тому бюджетне вирівнювання 

пов’язано з наявністю як прямих, так і непрямих витрат, рівнем яких необхідно 

управляти. Запропоновані інструменти інституціонального регулювання 

формалізації міжбюджетних трансфертів направлені на трансформацію процедур 

визначення показників індексу відносної податкоспроможності та коефіцієнту 

вирівнювання, що сприятиме зниженню трансакційних витрат та підвищенню 

мотивації місцевих органів влади до збільшення доходної частини бюджетів.  

Формування і використання фінансових ресурсів держави знаходиться під 

значним впливом інституціональних пасток, в результаті чого створюються стійкі 

інститути, що негативно впливають на їх збалансованість. Ця проблема, властива і 

для розвинених держав, посилюється в умовах посттрансформаційної економіки в 

результаті дії сформованого інституціонального середовища на розвиток і стійкість у 

часі інституціональних пасток. Вивчення причин виникнення, розкриття механізмів 

впливу інституціональних пасток на збалансованість фінансових ресурсів держави 

дозволили вперше розробити методи мінімізації їх дії або повного усунення. 

Особливу увагу надано оцінці фіскальній ілюзії як інституціональній пастці, що не 

дозволяє забезпечити повне освідомлення домогосподарствами рівня державного 

оподаткування, а значить впливає на прийняття їх рішення щодо розмірів та ступеню 

державного регулювання економіки. Пропозиції щодо зниження фіскальної ілюзії та 
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зменшення дії інституціональних пасток дозволили глибше зрозуміти проблеми 

розбалансування фінансових ресурсів держави та обґрунтувати пропозиції щодо 

об’єктів і інструментів її інституціонального регулювання.  

Планування доходів і видатків бюджету залежить від стадій економічного 

циклу та політичних пріоритетів забезпечення збалансованості фінансових ресурсів 

держави. Охарактеризувавши особливості, потенціальні проблеми та ризики 

реалізації політики державних видатків, дістали подальший розвиток наукові 

підходи щодо планування фінансових ресурсів держави. Між плановими і 

фактичними показниками індексів зміни реального ВВП і споживчих цін існує 

залежність, яку не можна охарактеризувати як високу, і на основі цього 

запропоновано напрямки вдосконалення процедур їх планування та подальшого 

коректування за результатами поточного моніторингу. Запропоновані наукові 

підходи щодо реформування норм і процедур в процесі планування фінансових 

ресурсів держави дозволили розвинути методи корегування запланованих 

макроекономічних показників з урахуванням фактичних значень макроекономічних 

показників , що дозволяє підвищити ефективність регулювання процесів 

формування і використання фінансових ресурсів держави.  

Перерозподіл дохідних повноважень між державним та місцевими бюджетами 

за рахунок включення 50% надходжень податку на прибуток підприємств до першої 

та другої корзини доходів місцевих бюджетів дозволить знизити залежність 

місцевих бюджетів від надходження податку з доходів фізичних осіб та зменшити 

обсяги міжбюджетних трансфертів. У результаті цього зменшиться різниця між 

доходами і видатками місцевих бюджетів без урахування трансфертів, знизиться дія 

ефекту витиснення податкових надходжень міжбюджетними трансфертами, 

підвищиться мотивація місцевих органів влади щодо збільшення податкових 

надходжень за рахунок сприяння збільшенню ділової активності. Доведено, що в 

результаті реалізації запропонованих заходів інституціонального регулювання 

збалансованості фінансових ресурсів держави знизиться потреба місцевих органів 

влади у фінансових ресурсах, необхідних для покриття тимчасових касових 

розривів. Реформування інституціональних процедур надання та погашення позик 

для фінансування тимчасових касових розривів дозволить знизити рівень 

трансакційних витрат і тому підвищити ефективність використання фінансових 

ресурсів держави. 

 

Руденко Микола Вікторович  

Згідно з передовим світовим досвідом більша частина функцій органів 

місцевого самоврядування повинна фінансуватись за рахунок місцевого 

бюджету. Практика взаємовідносин між державним і місцевим бюджетом 

засвідчує необхідність продовжити практику стимулювання збільшення 

обсягів фінансових ресурсів територій, завдяки чому у розпорядженні 

місцевих бюджетів буде залишатись більше коштів за умови високих темпів 

нарощування обсягів доходів.  

Незважаючи на декларування принципу самостійності місцевих бюджетів, 

більша частина ресурсів держави акумулюється у державному бюджеті. В 

основі надходжень до місцевих бюджетів на сьогоднішній день лежать 

податки, які включають надходження від загальнодержавних податків і 
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зборів, обов’язкових надходжень і платежів, які практично не пов’язані з 

діяльністю органів місцевого самоврядування. Зважаючи на те, що 

нормативи відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих 

бюджетів змінюються щорічно, важко оцінити їх самостійність.  

До цього часу питома вага місцевих податків і зборів у місцевому бюджеті 

залишається низькою. Це негативно впливає на самостійність місцевих 

органів влади, оскільки перелік закріплених доходів за місцевим бюджетом 

може змінюватися щороку, а основу формування бюджету, як свідчить 

зарубіжний досвід, повинні становити місцеві податки і збори. 

 

Михайлова Любов Іванівна  

Існуюча схема адміністративно-територіального устрою гальмує процеси 

бюджетної децентралізації. Наявна система також суперечить Європейській 

хартії місцевого самоврядування, оскільки має більше трьох рівнів устрою, а 

базові адміністративно-територіальні одиниці не є рівноправними, оскільки 

одні базові одиниці можуть входити до складу інших. Якщо адміністративно-

територіальний устрій України не змінити, то немає сенсу тоді здійснювати 

подальшу бюджетну децентралізацію. 

  

Пилипенко В’ячеслав Валентинович  

Європейський досвід показує, що в Україні необхідно підтримувати 

тенденції до укрупнення адміністративно-територіальних одиниць та 

посилення процесів децентралізації. Здійснити чіткий розподіл обов’язків 

між місцевими органами влади і центральним урядом, для місцевих органів 

влади створити належні умови щодо можливостей мобілізувати необхідні 

фінансові ресурси для виконання своїх функцій. Впевнені, що нашій державі, 

в першу чергу, необхідно провести адміністративно-територіальну реформу 

відповідно до стандартів ЄС, а в подальшому на її основі впроваджувати 

процеси бюджетної децентралізації. Укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць призведе до скорочення загальної кількості 

адміністрацій, що дозволить зекономити на витратах на державне 

управління. Створення трирівневої системи адміністративно-територіального 

устрою дозволить продовжувати процес фіскальної децентралізації найбільш 

ефективно, оскільки буде порівняно просто визначити, які послуги має 

надавати кожна адміністративно-територіальна одиниця та уникнути 

дублювання їх функцій. Завдяки ліквідації проміжних рівнів спрощується 

процес надання міжбюджетних трансфертів для фінансового вирівнювання 

територій та покращується ефективність міжбюджетних відносин, тому що 

встановлюються прямі відносини між державним і місцевими бюджетами. 

 

Колодій Сергій Юрійович  

Дійсно, реформування міжбюджетних відносин неможливо без проведення 

адміністративно-територіальної реформи, але до європейського досвіду 

треба ставитися досить обережно. Бюджетна децентралізація в умовах 

інноваційної економіки та громадянського суспільства здатна значно 

підвищити ефективність бюджетних видатків, скоротити трансакційні 
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витрати та нарешті наблизити платника податків до прийняття рішень 

щодо розподілу регіональних та місцевих бюджетних фінансових ресурсів. 

Але новітня історія України наочно демонструє, що для окремої частини 

населення та регіональних еліт поняття «децентралізація», 

«федералізація», «автономія» є не досить зрозумілими, і бюджетна 

децентралізація може сприйматись як «майже незалежність». 

 

Шиманська Катерина Володимирівна  

Цілком погоджуючись з таким підходом до реформування та 

децентралізації бюджетної системи, зауважу, що вона має базуватися, 

перш за все, на комплексному реформуванні системи бюджетного 

законодавства та бюрократичного забезпечення функціонування сфери 

державних фінансів. Так, складне бюджетне законодавство та наявність 

бюрократичних бар’єрів до побудови системи економічної ефективності 

функціонування бюджетних установ як потужної частини державного 

сектору, не дозволить побудувати результативний та функціональний 

механізм перерозподілу бюджетних коштів у вертикалі «держава-

регіони».  

Вважаю, що докорінної зміни потребує також система міжбюджетних 

трансфертів. Відносна ж бюджетна автономність регіонів дозволить 

виявити слабкі місця та віднайти господарські (наголошую, господарські, 

тобто економічно ефективні) механізми удосконалення механізму 

виконання місцевих бюджетів. 
 

Колодій Сергій Юрійович  

Серед сучасних інституціональних факторів, що суттєво впливають на 

збалансованість фінансових ресурсів держави, слід зазначити: 

-недосконалість пенсійного законодавства, в результаті чого формується 

дефіцит Пенсійного фонду України, розмір якого перевищує дефіцит державного 

бюджету України; 

-недосконалість організації міжбюджетних відносин України, наслідком чого 

є значний перерозподіл фінансових ресурсів з державного бюджету до місцевих 

бюджетів, що призводить до зниження відповідальності місцевих органів влади за 

економічну ситуацію у регіонах та суттєве збільшення трансакційних витрат, які 

супроводжують процес перерозподілу;  

-наявність суттєвого перекосу у формуванні цін на монопольно вироблені 

державою продукти, такі як електрична енергія, природний газ, тепло та інші. 

Наявність значної диференціації цін є, з одного боку, джерелом штучного 

погіршення фінансового стану державних компаній, а з іншого боку, призводить 

до пошуку «адміністративної ренти», та підсилює корупцію; 

-недосконалість системи тендерних закупівель призводить до суттєвого 

збільшення видатків держави та підсилює корупцію. 

Крім цього сформоване інституціональне середовище в цілому не сприяє 

формуванню ефективної політики державних видатків, ані за критерієм 

оптимізації суспільних вигід при постійних витратах, ані за критерієм мінімізації 

витрат для забезпечення певного рівня суспільних вигід. 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=308&course=5
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=8&course=5


65 
 

 

Гунько Вікторія Іванівна 

 На нашу думку до зазначених інституціональних факторів, що впливають на 

збалансованість фінансових ресурсів держави слід також віднести: 

- не сприйняття більшістю господарських одиниць формальних інститутів, 

тотальне порушення як формальних, так і неформальних правил, руйнація 

традиційних світоглядних цінностей; 

- свідомі і несвідомі прорахунки можновладців у сфері специфікації прав 

власності, які призвели до провалу основних завдань транзитивної економіки 

та глибокої кризи, коли спостерігаємо кризу формальних інститутів і 

нездатність уряду забезпечити оптимальну трансформацію інституціональної 

системи; 

- корупційна лояльність, що стає підґрунтям системної корупції. 

 

Обговорення питання: Кредитний банківський відсоток, як інструмент 

несилового управління економікою країни 

 

Михайлюта Сергій Леонтійович  

Для управління об'єктами застосовуються як інструменти силового впливу, 

так і інструменти несилового впливу. Останні, активуючи внутрішні енергетичні 

ресурси об'єкта, дозволяють зовнішньому керуючому органу отримати бажаний 

результат з мінімальними затратами власних зусиль і енергії. Такі інструменти є 

особливо цікавими, якщо їх розглядати в площині питань управління соціально-

економічними системами та їх підсистемами (державами, підприємствами, 

окремими людьми...). Чи не найвпливовішим і найпоширенішим інструментом 

управління є гроші та їх похідні. З 70-х років минулого століття гроші стали 

високоліквідним високорентабельним інформаційним продуктом з обмеженим 

правом його виробництва. Банківська система, а отже і весь світ, змінилися. З 

розвитком інформаційних систем, з розвитком  теорії несилової взаємодії, з 

позицій системного світогляду, гроші та їх похідні, як інструменти управління, 

стали особливо цікавим предметом вивчення.  

Одним із інструментів несилового впливу на економіку країни є банківський 

кредитний відсоток. Розглянемо дію цього інструменту на економіку країни 

(показовим прикладом є Україна). Підвищення кредитного відсотку в 

банківському секторі вище рівня рентабельності підприємств реального сектору 

економіки унеможливлює їх роботу з використанням кредитних та інвестиційних 

коштів,  приводить: або до згортання діяльності підприємств, або ж до випуску 

ними недоброякісної, здешевленої продукції. Закриття промислових підприємств 

приводить до перетоку кадрів із таких підприємств у ті, які здатні забезпечити 

більш швидкий обіг коштів (наприклад, у торгові), що спонукає тимчасове 

збільшення їх активності, отже і успіх (при цьому відбувається згортання галузей 

з повільним обігом коштів: рослинництва в сільському господарстві, 

виробництва, наукоємних розробок, тощо). Тривале збереження високого 

значення кредитного відсотку спонукає не лише згортання виробництва в країні, а 

й збільшення частки імпорту у товарообороті країни, що призводить до 

вимивання коштів з країни та занепаду і інших сфер економіки, в тому числі 
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сфери торгівлі та банківської сфери. Аналіз залежності рівня економічного 

розвитку країни та рівня життя її населення від кредитного банківського відсотку 

дозволяє отримати чіткий тренд: чим вищий банківський кредитний відсоток, тим 

гірший соціально-економічний стан країни.  

Відомо, що капіталізм -- це економічна система, заснована на принципах 

приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності 

використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу).  

Із вищевикладеного виникає кілька питань:  

1.Що (можливо хто) обмежує бажання власників банків у «розвинених 

країнах» максимізувати прибуток і примушує тримати кредитний відсоток нижче 

рівня рентабельності підприємств реального сектору економіки? Чи економічна 

система «розвинених країн» не капіталістична? 

2. Яким чином досягти балансу в секторах економіки України?  

  

Колодій Сергій Юрійович 

Дуже цікаві тези, але у мене є декілька зауважень.  

1. Кредитний відсоток і рентабільність підприємств є економічними 

категоріями, які використовується для пояснення процесів, але їх не можна 

використовувати для порівняння. Для цього використовуються економічні 

показники рентабельності, наприклад: рентабельність активів, власного 

капіталу, ROA, ROE, EBITDA та багато інших, які номінально можуть дуже 

відрізнятися для конкретного підриємства за той же самий період часу. Якщо 

використовувати загальновизнані методи економічних досліджень щодо 

доцільності тих чи інших операцій (наприклад, маржинальний підхід), можна 

порівняти додаткові витрати, повязані з кредитуванням, з додатковим 

доходом, отриманим за рахунок використання додаткових ресурсів. На цьому 

засновані теоретичні положення фінансового леверіджу. 

2. Темпи інфляції в Україні перевищують відповідні показники економічно 

розвинених країн, плюс надбавка за ризик, тому відсоткові ставки в Україні є 

і будуть у короткостроковій перспективі значно вищими за LIBOR, FIBOR чи 

інші. 

3. Нажаль в Україні часовий горизонт інвестування переважно є 

короткостроковим. Тому практично відсутні інвестори, що розглядають 

довгострокові інвестиції. А значить вкладення коштів насамперед 

відбувається у операції зі доволі швидким обігом капіталу. 

  

Михайлюта Сергій Леонтійович  

Дякую за зауваження. 

1. Погоджуюсь, якщо розглядати конкретне підприємство. Але, щоб 

уявити загальну картину взаємодії підприємств реального сектору та 

банківської системи, зробити якісний аналіз та, хоча б, наближений 

кількісний такої взаємодії, не прив'язуючись до конкретного активу, чи 

капіталу окремого підприємства, чому б не скористатися «рентабельністю 

підприємства" в якості "рентабельності власного капіталу при реалізації 

конкретної підприємницької ідеї, якби такий капітал був (власним)». 
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2. Інфляція є причиною високої відсоткової ставки? Чи інфляція є 

результатом високої відсоткової ставки? Працівники банків вірять у 

перше, представники реального сектору у друге, що ж в дійсності? 

3. Знову ж,   короткостроковий горизонт інвестування є причиною, чи 

наслідком? 

 

Міщенко Тетяна Григорівна  

Яку модель Ви використовували для аналізу залежності рівня 

економічного розвитку країни та рівня життя її населення від кредитного 

банківського відсотку? 

  

Михайлюта Сергій Леонтійович 

Були спроби використати різні моделі, найбільш вдалою 

виявилася лінійна однофакторна модель. 
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ОБГОВОРЕННЯ СЕКЦІЇ 4 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

 

Обговорення питання: Застосування методів оцінки об'єктів обліку 

 

Гончаренко Олена Олексіївна  

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, 

згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства. При цьому, обов’язковим при досягненні 

визначеної мети є дотримання принципів: обачності, повного висвітлення, 

автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності 

доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) 

собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності, які в своїй сутності 

містять обов’язковість застосування такого елементу методу бухгалтерського 

обліку як оцінка. Як національними, так і міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку (фінансової звітності) передбачено різні види оцінок 

залежно від виду об’єктів обліку, умов та етапів їх існування на підприємстві 

(установі, організації).  

Сучасна економічна і політична ситуація в Україні вносить певні зміни в 

оцінку інвестиційної привабливості підприємств, що, напевне, повинно бути 

враховано в застосуванні (або запровадженні нових) методів оцінки об’єктів 

обліку, які в кінцевому підсумку дають загальну оцінку фінансового стану та 

результатів діяльності підприємства. Чисто технічно відкоригувати оцінку 

вартості майна підприємства і джерел його формування можливо скоригувавши їх 

величину на якийсь коефіцієнт. Однак, наскільки це методологічно правильно? І 

яким чином визначати «коригуючий» коефіцієнт? Ось тут можливі різні варіанти. 

Давайте, поміркуємо разом!!! 

  

Остап’юк Наталія Анатоліївна  

Дуже влучно відзначено, що чисто технічно можна скоригувати показники 

фінансової звітності на певний коефіцієнт для отримання заданого 

результату. Такі спроби вже здійснювалися: у кінці 70-х ХХ століття, коли 

постала проблема необхідності достовірного відображення впливу інфляції. 

Крім того, на початку ХХІ ст. в Україні поширеною була практика 

коригування облікової оцінки основних засобів - з метою досягнення 

позитивної величини власного капіталу за рахунок додаткового. 

Результат вказаних розрахунків призводив до дисбалансів у співвідношенні 

основних елементів фінансової звітності або ж був складним технічно. 

Сьогодні проблема вирішується ситуаційно та з тенденціями до глибокого 

суб’єктивізму за рахунок створення інституту експертної оцінки. 

Очевидно, справедливим буде визнати превалювання історичної оцінки для 

ведення бухгалтерського обліку, що може забезпечити достовірність та 
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підтвердження облікових даних, та інших методів - відповідно до потреб 

користувачів поза межами підприємства. 

  

Черкасова Олена Володимирівна  

Оцінювання підприємств з точки зору інвестиційної привабливості 

належить до головніших функцій корпоративного менеджменту. 

Визначення рівня використання ресурсного потенціалу дозволить 

ранжирувати промислові підприємства за критерієм інвестиційної 

привабливості. Серед існуючих підходів щодо оцінки потенціалу 

підприємств з точки зору уникнення розбіжностей між розрахунковою 

величиною та її ринковим еквівалентом найбільш правильним є 

порівняльний підхід, який майже не використовується на підприємствах 

України, так як неможливо провести оцінку у зв’язку з відсутністю 

аналогів для порівняння, необхідністю зібрати та опрацювати великі 

обсяги інформації та ін. Найбільш перспективним в цьому напряму 

здається використання методу таксономічного аналізу. Оцінка 

фінансового стану підприємства з використанням таксономічного 

аналізу дає можливість провести моніторинг фінансової діяльності та 

визначити інтегральний показник рівня фінансового стану підприємства. 

  

Саюн Алла Олександрівна  

Дослідження сучасного стану будь-якої бухгалтерської категорії неможливе 

без осмислення її історичного розвитку. Вивчення еволюції оцінки в історії обліку 

дає можливість враховувати позитивний досвід світових бухгалтерських шкіл, 

кращі теоретичні розробки видатних вчених бухгалтерського обліку щодо 

формування оцінки, позбавитись помилок в обліку. В умовах застосування МСФЗ 

використовуються різні варіанти оцінки, вибір яких залежить від функцій 

бухгалтерського обліку, потреб користувачів фінансової звітності, ролі об’єкта в 

господарстві та цілей в обліку. Оцінка за справедливою вартістю стає 

загальноприйнятим принципом оцінки активів і зобов’язань в облікових 

стандартах, кінцевою метою якої має бути задоволення інформаційних потреб 

інвесторів, розкриття інформації у фінансовій звітності з метою залучення 

капіталу.  

  

Гончаренко Олена Олексіївна  

Звісно, історична оцінка є превалюючою в чинному вітчизняному 

законодавстві, однак наскільки вона є адекватною при використанні  в 

умовах вітчизняної інфляції, наприклад, при формуванні собівартості і в 

подальшому при визначенні ціни. Чи не виникає потреба в поверненні в 

П(С)БО 9 методу ЛІФО? Адже облікові дані потрібні не тільки для фіксації 

минулих подій, а й для планування.  

  

Остап’юк Наталія Анатоліївна  

Впевнена, що повертатися до вилученого методу, який призводив до 

завищення витрат, сьогодні недоцільно. Разом з тим, в Україні є нагальним 

вирішення питання обчислення рівня інфляції в цілому.  
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Щодо актуалізації облікових оцінок, то варто обрати метод переоцінки 

залежно від потреб користувача та операцій, які виконуються з майном, яке 

підлягає переоцінці. 

 

Рогова Наталія Василівна  

Теорія і практика здійснення оцінки має у своєму арсеналі значну кількість 

методів та прийомів, за допомогою яких визначається вартість майна, капіталу та 

зобов’язань підприємств. Методи і техніка оцінки постійно розширюється та 

удосконалюється. Якщо у минулому здебільшого використовувався затратний 

метод, то з переходом на міжнародні стандарти обліку і звітності більше уваги 

надається сучасним динамічним методам оцінки. Одним із важливих питань, яке 

потребує глибокого та багатостороннього розгляду, є питання оцінки зобов’язань. 

Вибір варіанта оцінки залежить від виду зобов’язань. 

Вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку зобов’язань 

підприємства забезпечується удосконаленням порядку застосування елементів 

методу бухгалтерського обліку на підставі виявлення системних зв’язків між 

ними. 

Порушення принципів оцінки та визнання зобов’язань викликає проблеми у 

віднесенні їх до певного звітного періоду, спричиняє неадекватне визнання витрат 

та обумовлює недостовірне відображення фінансових результатів діяльності в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 

  

Черкасова Олена Володимирівна   

В період ускладнення економічної та політичної ситуації в країні велика 

вірогідність посилення кризи неплатежів на українських підприємствах, що 

потребує посилити контроль за товарною дебіторською заборгованістю. 

Особливо приділити увагу питанням класифікації та оцінки дебіторської 

заборгованості. Проте, на сьогоднішній день практикою доведено, що 

більшість підприємств України, звітність яких є обов’язковою, 

відмовляються від створення резерву сумнівних боргів. Причинами цього є 

те, що створення такого резерву передбачає вилучення з обороту коштів, які 

можна було б спрямувати в інші сфери діяльності, а суми, які резервуються 

не включаються до складу валових витрат у податковому обліку, і в свою 

чергу, не впливають на зменшення податку на прибуток. Але якщо на 

підприємстві виникне безнадійна дебіторська заборгованість віднести її до 

складу витрат можна буде тільки після своєчасного створення резерву 

сумнівних боргів (пп. 14.1.11 Податкового кодексу). 

 

Шинкаренко Ольга Миколаївна  

Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на 

відтворення або заміщення об’єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на 

суму зносу (знецінення). Основними методами витратного підходу є метод 

прямого відтворення та метод заміщення. Метод прямого відтворення 

полягає у визначенні вартості відтворення з подальшим вирахуванням суми 

зносу (знецінення). Метод заміщення полягає у визначенні вартості 

заміщення з подальшим вирахуванням суми зносу (знецінення). За 
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допомогою методів прямого відтворення та заміщення визначається 

залишкова вартість заміщення (відтворення). Особливості застосування 

майнового підходу встановлюються відповідними національними 

стандартами щодо оцінки об’єктів у формі цілісних майнових комплексів та 

у формі фінансових інтересів. Під час застосування методу прямого 

відтворення або методу заміщення використовуються вихідні дані про об’єкт 

оцінки, інформація про відтворення або заміщення об’єкта оцінки чи 

подібного майна в сучасних цінах або середньостатистичні показники, які 

узагальнюють умови його відтворення або заміщення в сучасних цінах.  Хочу 

зауважити, що оцінка яка проводиться з метою бухгалтерського обліку 

майже повністю побудована на використанні даного підходу.  

 

Кулик Вікторія Анатоліївна  

Проблема розробки методології системи вартісного вимірювання в 

бухгалтерському обліку, адекватної вимогам усіх користувачів облікової 

інформації, є найбільш актуальним завданням, яке намагаються вирішити вчені в 

сфері бухгалтерського обліку протягом останнього часу. Вказана проблема набула 

ще більшої актуальності в умовах необхідності здійснення облікової оцінки нових 

об’єктів бухгалтерського обліку, що виникли та продовжують виникати в 

інформаційній економіці. У сучасних умовах розвитку вітчизняної системи обліку 

пріоритетність наукових досліджень, що стосуються облікової оцінки, 

обґрунтовується її визначальною роллю у функціонуванні системи обліку. 

Нормативно-правовими актами України передбачено широкий перелік видів 

оцінки, які можуть бути застосовані до об’єктів бухгалтерського обліку: 

балансова вартість; вартість використання; вартість, яка амортизується; вартість 

на дату балансу; залишкова вартість; історична (фактична) собівартість; 

ліквідаційна вартість; первісна вартість; переоцінена вартість; ринкова вартість; 

справедлива вартість; теперішня вартість. 

Отже, на законодавчому рівні визначено необхідність оцінки при веденні 

бухгалтерського обліку та підтвердження його достовірності в умовах діючого 

підприємства та регламентовано необхідність проведення оцінки майна 

підприємства у випадку припинення його діяльності. Згідно з чинним 

законодавством, пріоритетною є оцінка за історичною (фактичною) собівартістю. 

У той же час, вимоги, користувачів до облікової інформації, що виникають у 

процесі функціонування суб’єктів господарювання в інформаційній економіці, 

свідчать про необхідність застосування альтернативних видів оцінки до різних 

об’єктів бухгалтерського обліку. Завдяки повній автоматизації облікових 

процедур на підприємствах, така вимога користувачів є здійсненною, за 

допомогою відповідного програмного забезпечення користувачами може бути 

отримана інформація щодо окремих об’єктів бухгалтерського обліку та вартості 

підприємства в цілому за різними видами оцінок.  

  

Саюн Алла Олександрівна  

Однак використання цих методів не дозволяло враховувати інфляцію і 

реальну ринкову вартість активів на момент складання балансу. За кордоном 

широкого розповсюдження одержав принцип мінімальної оцінки, в основу 
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якого було покладено консерватизм. Згідно з цим принципом майно 

оцінювалося або за ціною придбання (собівартістю), якщо вона менше ціни 

продажу (різниця трактувалася як можливий прибуток), або за ціною 

реалізації, якщо вона менше ціни придбання (різниця - прихований збиток - 

трактувалася як виникнення потреби). 

  

Лук’янець Олена Вікторівна   

На сьогодні в Україні вартість майна підприємств динамічно змінюється 

через вплив зовнішнього середовища - економічного, соціального, політичного. 

Відповідно оцінка вартості майна підприємства є складним і актуальним 

питанням не тільки для спеціалістів з обліку, а й для аналітиків. Процес оцінки 

вартості майна має багатосторонній характер, оскільки оцінка має враховувати не 

тільки витрати на створення і придбання об’єкта, а й сукупність ринкових 

факторів, таких як фактори часу і ризику, ринкової кон’юнктури, рівня 

конкуренції, географічна належність тощо. Огляд методів оцінки сукупної 

вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу показує, що 

жоден з них не є ідеальним, оскільки кожен з них має як свої переваги, так і свої 

недоліки. Тому практично здійснення такої оцінки проводиться з використанням 

не одного, а ряду методів, що дозволяє визначити діапазон даної вартості в 

мінімальній і максимальній межах та найбільшою мірою наблизитися до її 

реального значення. 

 

Гончаренко Олена Олексіївна  

Як, на Вашу думку, на оцінку майна і його складових впливає географічний 

фактор? Можливо, це стосується східних регіонів України? І тут звісно 

оцінка ризику напряму впливає на оцінку майна. Однак, знову виникають 

питання щодо способів врахування ризиків, оскільки ситуація є 

нестандартною, тобто загальноприйняті підходи до «врахування» ризиків, 

напевне, не будуть об’єктивними. 

  

Остап’юк Наталія Анатоліївна  

Мені здається, питання географічного фактору більше залежить від 

менталітету країн, в яких розглядатимемо оцінку активів. 

Яскравим прикладом є країни з поширенням ісламу. Зокрема, в них 

чітко виписані правила оцінки активів, які пов’язані з релігійними 

переконаннями. 

  

Саюн Алла Олександрівна  

Сьогодні в системі МСФЗ оцінка за справедливою вартістю є однією з 

пріоритетних. У світовій практиці можливі три підходи до оцінки справедливої 

вартості: 

- ринковий: сукупність методів оцінки вартості об’єкта, що ґрунтуються на 

інформації про реальні угоди на ринках; 

-  доходний: сукупність методів оцінки вартості об’єкта, що ґрунтуються на 

визначенні майбутніх доходів від об’ єкта оцінки; 
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-  витратний: сукупність методів оцінки вартості об’єкта, що ґрунтуються на 

визначенні витрат, необхідних для відновлення об’єкта оцінки з врахуванням 

зносу. 

Найчастіше використовується доходний метод оцінки, що ґрунтується на 

визначенні дисконтованої вартості і дає додаткові можливості для використання 

показників фінансовій звітності. 

На жаль, в Україні поняття справедливої вартості відсутнє в ряді 

національних стандартів, пов’язаних з обліком активів, наприклад, в П(С)БО 7, 8, 

9, не враховується достатньо в обліковій політиці і не повністю розкривається у 

фінансової звітності, що не дає можливість задовольнити інформаційні потреби 

інвесторів, отримати необхідну інформацію з метою приваблення капіталу. 

Крім того, облік за справедливою вартістю тягне за собою більшу 

відповідальність керівництва компаній та аудиторів, потребує високої 

професійної підготовки бухгалтерів, що складають фінансову звітність. 

  

Гойло Наталя Валеріївна  

Визначення вартості підприємства, оцінка його майна є складним та 

багатоаспектним питанням. Правильна оцінка дозволяє вірно визначити базу 

оподаткування, спрогнозувати внески акціонерів, здійснювати різні 

компенсаційні виплати як працівникам, так і власникам підприємства. Питання 

правильного визначення вартості підприємства може стати вирішальним в 

ситуації проводити фінансову санацію підприємства чи ліквідувати його. 

Складність завдання оцінки вартості підприєсмтва спричинена 

неоднозначністю позицій фахівців з питань методології визначення вартості 

об’єкта дослідження, а також з тим, що перелік завдань, які повинна вирішити 

оцінка, багатогранна та неоднорідна.  

Необхідність проведення оцінки виникає в багатьох випадках: купівля-

продаж підприємства чи його частини, купівля-продаж акцій підприємства, 

реструктуризація, додаткова емісія акцій, визначення кредитоспроможності 

підприємства, страхування, визначення бази оподаткування, переоцінка активів 

підприємства, залучення зовнішньго інвестування, майнові спори, приватизація, 

оптимізаця вартісної структури майнового комплексу підприємства і т.д. 

 

Шигун Марія Михайлівна  

Дійсно, проблема оцінки вартості підприємства для інвестиційних цілей в 

Україні є досі остаточно невирішеною. Виключно бухгалтерських методів для 

визначення такої вартості недостатньо. Бухгалтерські дані тут потрібно 

поєднувати з прогнозними показниками, експертними оцінками, зовнішньою 

ринковою інформацією.  Удосконалення потребує і сама система бухгалтерського 

обліку - розширення системи рахунків обліку (останні зміни в плані рахунків і 

введення рахунку 41 «Капітал у дооцінках» свідчать про часткове врахування 

необхідності проведення дооцінки вартості необоротних активів до їх ринкової 

вартості, проте без уваги залишилась переоцінка поточних активів, зобов’язань, 

ринкова вартість яких може значно відрізнятись від фактичної (історичної)); 

доповнення структури облікових регістрів; розширення змісту приміток до 

фінансової звітності. 
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Захист інвестиційних інтересів, в першу чергу, потребує не самих переоцінок 

активів, а їх прозорості. Діюча система бухгалтерського обліку не здатна 

забезпечити такої прозорості і потребує відповідного розвитку своїх методів і 

методик. 

Актуальність піднятої проблеми залишається високою, і в останні роки 

вітчизняними вченими і науковцями видано ряд праць, в яких пропонуються 

підходи до вирішення проблеми оцінки ринкової вартості підприємства саме на 

базі бухгалтерських даних. Проте для реалізації таких пропозицій український 

бухгалтер повинен значно підвищити свій професійний рівень та досконало 

оволодіти методами економічного аналізу, прогнозування, статистики і 

гарантувати об’єктивність свого професійного судження при доведенні 

бухгалтерських показників, що формують вартість підприємства, до рівня 

ринкових оцінок. 

  

Остап’юк Наталія Анатоліївна  

Фактично, ми говоримо, що потрібне поєднання різних підфункцій 

управління? Тобто остаточне вирішення проблеми оцінки виходить за 

облікові межі. 

  

Шигун Марія Михайлівна  

Безперечно, один бухгалтер не досягне якісної і достовірної оцінки 

вартості підприємства. У цьому зв’язку можна зустріти наукові праці з 

питань створення такої підсистеми бухгалтерського обліку як актуарний 

облік, покликаний надавати ринкову оцінку активів, зобов’язань і 

вартості підприємства в цілому. Кваліфікація фахівців, що забезпечують 

функціонування такої підсистеми має бути набагато вищою за 

бухгалтерську і доповнюватися знаннями і навичками у галузі інших 

методів оцінювання (наводилися вище). 

  

Лютова Ганна Михайлівна  

Оцінка елементів фінансових звітів, як процес визначення грошових сум, за 

якими мають визнаватися і відображатися активи, капітал та зобов’язання в Звіті 

про фінансовий стан (балансі) та доходи і витрати в Звіті про прибутки та збитки, 

передбачає вибір певної бази (основи) оцінки. 

Відповідно до чинного законодавства України та Міжнародних стандартів 

фінансової звітності у фінансових звітах використовують кілька різних основ 

оцінки з різним ступенем та в різних комбінаціях. Вони включають: історичну 

собівартість, поточну собівартість, справедливу вартість, теперішню вартість, 

вартість погашення (реалізацію) та інші оцінки. Основою оцінки, яку найчастіше 

приймають суб’єкти господарювання для складання фінансових звітів, є історична 

собівартість. Вона, як правило, комбінується з іншими видами оцінки і 

застосовується до активів суб’єкту господарювання. 

Стосовно державного майна, Постановою Кабінету Міністрів України від 10 

грудня 2003 р. N 1891 затверджена Методика оцінки майна, яка застосовується 

щодо оцінки об’єктів у матеріальній та нематеріальній формі (крім земельних 

ділянок) та цілісних майнових комплексів при проведенні приватизації та інших 
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операцій, пов’язаних з державним майном. Окремі елементи даної методики 

можуть бути застосовані для оцінки активів, але вони є суперечливими щодо 

принципу обачності у фінансовій звітності, і, відповідно, неприйнятними для 

інших  суб’єктів підприємництва. 

Тому питання оцінки активів, на мій погляд, не є проблемним у підготовці 

фінансової звітності. Проблема полягає в оцінці капіталу та зобов’язань, точніше 

у відсутності методики, яка б враховувала економічну та політичну ситуацію в 

країні резидента. Тут потрібно вивчати досвід інших країн стосовно збереження 

капіталу та правильності відображення суми зобов’язань. 

 

Остап’юк Наталія Анатоліївна  

Дійсно, найбільш болючим в частині уточнення оцінки є дотримання балансу 

і логіки відповідності зміни оцінки активів та джерел їх формування. 

Особливо, в частині актуалізації величини власного капіталу, а також 

доцільності уточнення оцінки зобов’язань. 

  

Круподер Олексій Дмитрович   

Для сучасної системи бухгалтерського обліку характерним є розширення 

діапазону методів оцінки. Все більшої популярності як в Україні, так і за 

кордоном набуває оцінка за справедливою вартістю, застосування якої суперечить 

принципу обачності в бухгалтерському обліку. Вітчизняні дослідники віддають 

перевагу оцінці за витратним підходом, який є обґрунтованим і документально 

підтвердженим, а зарубіжні – оцінці за справедливою вартістю, яка є 

суб’єктивною за своїм характером (крім відображення фактично здійснених 

господарських операцій передбачає розкриття потенційних можливостей 

підприємства). Невирішеними залишаються такі аспекти застосування оцінки за 

справедливою вартістю, як уточнення сутності зазначеного поняття, пошук 

чіткого алгоритму розрахунку справедливої вартості та її застосування в 

бухгалтерському обліку. 

  

Біляченко Олена Леонідівна  

Вартість є однією з найважливіших категорій суспільних наук, адже саме 

вона є визначальною при виборі концепції бухгалтерського обліку і головною 

причиною суб’єктивізму облікових даних. Оцінка наділена великим значенням, 

разом з концепціями збереження капіталу оцінка визначає облікову модель; 

наявність дозволених альтернативних варіантів оцінки дозволяє в межах облікової 

політики варіювати показником прибутку. 

Однак, наскільки об’єктивно говорити про можливість застосування 

затвердженого НП(С)БО витратного підходу до оцінки майна підприємства 

сьогодні в Україні, враховуючи політичну ситуацію. В той же час, застосовувати 

всі три економічні підходи до оцінки майна підприємства в практиці, тим самим 

збільшивши об’єм робіт бухгалтера, є економічно невиправданим. 

Як варіант вирішення поставленої проблеми − це розробка обґрунтованих 

підходів до оцінки активів, капіталу, зобов’язань підприємства в розрізі складових 

та з урахуванням їх особливостей на теоретичному рівні з подальшим 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=272&course=6
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=244&course=6
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=355&course=6


76 
 

застосуванням розроблених підходів в практиці діяльності суб’єктів 

господарювання. 

 

Гончаренко Олена Олексіївна  

Всім щира подяка за участь в конференції і обговоренні актуальних проблем 

обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств та установ. 
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ОБГОВОРЕННЯ СЕКЦІЇ 5 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ В ЕКОНОМІЦІ ТА 

ОСВІТІ 

 

Обговорення питання: Мовні, історичні, філософські, соціальні та правові 

аспекти розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових 

ринків 

Анісімов В’ячеслав Валентинович 

Шановні учасники конференції! Вітаємо з початком роботи секції 

«Соціально-філософські проблеми в економіці та освіті»! Пропоную до 

обговорення учасників секції тему «Мовні, історичні, філософські, соціальні та 

правові аспекти розвитку банківської системи України в умовах глобалізації 

фінансових ринків». Прохання залишати до обговорення ваші повідомлення та 

брати участь у дискусії. Обсяг повідомлень – до 6 речень. Нагадуємо, що наукова 

дискусія має відбуватися в межах заявленої теми конференції та секції, з 

дотриманням правил чемності та взаємної поваги учасників. Повідомлення, що 

будуть містити невідповідну до секції інформацію та образи, будуть видалятися 

модератором. Бажаємо успішної роботи та натхнення! 

 

Ставлення до банків у суспільстві є важливим індикатором економічних та 

політичних процесів в країні. Довіра суспільства до банківської системи виступає 

однією з найважливіших передумов стабільності економіки та успішності 

банківського бізнесу. Формування довіри до банків являє собою складний процес, 

в якому помітне місце займає культура ведення банківського бізнесу на 

регіональному і місцевому рівні та історія банківських установ та банківської 

системи. Уявлення про банки та банківську систему, що склалися у суспільній 

свідомості, можуть як стимулювати населення до заощадження коштів і 

співпрацю з банками, так і гальмувати розвиток банківського сектору економіки. 

Прикладом цього стала остання економічна криза в Україні, проблеми 

українських банків в Автономній Республіці Крим та як наслідок відтік коштів 

населення з депозитних рахунків українських банків, який за останній рік склав 

близько 110 млрд. грн. Вивчення історії банківської справи та розвиток 

банківської культури є важливим фактором формування соціального капіталу 

українського суспільства, досвідом, що має практичне значення. 

 

Іванова Ірина Вікторівна 

Цілком слушною є думка про необхідність вивчення розвитку банківської 

культури. З цієї позиції важливими є типи культури відносно до 

професійного становлення особистості. Погоджуючись з думкою І. В. 

Арановської, концепція професійної компетентності передбачає залучення 

людини до загального культурного світу цінностей, і саме в цьому просторі 

людина в майбутньому реалізує себе як фахівець: з вузької сфери ділової 

ефективності вона виходить в широкий простір культури. 
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Міщенко Тетяна Григорівна 

Так, слушна думка щодо вивчення історії взагалі і історії банківської справи 

зокрема. 

Недарма в народі кажуть: хто не пам’ятає минулого, той не має майбутнього. 

 

Обрусна Світлана Юріївна 

Підтримую колег у тому, що історія банківської справи - доволі цікавий 

напрямок дослідження як для науковця, так і необхідна інформація для учня, 

студента,  пересічного громадянина. Знання сприятимуть підвищенню 

банківської культури, розвитку довіри до банків тощо. Мало зустрічала 

публікацій з цього напряму. Можливо помиляюсь, але з поля зору істориків 

він у певній мірі випав. До речі, в курсі «Історії держави і права України»  ми 

до цієї проблеми звертаємось. Буду вдячна, якщо порадите почитати 

публікації, у тому числі й власні. 
 

Обговорення питання: Assessing The Level Of Professional Cross-Cultural 

Competence Among Banking Students 
 

Іванова Ірина Вікторівна 

Нове соціальне замовлення суспільства передбачає формування цілісної 

культурно-мовної особистості в процесі професійно-спрямованого навчання в 

немовних вищих навчальних закладах. Вища школа сьогодні знаходиться в 

процесі переходу від освітньої парадигми до культуротворчої. Установка на 

культуротворчий потенціал змісту навчання студентів не лише не обмежує їхній 

рівень володіння іноземною мовою, вимагаючи знання спеціальної термінології, 

але й передбачає вміння орієнтуватись у нормативних і ненормативних ситуаціях 

міжкультурного ділового спілкування. Подолання комунікативних перешкод під 

час навчання іншомовного спілкування може мати місце у випадку досягнення 

професійної іншомовної культурологічної компетентності, що є продуктом 

діалогу культур. За наявності культурологічної компетентності студенти, 

спілкуючись з носіями мови чи читаючи автентичні джерела, не будуть 

піддаватися фрустрації, неприємному здивуванню чи переживати культурний 

шок. 

Було б цікаво почути Вашу думку з приводу окресленого кола проблеми. 

Дякую. 

 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна 

Безумовно запропонована Вами тема до обговорення є актуальною, бо все 

більше на сьогодні відчувається органічний зв’язок між освітою та 

культурою. Освіта з одного боку є частиною культури, що віддзеркалює 

певний досвід людства, а з іншого - слугує засобом її пізнання, збереження та 

розвитку. Відповідно наукового обґрунтування потребує визначення 

стратегічних напрямів розвитку освіти в контексті культурологічної 

парадигми, а також розробка практичних педагогічних методик щодо їх 

реалізації. Ірино Вікторівно, поділиться будь-ласка, які на вашу думку 

необхідно зробити кроки для подальшого розвитку культуротворчної 
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парадигми сучасної освіти, які ви вже маєте та застосовуєте педагогічні 

методики для розвитку культурологічної компетентності студентів? Дякую. 

 

Іванова Ірина Вікторівна 

Дякую за запитання, Наталіє Миколаївно. На мій погляд, для успішного 

формування професійної іншомовної культурологічної компетентності студентів 

визначальними є не методи та технології, а зміст освіти в цілому та зміст 

навчання іноземної мови зокрема. Як засвідчує практика і власний педагогічний 

досвід, на сьогоднішній день у вищих немовних навчальних закладах 

культурологічний аспект навчання іноземної мови здебільшого представлений 

країнознавчими матеріалами, проте вони не вичерпують поняття 

культурологічного навчання. У змісті навчання іноземної мови професійного 

спрямування, як правило, відсутнє навчання культури ділового спілкування (як 

письмового, так і усного), культури ведення бізнесу з іноземними партнерами, 

культури невербального спілкування, оволодіння культурними патернами, 

розуміння національної ментальності представників іншої культури, розуміння 

культурних реалій, фонової лексики, топонімів, антропонімів, необхідних для 

фахівців банківської сфери. Все це та інше складає зміст культурологічного 

підходу до навчання студентів професійного іншомовного спілкування. 

 

Потенко Людмила Олександрівна 

Тема є актуальною і цікавою. Доречно, на наш погляд, відмітити, що 

лінгвістична та культурологічна компетенції є основними складовими 

лінгвокультурологічної компетенції. Зокрема, культурологічну компетенцію, 

на думку багатьох дослідників, можна визначити міжкультурною 

компетентністю, локалізаційними схильностями і маргіналізаційним 

потенціалом. Дійсно, викладачі мають стимулювати інтерес студентів до 

сприйняття світу в різноманітті мов і культур, навчити студентів 

орієнтуватися у ментальності інших народів. З-поміж активних методів 

навчання міжкультурної комунікації педагоги виокремлюють тренінги, адже 

вони вдало поєднують у собі теоретичну й практичну сторони навчання. До 

поширених і дієвих можна віднести: тренінг самосвідомості, у якому індивід 

пізнає свої культурні основи; когнітивний тренінг, у якому учасники 

одержують інформацію про інші культури; тренінг атрибуції, що навчає 

учасників пояснювати причини ситуацій і дій з точки зору іншої культури; 

поведінковий тренінг, що має за мету навчання практичним навичкам, 

необхідним для діяльності в іншій культурі; ситуативний тренінг, що 

припускає відтворення й аналіз конкретних міжкультурних контактів, а 

також обговорення проблем, що виникають у результаті таких контактів. 

 

Потапенко Людмила Віталіївна 

Проблема формування культурологічної компетентності випускника вишу 

безсумнівно є актуальною та продиктованою вимогами сучасного 

полікультурного світу. 

Для формування культурологічної компетенції майбутнього спеціаліста 

необхідний принципово новий підхід, який би ґрунтувався не тільки на засвоєнні 
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студентами певних знань, умінь та навичок, а й формував би в них власне 

ставлення до іншомовних явищ і фактів, сприяв би розвитку особистісного 

досвіду щодо створення власних стратегій адаптування в іншомовному 

соціокультурному середовищі. Особливу увагу сьогодні слід приділяти 

вихованню толерантності та поваги до інших культур. 

 

Майстренко Світлана Віталіївна 

Безумовно, що дана тема є досить актуальною на сучасному етапі розвитку 

суспільства. Комунікативна компетенція фахівця передбачає формування уміння  

орієнтуватися у конкретній ситуації, приймати ефективні рішення, долати 

комунікативні перешкоди у процесі особистісного спілкування. Комунікативна 

компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є 

результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід набувається не тільки у 

процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, в тому числі з 

літератури, театру, кіно, з яких людина отримує інформацію про характер 

комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії і засоби їх 

вирішень . У процесі опанування комунікативної сфери людина запозичає з 

культурного середовища засоби аналізу комунікативних ситуацій у вигляді 

словесних і візуальних форм. З метою інтенсифікації навчального процесу 

доцільно використовувати сучасні інформаційні технології, зокрема й всесвітню 

мережу Інтернет. 

 

Дмитренко Марія Йосипівна 

Поділяю Вашу думку про актуальність проблеми формування 

культурологічної компетентності майбутніх фахівців банківської сфери. За якими 

критеріями, на Вашу думку, можна визначити рівень сформованості професійної 

іншомовної культурологічної компетентності студентів? 

 

Іванова Ірина Вікторівна 

Дякую за запитання! Базуючись на аналізі наукових досліджень вітчизняних 

та зарубіжних науковців з питань компонентного складу професійної іншомовної 

компетентності, можу зазначити, що до критеріїв оцінювання рівнів 

сформованості у студентів даної компетентності належать мотиваційний 

(об’єктом оцінювання  є професійна мотивація та мотиви навчальної діяльності) , 

когнітивний (об’єктом оцінювання  є знання про мову та культуру, навички 

оперування засобами спілкування, сформованість уяви про рідну та іншомовну 

культуру), діяльнісний (об’єктом оцінювання  є розвиток уміння організувати 

комунікативну діяльність), особистісно-оцінювальний (об’єктом оцінювання  є 

сформованість професійних особистісних якостей та розвиток уміння самостійно 

оцінювати свою діяльність) та емпатичний (об’єктом оцінювання  є відношення 

студента до мови та культури країни, мова якої вивчається). 

 

Шановні колеги, дякую всім учасникам обговорення запропонованої мною 

теми. Впевнена, що результати наших наукових дискусій з окресленого кола 

проблем, знайдуть практичне втілення у навчально-виховному процесі. Бажаю 

успіхів у подальшій наукові діяльності!  
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Обговорення питання: Використання інформаційних технологій для 

формування мовнокомунікативної компетенції фахівців економічного профілю 

 

Майстренко Світлана Віталіївна 

Шановні колеги! Вітаю з початком конференції та сподіваюся на плідну 

співпрацю! Пропоную для обговорення тему впровадження інформаційних 

технологій у навчальний процес для формування мовнокомунікативної 

компетенції фахівця. У зв’язку з інтенсифікацією процесу навчання постає 

питання про пошук форм та методів, добір методик та дидактичних матеріалів, які 

збільшать ефективність процесу засвоєння знань, сприятимуть зростанню 

інтересу до мовної підготовки  економістів. Застосування сучасних 

інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє забезпечити 

індивідуалізацію і диференціацію цього процесу за рахунок реалізації 

можливостей інтерактивного діалогу, самостійного вибору режиму навчальної 

діяльності й організаційних форм навчання, сприяє підвищенню інтересу до 

дисципліни. 

Водночас завдяки використанню комп’ютерних програм можна з 

мінімальними витратами часу здійснювати вхідний, поточний, рубіжний та 

підсумковий контроль. При цьому досягається велика об’єктивність оцінки та 

заощаджується навчальний час викладача, адже здійснюється одночасна 

перевірка знань всіх студентів певної групи. 
 

Іванова Ірина Вікторівна 

Поділяю думку про те, що використання інформаційно-комунікаційних 

технологій є одним із шляхів модернізації змісту сучасної вищої освіти. 

Серед різноманітних методичних прийомів використання інофрмаційно-

комунікаційних технологій у процесі навчання професійного іншомовного 

спілкування можна виділити: роботу в Інтернет з метою пошуку інформації, 

електронні синхронні та асинхронні дискусії, включаючи Інтернет-форуми, 

презентації студентів, які оприлюднюють результати наукових досліджень, 

дистанційне навчання тощо. Вони допомагають не лише зорієнтувати 

студентів на засвоєння певного обсягу знань, а й розвивати інтелектуальні 

здібності, творчий потенціал, пізнавальні інтереси. 

 

Майстренко Світлана Віталіївна 

За даними ЮНЕСКО електронне навчання одного студента приблизно втроє 

дешевше навчання в системі традиційної освіти тієї ж країни. Таке навчання має 

ряд переваг: дозволяє зменшити навантаження на державний бюджет, полегшує 

отримання освіти представниками соціально уражених верств населення, осіб з 

особливими потребами, що дозволяє реалізувати право на освіту всіх членів 

спільноти. Гнучкість електронного навчання, можливість працювати в 

асинхронному режимі із застосуванням різноманітних методик представлення 

навчальних матеріалів надає додаткову можливість для навчання дорослим 

студентам, які мають обмаль часу для освоєння нових знань. 
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Чабак Лариса Іванівна 

Не можу не погодитись з тим, що використання комп’ютерних технологій 

можна спрямувати не лише на контроль знань студентів, але й на їх 

поглиблення. Створення спеціальних програм для формування в студентів 

мовної компетенції в рамках професійного спрямування, використання 

мережі Інтернет в навчальному процесі, розробка проектів, презентацій з 

використанням комп’ютерних технологій та інтернет-ресурсів допоможе 

мотивувати та зацікавлювати студентів у вивченні іноземних мов зокрема. 

 

Майстренко Світлана Віталіївна 

Використання комп’ютерних технологій дозволяє вирішити такі дидактичні 

цілі: пізнавальну; розвиваючу (активація лексичного запасу, розвиток логічного 

мислення, пам’яті, уяви); тренувальну (можливість самостійної роботи, 

тренування та перевірки рівня знань й умінь з певної теми, визначення 

конкретних прогалин у знаннях, доопрацювання та виконання запропонованих 

завдань кілька разів з метою покращення своїх результатів); діагностичну; 

комунікативну (під час роботи студента з комп’ютером зникає бар’єр боязливості, 

що сприяє формуванню доброго ставлення до предмета). 

 

Обговорення питання: Англомовна реалізація явища економічної глобалізації 

 

Чабак Лариса Іванівна 

Доброго дня, колеги! 

Пропоную обговорити питання появи політичного руху антиглобалізму. 

Антиглобалісти звинувачують глобалізацію в збільшені соціальної нерівності та 

навіть деградації навколишнього середовища. Проблема вбачається в тому, що 

міцніші, більші країни можуть заполонити культури інших, менших країн. 

призводячи до того, що їхні традиції та звичаї, а отже і мова, можуть зникнути. 

Впевнена, що глобалізація покликана консолідувати співтовариство. Я вважаю, 

що перспектива формування цілісного, неподільного світу в процесі глобальної 

економічної інтеграції - об’єктивна неминучість, зумовлена природною ходою 

суспільної еволюції. Отже, вона- виправдана. 

 

Tkachenko Iryna Valeriivna 

В чому саме полягає виправданість формування неподільного світу? 

 

Чабак Лариса Іванівна 

Насамперед в тому, що в міру формування соціально-економічного 

моноліту зникнуть будь-які підстави для міжнаціонального суперництва, 

конфліктів. Цілісний, неподільний світ на ґрунті єдиного економічного 

простору тим хороший, що він виключить з життя людського можливість 

зіткнення у вигляді руйнівних війн. Відтак тенденція глобалізаційних 

процесів об’єктивно покликана забезпечити самовиживання людської 

цивілізації, а отже і її прогрес. 
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Доронін Андрій Віталійович 

«В міру формування соціально-економічного моноліту зникнуть будь-

які підстави для міжнаціонального суперництва, конфліктів»  

Зникли будь-які підстави для міжнаціонального суперництва не 

території США, залишились тільки расові зіткнення... 

 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна 

Не зрозуміло, що саме ви розумієте під «англомовною реалізацією»??? Якщо 

поглянути на процес глобалізації, то, серед іншого, дійсно спостерігається 

 прискорення міграційних процесів, у першу чергу англомовного населення з 

слабо розвинутих країн або таких, що розвиваються. Вони, зокрема, почалися з 

відкриття європейських країн  - green card. Тому зараз можна казати про нове 

явище - англомовна міграція. Але тоді постають питання: хто і що набувають/ 

втрачають у багатьох аспектах країни світу???, а Україна??? 

 

Чабак Лариса Іванівна 

Головною ідеєю моєї роботи є дослідження впливу глобалізаційних процесів 

на розвиток англйської мови, виникнення англомовних інновацій, поширення 

англійської мови як мови міжнародного спілкування. Я не мала на меті 

оцінювати міграційні процеси англомовного населення. Думаю, що таке 

питання не може бути в компетенції лінгвістів. Щиро дякую за зацікавленість 

темою. 

 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна 

Дуже добре! Ніхто не заперечує той факт, що англійська мова набула статусу 

міжнародної...Уточніть, будь ласка, в чому саме на сьогодні, на ваш погляд, 

полягає розвиток англійської мови та англомовні інновації? Безумовно, інновації 

в будь-якій сфері сприймаються як рушійна сила, але, зараз на жаль доволі часто, 

інновації стали вживати для підкреслення відношення до сучасності без 

змістовного наповнення. Цікаво, які це англомовні інновації та яким чином вони 

поширюються світом і можуть бути прийнятні в Україні? 

 

Чабак Лариса Іванівна 

Розвиток англійської мови, на мою думку, полягає у постійному збільшенні 

англомовного вокабуляра, появі нових слів для позначення нових явищ і понять в 

процесі економічної глобалізації. Ось декілька прикладів англомовних інновацій, 

які поширюються світом і застосовуються в Україні. 

Сьогодні все частіше використовують неологізми Globish (global+English), 

English-lite, offshoreEnglish. З’являєтьсянизка назв для позначення мови 

спілкування представників ЄС: EuroEnglish, Eurospeak, Eurojargon, Eurobabble. 

Позитивне ставлення до євроінтеграції репрезентують неономінаціями 

Europhilia, Europhile, Europhoria, Europeanisation. 

Несприйняття чи критичне ставлення до асиметрії розвитку в умовах 

глобалізації передають мовними інноваціями globophobia, globophobe, 

deglobalization, anti-globalization, summit-hop і т.д. 
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Міщенко Тетяна Григорівна 

Сьогодні кожна освічена людина повинна знати хоча б одну іноземну мову. 

Ще Великий Тарас Шевченко казав: «... і чужому навчайтесь...». Але він же і 

додавав «... й свого  не цурайтесь».  Завжди потрібно шукати компроміс. 

 

Майстренко Світлана Віталіївна 

На жаль, неподільність світу - швидше утопія, ніж закономірна реальність. Й 

на заваді єдності, крім расових, є ще й релігійні переконання, імперські амбіції 

людей з хворобливою уявою, психологія самої людини, яка дедалі все частіше 

порушує Божі заповіді. 

 

Обговорення питання: Професійна майстерність викладачів 

 

Орєхова Катерина Віталіївна 

Шановні колеги!!! 

Зміни в усіх сферах життя сучасного суспільства, модернізація сучасної 

вищої освіти привели до створення нових вимог до професійної підготовки 

педагогічних кадрів. В Законі України «Про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-

VII та Указі Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 № 344/2013 підкреслено, що 

підготовка педагогічних та науково-педагогічних працівників, їх професійне 

самовдосконалення,підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальної культури є важливою умовою модернізації освіти. У сучасних умовах 

пріоритетного значення набуває завдання підготовки фахівця, який не тільки 

володіє необхідною системою знань, умінь, навичок та вміє використовувати їх на 

практиці, а і спроможний самостійно ставити і творчо вирішувати професійні 

завдання, схильний постійно займатися своїм професійним та особистісним 

самовдосконаленням, націлений на безперервну освіту, тобто на постійний 

саморозвиток. Дослідження літератури дозволило встановити, що переважна 

більшість учених досліджують проблему підвищення педагогічної майстерності у 

майбутніх учителів загальноосвітньої школи. Натомість, дослідження щодо 

розв’язання проблеми підвищення професійної майстерності викладачів 

економічного профілю в педагогіці не проводилися, що негативно позначається 

на якості навчального процесу з підготовки майбутніх фахівців для фінансової та 

банківської систем. 

 

Потенко Людмила Олександрівна 

Сьогодні беззаперечним є той факт, що сучасний педагог має бути 

професійно компетентним. Цілком слушно вчені вважають термін 

«професійно компетентний» одним із найбільш складних та недостатньо 

опрацьованих як у теоретичному, так і в практичному сенсі. Зазвичай 

професійна готовність науково-педагогічного працівника до педагогічної 

діяльності тлумачиться у наукових працях як поєднання його професійної 

кваліфікації та певної сукупності особистісних якостей і властивостей. 

Скажіть, будь ласка, яку роль, на ваш погляд, відіграють прогностичні 
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підходи до змісту підготовки педагогічних працівників і чи можна сьогодні 

говорити про зростаючу роль прогнозування змісту професійного навчання, у 

результаті якого буде отримано випереджувальну інформацію про ймовірні 

перспективи розвитку професійної кваліфікації педагога? 

 

Анісімов В’ячеслав Валентинович 

Запровадження нового Закону України «Про вищу освіту» суттєво змінює 

правове поле та потребує окремого докладного обговорення, яке 

заслуговує на проведення окремої наукової конференції. Дякую за підняту 

важливу тему та участь в обговоренні! 

 

Обговорення питання: Інноваційне навчання як запорука підвищення 

ефективності освітніх процесів у вищій школі 

 

Потенко Людмила Олександрівна  

Кризові явища у сучасному українському суспільстві, прискорення науково-

технічного і соціального прогресу позначаються на системі освіти і спричиняють 

труднощі формування молодого покоління. Традиційні педагогічні засоби 

виховання, змісту й організації навчально-виховного процесу все частіше не 

спрацьовують. Одним із шляхів модернізації освітньої системи України постає 

впровадження у навчальний процес вишів інноваційних педагогічних технологій і 

методів. В організації інноваційних пошуків важливим, на наш погляд, є вибір 

актуальної науково-педагогічної теми, чітке формулювання мети і завдань творчої 

діяльності як усього колективу, так і кожного педагога зокрема. Більшість 

педагогів-новаторів сходяться на тому, що інноваційні педагогічні технології як 

процес - це цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику 

оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що 

охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних 

результатів. Використання сучасних інноваційних технологій у навчальному 

процесі сприяє розвитку особистості, забезпечує адаптацію інноваційних методик 

до європейських освітніх стандартів. 

 

Tkachenko Iryna Valeriivna 

Які інноваційні технології Ви використовуєте у  навчальному процесі? 

 

Потенко Людмила Олександрівна 

Дякую за запитання. До інноваційних навчальних методів, які 

найактивніше застосовуються на заняттях, відносимо: навчання з 

комп’ютерною підтримкою (CALL −Computer-Assisted Language Learning), 

метод сценарію (storyline method), метод рольової гри, метод «кейс-стаді». 

Інтерактивні методи включають: метод проблемного викладу, 

презентації, дискусії, роботу в групах, метод мозкового штурму, метод 

критичного мислення, вікторини, міні-дослідження, ділові ігри, рольові 

ігри, метод Insert (або метод індивідуальних позначок, коли студенти 

пишуть 7-10-хвилинне асоціативне есе), метод бліц-опитування, метод 
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інтелект-карт (Mind Mapping) і метод подолання «інформаційної 

нерівності» (Information Gap Activities), методику ПОПС - формула тощо. 

Зокрема, метод «Mind-Map» є простою технологією запису думок, ідей, 

розмов, що відбувається швидко і асоціативно. Mind Map (інтелектуальна 

карта, ментальна карта, карта пам’яті, карта думок) - це графічний 

інструмент, який застосовується для представлення слова, поняття, 

завдання, зображення або інших предметів, пов’язаних один з одним і 

розташованих навколо центрального ключового слова або ідеї.  

 

Міщенко Тетяна Григорівна 

Використання сучасних інноваційних технологій у навчальному процесі 

сприяє покращенню  якості підготовки студентів. Але не всі інноваційні 

технології підходять, наприклад, для викладання дисциплін математичного 

спрямування. Над теоремами не подискутуєш, та й рольові ігри не 

застосуєш. Повинен бути індивіудальний підхід при виборі інтерактивних 

методів. А от використання мультимедійних проекторів мені дуже 

допомагає. Я застосовую їх як на лекціях, так і на практичних заняттях. 

Дуже добре, що в нашому інституті вони встановлені не тільки в лекційних 

аудиторіях, а і в комп’ютерних класах. 

 

Іванова Ірина Вікторівна 

Поділяю думку колеги щодо індивідуального підходу під час вибору 

інноваційних технологій та методів. Як засвідчує власний педагогічний 

досвід, на вибір методу може впливати ціла низка чинників. Перш за все, 

це мета та завдання як дисципліни в цілому, так і конкретного заняття; 

функції, реалізації яких мають слугувати обрані методи; рівень 

навченості студентів та сформованість їх навчальних навичок. 

Надзвичайно важливу роль відіграють також активність студентів, 

наявність атмосфери співробітництва та рівень компетентності 

викладача. 

 

Потенко Людмила Олександрівна 

Цілком поділяю думку щодо індивідуального підходу при виборі 

нетрадиційних форм організації навчального процесу. Однак хотілося 

б привернути увагу колег до питання про інноваційний потенціал 

педагога. Сьогодні у вишах України існує потреба у викладачах, які на 

практиці можуть експериментувати і переконуватися в ефективності 

певних методик навчання, коригувати їх, продукувати нові ідеї і 

методики. Інноваційна діяльність педагога, його компетенції і 

бажання отримати новий досвід можуть слугувати характеристикою 

професійних якостей викладача. 

 

Потапенко Людмила Віталіївна 

Інноваційна діяльність є одним із стратегічних напрямів сучасної 

освіти. Я поділяю Вашу думку про роль педагога у цьому процесі. 

Адже, результат упровадження освітніх та педагогічних інновацій 
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залежить від викладача, від його бажання та готовності до 

подолання труднощів, пов’язаних зі змістом та організацією 

інноваційної діяльності, від його зорієнтованості на створення 

власних творчих завдань, методик, налаштованості на 

експериментальну діяльність. Звичайно, важливим чинником успіху 

є вміння знайти у нововведеннях власну мету, що мотивує та 

активізує інноваційну діяльність, сприяє ефективному результату. 
 

Обговорення питання: Про необхідність морального контролю економічної 

діяльності 
 

Руденко Іван Іванович 

Сьогодні стала очевидною вузькість суто техніко-економічних критеріїв 

оцінки економічної діяльності, які можуть правильно відображати кількісні та 

вартісні ефекти її застосування, але не охоплюють негативні впливи такої 

діяльності на природу і людину. Тому на перший план висуваються проблеми 

етики і соціальної відповідальності бізнесмена, спеціаліста перед суспільством. 

Поява нових економічних проектів повинна бути оцінена не тільки з 

економічної, але і з моральної точки зору. Тобто мова повинна йти про етичну 

атрибутацію бізнесової діяльності, про осмислення її з позиції етичного знання. 

Бо мораль являє собою певний зріз, аспект будь-якої діяльності людини, в тому 

числі і такої важливої для сучасності як підприємницька, бізнесова. 

Але мораль як самосвідомість, саморозуміння - не служниця тієї чи іншої 

діяльності, а оцінка її. Завдяки своїй автономності вона може розвивати в людині 

здібності критичного осмислення процесів, які відбуваються, утвердити її 

позицію, протистояти тенденції розчинення, розпилення людської сутності в 

наступаючій комп’ютерній ері. Значення цього підходу постійно зростає, що 

дозволяє за його допомогою переборювати перекіс у сторону технократичних 

підходів до розвитку науки, економіки, суспільства. 

У зв’язку з цим, сучасна філософія ставить питання про необхідність 

з’ясування спроможності науки, в т.ч. й економічної, до внутрішнього 

самоконтролю, чи полягає гарантія гуманізму в самому занятті науковою 

діяльністю, чи сама наука не творить ні добра, ні зла, а вирішальне значення має 

та чи інша зовнішня сила, яка знаходиться за межами установок і технології 

наукового пошуку, як такого, і яка регулює діяльність вченого, бізнесмена, 

спеціаліста. 

У наш час, завдяки технічній могутності і ефективності, людина виявляється 

спроможною натворити (через неуважність, некомпетентність, 

безвідповідальність) багато зла. Одне неправильне рішення - і гинуть люди, 

матеріальні і духовні цінності. Існує колосальна диспропорція між вчиненим і 

здатністю нести моральну відповідальність. Цього можна уникнути тільки у тому 

випадку, якщо науку і економіку вдасться поставити під суворий та гуманний 

контроль. Тому моральні параметри економічної діяльності висувають нові 

вимоги і до моральної культури бізнесмена, підприємця, яка реалізується у всій 

структурі його діяльності, що вказує на її інтегруючий та загальний характер. 
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Моральний досвід спеціаліста повинен постійно живити його моральний 

кругозір та інтуїцію, готовність робити добро, здатність регулювати свої вчинки. 

Тому і цінність його як фахівця вимірюється тим, наскільки його вчинки та дії 

відповідають загальнолюдським нормам поведінки, наскільки висока його 

культура спілкування в колективі. Адже успіх на виробництві на 90% залежить 

від зазначених якостей фахівця і лише на 10% від його професійної підготовки. 

Це особливою гостротою ставить проблему гуманітарної підготовки 

майбутніх спеціалістів. Саме гуманітарне знання дає можливість подолати 

технократичне та вузькопрофесійне мислення, виховує особу, орієнтовану на 

загальнолюдські цінності, з розвинутим почуттям політичної та моральної 

відповідальності. Перемога культурологічного мислення бізнесмена над 

технократичним дозволила б зруйнувати авторитарно- відомчий стиль керування 

в суспільстві. Для цього потрібно поглибити гуманітарну орієнтацію спеціальної 

підготовки. 

 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна 

Погоджуюсь з Вашою думкою. Але можна подискутувати. «Саме 

гуманітарне знання дає можливість подолати технократичне та 

вузькопрофесійне мислення, виховує особу, орієнтовану на загальнолюдські 

цінності, з розвинутим почуттям політичної та моральної відповідальності. 

Перемога культурологічного мислення бізнесмена над технократичним 

дозволила б зруйнувати авторитарно- відомчий стиль керування в 

суспільстві. Для цього потрібно поглибити гуманітарну орієнтацію 

спеціальної підготовки». По-перше, чому, зокрема Ви вважаєте, що наша 

економічна освіта формує технократичне мислення? Якщо проаналізувати 

формування навчальних планів, то на вивчення фізико-математичних, 

природничих і технічних напрямів у провідних університетах відведено 

тільки 10% від загального обсягу кредитів, у той час як на соціально-

гуманітарну підготовку - 15%. У нашому закладі також 15% або 25% від 

загальної кількості навчальних дисциплін. По-друге, чому «вузькопрофесійне 

мислення»??? може слід говорити про спеціалізацію та компетентнісний 

підхід? По-третє, моральні якості особистості в період навчання у вищій 

школі вже не формуються (це здійснилось набагато раніше), вони, на мою 

думку, проходять певну оцінку та/або корекцію, якщо можна так казати. 

Скоріше, слід казати про професійну моральну відповідальність і моральну 

культуру фахівця в контексті соціальної відповідальність бізнесу. Саме на 

цьому Ви зосереджуєте увагу в своїй статті  »Антроповимірність економічної 

діяльності». Зокрема, рекомендую всім для приєднання до дискусії 

прочитати статтю І.І. Руденко «Антроповимірність економічної діяльності» 

(прикріплений файл). Іван Івановичу, прошу пояснить, що Ви розумієте під 

поняттями «моральний досвід спеціаліста», «моральний кругозір» та 

«моральна інтуїція». Дякую. 
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Обговорення питання: Окремі проблеми стандартизації вищої юридичної 

освіти 

 

Обрусна Світлана Юріївна 

Шановні колеги! Пропоную долучитися до обговорення проблем вищої 

юридичної освіти, зокрема її стандартизації. 

За роки незалежності України вища юридична освіта сформувалася як окрема 

система, досягла значних результатів, напрацювала позитивні тенденції для 

подальшого розвитку. Разом з тим маємо низку серйозних проблем, навколо яких 

дискутують чиновники, науковці, практики, студенти. При чому висловлюють 

цілком протилежні думки. Так, вважається позитивним збільшення мережі 

юридичних вишів, у тому числі й приватної форми власності та відомчого 

підпорядкування, що дає змогу збільшити обсяг, урізноманітнити форми 

правового навчання, сприяє спеціалізації юридичної освіти. Разом з тим  

переважаючою є думка про те, що сучасна занадто розгалужена мережа 

юридичних вузів не відповідає потребам суспільства і держави та нівелює якість 

підготовки фахівців; визначається досить обмежене число вузів, що можуть 

забезпечити таку підготовку. У наукових публікаціях можна простежити думку, 

що відсутність державного стандарту вищої юридичної освіти дала змогу знайти 

оптимальний зміст освіти, досягти певних успіхів окремим навчальним закладам, 

сприяла спеціалізації юридичної освіти. Але переважаючими є твердження про 

необхідність вироблення та затвердження державних стандартів.  Вважаю, що 

стандартизація має позитивне значення. Вона має уніфікувати юридичну освіту, 

але не звестись до авторитарного керівництва нею. Варто розглянути питання 

диференціації державних стандартів. Одним із критеріїв може бути, на приклад,  

майбутня сфера застосування знань: публічна чи приватна. Неоднозначні думки 

висловлюються і з приводу спеціалізації юридичної освіти: чи варто готувати 

юриста широкого профілю, чи надавати перевагу спеціалізованій підготовці. Чи 

можлива тут «золота середина»? Адже слідування спрощеній  моделі попиту на 

юридичну професію може привести до її перепрагматизації, підготовка юриста 

широкого профілю забезпечує академічну і професійну мобільність. Як варіант, 

поділ юридичної освіти на загальну і спеціалізовану.  Шановні колеги, з 

поглядами автора на вказані проблеми Ви зможете ознайомитись в опублікованих 

матеріалах конференції. Хотілося б дізнатися про Ваші думки щодо зазначених 

проблем. 

 

Чернявський Анатолій Леонідович 

Повністю з Вами згодний, але з урахуванням чинного законодавства 

прийняття державного стандарту для юридичної спеціальності не можливе. 

Сама система ступеневої освіти передбачає, що бакалавр - це самодостатній 

фахівець з певної спеціальності (напряму), в той час як по основних посадах - 

судді, прокурора, адвоката, нотаріуса - наше законодавство вимагає рівня 

магістра чи спеціаліста. Тому виходи, в принципі, два - або ми визначаємо, 

що юридична освіта, так само, наприклад, як медична чи ветеринарна, не 

повинна бути ступеневою, або ми визначаємо, що суддею, адвокатом, 

прокурором чи нотаріусом може бути бакалавр. Обидва варіанти неможливі, 
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тому жити нам з нестандартними, чи точніше - безстандартними юристами 

ще довгі і довгі роки. До речі, за моєю рекомендацією випускник 

юридичного факультету УАБС був допущений до кваліфікаційної комісії 

колегії адвокатів Техасу, США, саме на підставі нашого бакалаврського 

диплома, тоді як диплом спеціаліста американська колегія взагалі 

відмовилася розглядати. Так що ідея про адвоката-бакалавра не така вже й 

безпідставна. 

 

Іванова Ірина Вікторівна 

Надзвичайно цікавим та дискутивним є запитання: «широкий профіль, 

спеціалізована підготовка чи «золота середина»? З одного боку, у світі існує 

мало таких речей, які знаходяться у чистому незмішаному вигляді. Так само і 

в правознавстві. Досить часто юридичні проблеми виникають на стику 

декількох галузей. З іншого ж боку, чи може людина осягнути неосяжне і 

бути справжнім фахівцем широкого профілю? Певно, що ні. 

 

Чернявський Анатолій Леонідович 

Проблема підготовки юристів полягає ще і в тому, що у нас фактично 

співпадають галузь знань та напрям підготовки. Щось подібне було б, якби 

за одним напрямом підготовки готували економістів усіх профілів - і 

бухгалтерів, і фінансистів, і банкірів, і усіх інших. Якість такої вищої 

економічної освіти, напевне, мало б відрізнялася від нуля. Тому в сфері 

юридичної освіти також необхідно визначити, за якими напрямами має 

здійснюватися підготовка (наприклад, кримінальне право, цивільне право, 

фінансове право, міжнародне право тощо), а вже потім встановлювати, які 

дисципліни формуватимуть загальноосвітню компетенцію випускника, які 

- загально-юридичну, а які спеціально-юридичну. Тоді й можна буде 

об’єктивно оцінити широту підготовки юриста, а зараз, на жаль, 

доводиться констатувати, що юридична освіта є не багатовекторною, а 

всевекторною, що, безумовно, ускладнює сам процес освіти. Наприклад, в 

Університеті Анкари (Туреччина), юридичну освіту можна здобути за 

трьома напрями - турецьке право, європейське право та міжнародне право. 

По кожному з напрямів випускник є достатньо широкопрофільним, але й 

має глибоку підготовку саме із свого напряму. Ми ж вимушені давати 

однакову підготовку з усіх напрямів, а якщо ще й відкинути кредити 

дисциплін, які випускники мали б вивчити (або вже й вивчили) у старших 

класах школи, то ситуція взагалі стає катастрофічною! 

 

Обговорення питання: Content and language integrated learning: theoretical 

sketches 

 

Потапенко Людмила Віталіївна 

Доброго дня, шановні колеги! Запрошую до дискусії про роль вищої освіти в 

умовах глобалізації економічних процесів. Одним з напрямків модернізації 

сучасної вищої школи є впровадження в освітню парадигму компетентнісного 

підходу, націленого на те, щоб забезпечити студента не тільки теоретичними 
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знаннями, а й сформувати у нього досвід здійснення певної діяльності задля 

вирішення практичних завдань. З’явилася нагальна потреба переглянути підходи 

до процесу навчання взагалі та до навчання іноземної мови зокрема. Перед 

викладачами іноземних мов стоять завдання пошуку оптимальних шляхів 

досягнення достатнього рівня володіння іноземною мовою для професійного 

спілкування. Одним із таких дієвих шляхів є імплементація у навчальний процес 

методики предметно-мовного інтегрованого навчання, що ствавить за мету 

формування інтегративних комунікативних навичок задля можливості вступу у 

професійно-ділове спілкування з представниками інших культур. 

 

Потенко Людмила Олександрівна 

Безперечним є той факт, що володіння хоча б однією іноземною мовою є 

сьогодні невід’ємним компонентом професійної кваліфікації випускника 

будь-якого вузу. Однак дискусії з питань змісту, методик і мотивації 

навчання іноземної мови у закладах вищої професійної освіти немовного 

профілю не вщухають. Навчання іноземної мови залишається, на наш погляд, 

на низькому рівні, оскільки основна частина випускників виявляється 

непідготовленою до іншомовної комунікативної діяльності в реальних 

умовах міжкультурної комунікації. Останніми роками зусилля вчених, 

педагогів націлені на пошук таких універсальних методів навчання 

іноземних мов, які дозволять досягти більш високого рівня підготовки 

фахівців шляхом інтеграції мовної та професійної сфер. Цілком поділяємо 

думку О. І. Сафроненко, про те що «сьогодні основне завдання навчання 

іноземних мов полягає в навчанні професійно-орієнтованого спілкування», а 

сам процес навчання має бути практико-орієнтованим. 

 

Міщенко Тетяна Григорівна 

Погоджуюсь з тим, що основна частина випускників не підготовлена до 

іншомовної комунікативної діяльності. На мій погляд, починати потрібно 

не з вищої освіти, а з середньої школи, а ще краще - з дитячих садочків. 

Адже якщо людина вільно володіє іноземною мовою на побутовому рівні, 

вона успішно опанує і професійно-орієнтоване спілкування. 

 

Потапенко Людмила Віталіївна 

Погоджуюсь з думкою про необхідність переорієнтації процесу 

вивчення іноземної мови на професійно-орієнтовані цілі. 

Під професійно-орієнтованим навчанням іноземної мови (ПОНІМ) 

розуміється навчання, яке в центрі уваги ставить потреби студентів у 

вивченні іноземної мови з орієнтацією на  особливості майбутньої 

професії, спеціальності. Такий підхід передбачає поєднання процесів 

оволодіння професійно-орієнтованою іноземною мовою з розвитком 

особистісних якостей студентів, знанням культури країни мови, що 

вивчається та набуття спеціальних навичок, що базуються на 

професійних і лінгвістичних знаннях. Практична мета ПОНІМ полягає у 

досягненні випускниками нелінгвістичного вишу такого рівня 

іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, який 
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дозволить їм використовувати іноземну мову у своїй професійній 

діяльності на рівні міжнародних стандартів. Природно, що при таких 

високих вимогах до випускника немовного вузу в плані професійно-

практичного володіння іноземною мовою все актуальнішими стають 

питання розробки ефективних методик навчання іноземної мови для 

спеціальних цілей. 

 

Чабак Лариса Іванівна 

Цілком підтримую вашу точку зору, шановні колеги! 

 

Іванова Ірина Вікторівна 

На мій погляд, дуже слушною є думка про необхідність підготовки майбутніх 

фахівців банківської справи здатних  спілкуватись іноземною мовою на 

належному рівні з метою налагодження професійних контактів, досягнення 

взаєморозуміння у діалозі культур сучасного ділового світу. За цих умов 

необхідною стає проблема раціонального поєднання культурологічного та 

професійного аспектів у навчанні іншомовного спілкування. Культурологічне 

оновлення змісту професійно орієнтованого навчання іноземної мови відтворює 

взаємозв’язок мови і культури і вимагає включення культурологічних предметів і 

явищ в усі компоненти змісту навчання іншомовного спілкування. 

 

Анісімов В’ячеслав Валентинович 

Наукову дискусію завершено. Дякуємо та бажаємо успіху всім учасникам 

конференції!  
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ОБГОВОРЕННЯ СЕКЦІЇ 6 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІЙ 

СФЕРІ. МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ 

 

Обговорення питання: Аналіз використання новітніх інформаційних 

технологій в банківській сфері 

 

Засядько Аліна Анатоліївна  

Доброго дня, шановні колеги! 

До Вашої уваги пропонується наступна доповідь. Запрошую до обговорення! 

На даний час для більшості держав розвиток інформаційного суспільства є 

одним з національних пріоритетів. При цьому інформаційно-комунікаційні 

технології є необхідним інструментом соціально-економічного прогресу, одним з 

основних чинників інноваційного розвитку економіки. Результати застосування 

міжнародного досвіду свідчать, що цифрові технології стали рушійною силою 

соціально-економічного розвитку, відновлення економіки багатьох держав світу 

та визначають основу сталого розвитку в майбутньому. В стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні (схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р) визначено мету, базові 

принципи, стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства в Україні в 

перспективі до 2020 року.  

Оскільки рівень розбудови інформаційного суспільства в Україні не 

відповідає потенціалу та можливостям України, то в стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні поставлені наступні проблеми: 

- удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення розвитку 

інформаційної сфери та прискорити її адаптацію до європейських правових норм 

та стандартів; 

- відсутній системний підхід до впровадження систем електронного 

документообігу (СЕД), що взаємодіє в інтегрованій електронній інформаційно-

аналітичній системі державних органів, яка призначена насамперед для 

забезпечення міжвідомчої інформаційної взаємодії; 

- не виконується завдання з розбудови інформаційної інфраструктури, 

прийняття рішень та стандартів у галузі електронного обміну інформацією на 

міжвідомчому рівні, а також між державними органами, громадянами та 

організаціями, що є особливо актуальним у процесі подальшого розвитку 

державних електронних інформаційних систем; 

- не забезпечене надходження та постійне архівне зберігання електронних 

документів з електронним цифровим підписом; 

- зберігається цифрова нерівність у використанні інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- збільшується кількість проблем та ризиків, пов’язаних з інформаційною 

безпекою. 

Для розвитку інформаційного суспільства необхідно застосовувати принципи 

правомірності одержання, використання, поширення, зберігання та захисту 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=12&course=8
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інформації; інформаційної безпеки; сприяння пріоритетному розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Розвиток і впровадження інформаційних технологій за останні десятиріччя у 

сфері діяльності банків України здійснювались за децентралізованим 

принципом,завданням якого було вирішення локальних завдань окремих 

підрозділів щодо автоматизації бізнес-процесів. В результаті в банківській системі 

було впроваджено низку систем електронного документообігу (СЕД) та інших 

інформаційних систем,що здійснюють покладені на них функції і забезпечують 

ефективне виконання процесів відповідних структурних одиниць.  

Проте сучасний стан інформаційних технологій та вектор розвитку держави у 

рамках впровадження технологій електронного урядування й управління 

вимагають переходу на якісно новий рівень. Поточна інфраструктура СЕД не 

дозволяє вирішувати низку стратегічних завдань, серед яких: електронний 

документообіг та обмін документами в електронній формі; безумовне 

використання електронного цифрового підпису(ЕЦП),тощо. Наявні СЕД не 

забезпечують можливість обмінюватися електронними документами між банками, 

так як державні та комерційні банки або мають відмінні від вже впроваджених 

СЕД, або не мають їх взагалі.  

З огляду на вищевказані документів багатьох банках (НБУ, Ощадбанк, 

Приватбанк, ПУМБ та ін.) не тільки були розроблені, а й почали реалізовуватися 

стратегії розвитку ІТ та стратегії інформаційної безпеки, що містять низку заходів 

по вдосконаленню архітектури ІТ-додатків та ІТ-інфраструктури.  

В Концепція побудови комплексної системи Національного банка України 

пропонується впровадження програмного комплексу, що забезпечить:  

- використання засобів ЕЦП у внутрішньому та зовнішньому електронному 

документообігу за допомогою спеціалізованого програмного засобу, що 

забезпечує підтримку ЕЦП різних акредитованих центрів сертифікації ключів; 

- створення єдиного інформаційного простору для забезпечення обміну 

електронними документами та інформацією між НБУ, його філіями та банками за 

допомогою системи електронної взаємодії електронних документообігів і 

розширення пакету MicrosoftOffice для роботи з електронними документами;  

- використання захищених каналів передачі інформації при обміні 

електронними документами з використанням спеціалізованого засобу 

криптографічного захисту даних, що передаються за протоколом HTTP(S).  

В стратегічному плані на 2012-2015 роки АТ «ОЩАДБАНК» щодо ІТ 

поставлена мета побудови та впровадження ІТ-систем, спрямованих на 

централізацію, оптимізацію,безперебійність усіх бізнес-процесів банку, що 

охоплюватиме установи Банку і досягається впровадженням єдиної операційної 

системи у всіх структурних підрозділах, впровадженням стандартизованих 

процесів та обміну даними, впровадженням технологій для підтримки інтернет- та 

електронного банкінгу. 

Розроблені стратегії розвитку ІТ та стратегії інформаційної безпеки мають 

допомогти керівництву банків краще зрозуміти можливості та обмеження 

сучасних ІТ, переваги від впровадження банком сучасних ІТ-рішень, а ІТ-

підрозділу - зрозуміти задачі, які поставлені перед бізнесом. Тому взаємодія 

бізнесу та ІТ істотно покращилася для досягнення загальних стратегічних цілей 
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банків. Враховуючи поточну ситуацію в банківському секторі, важливо не 

проґавити момент для створення зрілої ІТ-архітектури та впровадження сучасних 

банківських рішень, які дозволять банкам увійти в кризовий період лідером, або 

підсилити свої лідерські позиції. 

  

Нємкова Олена Анатоліївна  

Дякую за змістовну доповідь! 

Хотілося  б додати наступні моменти у плані безпеки застосування ІТ 

технологій для банків: 

1. Обов’язкове  резервування баз даних та всіх процесів, що відбуваються на 

сервері. У сучасних українських банків якщо і застосовується резервування, 

то як правило (за опитуванням студентів, що проходять практику в ІТ 

відділах та за результатами спілкування на конференціях зі спеціалістами ІТ 

безпеки у банках) з використанням ще одного серверу, що розміщується у 

сусідній кімнаті з основним, у тому самому приміщенні. Тоді як 

Центральний Європейський Банк висунув обов’язковою умовою 

резервування за принципом 2-х регіонів та 2-х серверів. Наприклад, для ЦЄБ 

робочий сервер розташований у Франкфурт-на-Майн, резервний (гарячий) у 

Римі, ще один у Дюссельдорфі і ще один знов у Ф-на-М, але в іншому 

приміщенні. Подібну систему впроваджує у себе Китай. 

2. У зв’язку з недавньою компрометацією протоколу http(s) і відомим 

 принципом, що у будь якій таємній технології є back door для країни, в якій 

сертифіковано програмний продукт, потрібно сертифікувати та 

використовувати власні криптопротоколи. 

З повагою, Нємкова О.А.  

  

Засядько Аліна Анатоліївна  

Дякую за змістовні доповнення! 

Хотілося б, щоб Ваші доповнення були враховані розробниками 

наведених концепцій щодо використання ІТ в банках. Це було б просто 

чудово, і не залишилось би на рівні нашого обговорення. 

  

Міщенко Тетяна Григорівна  

Які заходи Ви пропонуєте для зменшення цифрової нерівності у 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій? 

 

Засядько Аліна Анатоліївна  

Дякую за запитання! 

Те, що реально пропонується, а не декларативно особисто мною.  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, планує до 2020 р. забезпечити 100% доступ населення 

України до широкосмугового Інтернету на швидкості 2Мбіт/с і додати 

широкосмуговий доступ до Інтернету до переліку загальнодоступних послуг. 

Поява оптоволокна і широкосмугового доступу до Інтернету не зменшує в 

Україні «цифрової нерівності», оскільки оптоволокно прокладається лише в 

густонаселених районах. Цікаво зазначити, що у США до 2020 р. планується 

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=320&course=8
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=12&course=8
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=319&course=8
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=12&course=8
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забезпечити широкосмуговий доступ на швидкості від 100 Мбіт/с для 100 

млн. сімей; модернізація інфраструктури коштуватиме близько 350 млрд. 

дол.. США. До 2020 р. Швеція планує забезпечити 90% населення 

широкосмуговим доступом на швидкості від 100 Мбіт/с. південна Корея у 

2012 р. завершила перехід на широкосмуговий доступ зі швидкістю 1Гбіт/с. 

  

Михайлюта Сергій Леонтійович -  

Дякую за цікаву доповідь і прошу висловити вашу думку що до того, яким 

чином на розвиток банківських ІТ вплине розвиток «Хмарних» технологій?  

  

Засядько Аліна Анатоліївна   

Дякую за запитання! 

Зі збільшенням використання великих даних, а також соціальних та 

мобільних технологій, також зростає значення хмарних технологій, як і 

поступово стають основним середовищем для обробки і зберігання 

інформації.  

Якщо порівнювати загальні витрати на підтримку традиційної ІТ-

інфраструктури підприємства з витратами на впровадження і підтримку 

віртуальної інфраструктури, то витрати на «перехід у хмари» окуплять 

себе менш ніж за півтора роки, а відповідно, вигода від такого переходу 

є очевидною Вважаю, що і у банківській сфері подібне порівняння буде 

доречним. 

  

Піскун Олександр Варфоломійович  

Хто є виконавцем стратегій розвитку ІТ в банках: власні аналітичні 

підрозділи чи незалежні фірми? 

  

Засядько Аліна Анатоліївна  

Очевидно, що великі банки мають свої аналітичні центри, хоча і можуть 

звертатися додатково до сторонніх фахівців. Наприклад, більш ніж 161 000 

фахівців в 154 країнах об’єднують свої ідеї, досвід і рішення, щоб розробити 

нові підходи та надати клієнтам практичні рекомендації в групі банківських 

технологій PwC. Ця група здійснює консультаційну підтримку банків по 

питанням планування архітектури, вибору та впровадження банківських 

систем, розробки ІТ-стратегії та удосконалення процесів ІТ-управління. 

Бренд PwC об’єднує фірми, що входять в глобальну мережу фірм Price water 

house Coopers International Limited (PwCIL). Наприклад, клієнтами цієї фірми 

є Перший Український Міжнародний банк, Піреусбанк, ПАТ 

„УКРГАЗПРОМБАНК та інші.  

http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=214&course=8
http://forum.cibs.ck.ua/user/view.php?id=12&course=8
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Обговорення питання: Дослідження впливу економічних факторів на розмір 

кредитного портфеля комерційного банку 

 

Міщенко Тетяна Григорівна  

За умов низького кредитного потенціалу держави, недостатнього рівня 

розвитку фінансового ринку роль банківської системи в активізації кредитної 

діяльності посилюється. Тому сьогодні є актуальним дослідження впливу на 

розмір кредитного портфеля банку економічного рівня життя населення держави 

та певних економічних факторів, які впливають на розвиток банківської системи. 

Адже розмір кредитного портфеля є одним із показників на основі аналізу якого 

висувають гіпотезу про кредитну активність банку на ринку фінансових послуг. 

Метою даного дослідження є аналіз впливу економічних факторів на розмір 

кредитного портфеля комерційного банку. 

У науковій літературі немає чіткого та однозначного визначення поняття 

кредитного портфеля, оскільки різні науковці визначають поняття кредитного 

портфеля по різному. Так, Безковарний Є.О. стверджує, що кредитний портфель - 

це сукупність позичок, наданих банком для одержання доходів. В одній із своїх 

праць Дмитренко М.Г. зазначає, що кредитний портфель - сукупність усіх 

кредитів, наданих банком. Найбільш повно кредитний портфель банку можна 

описати за допомогою поняття «банківський кредит», тобто сума тимчасово 

вільних грошових коштів, яку банк надає за умови повернення на певний період 

клієнтам для цільового забезпечення підприємницьких програм. 

В дослідженні розглянуто вплив таких факторів: розмір валового 

внутрішнього продукту, рівень інфляції, розмір доходів населення, розмір 

середньої заробітної плати, розмір капітальних інвестицій, розмір депозитного 

портфеля банку, індекс цін виробників промислової продукції та розміру 

облікової ставки НБУ. 

Для дослідження було обрано Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк. Це 

банки, які, станом на 01.06.2014 року за даними Національного банку України, 

очолюють рейтинг банків за розмірами кредитного портфелю. Розглянуті були 

дані щоквартальної звітності за 2008-2013рр. 

Дослідження впливу на формування кредитного портфеля банку економічних 

факторів проводилося за допомогою побудови лінійної та степеневої моделей. 

Для подальшого дослідження обираємо нелінійну, а саме степеневу модель.  

На основі проведеного аналізу можна сказати, що відповідні економетричні 

моделі є статистично значущими, тобто підтверджується гіпотеза про те, що 

кількісна оцінка зв’язку між залежною і пояснювальними змінними в моделях є 

суттєвою.  

 

Засядько Аліна Анатоліївна  

Тетяна Григорівна!  

Цікаво дізнатися, які з досліджених Вами факторів - визначальні, які 

несуттєві, і на що саме би Ви порекомендували звернути увагу  в першу 

чергу при визначенні кредитного портфеля комерційного банку? 
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Міщенко Тетяна Григорівна  

Значущими є такі фактори як розмір валового внутрішнього продукту, 

рівень інфляції, розмір депозитного портфеля банку.  

 

Хуторна Мирослава Емілівна  

Шановна Тетяно Григорівно, чи досліджували ви питання якості кредитного 

портфеля та її рушійні чинники? на сьогоднійшній день саме питання 

забезпечення якості кредитних операцій (впершу чергу, маю на увазі 

попередньо видані кредити) є нагальним завданням менеджменту кожного 

банку України 

  

Міщенко Тетяна Григорівна  

Ні. Якість кредитного портфеля не досліджувалася.  

Досліджувався кількісний вплив вищеназваних факторів на розмір 

кредитного портфеля. 

 

Обговорення питання: Інформаційна система біометричної аутентифікації 

у мобільному банкінгу 

 

Нємкова Олена Анатоліївна  

Доброго дня, пропоную тему для обговорення, що присвячена безпеці 

використання біометричних шаблонів, у тому числі в мобільному банкінгу. 

Практичну реалізацію біометричних банкоматів можна спостерігати у деяких 

країнах (Польща, Японія). Спеціалісти прогнозують перехід до мобільного 

звертання до платіжних систем.  

Існуючі методи автентифікації клієнта при доступі до платіжної системи 

базуються на володінні клієнтом пластикової карти. Механізми обходу захисту 

пластикових карток добре відомі хакерам, на що вказує статистика рівня 

шахрайських операцій. Тому останнім часом спостерігається тенденція переходу 

від пластикових карток до біометрик людини для проходження процедури 

автентифікації. Біометрика людини перетворюється у біометричний шаблон, за 

допомогою якого можливий процес автентифікації. Але цей шаблон сам потребує 

захисту при передаванні через комп’ютерну мережу. 

Центральний Європейській Банк висунув вимоги на протокол автентифікації 

у платіжних системах. Це сувора взаємна автентифікація клієнта, пристрою, за 

допомогою якого відбувається доступ, та серверу платіжної системи. 

Запропоновано хеш функцію, яка в змозі забезпечити вище перелічені 

вимоги до протоколу автентифікації з використанням біометричного шаблону 

клієнта. Хеш функція описується у вигляді таблиці чисел, які не повторюються. 

Хеш функція промодельована у середовищі Маткад. Наведено перевірку 

криптографічної стійкості хеш-функції. Сеансовий ключ для хеша визначається 

послідовністю даних біометричного шаблону, автентифікаційних даних 

банкомата (пос-термінала) та змінної частини, пов’язаної з датою звернення. На 

основі даної хеш функції запропоновано протокол взаємної автентифікації клієнта 

і сервера платіжної системи. Наведено оцінку кількості безпечних звернень 

клієнта до платіжної системи (10
59

 разів). Проведені модельні розрахунки 
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дозволяють прогнозувати доцільність використання даної хеш функції у системах 

біометричної автентифікації.   

 

Засядько Аліна Анатоліївна   

Олена Анатоліївна! Яким чином можливо безпечно зберігати біометричний 

шаблон? Дякую. 

 

Нємкова Олена Анатоліївна  

Дякую за запитання. 

Розглядають два способи безпечного зберігання біометричного шаблону. 

Один - це зберігання хешу шаблона. Другий - криптографічне 

шифрування даних шаблону. Як різновід другого способу - утворення та 

зберігання декількох актуальних шаблонів для однієї біометрики. 

 

Обговорення питання: Оптимізація роботи виробничого підприємства 

 

Королюк Сергій Степанович  

Оптимізація роботи виробничого підприємства. Застосування математичних 

методів дозволяє оптимізувати роботу підприємства, що виготовляє певний вид 

продукції. Необхідно витрачати таку кількість ресурсів при фіксованих на них 

цінах, щоб прибуток був максимальним. Такі дослідження можна провести, 

використовуючи поняття локального екстремуму функції багатьох змінних.  

Нехай підприємство випускає один вид продукції обсягом q і використовує 

для його виготовлення певну кількість ресурсів. Позначимо через  обсяги різних 

ресурсів, які підприємство використовує для випуску продукції, а через  - 

відповідно їхні ціни (всі  - сталі величини). Витрати на виробництво однозначно 

пов’язані з випуском продукції, і цей зв’язок визначається виробничою функцією 

, яка виражає обсяг  продукції, що випускається, через обсяги  ресурсів, які 

використовуються для виробництва. 

Виробнича функція повинна бути диференційованою і є неспадною, що 

означає, що її частинні похідні є невід’ємними. 

Дохід підприємства за певний період часу є добуток загального обсягу 

продукції на її ринкову ціну.  

Підприємство несе певні витрати, що пов’язані з використанням певного 

обсягу ресурсів, а прибуток підприємства за певний інтервал часу є різниця між 

одержаним ним доходом  

Вважається, що якщо підприємство функціонує в умовах чистої конкуренції, 

то на ринкові ціни  воно вплинути не може, тобто підприємство «погоджується» із 

цими цінами. 

Основна задача багаторесурсного підприємства полягає в тому, що 

підприємство намагається отримати максимальний прибуток шляхом 

раціонального розподілу ресурсів, які використовуються у виробництві. 

Математично це означає, що необхідно розв’язати задачу про знаходження 

максимального значення функції прибутку . Таким чином суть розв’язку 

зводиться до дослідження функції прибутку на екстремум і визначають, при яких 

значеннях набору ресурсів  функція прибутку набуває свого найбільшого 
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значення. Такий набір ресурсів , який забезпечує підприємству максимальний 

прибуток, називається оптимальним. 

Для розв’язку необхідно обчислити частинні похідні функції прибутку і 

прирівняти їх до нуля.  

Оскільки, всі витрати ресурсів додатні, то точка , яка визначається з 

останнього співвідношення, є критичною і умови, які накладаються на виробничу 

функцію, гарантують, що це точка максимуму. І розв’язок  називається 

оптимальним розв’язком задачі багато ресурсного підприємства. 

Таким чином задача оптимізації роботи виробничого підприємства зводиться 

до дослідження локального екстремуму функції багатьох змінних. 

 

Міщенко Тетяна Григорівна  

Чи можна використовувати інформаційні технології для розв’язання цієї 

задачі? Якщо так, то які? 

 

 Королюк Сергій Степанович  

Можна використовувати для розрахунків програмний додаток до MS 

Office Excel. Але треба враховувати специфіку навчального процесу і 

максимально спрощувати вигляд виробничої функції. Крім того, 

обмежуватися мінімальною розмірністю, щоб показати динаміку 

розв’язання задачі графічно. 

 

Обговорення питання: Хеджування фондового портфеля на основі 

стратегій управління волатильністю 

 

Піскун Олександр Варфоломійович  

За останнє десятиріччя, перш за все, інвесторам необхідно було запам’ятати 

просту істину: нічого не дається задарма. Класичний метод диверсифікації може 

перетворитися на досить дороге задоволення. Солідні диверсифікації в 

нормальних ринкових умовах є досить ефективними, проте не тоді, коли 

кореляція між різними класами активів раптово підвищується до 1.0.  

З іншого боку, дуже важко ефективно захищати свій портфель, не 

обмежуючи його прибутковість. Класичним прикладом цього є опціони-пут. 

Якщо постійно застосовувати метод хеджування опціонами, то можна отримати 

прибуток навіть у критичних фазах функціонування ринку. Премія, що зникає під 

час інших фаз, у даному випадку є достатньо високою. Разом з тим, результат є 

ефективним лише у випадку правильного вибору моменту хеджування, оскільки 

воно є досить дорогим та знижує дохідність портфеля. 

Отже, вкрай необхідним є спеціальний механізм захисту, який зможе 

зберегти цінність портфеля під час короткої, проте інтенсивної фази падіння 

ринку. Цей механізм водночас не повинен обмежувати прибутковість на фазі його 

зростання. Висока турбулентність цін фінансових активів під час кризи 2007-2010 

ще раз показала:  інвестори, що хочуть захистити свої портфелі від корекцій 

ринку та зберегти високий рівень дохідності під час висхідного тренду, повинні 

подумати про застосування стратегії управління волатильністю. 
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Наразі великою популярністю користуються методи: обмеження 

волатильності, таргетування волатильності та коливання волатильності. 

Результати досліджень дозволяють дійти висновку, що кожен інвестор, що 

хоче захистити свої портфелі від корекцій на ринку та при зростаючому тренді 

отримати максимум дохідності, повинен розглянути системи управління 

волатильністю. Серед існуючих методів інвесторам слід обирати ті, що 

задовольняють їхні індивідуальні уподобання та пріоритети. Якщо в нормальних 

ринкових умовах розраховувати на здібності та знання менеджерів, надаючи їм 

достатню свободу контролю над прибутком та ризиками, без методу коливання 

волатильності не обійтися. Інвесторам, які відмовляються від повної свободи 

менеджерів, варто звернутися до методу обмеження волатильності. Пасивні 

інвестори вбачають у методі цільової волатильності можливість для 

високоякісного бета-тестування. 

 

Засядько Аліна Анатоліївна  

Олександр Варфоломійович, Які проблеми виникають при практичному 

застосуванні статегії управління волатильністю? 

 

Піскун Олександр Варфоломійович  

Центральною проблемою практичного застосування стратегій 

управління волатильністю є знаходження оцінки волатильності 

фінансового активу та портфеля в цілому (для сукупності декількох 

активів в портфелі). Для вирішення цієї проблеми використовуються 

параметричні та непараметричні методи оцінки волатильності. 

Стандартні методи пропонують вважати волатильність постійною. Для 

дослідження волатильності фінансових інструментів необхідні моделі, 

що враховують різні прояви нестаціонарності фінансових часових рядів 

як по середньому значенню, так і по дисперсії. Врахування умовної 

гетероскедастичності в моделі оцінки волатильності дозволяє пояснити 

такі особливості поведінки цін фінансових активів, як кластеризація 

волатильності, наявність «важких хвостів» у функції розподілу 

щільності оцінок волатильності, ефект «довгої пам’яті». Тому, в 

кожному випадку необхідно підбирати таку модель, яка відповідає 

конкретній задачі. 

  

Міщенко Тетяна Григорівна   

Які методи оцінки волатильності Ви досліджували у своїй роботі? 

 

Піскун Олександр Варфоломійович   

Експоненціальне ковзне середнє (методологія RiskMetrics), індекси 

очікуваної волатильності VIX, VDAX та модель узагальненої 

авторегресійної умовної гетероскедастичності GARCH (1,1) 
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Обговорення питання: кількісна модель для економічного аналізу заходів 

інформаційної безпеки в інтернет-платіжних системах 

 

Клювак Оксана Володимирівна  

Передумовою розробки заходів безпеки в інтернет-платіжних системах є 

припущення, що при порушенні захищеності активів завдається збиток усім 

учасникам інтернет-транзакції, а розробка, впровадження та використання заходів 

безпеки передбачає витрати. 

Ризик безпеки R відображає очікувані фінансові втрати, спричинені інцидентом 

безпеки та вимірюється у грошових одиницях. 

Для подолання цього ризику виокремлюють наступні методи: 

- зменшення ризику за допомогою відповідних технологій та інструментів 

(наприклад, «firewall», антивірусні програми) або впровадження відповідних заходів 

політики безпеки (наприклад паролі, інструменти строгої аутентифікації, контроль 

доступу та ін.); 

- передача ризику аутсорсинговим компаніям та його страхування; 

- уникнення ризику шляхом усунення джерела загрози або впливу активу на 

ризик; 

- прийняття ризику як частину бізнес-операцій. Може застосовуватися у 

випадку коли витрати на перенесення ризиків аутсорсинговим компаніям або 

страхування є більшими ніж загальні втрати. 

Заходи безпеки, які доцільно застосовувати в інтернет-платіжних системах, 

можна класифікувати наступним чином: 

-превентивні заходи безпеки sp, котріспрямовані на зменшення імовірності 

виникнення інциденту ρ (наприклад, антивірусне програмне забезпечення); 

-заходи виявлення sd, котрі зменшують час, який необхідний для виявлення 

інциденту td (системи виявлення атак, смс-оповіщення (підтвердження), 

автентифікація, хешування даних під час їхньої передачі). 

інші заходи безпеки sо , котрі зменшують збитки L внаслідок виникнення 

інциденту (смс-послуги, блокування коштів на рахунку, ефективна логістична 

система інтернет-продавця). 

Кожен захід безпеки s(α,C) визначається двома кількісними параметрами 

ефективністю α(t) та вартістю С.  

Зрозуміло, що вигоди від їхнього застосування не повинні бути меншими, а ніж 

витрати, які спрямовуються на їх розробку та впровадження у процес реалізації 

інтернет-транзакцій. З математичної точки зору та відповідно до наведеного 

економічного аналізу заходів безпеки чим більше коштів затрачається на розробку, 

впровадження та реалізацію різних заходів безпеки суб’єктами інтернет-платіжних 

систем, тим менша імовірність виникнення інциденту безпеки, а у випадку 

виникнення інциденту - зменшення фінансових втрат. Іншими словами, збитки, які 

потенційно можуть зазнати учасники транзакції, не повинні перевищувати витрат на 

заходи безпеки. Для інтернет-продаців витрати в першу чергу повинні спрямовувати 

на ефективний ризик-менеджмент, логістичну систему та страхування ризиків. У 

випадку покупців, це - витрати на банківські послуги, наприклад смс-оповіщення. 

Витрати банків можуть бути пов’язані із витратами на страхування ризиків, 

технічних супровід транзакції, спеціальне програмне забезпечення. Але крім 
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економічної обґрунтованості, слід враховувати рівень надійності впроваджених 

заходів безпеки на програмному рівні. З позицій надійності, ефективним заходом 

безпеки на програмному рівні являється хешування при передачі автентифікаційних 

даних, а також банківські послуги SMS-оповіщення. 

 

Засядько Аліна Анатоліївна  

Оксана Володимирівна, чи можете Ви навести приклад оцінки витрат на 

запропоновані Вами заходи безпеки?  

  

Клювак Оксана Володимирівна  

Дякую за запитання, Аліно Анатоліївно! 

Отже, оцінити витрати (інвестиції), наприклад, на превентивні заходи 

безпеки можна визначити за допомогою  наступної формули (залежність 

між інвестиціями Cp  та ефективністю α(t)) : 

P (Т,ν,Cp)= T^(ν^(αp Cp+1) ), де P- імовірність виникнення інциденту, ν-

 вразливість інформаційних активів, Імовірність виникнення інциденту 

безпеки ρ (0≤ ρ ≤1) залежить від імовірності Т(0≤ ρ ≤1) виникнення 

загрозта вразливості ν: ρ = Т∙ν 

Превентивні заходи безпеки sp зменшують імовірність виникнення 

інциденту. Це може бути описано наступним чином: 

∂ρ/(∂C_p )<0, (∂^2 ρ)/〖∂C_p〗^2 >0. 

Аналогічно, можна оцінити інші заходи безпеки. Щоправда, вводячи 

часовий показник Чим менший час, який використовується на 

спрацювання заходів безпеки sо(αo, Co), тим менших Чим менший час, 

який використовується на спрацювання заходів безпеки sо(αo, 

Co)(заходи, котрі зменшують збитки L внаслідок виникнення інциденту - 

смс-послуги, блокування коштів на рахунку, ефективна логістична 

система інтернет-продавця), тим менших збитків зазнаватимуть 

учасники інтернет-транзакції. Цього можна досягнути, інвестуючи певну 

суму коштів у ці заходи Co. Час tr, який витрачається на використання 

засобів безпеки безпеки sо, можна визначити за допомогою формули : 

tr=e^(-α0 C0 ) 

 

Обговорення питання: Оптимізація викладання дисциплін математичного 

спрямування засобами інформаційних технологій 

 

Касярум Олег Павлович  

Результатом впливу сучасного науково-технічного прогресу на суспільство є 

широке використання новітніх інформаційних технологій на базі обчислювальної 

та комунікаційної техніки. Новітні інформаційні технології змінюють зміст 

економічних, технічних, природничо-наукових дисциплін стосовно системного 

використання математичних методів досліджень, потребують побудови та 

використання широкого спектру математичних моделей досліджуваних об’єктів, 

якісного аналізу їх властивостей, точних розрахунків та коректних інтерпретацій 

результатів економічних досліджень.  
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Все це викликає необхідність появи нових форм навчання, модернізації 

існуючих та впровадження в систему професійної освіти нових навчальних 

курсів, нових електронних навчальних посібників, в яких приклади різних 

економіко-математичних моделей досліджувалися би з активним використанням 

інформаційних технологій. 

У модернізації навчальних дисциплін математично прикладного комплексу, 

зокрема: «Теорії ймовірностей та математичної статистики», «Математичного 

програмування», «Економетрії» та власне й «Вищої математики», інформаційні 

технології відкривають нові можливості у навчальній та методичній роботі при 

підготовці фахівців-економістів. Так, з’являється можливість не тільки поліпшити 

якість викладання навчального матеріалу засобами новітніх інформаційних 

технологій, але і навчити студентів розв’язувати задачі принципово нового рівня, 

задачі, які максимально наближені до реальних потреб сучасних економічних 

теорій.  

Маємо на увазі задачі, що відображають достатньо складні економічні 

моделі, містять великий обсяг числових даних та передбачають тривалі рутинні 

обчислення. Застосування ресурсів інформаційних комп’ютерних технологій у 

цьому випадку дозволяє перекласти рутинні, довготривалі, виснажливі 

обчислення на електронно-обчислювальну систему. Особливо це стосується 

дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі» та «Економетрика». При цьому 

зростає частка творчої аналітичної роботи студента, виникає можливість 

приділити більшу уваги осмисленню та аналізу умов задачі, ретельній побудові 

адекватної математичної моделі, глибокому аналізу та правильній інтерпретації 

результатів обчислень.  

  

Міщенко Тетяна Григорівна  

Які інформаційні технології Ви використовуєте при викладанні дисциплін 

«Оптимізаційні методи та моделі» та «Економетрика»? 

  

Касярум Олег Павлович  

Як правило це використання можливостей, які надають електронні 

таблиці Microsoft Excel. 

Ці таблиці забезпечують використання достатньо великої бібліотеки 

функцій: математичних, статистичних, економічних і т. п.  Крім того в 

нашій роботі ми пропонуємо ряд завдань, яких відтворються не тільки 

стандартні задачі за класичними  алгоритмами, як у підручниках 

(симплексний метод, метод потенціалів і т.д.), але і задачі з елементами 

програмування. Це дозволяє перекласти на комп’тер достатньо великий 

об’єм обчислень (ітерації для нелінійних задач у градієнтному методі, 

повторні матричні перетворення для нелінійних задач на теорему Куна-

Таккера). Це те, що стосується  дисципліни «Оптимізаційні методи та 

моделі». 

Відносно дисципліни «Єконометрія», то як Вам також відомо, 

 технологія використання  електронних таблиць Microsoft Excel дозволяє 

ефективно проводити достатньо складні обчислення у форматі 

матричних перетворень із величезним об’ємом вхідних даних.  Мабуть 
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іншого способу, як використати інформаційні технології для 

перетворення великої кількості цифрової інформації не придумаєш. 

Інакше розв’язок подібних задач потребував би довгих, рутинних, 

нецікавих обчислень. 

 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна   

Все це безумовно ТАК!  Але означені навчальні дисципліни передбачені для 

студентів 1-2 курсів, тому, на мою думку, є небезпека, що зосередження 

уваги на інструментарії та технології може вплинути на розуміння 

економічної сутності при вирішенні тих або інших завдань. Зокрема, це 

підтверджує практика, що студенти починають більшість методів 

оптимізації, моделювання розуміти тільки на старших курсах, коли є 

сформоване фахове підґрунтя. Тому, складне завдання викладача - знайти 

такі методичні підходи, щоб забезпечити цей міждисциплінарний баланс. 

Цікавить ваша думка! 

  

Касярум Олег Павлович  

Ваша правда! 

Ми намагаємося навчити  студентів володінню математичними 

інструментами досліджень, але внаслідок відсутності  грунтовної 

фахової економічної підготовки  у них також відсутня мотивація 

спримати цей інструментарій. Тому часто  свідому мотивацію навчання 

ми замінюємо ретельним контролем процесу виконання студентами 

учбових завдань, тобто заставляємо їх навчатися. Мабуть це не є гарним 

педагогічним методом навчання, але  хоч так ми намагаємося 

забезпечити набуття нашими студентами необхідного рівня 

математичної підготовки . 

З іншого боку, проблеми математичної підготовки майбутніх фахівців та 

їх бажання навчатися математичним та інформаційним методам 

досліджень витікають з рівня необхідності (востребованости) цих знань 

для вивчення фахових дисциплін. Тобто виникає питання про рівень 

використання математики  у тій чи іншій фаховій дисципліні. 

Ми згодні з Вами у тому, що посилення міжпредметних зв’язків та 

вирішення спільних педагогічних проблем разом із викладачами 

фахових дисциплін є запорукою набуття якісної освіти нашими 

випускниками.   

 
Засядько Аліна Анатоліївна 

Шановні учасники конференції! Дякую за активну участь у роботі нашої секції!  

Нами було обговорено актуальні проблеми використання ІС та ІТ у банківській, 

фінансовій, економічній сфері та у педагогічному процесі. Сподіваюсь, що кожний 

учасник не тільки поділився своїми думками, відповів на запитання в процесі 

інтернет-діалогу з іншими науковцями з приводу своїх наукових досліджень, а й 

отримав в процесі обговорення доповіді відповіді і доповнення. 

До наступних зустрічей на майбутніх наукових заходах ЧІБС! 
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